หนวยการเรียนรูที่ 1 School days
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1
เวลาเรียน 4 ชั่วโมง

1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม.1/2
ต 1.1 ม.1/4
มาตรฐาน ต 1.2
ตัวชี้วัด
ต 1.2 ม.1/1
มาตรฐาน ต 1.3
ตัวชี้วัด
ต 1.3 ม.1/1

เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ และแสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล
อานออกเสียงขอความ นิทาน และบทรอยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน
ระบุหัวขอเรื่อง (topic) ใจความสําคัญ (main idea) และตอบคําถามจากการฟงและอาน
บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น
มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตางๆ
ในชีวิตประจําวัน
นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูด
และการเขียน
พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอม
ใกลตัว

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1
ตัวชี้วัด

เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนําไปใชได
อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ

ต 2.1 ม.1/1

ใชภาษา น้ําเสียง และกิริยาทาทางสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา

มาตรฐาน ต 2.2

เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางถูกตองและเหมาะสม

ตัวชี้วัด
ต 2.2 ม.1/1

บอกความเหมือนและความแตกตางระหวางการออกเสียงประโยคชนิดตางๆ การใช
เครื่องหมายวรรคตอน และการลําดับคํา ตามโครงสรางประโยคของภาษาตางประเทศ
และภาษาไทย

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1
ตัวชี้วัด
ต 4.1 ม.1/1

ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนและ
สถานศึกษา

2. สาระสําคัญ
ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน กิจกรรม และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน
ประสบการณและสิ่งแวดลอมใกลตัวที่นาสนใจ เชน ในโรงเรียน นอกจากนั้นยังไดเรียนรูการสืบคนและ
ผลิตสื่อการเรียนรูจากเว็บไซตทรูปลูกปญญา เพื่อเปนการพัฒนาทักษะในการเรียนภาษาระดังสูงตอไป
3. สาระการเรียนรู (ความรู เจตคติ และทักษะ - K, A, P)
3.1 เมื่อเรียนจบหนวยการเรียนรูนี้แลว ผูเรียนจะมีความรูความเขาใจ (Knowledge) เกี่ยวกับ


Vocabulary
School subjects:

e.g. English, Geography, Science, Art, Information Technology (IT),
Music, History, Maths, Physical Education (PE)
Days of the week: e.g. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,
Sunday
Month of the year: e.g. January, February, March, April, May, June, July, August,
September, October, November, December

Classroom objects: e.g. pencil, pencil sharpener, notepad, eraser, ruler, atlas, bag, etc.



Language Structure
-

Article – a, an:
Subject pronouns:
Object pronouns:
The verb ‘to be’:
Subject + verb ‘to be’:
Capital letters:

a + consonant / an + vowel
I, you, he/she/it, we, you, they
me, you, him/her/it, us, you, them
affirmative, negative, interrogative and short answers
Alison is English. She is a teacher.
John, Maths, Monday, April, Spain, etc.

 Functional Exponents

- Introducing yourself:
Bob:
Hello. My name’s Bob, Bob Thomas.
Susan: Hi! I’m Susan Wilson.
Bob:
Nice to meet you, Susan.
Susan: Nice to meet you, too.
- Greetings:
Hello!, Good morning!, Good afternoon!, Good evening!
- Leave taking:
Good night! Goodbye!
- Greetings and Leave taking:
1. Jane:
Good morning, Paul!
Paul:
Hello, Jane!
Jane:
How are you?
Paul:
I’m fine, thanks. And you?
Jane:
Not bad. See you later!
Paul:
OK. Goodbye.
2. Liz:
Goodbye, Mum!

Mrs Brown: Goodbye, Liz. See you later.
Liz:
See you.



