
หนวยการเรียนรูที่ 4 Places เรื่อง  Places in My Community 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส อ21101 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    เวลา 8 ชั่วโมง 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็น                              

อยางมีเหตุผล 
ตัวชี้วัด ม.1.4      ระบุหัวขอเรื่อง (topic) ใจความสําคัญ (main idea) และตอบคําถามจากการฟง 
                       และอาน บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น   
 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารแสดงความรูสึก 
                       และความ คิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ม.1.1  สนทนา แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมและสถานการณตาง ๆ 
                  ในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอขอมูลขาวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ 
                       โดยการพูดและการเขียน 
ตัวชี้วัด ม1.1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจําวัน ประสบการณและสิ่งแวดลอม 
                  ใกลตัว  
 
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
                 การสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ตางๆ และแหลงทองเที่ยวในชุมชนโดยการนําเสนอดวยภาษา
พูด (oral presentation) และภาษาเขียนในรูปแบบแผนพับ (brochure) เปนการสื่อสารที่มีลักษณะขอเท็จริง 
(facts and details) ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะซ่ึงจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสื่อสารและ
เหมาะสมกับผูฟงทุกระดับ    
 
3. สาระการเรียนรู 
     3.1 ดานความรู 
 - การนําเสนอขอมูลดวยภาษาพูด (oral presentation) 
 - การนําเสนอขอมูลดวยภาษาเขียนในรูปแบบแผนพับ (brochure) 
          - คําศัพท :   
 1. community, pet shop, fast food restaurant, supermarket, music store, bookstore, 
hospital, drugstore, flower shop,  toy store, police station, movie theater, jewelry store, fire 
department, train station, prepositions of places:  on, between, next to, opposite, behind, 
near    
           2. holy, campus, jade stone statue, 9-storey pagoda, palace, royal ceremonies, tourist 
attractions, pure gold, historical sites, popular   
           3. challenge, leisure, superb, adventure, trek, unique 

 
 
 



 - โครงสรางไวยากรณ  
1 : Toy Store is on Rosa Avenue. 

 - The supermarket is next to / opposite / behind the book store.  
- Toy Store is between Music Store and Restaurant.  

           2. Superlative form of adjectives (ช.ม.ที่ 1) 
- the most popular     
- the most important 

 3. การใชคํา Adjective ขยายคํานาม   
           - หนาที่ทางภาษา : 1. Describing facts and details : places in the community 
                                     2. Describing facts and details : tourist attraction places 
           - วัฒนธรรม : ความรูเกี่ยวกับ “ถนน” ไดแก  avenue, street, road 
           - Reading Text : Brochure about tourist attractions  
      3.2 ทักษะ/กระบวนการจัดการเรียนรู 
 ทักษะเฉพาะวิชา:  การฟง – ฟงขอความเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว  
                                   การพูด – การใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว 
                                   การอาน – การอานเพื่อความเขาใจเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยว 
                                   การเขียน – การเขียน brochure เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในทองถ่ิน 
 กระบวนการจัดการเรียนรู:              

- กระบวนเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  - กระบวนการปฏิบัติ 

 
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
    1. ความสามารถในการสื่อสาร   
    2. ความสามารถดานการคิด  
    3. ความสามารถในการแกปญหา 
    4. ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต  
    5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
     1. มีวินัย   
     2. ใฝเรียนรู   
     3. มุงม่ันการทํางาน   
     4. ภูมิใจในความเปนไทย 
6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
    1. การฟงเพือ่ความเขาใจเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว 
    2. การพูดอธิบายขอมูลเกี่ยวกับสถานทีต่างๆ และแหลงทองเที่ยวในชุมชุน 
    3. การอานเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว 
    4. การเขียน brochure เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในทองถิ่น 
 
 
 



7. การวัดผลและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
สังเกตพฤติกรรมการพูด  
(ใบงานที่ 1) 

