
 
 

                            แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา และภาษาต่างประเทศ 
                                            ผ่าน Application  “ Toontastic Application ”    
                 ชื่อกิจกรรม  My Favourite     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน1  
                                    รหัส อ21101   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     เวลา      5   ชั่วโมง 
                                   โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย      อ าเภอเมือง        จังหวัดขอนแก่น 

                           ------------------------------------------------------------------------------------ 
1. สาระมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  
       ภาษาอังกฤษ 

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 มาตรฐาน  ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

 ต 1.1 ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ท่ีอ่าน   
 ต 1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน 

บทสนทนา นิทาน และเรื่องส้ัน  
 มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 ต 1.2 ม.1/1 สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 มาตรฐาน  ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
 ต 1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ันๆ ประกอบ 
 

สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต 3.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพฒันา 

แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

    ต 3.1 ม.1/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ จากแหล่งเรียนรู ้และ

น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

     ต 4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

คณิตศาสตร์  

   สาระที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ 
             มาตรฐาน ค 4.2  ใช้การค านวนอัตราส่วน ร้อยละ กราฟและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อื่นๆแทนสถานการณ์                                 
ต่างๆ  ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้แก้ปัญหา 
       ตัวชี้วัด  
                  ค 4.2 ม.1/1  การค านวนร้อยละและกราฟอย่างง่าย 

 



 
 

   วิทยาศาสตร์ 
            สาระท่ี 1  ส่ิงมีชีวิตกับการด ารงชีวิติ 
             มาตรฐาน ว.1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธ์โครงสร้างของส่ิงมีชีวิตท่ีท างานสัมพันธ์กัน 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้การส่ือสารน าไปใช้ในการด ารงชีวิต   
     เทคโนโลยี 
           สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

              มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลเรียนรู้  การส่ือสาร  การ
แก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม                                   
     ตัวชี้วัด   ง3.1 ม.1/3   ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

 

2. สาระส าคัญ  

 ข้อความ บทสนทนา เรื่องส้ัน การบรรยายความชอบ (favourites) บุคลิกลักษณะของบุคคล ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับ

ส่ิงของ ของท่ีระลึก ช่ือทวีป ประเทศ และท่ีต้ังเมืองหลวงของประเทศต่างๆ  

3. สาระการเรียนรู้ (ความรู้ เจตคติ และทักษะ - K, A, P) 

3.1 เม่ือเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) เก่ียวกับ 

  English  Vocabulary  

Parts of the body: e.g. eye, nose, mouth, hand, foot, leg, arm, moustache, ear, hair, head  

Adjectives describing appearance: e.g. short, plump, tall, fat, big, fair, slim, small, long, beautiful, ugly 

        Personal objects: e.g. skateboard, helmet, basketball, gloves, bicycle, trainers, cap, guitar, digital 
camera, scarf, watch, handbag, teddy bear, jeans, shoes 
        คณิตศาสตร์  การค านวณร้อยละ ของจ านวนบุคคลท่ีนักเรียนโปรดปราน 
        วิทยาศาสตร์  บุคคลส าคัญทางวิทยาศาสตร์ท่ีส าคัญของโลก 
        คอมพิวเตอร์   การสืบค้นข้อมูลบุคคลท่ีช่ืนชอบ  และทักษะการใช้ Applications สร้างช้ินงาน 

        3.2 เม่ือเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติ  (Attitudes) เก่ียวกับ 

1. การพูดและเขียนบรรยายบุคลิกลักษณะของบุคคลท่ีช่ืนชอบได้ตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  

      3.3 เม่ือเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความสามารถ (Process/Skills)  

1. พูดและเขียนบรรยายบุคลิกลักษณะของบุคคลและส่ิงของส่วนตัว  
2. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบส้ันๆ เกี่ยวกับเรื่องส้ัน หรือส่ิงของส่วนตัว  
3. ค านวณหาค่าร้อยละได้ 
4. ใช้ Applicatiions ในการน าเสนอและผลิตช้ินงาน 
5. รู้จักนักวิทยาศาสตร์ของโลก 

 
 



 
 