Phonology
/eІ/: grade, name, same, later
/æ/: am, thanks, atlas, bag, man

3.2 เมื่อเรียนจบหนวยการเรียนรูนี้แลว ผูเรียนจะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติ (Attitudes)
เกี่ยวกับ
1. การสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน
ในโรงเรียนอยางสุภาพ เหมาะสมถูกตองกับกาลเทศะ
2. การมองเห็นความสําคัญในการเขียนและพูดบรรยายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
หรือเรื่องตางๆ ใกลตัวในโรงเรียน โดยใชเหตุผลประกอบอยางเหมาะสม
3. การใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน
3.3 เมื่อเรียนจบหนวยการเรียนรูนี้แลว ผูเรียนจะมีความสามารถ (Process/Skills)
1. อานออกเสียงคํา ประโยค และขอความสั้นๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตางๆ
ในโรงเรียน
2. อานจับใจความสําคัญ และอานเพื่อศึกษารายละเอียดปายประกาศในโรงเรียน รวมทั้ง
บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวันในโรงเรียน
3. สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน
ในโรงเรียน
4. พูดบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
5. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม หรือเรื่องใกลๆ ตัวในโรงเรียน พรอมทั้งใหเหตุผล
ประกอบสั้นๆ เชน การทํางานรวมกับเพื่อน
6. เขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน กิจกรรม ประสบการณ เรื่องตางๆ ใกลตวั
และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
4. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
1. พูดบรรยายใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันในโรงเรียน

2. การสืบคนและการทําสื่อการเรียนรู Flowerpot จากเว็บไซต www.trueplookpanya.com
3. พูดแสดงความคิดเห็นโดยใหเหตุผลประกอบสั้นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องตางๆ ใกลตัว
ในบริบทโรงเรียน เชน การแสดงความคิดเห็นตอเนื้อหาของโปสเตอรเรื่อง Working together
5. การประเมินผลการเรียนรู
5.1 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด
1. การประเมินผลการพูดบรรยายใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณตางๆ
ในชีวิตประจําวันในโรงเรียน
2. การประเมินผลการทํากิจกรรมสืบคนขอมูลจากเว็บไซตและผลิตสื่อ
6. กิจกรรมการเรียนรู

6.1 ชั่วโมงที่ 1 - 2
กิจกรรมนําสูการเรียน
1. ครูทักทายนักเรียน
- Hello. Students how are you?
- I’m fine thank you and you?
- I’m fine thanks.
2. นําเขาสูบทเรียนดวยการชี้แจงใหนักเรียนทราบวา หนวยการเรียนรูที่ 1: School days นักเรียนจะ
ไดเรียนรูเกี่ยวกับ
 school subjects
 days of the week
 month of the year
 introducing yourself
 articles – a, an
 verb ‘to be’
 objects & numbers
 subject/object pronouns
เพื่อใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูตามตัวชี้วัดชั้นป ที่มุงเนนการสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับ
ตัวเอง กิจกรรมและสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันในโรงเรียน การพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณและสิ่งแวดลอมใกลตัวในโรงเรียน รวมทั้งการพูดหรือเขียน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องตางๆ ใกลตัวในโรงเรียน พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ
สั้นๆ
3. ครูสอบถามความรูพื้นฐาน กระตุนและดึงความสนใจของนักเรียน โดยใชคําถามตอไปนี้
 If you meet a new friend on your first day at school, do you know how to greet and
introduce yourself to her/him; and ask for some personal information?
 What kind of information should you ask in order to make friends with others?
Do you need to make polite questions? Why?
 Do you think self-introduction is important for someone who doesn’t know each other before?
Why is it important? Can you introduce yourself to your friends? If so, please do it.
 Could you list the objects that you’ve seen in your classroom? And among those objects,
which are the most three important things for teaching and learning process? Why do you
think so, please give the reasons?
4. นักเรียนดูภาพที่ 1 ในหนังสือเรียน หนา 7 หัวขอ Vocabulary ซึ่งเปนภาพแผนผังโรงเรียน แลวฟง
CD 1/Track 5 เพื่อฝกออกเสียงคําศัพทชื่อวิชา (school subjects) จากนั้นชวยกันบอกความหมายของ
ชื่อวิชาดังกลาวเปนภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู
1. นักเรียนสํารวจเนื้อหาใน Unit 1a ในหนังสือเรียน หนา 8-9 แลวบอกครูวานักเรียนมองเห็นอะไรบาง
และคิดวาใน Unit 1a นี้ นักเรียนจะไดเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (school)
2. นักเรียนดูภาพแผนผังโรงเรียน Green School และชื่อวิชาที่ใหมาในหนังสือเรียน หนา 8 Ex. 1 และ
ตอบคําถามครูวา วิชาที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุดคือวิชาอะไร
My favourite school subject is (Maths).
3. นักเรียนใชโครงสรางประโยคคําถามและตอบ ดังนี้
Q: What’s your favourite subject?
A:
My favourite school subject is (ชื่อวิชา).
ผลัดกันสอบถามขอมูลจากเพื่อนแตละคนใหไดจํานวนมากที่สุดเทาที่จะทําไดภายในเวลา 5 นาที
จากนั้นใหนักเรียนที่สามารถสอบถามขอมูลจากเพื่อนไดมากที่สุดและนอยที่สุดมารายงานหนา