- เกณฑการประเมินพฤติกรรม 
(การสนทนาถาม-ตอบ เพ่ือขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ใน
ชุมชน-ระหวางครูและนักเรียน) 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผาน     = อธิบายตําแหนงของ
สถานที่ไดอยางนอย 3 แหง 
ไมผาน  = อธิบายตําแหนงของ
สถานที่ไดนอยกวา 3 แหง 

สังเกตพฤติกรรมการพูด  
(ใบงานที่ 1) 

- เกณฑการประเมินพฤติกรรม 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
(การสนทนาถาม-ตอบ เพ่ือขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ใน
ชุมชน-ระหวางนักเรียน) 

ผาน     = อธิบายตําแหนงของ
สถานที่ไดอยางนอย 1 แหง 
ไมผาน  = อธิบายตําแหนงของ
สถานที่ไมได 

ตรวจสอบการตอบคําถาม  
(ใบงานที่ 2 , 3 , 4 , 6) 
 

- เกณฑการใหคะแนน  
(เฉลยใบงาน) 
- แบบทดสอบ  

ตอบคําถามไดถูกตอง 3 ขอ  
ขึ้นไป (ใบงานที่ 2 , 3 , 4 , 6) 

-สังเกตพฤติกรรมการพูด
(Tourist Attractions in My 
Community) 

- เกณฑการประเมินการพูด 
- แบบประเมินการพูด 

8-9  คะแนน  =  ด ี
6-7  คะแนน  = พอใช 
3-5  คะแนน  = ปรับปรุง 

ตรวจสอบการตอบคําถาม  
(ใบงานที่ 5 , 7) 
 

- เกณฑการใหคะแนน  
(เฉลยใบงาน) 
- แบบทดสอบ  

ตอบคําถามไดถูกตอง 6 ขอ  
ขึ้นไป (ใบงานที่ 5 , 7) 

-ตรวจสอบการเขียนแผนพับ 
(ใบงานที่ 8) 
 

- เกณฑการประเมินการเขียน 
- แบบประเมินการเขียน 

8-9  คะแนน  =  ด ี
6-7  คะแนน  = พอใช 
3-5  คะแนน  = ปรับปรุง 

ประเมินสมรรถนะหลักของ
ผูเรียน  
 

แบบประเมินสมรรถนะหลัก การประเมินสมรรถนะหลักของ
ผูเรียน เกณฑผาน ระดับ
คุณภาพ “พอใช” 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค   

แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  เกณฑผาน ระดับ
คุณภาพ “พอใช” 

 
8.บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู 
ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………….ครผููสอน 
(นางกาญจนาภณัฑ  เชษฐบุตร) 

 



 
8. กิจกรรมการเรียนรู 
      

ชั่วโมงที่1 
 
    จุดประสงคการเรียนรู 
              1. สนทนาถาม-ตอบเก่ียวกับสถานที่ในชุมชนไดถูกตอง 
      2. เขียนแผนผังสถานที่ในชุมชนและอธิบายขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ในชุมชนไดถูกตองและเหมาะสม 
 
    กิจกรรมการเรียนรู 
    ขั้นนํา (Introduction)  
 นักเรียนบอกชื่อสถานที่ในชุมชนที่รูจักใหมากที่สุดทีละคน 

ขั้นสอน (Presentation)  
       1. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ 1 Map of Places โดยมีสื่อการเรียนรูศัพทตางๆในโปรแกรมศัพท
ภาษาอังกฤษใน ipad โดยชวยกันทําความเขาใจชื่อสถานที่ตางๆ บนแผนที่ (pair work)                                                                                                                             
 2. นักเรียนบอกชื่อสถานที่ในแผนที่ คนละ 1 แหง โดยไมซ้ํากัน 
 3. นักเรียนฝกออกเสียงชื่อสถานทีแ่ละชื่อถนน ตามครูพรอมกัน / ทีละแถว / ทีละคน  ตามลําดับ 
 4. ครูนําเสนอบทเรียนใหม โดยถามใหนักเรียนตอบดังนี้ 
              ครู :         Where is Supermarket? 
              นักเรียน:   Supermarket is ………….. 
              ครู:          Supermarket is on Rosa e Silva Avenue.  
              นักเรียน:  Supermarket is on Rosa e Silva Avenue. 
  