4.กิจกรรมการเรียนรู้ 

     4.1  ขั้นน าเข้าสูบ่ทเรียน   2 ชั่วโมง  
          4.1.2. นักเรียนใช้  QR Scanner Application ไปแสกนผ่านภาพ QR ท่ีครูขึ้นไว้บนโปรเจคเตอร์หรือพรินต์เอาติดตาม
เสาของห้องเรียนเพื่อชมคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ บุคคลท่ีโด่งดังต่างๆ10 คนของโลก (TOP10 Most Famouse in the world) 
(https://www.youtube.com/watch?v=iDuzWPWVMs0) 
         4.1.2  ครูและนักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเด็นของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงแต่ละคนว่า เขามี Character 
บุคลิกลักษณะ  Talent ความสามารถพิเศษอย่างไร ถึงได้ประสบความส าเร็จ  รวมถึงถามว่า ใน 10 คนนี้ นักเรียนชอบใคร
ท่ีสุด 
         4.1.3  ครูให้นักเรียนท าตัวเป็น Spy ค้นหาข้อมูล คนท่ีนักเรียนโปรดปรานในด้านต่างๆ 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
                    4.1.3.1 my favourite Sport player               
                    4.1.3.2 my favourite  Movie Star 
                    4.1.3.3 my favourite  Singer 
                    4.1.3.4 My favourite  Science’s people 
                    4.1.3.5 My favourite  Boy Band 
 
      4.2  ขั้นส ารวจและค้นหา      ( 3 ชั่วโมง)           
         4.2.1   นักเรียนเข้าไปหาข้อมูลหัวข้อท่ีครูก าหนดให้ 5 ประเภท โดยให้ส ารวจเกี่ยวกับ บุคลิก รูปร่าง ลักษณะ 
 character และจุดเด่น จุดด้อย   ของคนท่ี นักเรียนช่ืนชอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการน าเสนอเป็นค าศัพท์ วลี ภาษาอังกฤษ 
         4.2.2   ครูให้นักเรียนโหวตความชอบเกี่ยวกับ บุคคลท่ีนักเรียนโปรดปราน โดยการน าเสนอช่ือและลงคะแนน 
จากนั้นใช้ หลักการค านวณร้อยละ (ทางคณิตศาสตร์) สุ่มนักเรียนตัวแทนค านวณร้อยละให้ เพื่อนดูโดยใช้   Polleverywhere  
Applications ในการส ารวจบุคคลท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ช่ืนชอบ โปรดปราน จากนั้นจัดล าดับ บุคคลตามหัวข้อท่ีช่ืนชอบ 
         4.2.3   ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน กลุ่มละ  5 คน  ให้นักเรียนส่งตัวแทนมาจับหัวข้อบุคคลท่ีได้โดยใช้ Doodle Buddy       
Application ในการหมุนเลือกหัวข้อบุคคล จากนั้นครู ส่งใบงานเพื่อให้นักเรียนร่วมกนับันทึกรายละเอียดของคนในหัวข้อท่ี
ได้รับเป็นภาษาอังกฤษ โดยศึกษาให้ลึกในเรื่องของประวัติของเขา โดย ค้นคว้าผ่าน search engine ; Google  
         4.2.3  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม สร้าง Story เรื่องราวของบุคคลท่ีนักเรียนโปรดปรานจากหัวข้อท่ีได้รับโดยท าเป็นแบบร่าง
แต่ละฉากเพื่ออธิบายถึง รูปร่าง ลักษณะ จุดเด่น จุดด้อย โดยใช้ Vocabularyและวลี ในการอธิบายส้ัน ง่ายๆ ใช้ Popplet 
Applications  ในการร่าง ภายในเวลา 10 นาที  แล้วน าส่งครูผ่านการใช้ air drop 
         4.2.4  ให้นักเรียนส่งตัวแทน 1 คนออกมาน าเสนอ ช่ือของบุคคลท่ีนักเรียนโปรดปราน และน าเสนอค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับ
รูปร่างหน้าตา ลักษณะ และเล่าถึงความเด่นของบุคคลนั้นให้เพื่อนๆในห้องฟัง ประกอบ ช้ินงาน ของแต่ละกลุ่มผ่าน Popplet 
Applications   
         4.2.5  ครูประเมินการน าเสนอของแต่ละกลุ่มจากแบบประเมินการน าเสนอ 
 