ชั้นเรียนวา ขอมูลของเพื่อนๆ ที่สํารวจมาไดนั้น แตละคนชอบเรียนวิชาอะไร พรอมทั้งใหเหตุผล
ประกอบวาทําไมจึงสามารถสํารวจขอมูลไดมาก และทําไมจึงสํารวจขอมูลไดนอย ครูใชขอมูลสวน
นี้ประกอบการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีความสามารถดอยกวาคนอืน่
4. นักเรียนดูภาพแผนผังโรงเรียน Green School และตารางเรียน (timetable) ในหนังสือเรียน หนา 8
Ex. 2 แลวครูชี้ใหนักเรียนเห็นวา แตละสีในแผนผังโรงเรียนเปนสัญลักษณของชื่อวิชาที่เรียนใน
โรงเรียนนี้ จากนั้นครูสุมเรียกนักเรียน 2 คน อานตัวอยางประโยคสนทนาที่ใหมา แลวใหนักเรียน
จับคูกันฝกถามตอบเกี่ยวกับหองเรียนสําหรับแตละวิชา โดยใชประโยคสนทนาดังกลาว จนครบทั้ง
8 วิชา โดยครูคอยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน

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

A:
A:
A:
A:
A:
A:
A:
A:

Where’s the English lesson?
Where’s the Science lesson?
Where’s the History lesson?
Where’s the Art lesson?
Where’s the Geography lesson?
Where’s the Music lesson?
Where’s the IT lesson?
Where’s the PE lesson?

B:
B:
B:
B:
B:
B:
B:
B:

In Room C.
In Room A.
In Room E.
In Room F.
In Room G.
In Room H.
In Room I.
In Room B.

5. นักเรียนฟงการออกเสียงชื่อวันตางๆ (days of the week) ในหนังสือเรียน หนา 8 Ex. 3 จาก CD 1/
Track 6 และฝกออกเสียงตาม (ควรฝกพรอมกันทั้งหอง และฝกเปนรายบุคคล) จากนั้นใหนักเรียน
บอกชื่อวันตางๆ เปนภาษาไทย และครูถามคําถามนักเรียนเพิ่มเติมวา
 Which is the first day of the week?
 Which day is in the middle of the week?
ครูอาจใหนักเรียนชวยกันพูดชื่อวันตามลําดับ โดยบอกวา
 Could you say days of the week from the last to the first?
 Could you say days of the week in the correct order?
6. นักเรียนดูภาพดานบนสุดในหนังสือเรียน หนา 9 และชวยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพดังกลาว
วาคือภาพอะไร และจะพบเห็นไดที่ใด จนไดขอสรุปวาเปน noticeboard (กระดานสําหรับติดปาย
ประกาศ) ซึ่งนักเรียนจะพบเห็นไดในบริเวณโรงเรียน (at a school) และในชมรม (at a club) จากนั้น

ใหนักเรียนอานปายประกาศตางๆ ที่ติดอยูบ น noticeboard เพื่อตอบคําถามใน Ex. 4a ซึ่งใหนักเรียน
คนหาชื่อวิชา 5 วิชา (school subjects) และวัน 5 วัน (days of the week) ที่อยูในปายประกาศตางๆ

School subjects: History, English, Geography, Maths, PE
Days of the week: Monday, Wednesday, Tuesday, Thursday, Friday
7. นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับปายประกาศตางๆ ที่อานใน noticeboard ในหนังสือเรียน หนา 9 Ex. 4b
โดยครูอธิบายวาใหนักเรียนใชเทคนิคการอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ

การอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ (reading for specific information) เปนการมองหา
รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง เชน ชื่อ วันที่ จํานวน
โดยครูใชวิธีการใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องคราวๆ เพื่อทําความเขาใจเนื้อเรื่องในภาพรวม
จากนั้นอานคําถามที่ใหมา เพื่อใหนักเรียนรูวารายละเอียดที่นักเรียนตองการในบทอาน
คืออะไร แลวจึงใหนักเรียนอานบทอานอีกครั้ง เพื่อหาขอมูลที่ตองการ

1. No. The History class is in Room D.
2. Mr Brown is the English teacher.
3. You can find information about the school, the teachers and
what the students do each day.
4. It is on Thursday, 5th.
8. นักเรียนทบทวนกฎการใช article – a, an โดยครูใหนักเรียนเดาความหมายของคําวา consonant
(พยัญชนะ) และ vowel (สระ) จากนั้นใหนักเรียนอานกฎการใช article – a, an ในหนังสือเรียน หนา 9
Ex. 5 และดูคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช article – a, an พรอมกันในหนังสือเรียน หนา 110
หัวขอ Grammar Reference Section

9. นักเรียนฝกการใช article – a, an ในหนังสือเรียน หนา 9 Ex. 6 จากนั้นใหแตละคนยกตัวอยาง
คําศัพทที่ใชกับ article – a, an มาอยางละ 10 คํา โดยเขียนลงในสมุด แลวผลัดกันกับเพื่อนตรวจ
ความถูกตอง
1. a pencil
2. a ruler

3. an atlas
4. a notebook

5. an eraser
6. a pen

10. นักเรียนอานออกเสียงคําศัพทเกี่ยวกับสิ่งของที่มักพบเห็นเปนประจําในโรงเรียน ในหนังสือเรียน
หนา 9 Ex. 7 ตามครูพรอมกันและทีละคน โดยครูใหนักเรียนอานออกเสียง สะกดคํา และเนนเสียง
หนัก-เบาของคํา (stress) อยางถูกตองตามหลักการอาน
11. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2 คน อานตัวอยางคําถามและคําตอบในหนังสือเรียน หนา 9 Ex. 7 จากนั้น
ใหนักเรียนจับคู ฝกพูดถามตอบเกี่ยวกับสิ่งของในภาพเหมือนดังตัวอยาง แลวครูสุมเรียกนักเรียน
6 คู ใหยืนขึ้น เพื่อพูดถามตอบใหเพื่อนในชั้นฟงเปนการตรวจคําตอบ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A:
A:
A:
A:
A:
A:

What’s this in English?
What’s this in English?
What’s this in English?
What’s this in English?
What’s this in English?
What’s this in English?

B:
B:
B:
B:
B:
B:

It’s a notepad.
It’s an eraser.
It’s a ruler.
It’s a pencil.
It’s an atlas.
It’s a bag.

กิจกรรมรวบยอด
1. นักเรียนทําแบบฝกหัดการฟงในหนังสือแบบฝกหัด หนา 4 Unit 1a Ex. 4 โดยครูเปด Workbook
Audio CD/Track 1 ใหนักเรียนฟง แลวใสเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบที่ถูกตอง
1

Which room is the English lesson in?
Girl: Is the English lesson in Room 1E?
Boy: No. The English lesson is in Room 1C.
Girl: What room is this?
Boy: This is Room 1B.

2

3

What is the boy’s favourite subject?
Boy: What lesson is next? Let’s look at the timetable.
Hmm, Geography. Oh no, I don’t like Geography.
Girl: My favourite subject is History.
Boy: Mine is Maths.
When is the Art class?
Boy: Look. Here is a note from the Art teacher.
Girl: Oh. It says the Art lesson is on Tuesday, not Thursday this week.
Boy: Well, as it’s Monday today, Art class is tomorrow.
Girl: That’s right.

6. นักเรียนทําแบบฝกหัดในแบบฝกไวยากรณ Extra Access 1 หนา 1 Unit 1
7. นักเรียนสืบคนและผลิตสื่อการเรียนรู Flowerpot Day of the week จากเว็บไซตทรูปลูกปญญา