              ครู :         Where is Toy Store? 
              นักเรียน:  Toy Store is ………….. 
              ครู:          Toy Store is between Music Store and Restaurant.  
              นักเรียน:   Toy Store is between Music Store and Restaurant.  
 
              ครู :        Where is the bank? 
              นักเรียน:  The bank is ………….. 
              ครู:          The bank is opposite to Flower Shop.  
              นักเรียน:   The bank is opposite to Flower Shop.  
 ทําเชนนี้ จนครบ Prepositions (on, between, next to, opposite, behind, near)  
     

 ขั้นฝก (Practice 
 5. นักเรียนฝกถาม–ตอบ ตามโครงสราง (pair work) จํานวน 5 คําถาม 
         6. ครูสุมนักเรียนถาม–ตอบ ตามโครงสราง  
          7. นักเรียนเขียนแผนผังสถานที่ในชุมชนของตนเองเพื่อนําเสนอในชั่วโมงตอไป  
                                                                     
สื่อและแหลงเรียนรู 
           1. ใบความรู : Map of Places   



 2.  ใบงาน : Map of Places   
 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
สังเกตพฤติกรรมการพูด  
(ใบงานที่ 1) 

- เกณฑการประเมินพฤติกรรม 
(การสนทนาถาม-ตอบ เพ่ือขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ใน
ชุมชน-ระหวางครูและนักเรียน) 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผาน     = อธิบายตําแหนงของ
สถานที่ไดอยางนอย 3 แหง 
ไมผาน  = อธิบายตําแหนงของ
สถานที่ไดนอยกวา 3 แหง 

 
 

ชั่วโมงที่2 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
  เขียนแผนที่แสดงขอมูลตําแหนงและอธิบายตําแหนงของสถานทีต่างๆ ได 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
  
     ขั้นนําไปใช (Production) 
 1. นักเรียนจับคู ถาม-ตอบเก่ียวกับสถานที ่ใบงานที่ 1 Places in my Community  โดยใชโปรแกรม 
key noteใน ipad 
ตามโครงสรางที่เรียนมาแลว  เชน  Where is …….?    It’s….( between, next to, opposite, behind, 
near)………….   
 2. ครูแนะนําโครงสรางประโยคที่ใชอธิบายสถานที่ตางๆ ในชุมชน  และนักเรียนอธิบายสถานทีต่างๆ 
ในชุมชนตามแผนทีข่องตนเอง 2  แหง   
     โครงสรางประโยค  - ....(ชื่อสถานที)่.......is on…(Road)….    
    - It’s….(between, next to, opposite, behind, near)………….    
   
 สื่อการเรียนรู 
          1.  ใบความรู : Map of Places   
 2.  ผลงานเขียนแผนผังสถานที่ในชุมชนของนักเรียน  
 
การวัด และประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
สังเกตพฤติกรรมการพูด  
 

- เกณฑการประเมินพฤติกรรม
(การสนทนาถาม-ตอบ เพ่ือขอ
และใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ใน
ชุมชน-ระหวางนักเรียน) 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผาน     = อธิบายตําแหนงของ
สถานที่ไดอยางนอย 1 แหง 
ไมผาน  = อธิบายตําแหนงของ
สถานที่ไมได 



 
 

ชั่วโมงที่ 3-8 Tourist Attractions in my Community 
 
    ชั่วโมงท่ี 3 
    จุดประสงคการเรียนรู 
            ฟงเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวแลวตอบคําถามได 
  