    4.3  ข้ันอธิบายและสะทอ้นความคิด     (3 ชั่วโมง) 
                    4.2.6   ครูให้นักเรียนสร้างเรื่องส้ันของตนเองโดยน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลท่ีนักเรียนโปรดปราน My 
favourite โดยการใช้ “ Toontastic  Applications”   น าเสนอในรูปแบบการ์ตูน พร้อมบรรยายลักษณะ ความสามารถ 
ของบุคคลนั้นผ่าน  Toontastic  จากนั้นนักเรียนส่งงานโดยบันทึกไฟล์เป็นคลิป  ผลงานให้ครูทาง air drop  
                   4.2.7   ครูให้นักเรียนน าเสนอผลงานหน้าช้ันท่ีละคน ครูประเมินผลงานนักเรียนการแบบประเมินการน าเสนอ 



 
 

โดยให้นักเรียนร่วมโหวตโดย ใช้ Polleverywhere Applications 
 

  5. อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 
 
           5.1 ไอแพดและแอพพลิเคช่ัน  ได้แก่ 

                     Popplet Application,  

                          

                     QR Scanner Application   

 

                      Toontastic  Applications   

 

                      PollEverywhere Applications   

 

           5.2 Youtube link  (https://www.youtube.com/watch?v=iDuzWPWVMs0)    
           5.3 แบบประเมินการน าเสนอหน้าช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iDuzWPWVMs0


 
 

 6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

        สิ่งที่ต้องการ         เคร่ืองมือที่ใช้         วิธีการวัด      เกณฑ์การประเมิน 

1.สามารถพูดบรรยาย
บุคลิกลักษณะของบุคคล
ต่างๆได้ 

 
 

 

 

1 แอพพลิเคช่ัน 
-  Popplet App    
 - Toontastic  App” 
- Doodle Buddy App 

-PollEverywhere 

  

1.แบบประเมินการ
น าเสนอหน้าช้ันเรียนและ 
ใช้ Polleverywhere 
2. การน าเสนอช้ินงาน  
การตูน (story) ผ่าน 
Application Toontastic  

 ดี  นักเรียนสามารถพูดใช้
ค าศัพท์น าเสนอเกี่ยวกับ
รูปร่าง บุคลิกลักษณะได้
อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว 
ปานกลาง  นักเรียนสามารถ 
ใช้ค าส่ังถูกบ้างผิดบ้าง 
น าเสนอได้คล่องแคล่วระดับ
ปานกลาง 
ควรปรับปรุง นักเรียนไม่
สามารถพูดได้ ติดขัด และใช้
ค าส่ังอธิบายได้ไม่ถูกต้อง 

การใช้  Polleverywhere 
ตัดสินความชอบช้ินงานของ
นักเรียน จากผลการโหวต 
 

 

 

     
                   
               

            

 
                 

               

                                                     

 



 
 

   

 

 

                     ภาคผนวก 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    แบบประเมินการน าเสนองานหน้าช้ันเรียน 
                       รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
                     วัน.......................ท่ี ……………..เดือน............. 2560  เรื่อง................................................. 
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             
        ข้อมูลทั่วไป 
                กลุ่มที่............ชื่อกลุ่ม...................................ชั้น................เลขที่สมาชิกในกลุ่ม........................................... 
 
 

ข้อ รายการการประเมิน มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ความคล่องแคล่วในการน าเสนอ      
2. การท างานเป็นทีม      
3 ระยะเวลาในการพูดเหมาะสมกับการน าเสนอ      
4 ความถูกต้องของศัพท์ และไวยากรณ์      
5 ความสะดวกในการลงทะเบียน      

รวม      

 
                   หมายเหตุ            มากท่ีสุด    ระดับคะแนนเท่ากับ    5 
                                           มาก          ระดับคะแนนเท่ากับ   4 
                                          ปานกลาง    ระดับคะแนนเท่ากับ   3 
                                          น้อย           ระดับคะแนนเท่ากับ  2 
                                           น้อยท่ีสุด     ระดับคะแนนเท่ากับ   1 
 

 
 


