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-                            แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการใช้เทคโนโลยี iPad ในการเรียนการสอน 
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัส อ21101   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
            หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1  Shopping    แผนการเรียนรู้ที่  1    เร่ือง Shopping    เวลา  7  ชั่วโมง 
                            โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย      อ าเภอเมือง        จังหวัดขอนแก่น 

                ------------------------------------------------------------------------------------ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
        สาระที่ 1 ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
         มาตรฐาน ต. 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
อย่างมีประสิทธิภาพ 
            ตัวชี้วัด ม. 1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่าง
เหมาะสม 
         มาตรฐาน ต. 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรอบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน 
            ตัวชี้วัด ม. 1/2 พูด/เขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ท่ีอยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

                       ตัวชี้วัด ม. 1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวพร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน  
 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

         มาตรฐาน ต. 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาแสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน 
            ตัวชี้วัด ม. 1/1 ค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้
และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 

 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก  
        มาตรฐาน ต. 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับสังคมโลก 

           ตัวช้ีวัด  ม. 1/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูลต่างๆจากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใน

การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 

2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

        การเรียนรู้ค าศัพท์และ วลีเกี่ยวกับเรื่อง shopping  จะช่วยให้ผู้เรียนได้สามารถน าไปใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

ซึ่งนอกจากผู้เรียนจบหน่วยการเรียนรู้แล้วผู้เรียนยังสามารถจ าแนกแยกบอกปริมาณของค านามท่ีนับไม่ได้และค านับได้  

รวมถึงใช้ค าศัพท์ในการพูดสนทนาโต้ตอบในการซื้อขายสินค้า 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
           3.1  สามารถจ าแนกแยกบอกปริมาณของค านามท่ีนับได้และนับไม่ได้รวมถึงใช้ค าศัพท์ในการพูดสนทนาโต้ตอบใน
การซื้อขายสินค้า  
           3.2  ฟังบทสนทนาและเขียนสรุปล าดับจากส่ิงท่ีฟังได้   
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4. สาระการเรียนรู้  
        4.1  ค าศัพท์  (Vocabulary) 
             Food  items 
         rice        sandwich / bread            milk                       oranges / orange juice 
        butter     apple pie / apples          cheese                    tempura / flour 
        cheese     onions                         salsa/tomatoes         apples   
        pizza / cheese                             grapes                     jambalaya / rice 
        eggs                                           omelette/eggs          kimchi / cabbage 

        Measurements           Containers     
        liters                            a bag of ……………rice 
        kilos                            a bottle of…………ketchup, soy sauce , wine 
                                          a  box of……..tissues paper , crackers 
                                          a can  of ………….tomato  soup , soda  ,beer 

         หน้าท่ีของภาษา   Using  functional  language  related to shopping  
 
        4.2   Grammar    
          Do you  have  any…………….? 
          How much  do we need  ?  
          How many  do we need  ? 
          We don’t  have any. 
          It’d  next to……………………… 
          a bottle  of  wine 
          Where  can you buy ……………………? 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

  5.1 ความรู้ (K) 

    -  ความสามารถในการส่ือสาร (Communication Capacity) 

  -  ความสามารถในการคิด (Thinking Capacity) 

  -  ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem - Solving Capacity) 

  -  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (Capacity for Applying Life Skills) 

   5.2 ทักษะกระบวนการการคิด (P) 

           -  กระบวนการกลุ่ม           

             -  กระบวนการคิด  

            -  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
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6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)    

1) ใฝ่เรียนและมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 
2) มีความละเอียดรอบคอบ 
3) มีเหตุผล ซื่อสัตย ์
4) มีความตรงต่อเวลา 
5) ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
7. ภาระงาน / ช้ินงาน 
           นักเรียนจะต้องท าแบบทดสอบการฟัง (listening  Exercise ข้อ 1,2 หน้า 32-33 ) 
 
8. การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
         9.1. การน าเข้าสู่บทเรียน  (Warm-up and Introduction) 
                   -นักเรียนทุกคนดูคลิปจาก Youtube เรื่อง  Buying Things บนโปรเจคเตอร์  (ซึ่งครูน ามาจาก youtube 
offline )   ซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับบทสนทนาซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย   
                   - ครูต้ังถามนักเรียนเกี่ยวกับภาพท่ีเห็นเพื่อให้นักเรียนเกิดการสังเกตความแตกต่างระหว่างการใช้ค าถามของ
ผู้ซื้อจากคลิป ท่ีครูให้ดูเมื่อครู่ โดยแต่ละคลิปใช้  How much  ,How many  โดยการสุ่มเลือกนักเรียนตอบค าถามท่ีครูถาม 
ตามเลขท่ีโดยใช้  Decide Now Aplications  ในการเลือกนักเรียนยืนขึ้นตอบ 
                          เช่น         Teacher  :  How many  cookies  do they  have  ? ( on clip one) 
                                        Student  :  They  have 6 cookies.    Etc 