     กิจกรรมการเรียนรู 
     กิจกรรมกอนการฟง (Pre-Listening)  
 1. นักเรียนบอกชื่อสถานที่ทองเที่ยวภายในชุมชนและภายในประเทศที่รูจัก 

       2. นักเรียนทําใบงานที่ 2 Tourist Attractions 1 โดยจับคูภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
และชวยกันเฉลย ครูเพ่ิมเติมใหสมบูรณ 

 3. นักเรียนศึกษาและฝกออกเสียงคําศัพท ในใบงานที่ 2 พรอมกัน/ทีละแถว/ทีละคน  
 4. ครูอธิบายการใช Superlative form of adjectives เชน expensive, beautiful, popular, 
important พูดและเขียนประโยคบนกระดาน  เชน 
   Suda is beautiful.      
                      Malee is more beautiful than Suda.  สวยกวา 
                      Nida is the most beautiful (of the three girls).  สวยที่สุด (ในสามคน)                                                               
                                                                                                                                                    
                      This pen is expensive.      
                      That pen is more expensive.  ปากกานั้นแพงกวา 
                      Sak’s pen is the most expensive (of the three).  ปากกาของศักดิ์แพงที่สุด 
 5. ใหนักเรียนออกเสียงประโยคบนกระดานตามครูพรอมกัน 
 6. ใหนักเรียนอาสาแตงประโยคตามตัวอยางบนกระดาน โดยใชคํา popular, important 
 7. นักเรียนจับคูศึกษาใบงานที่ 3 Tourist Attractions 2 โดยศึกษารูปภาพ และชื่อสถานที่ทองเที่ยว  
และประโยคในใบงาน 
      
 กิจกรรมขณะฟง (While-Listening) 
   8. นักเรียนฟงขอความที่ 1 (2 ครั้ง)   แลวเขียนคําตอบ 
   9. นักเรียนฟงขอความที่ 2 (2 ครั้ง)   แลวเขียนคําตอบ 
 10. นักเรียนฟงขอความที่ 3 (2 ครั้ง)   แลวเขียนคําตอบ 
 11. นักเรียนฟงขอความที่ 4 (2 ครั้ง)   แลวเขียนคําตอบ 
 12. นักเรียนฟงขอความที่ 5 (2 ครั้ง)   แลวเขียนคําตอบ 
 13. นักเรียนเปรียบเทียบคําตอบกับเพื่อนและชวยกันหาคําตอบท่ีถูกตอง 
           14. นักเรียนจัดกลุมๆ ละ 3 คน หาภาพสถานที่ทองเที่ยวในชุมชน 1 แหง และเขียนขอความบรรยาย
ขอมูลเกี่ยวกับภาพสถานที่ทองเที่ยวเพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียนในชั่วโมงตอไป โดยครูแนะนําโครงสรางประโยค
ที่จะนําเสนอ  เชน   
 This is …….(name).       It is in ………………..    There is (are)  ……..…….. here. 
It is very …..(adjective).   I like .. (name of place) .. because …………….     
 



 
สื่อและแหลงเรียนรู 
              ใบงานที่ 2 :  Tourist Attractions 1  จับคูคําศัพทภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 
              ใบงานที ่3 :  Tourist Attractions 2  ภาพสถานที่และขอความบรรยาย 
 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ตรวจสอบการตอบคําถาม  
(ใบงานที่ 2 และ3) 
 

- เกณฑการใหคะแนน  
(เฉลยใบงาน) 
- แบบทดสอบการฟง  

ตอบคําถามไดถูกตอง 3 ขอ  
ขึ้นไป (ใบงานที่ 2 และ 3) 

 
 
ชั่วโมงที่ 4 Tourist Attractions in my Community 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

พูดใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวในชุมชนได 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
     กิจกรรมหลังการฟง (Post-Listening) 
 1. ทบทวนโครงสรางประโยคที่จะนําเสนอ  เชน   
 This is …….(name).       It is in ………………..    There is (are)  ……..…….. here. 
It is very …..(adjective).   I like .. (name of place) .. because …………….     