6.2 ชั่วโมงที่ 3 - 4
กิจกรรมนําสูการเรียน
1. ครูทักทายนักเรียน
- T : Good morning/Good afternoon students.
- T: Have anybody absent today?
- Ss: No
2. บอกจุดประสงคการเรียนรูของ Unit 1b ใหนักเรียนทราบวา เปนการฝกใชภาษาในการแนะนํา
ตนเอง (introducing yourself) การพูดและเขียนเกี่ยวกับตนเอง การใช subject/object pronouns,
verb ‘to be’
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู
1. ใหนักเรียนอานบทสนทนาในหนังสือเรียน หนา 10 Ex. 1 แลวครูถามนักเรียนวา คูสนทนา คือ Bob
และ Susan มีความเกี่ยวของกันอยางไร และนักเรียนรูไดอยางไร
T: Do they know each other?
Ss: No, they are strangers.
T: How do you know?
Ss: They are introducing themselves. (Bob says “My name’s Bob.”)
ตอมาครูใหนักเรียนจับคู ฝกสนทนาโดยใชบทสนทนาที่อาน ซึ่งเปนการใชภาษาเพื่อทําความรูจัก
กันในการพบปะกันเปนครั้งแรก โดยใชชื่อของนักเรียนเอง ครูเดินรอบๆ ชั้นเรียนเพื่อสังเกตการทํา
กิจกรรมของนักเรียน จากนั้นสุมเลือกนักเรียน 3-4 คู ออกมาพูดสนทนาที่หนาชั้นเรียน
Suggested Answer Key
A: Hello! My name’s (John, John Smith).
B: Hi! I’m (Jenny Burton).
A: Nice to meet you, (Jenny).
B: Nice to meet you, too.

2. นักเรียนอานออกเสียงบทสนทนาในหนังสือเรียน หนา 10 Ex. 2a พรอมกัน จากนั้นฟงบทสนทนา
ดังกลาวจาก CD 1/Track 7 และหาคําตอบจากบทสนทนาทีฟ่ ง ครูอธิบายวาการอานหรือการฟง
ลักษณะนี้เปนการอานหรือการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ
การอานเพื่อจับใจความสําคัญ (reading for gist) เปนการคนหาสาระสําคัญ ซึ่งครอบคลุม
เนื้อเรื่องทั้งหมดวาเกี่ยวของกับอะไร และไมจําเปนตองเขาใจรายละเอียดทั้งหมด
ครูอาจใหคําแนะนําเกี่ยวกับการอานเพื่อจับใจความสําคัญเพิ่มเติมดวยการอธิบายวา
ในบทอานทั่วๆ ไป ที่แบงเนื้อหาออกเปนยอหนาๆ ใจความสําคัญของเนื้อเรื่องมักจะอยู
ในบรรทัดแรกของแตละยอหนา หรือยอหนาแรก หรือยอหนาสุดทายของเนื้อเรื่อง

การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ (listening for gist) เปนการฟงเพื่อจับสาระสําคัญของเรื่องวา
เนื้อเรื่องทั้งหมดเกี่ยวของกับอะไร




Where are the two boys? (They are at school.)
Are they friends? (No, they are not friends.)

3. ครูอานประโยค 1-4 ในหนังสือเรียน หนา 10 Ex. 2b ใหนักเรียนฟง แลวใหเวลานักเรียน 2-3 นาที
อานบทสนทนาใน Ex. 2a อีกครั้งในใจ จากนั้นใหนักเรียนระบุวาประโยค 1-4 นั้นเปนจริง (true)
หรือเปนเท็จ (false) ครูอธิบายวากิจกรรมนี้เปนการอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ (ดูคูมือครู หนา 15)
เสร็จแลวครูตรวจคําตอบ และใหนักเรียนชวยกันแกไขประโยคที่เปนเท็จใหถูกตองดวย
1. F (The Science lesson is in Room D.)
3. T

2. T
4. F (They are in the same class.)

4. นักเรียนจับคูกันศึกษาตารางแสดง subject pronouns และ object pronouns ในหนังสือเรียน หนา 10
Ex. 3a แลวอานขอความในกรอบลูกศรสีน้ําเงิน และชวยกันหาวา pronouns ที่ปรากฏอยูในขอความ
นั้น คําใดทําหนาที่เปน subject pronouns และคําใดทําหนาที่เปน object pronouns
subject pronouns: I, He, We
object pronouns: him, me

5. นักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียน หนา 10 Ex. 3b โดยแทนที่คํานามที่พิมพตัวหนาในประโยค
ดวยคําสรรพนาม (pronouns) ที่ถูกตอง เสร็จแลวจึงเฉลยคําตอบรวมกัน