       9.2.  การน าเสนอเนือ้หา  ทักษะ กระบวนการ  (Presentations) 
              -  ครูให้นักเรียนสรุปการใช้ How much  ,How many โดยส่งตัวแทน 2 คน พูดหน้าช้ันเรียนแบบส้ันๆๆ 
              -   ครูสรุปท้ายสุดอีกครั้งหนึ่งและน าเสนอค าศัพท์เกี่ยวกับ Containner และ Type of Store โดยใช้ Explain 
Everything Applications และ Flashcard Application  พร้อมท้ังให้นักเรียนฟงัเสียงค าศัพท์  วลี เกี่ยวกับ  
Container พร้อมใช้ค าถามในการตรวจสอบความเข้าใจในค าศัพท์ของนักเรียนไปพร้อมๆๆกัน 

      9.3   การฝึกเนื้อหา  ทักษะ  กระบวนการ  (Practice)              
              - นักเรียนฝึกฟังบทสนทนาเกี่ยวกับ shopping โดยนักเรียนจะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น 10 กลุ่ม  ครูจะให้นักเรียน
ฟังบทสนทนาส้ันๆ  ท่ีครูสร้างไว้ใส่ใน iTune  Store Application  เขียนล าดับตัวเลข จาก 1-10 จากส่ิงท่ีได้ฟังลงในไอ
แพด โดยใช้ Doodle Buddy Application ในการเขียน ครูแสดงค าตอบท่ีละข้อและให้คะแนน เป็นกลุ่มโดยครูเฉลยไป
พร้อมๆกัน หาทีมท่ีชนะในการแข่งขัน 

 

      9.4  การน าไปใช้  ( Prouductive ) 
              - ครูให้นักเรียน ใช้ QR Scanner Application ไปแสกนรหัส QR ท่ีครูขึ้นไว้ที่โปรเจคเตอร์ และพิมพ์ติดไว้ที่ 
บอรด์และเสาหลายๆต้นในห้องเรียน  โดยเมื่อแสกนผ่าน QR ตัวดังกล่าว ไอแพดของนักเรียนแต่ละคนจะ link ไปยังใบงาน 
(Split Worksheet) ใน BookWidget Applications นักเรียนต้องท างานในใบงานดังกล่าว ส่งครูทางผ่านการ ใช้ air 
drop  
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10. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
      10.1  Applications ในแทปเล็ตไอแพด  ได้แก่ 

                 10.1.1  Explain Everything apps            

 

                 10.1.2  Decide Now App                      

 

                 10.1.3 Book Widget  Applications             

 

                10.1.4   Doodle Buddy  Applocations      

  

                 10.1.5    iTune Store Applications          
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11.  การวัดและการประเมินผล 

รายการท่ีวัดและประเมินผล วิธีการวัด เครื่องมือการวัด เกณฑ์การประเมิน 
 
ความสามารถและความเข้าใจ 
- ค าศัพท์เกี่ยวกับการShopping 
 

 
การสังเกตการณ์ตอบ
ค าถามในห้องเรียน 
การท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม 

 
 บทสนทนาการฟังใน 
itune Store  

 
ความถูกต้องของการ
ตอบค าถามจากการ
ฟังและท าลงใน 
Doodle Buddy  ได้
ถูกถึง 70 % 

 
ความสามารถและทักษะการฟัง 
- จ าแนกแยกบอกปริมาณของ
ค านามท่ีนับได้และไม่ได้รวมถึงการ
ฟังและจัดล าดับการพูดโต้ตอบใน
การซื้อขายสินค้าในบทสนทนา 
 

 
 
การสังเกต และ
ตรวจสอบการฟังของ
นักเรียนในการท าใบงาน 
(Split worksheet)  

 
 
1.ความถูกต้องของใบงาน 
(Split worksheet) ใน 
BookWiget Application 

 
 
ความถูกต้องของการ
ท าใบงาน 70 % อยู่
ในเกณฑ์ผ่าน 

 
12.   กิจกรรมเสนอแนะ 
             หากมีเวลาเหลือครูอาจให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมโดยการฝึกฟังในแหล่งเรียนรู้อื่นๆจากเว็บไซต์ หรือใน  
applications อื่นๆๆ เช่น  Echo App,  TOEIC App  
 
13.  ความเห็นของผู้บริหาร / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
                                                                              ลงช่ือ................................................................                                                                                                                                       
                                                                                  (..................................................................) 
                                                                                 ต าแหน่ง............................................... 
                                                                                 วันท่ี....................เดือน...............พ.ศ.......... 
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14. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 

            14.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            14.2 ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........................................................................................ 
            14.3 แนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา 

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

 

 

                                                                              ลงช่ือ...........................................................ผู้สอน 

                                                                                 (นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมับติ) 

                                                                                  ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ 

                                                                               วันท่ี....................เดือน...............พ.ศ.......... 
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ภาคผนวก 
QR CODE และ Link สู่ใบงาน 
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QR ที่ใช้ในการท าแบบใบงาน  Split  Worksheet 
ผ่าน  Book Widjet  Application 

 

 
 

ลิงค์ท่ีใช้ในการเข้าสู่เนือ้หา Split  Worksheet 
ผ่าน  Book Widjet  Application 

 
 
 

 