2. นักเรียนแตละกลุมบรรยายขอมูลเกี่ยวกับภาพสถานที่ทองเที่ยวในชุมชนหนาชั้นเรียน 
 
 สื่อการเรียนรู 
 ภาพสถานที่ทองเที่ยวในชุมชน (ชิ้นงานของนักเรียน) 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธกีาร เครื่องมือ เกณฑ 
-สังเกตพฤติกรรมการพูด
(Tourist Attractions in My 
Community) 

- เกณฑการประเมินการพูด 
- แบบประเมินการพูด 

8-9  คะแนน  =  ด ี
6-7  คะแนน  = พอใช 
3-5  คะแนน  = ปรับปรุง 

 
 
 

ชั่วโมงที่ 5-6 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

อธิบายสาระสําคัญและรายละเอียดจากขอความประเภทแผนพับเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวตางๆได 
 



 
ชั่วโมงที่ 5 
กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมกอนการอาน (Pre-Reading) 

          1. นักเรียนจับคูชื่อเมืองและภาพสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยบนกระดาน 5 ภาพ เชน ภาพ  
Bang Pa-In Palace คูกับ Ayuddhya,  The Grand Palace คูกับ Bangkok, Marble Temple คูกับ 
Bangkok, Wat Phrathat Doi Suthep คูกับ Chiangmai,  Bridge over the River Kwai คูกับ 
Kanchanaburi (ใบงานที่ 4) 
          2. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ในภาพ ใบงานที่ 4 เชน 
               T: What do you know about the places you saw in the pictures? 
               S: I think Marble Temple is very famous. 
                      It is made of marble. It is not far from the King’s palace 
               T: Have you ever visited Bridge over the River Kwai? 
               S: Yes, I have. / No, I haven’t. 
               T: Where is it? 
               S: It’s in Kanchanaburi. 

 
     3. นักเรียนดูภาพและอานขอความในใบงานที่ 4 Reading for Details อยางรวดเร็ว (skimming) 

ประมาณ 2-3 นาที  และตอบคําถามเกี่ยวกับหัวขอเรื่องและประเด็นสําคัญของเรื่องที่จะอาน 
      Possible Questions:    T: What do you think the reading is about?   
    T: Why do you think so? 
    S: It is about the tourist attractions in Kanchanaburi. 

         4. นักเรียนทํากิจกรรมจับคูคําศัพทและความหมายในใบงานที่ 5 Vocabulary  
         5. ครูทบทวนการใชคํา Adjectives นักเรียนชวยกันสรุปการใช คํา Adjective ดังนี้  Adjective  วาง
อยูหนาคํานาม และอยูหลัง Verb to be ทําหนาที่ขยายคํานามและชวยทําให Verb to be สมบูรณขึ้น เชน 
He is handsome.  She is lovely.  ครูคอยชวยสรุปถานักเรียนไมเขาใจ  
 

กิจกรรมขณะอาน (While reading)  
   6. นักเรียนอานใบงานที่ 6  Reading for Details (scanning) เพื่อหารายละเอียดของเรื่อง  และ

ตอบคําถาม โดยนักเรียนอาสาสมัครเฉลยคําตอบของใบงาน         
 
สื่อและแหลงเรียนรู 

 1. ใบงานที่ 4 ภาพสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย 5 ภาพ   
 2. ใบงานที่ 5 Vocabulary 

                   3. ใบงานที่ 6 Reading for Details 
 

 
 
 
 
 



 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ตรวจสอบการตอบคําถาม  
(ใบงานที่ 5) 
 

- เกณฑการใหคะแนน  
(เฉลยใบงาน) 
- แบบทดสอบ  

ตอบคําถามไดถูกตอง 6 ขอ  
ขึ้นไป (ใบงานที่ 5) 