1. She
4. We

2. them, They
5. him, He

3. they

6. ครูทบทวนการใช verb ‘to be’ ดวยการใหนักเรียนแบงกลุม 5-6 คน แลวศึกษาหลักการใชใน
เว็บไซต www.trueplookpanya.com
7. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียน หนา 11 Ex. 8 โดยเขียนประโยคคําถามใหสอดคลองกับ
คําตอบ
2. Is it an eraser
3. Are you twelve

4. Are they pencils
5. Are you in year 7

8. ใหนักเรียนจับคูกันฝกสนทนาโดยใชคําถามที่กําหนดใหในหนังสือเรียน หนา 11 Ex. 9a ครูเดินรอบ
ชั้นเรียนเพื่อสังเกตการทํากิจกรรมของนักเรียน
9. นักเรียนทํา Ex. 9b ในหนังสือเรียน หนา 11 โดยแปลคําถามใน Ex. 9a เปนภาษาไทย ครูแนะนําวา
ในการแปลนักเรียนไมควรแปลแบบตรงตัว
10. นักเรียนตอบคําถามในหัวขอ Think! ในหนังสือเรียน หนา 11 โดยเขียนลงในสมุด
Suggested Answer Key
My favourite subject is Art, because I feel relax when I draw pictures.
กิจกรรมรวบยอด
1. นักเรียนทําหัวขอ Writing ในหนังสือเรียน หนา 11 Ex. 10 โดยใชขอมูลที่ไดจากการทํา Ex. 9a และ
Ex. 9b มาแตงเปนความเรียงเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองอยางสั้นๆ เพียงพอตอการทําใหเพื่อนใหมรูจัก
ตัวนักเรียนมากยิ่งขึ้น
Suggested Answer Key
I’m Fiona. I’m 15 years old. My favourite subject is Art.

2. นักเรียนผลิตสื่อการเรียนรู Flowerpot Month of the year จากเว็บไซตทรูปลูกปญญา

9. สื่อและแหลงการเรียนรู
- หนังสือเรียน access 1
- เว็บไซต www.trueplookpanya.com
- สื่ออิเล็กทรอนิกส CD Audio และ powerpoint
10. การวัดผล ประเมินผล
จุดประสงคการเรียนรู

น้ําหนัก
คะแนน

1. บอกความหมายคําศัพทเกี่ยวกับ

6

วิชาและวันตางๆใน1สัปดาหได

น้ําหนักคะแนน
วิธีวัด
K P A
3 - - การทําแบบฝก
ปฏิบัติ

2. ตอบคําถามจากแบบฝกหัดได
3. ผลิตสื่อการเรียนรู Flowerpot day

เครื่องมือวัด
- แบบฝกปฏิบัติ
- แบบประเมินงาน
สวนบุคคลดาน
ความรู

of the weeek ได
4. ผลิตสื่อการเรียนรู Flowerpot
month of the year ได
5. ระบุ verb ‘to be’ ไดอยางถูกตอง
3. มุงมั่นในการทํางาน

2

-

2

-

4. มีความสามารถในการสื่อสาร

2

-

-

2

10

3

2

2

รวม

- สังเกตการทํางาน - แบบประเมินงาน
สวนบุคคลดาน
ทักษะกระบวนการ
- เขียนบรรยายได - แบบประเมินงาน
อยางนาสนใจ
สวนบุคคลดาน
คุณลักษณะฯ

ดานความรู
นักเรียนที่ไดระดับดีมาก รอยละ..............ไดระดับดี รอยละ.................
นักเรียนที่ไดระดับพอใช รอยละ..............ไดระดับปรับปรุง รอยละ.................
ดานทักษะกระบวนการ
นักเรียนที่ไดระดับดีมาก รอยละ..............ไดระดับดี รอยละ.................
นักเรียนที่ไดระดับพอใช รอยละ..............ไดระดับปรับปรุง รอยละ.................
ดานคุณลักษณะฯ
นักเรียนที่ไดระดับดีมาก รอยละ..............ไดระดับดี รอยละ.................
นักเรียนที่ไดระดับพอใช รอยละ..............ไดระดับปรับปรุง รอยละ................

11. กิจกรรมเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
12. บรรณานุกรม
- เว็บไซตทรูปลูกปญญา www.trueplookpanya.com
- หนังสือเรียน Access 1