ตรวจสอบการตอบคําถาม  
(ใบงานที่ 6) 
 

- เกณฑการใหคะแนน  
(เฉลยใบงาน) 
- แบบทดสอบ  

ตอบคําถามไดถูกตอง 3 ขอ  
ขึ้นไป (ใบงานที่ 6) 

 
 

ชั่วโมงที่ 6 
 

กิจกรรมการเรียนรู 
กิจกรรมหลังการอาน (Post reading) 

 7. นักเรียนขีดเสนใตคํา Adjective  ในบทอาน (ใบงานที่ 6)  และอานออกเสียงคําที่ขีดเสนใต เชน 
ideal,  historical,  natural,  modern, lively, prominent,  useful, superb, traditional, unique    

8. นักเรียนเติมคํา adjectives จากเนื้อเรื่องของใบงานที่ 2 ลงในประโยคในใบงานที่ 7 Adjectives  
และชวยกันเฉลยคําตอบของใบงานที่ 7   

9. นักเรียนจับคูกับเพื่อน แตงประโยค โดยใชคํา  1. historical  2. Natural 3. Prominent 4. 
ideal  5. unique  6. useful 7. superb 8. traditional 9. lively  10. Modern  คําละ 1 ประโยค 

10. นักเรียนแตละคูอาสาอานประโยคของตนเองใหเพื่อนทั้งชั้นฟง ครูชวยเพิ่มเติมใหถูกตองและ
สมบูรณ 
         11. นักเรียนแตละคู สงประโยคที่แตงใหครูตรวจและเขียนเสนอแนะ 
 
สื่อและแหลงเรียนรู 
        1. ใบงานที่ 6 Reading for Details   
        2. ใบงานที่ 7 Adjectives 

 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ตรวจสอบการตอบคําถาม  
(ใบงานที่ 6) 
 

- เกณฑการใหคะแนน  
(เฉลยใบงาน) 
- แบบทดสอบ  

ตอบคําถามไดถูกตอง 3 ขอ  
ขึ้นไป (ใบงานที่ 6) 

ตรวจสอบการตอบคําถาม  
(ใบงานที่ 7) 
 

- เกณฑการใหคะแนน  
(เฉลยใบงาน) 
- แบบทดสอบการอาน 

ตอบคําถามไดถูกตอง 6 ขอ ขึ้น
ไป (ใบงานที่ 7) 

 
 



 
ชั่วโมงที่ 7 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
       เขียนแผนพับ (Brochure) ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นได 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
          12. นักเรียนจัดกลุม กลุมละ 5-6 คน และกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุม           

13. ครูแจกตัวอยางแผนพับ ใหกลุมละ 2-3 แผน  และสุมถามนักเรียน 
              T : What do we call this?   
             Ss : (A brochure.) 
              T : Brochure. 
             Ss : Brochure. 
 
              T : What do we use a brochure for?   
             Ss : (To tell about places. / To give information. /  
                    To tell about tourist attractions. / To tell about tourist attractions. ) 
              T : To tell about places.  
             Ss : To tell about places. 
              T : To give information. 
             Ss : To give information.  
              T : To tell about tourist attractions. 
             Ss : To tell about tourist attractions.  
 

  14. นักเรียนศึกษาใบความรูที่ 2  เรื่อง Brochure และตอบคําถามเพื่อการตรวจสอบความเขาใจบท
อาน 

  15. นักเรียนเขากลุม 3-4 คน รวมระดมสมองและทรัพยากร วางแผนออกแบบแผนพับแนะนําแหลง
ทองเที่ยวในชุมชน เมืองที่นักเรียนภูมิใจ ( Writing a brochure about tourist attractions in the city or 
town) โดยทํากิจกรรมในใบงานที่ 8 Our Brochure 

       16. นักเรียนนําเสนอชิ้นงาน Brochure about tourist attractions in the city or town ใน
ชั่วโมงที่ 8  ใหพูดนําเสนอผลงาน/ชิ้นงาน กลุมละ 5 นาที  ประกอบดวยประเด็นตอไปนี้ 
                        - Introduction 
                        - Why you choose this place    
                        - Name of the place(s)  
                        - Where it is    
                        - It’s importance    
                        -The knowledge you get  from the place(s)  
   
          17. ครูแจกตัวอยางบทพูดนําเสนอผลงาน Brochure ตอไปนี้ และอานออกเสียง 
ตามครูพรอมกัน 
 



 
 
                                              ตัวอยางบทพูดนําเสนอ  
                Hello, my teacher and my friends.  Today our group will present you a tourist  
attraction in our community.  This place is very popular. It is….(name)….  . 
….(Name of the place)… is in the middle of Khon Kaen City.  There are many beautiful 
temples around this place.  ….(Name of the place)…is very famous for the city people;  it is 
for eating, exercising, sports playing, and learning culture.  
 
 
สื่อการเรียนรู 
         1. ตัวอยางแผนพับ  
         2. ใบความรูที่ 2 Brochure 

    3. ใบงานที่ 8 Our Brochure  
    4. ตัวอยางบทพูดนําเสนอผลงาน 
    5. พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย 
 
 

ชั่วโมงที่ 8 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
          พูดนําเสนอในที่ชุมชนได 
 
กิจกรรมการเรียนรู (แสดงผลงาน ) 
         18. นักเรียนจัดกลุมเพื่อเตรียมความพรอมแสดงผลงาน Brochure of Tourist Attractions in the 
community or town 
         19. ครูทบทวนประเด็นขอบขายการนําเสนอ ซึ่งประกอบดวย    
                        - Introduction 
                        - Why you choose this place    
                        - Name of the place(s)  
                        - Where it is    
                        - How important it is    
                        -The knowledge you get  from the place(s)    
 
        20. นักเรียนทุกคนอานออกเสียงบทพดูตัวอยาง  เชน 
                Hello, my teacher and my friends.  Today our group will present you a tourist  
attraction in our community.  This place is very popular. It is….(name)….  . 
….(Name of the place)… is in the middle of Khon Kaen City.  There are many beautiful 
temples around this place.  ….(Name of the place)…is very famous for the city people;  it is 
for eating, exercising, sports playing, and learning culture.  
       21. นักเรียนนําเสนอผลงานกลุม 5 นาท ี



 
สื่อและแหลงเรียนรู 

    1. ตัวอยางบทพูดนําเสนอผลงาน    
    2. ผลงาน Brochure ของนักเรียน (group work) 

 
การวัดและประเมินผล 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ตรวจสอบการตอบคําถาม  
(ใบงานที่ 8) 
 

- เกณฑการใหคะแนน  
(เฉลยใบงาน) 
- แบบทดสอบการอาน 

ตอบคําถามไดถูกตอง 4 ขอ ขึ้น
ไป (ใบงานที่ 8) 

ประเมินการเขียน Brochure แบบประเมินการเขียน 
Brochure 

8-9  คะแนน  =  ด ี
6-7  คะแนน  = พอใช 
3-5  คะแนน  = ปรับปรุง 

ประเมินการพูดนําเสนอผลงาน 
Brochure 

แบบประเมินการพูด 8-9  คะแนน  =  ด ี
6-7  คะแนน  = พอใช 
3-5  คะแนน  = ปรับปรุง 

ประเมินสมรรถนะหลักของ
ผูเรียน  
 

แบบประเมินสมรรถนะหลักของ
ผูเรียน 

การประเมินสมรรถนะหลักของ
ผูเรียน เกณฑผาน ระดับ
คุณภาพ “พอใช” 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค   

แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  เกณฑผาน ระดับ
คุณภาพ “พอใช” 

 
 

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


