
 

2. มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
รายวิชา  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    รหัสวิชา  อ 21101     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
หน่วยการเรียนรู้ที่   4       ชื่อหน่วย  Plants    เวลา  6     ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1   เรื่อง     How  to  plant   seeds     เวลา    4    ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
    1.สาระส าคัญ 
  

การปฏิบัติตามค าแนะน า  ชี้แจง  ต้องมีความรู้   เข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์  การแต่งประโยคเพ่ือบอก
ขั้นตอนที่ถูกต้อง 
 
  
  
สาระการเรียนรู้ที่น ามาบูรณาการ 
ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐาน 1.1 ม.1/1  

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  และค าชี้แจงที่ฟังและอ่าน 
มาตรฐาน 1.1 ม.1/2 

2. อ่านออกเสียงข้อความ  นิทานและบทร้อยกรองสั้นๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง 3.1 

ตัวชี้วัด ม1/2 อภิปราย ลักษณะส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณิตศาสตร์ 
มาตรฐาน ค 6.1  
 ตัวชี้วัด ม1/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้หลักการ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ 
วิทยาศาสตร์ 
มาตรฐาน ว 1.1 
 ตัวชี้วัด ม.1/3 ทดลองและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
 
 

1. อ่านออกเสียงและบอกความหมายค าศัพท์ เกีย่วกับส่วนต่างๆ  ของพืช ได้ถูกต้อง ( K ) 
2. ปฏิบัติตามค าชี้แจงล าดับขั้นตอนในการปลูกต้นไม้ได้ถูกต้อง ( P ) 
3. ความมุ่งม่ัน ( A ) 



4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5. สาระการเรียนรู้ 

6. กจิกรรมการเรียนรู้ 

 

  
 ความสามารถในการสื่อสาร 
 
 
 

- การอ่านออกเสียงค าศัพท์และบอกความหมายค าศัพทเ์กี่ยวส่วนต่างๆ  ของพืช 
-  การบอกล าดับขั้นตอน 

 
 
   
6.1. การเรียนรู้ตั้งค าถาม 
       ขั้นน าเข้าสู่การเรียน ( Warm up ) 
              1. ครนู าต้นไม้มาให้นักเรียนดูและพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับ 
                   Teacher   :  What  is  it? 
                   Students  :  It’s a  tree.  Flower,  …… 
                   Teacher   :  This  is  a  plant.   
               2. ครชูี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่จะเรียน 
6.2. การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ 
        ขั้นน าเสนอ ( Presentation ) 
               3. ครูให้นักเรียนดูวีดิโอ  เกี่ยวกับส่วนต่างๆของพืช นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงและจดบันทึก 

ค าศัพท์ 
4.  นักเรียนท าแบบฝึกใบงานที่  1 เกี่ยวกับบอกล าดับขั้นตอนในการปลูกพืชจากเมล็ดและช่วยกันตรวจ
ค าตอบ 
5.  นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงขั้นตอนในการปลูกต้นไม้จากใบงานที่  1  
6.  นักเรียนศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับบอกล าดับขั้นตอน เช่น  ค าว่า  first , second , next,… 

6.3. การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
       ขั้นฝึกปฏิบัติ ( Practice ) 

 7.นักเรียนท าแบบฝึกใบงานที่  2  เรื่องการบอกส่วนต่างๆของพืชและสิ่งที่พืชต้องการ  
6.4. การเรียนรู้เพื่อสื่อสาร 

 8. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 6 คน เพื่อวางแผนการถ่ายท าวิดีโอการปลูกดอกดาวเรือง/ดอกไม้อ่ืนๆพร้อมแต่ง
ประโยคชี้แจงขั้นตอนการปลูกโดยใช้โปรแกรม  imovies 

6.5. การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม 
       ขั้นน าไปใช้  ( Production ) 
               9. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันดูแล  รดน้ า  สังเกตการเจริญเติบโต  และ นับจ านวนต้นที่งอก
เปรียบเทียบ 
               การงอกของต้นไม้ของแต่ละกลุ่ม 
               10. น าต้นไม้จัดสวนเล็กๆตกแต่งหน้าห้องเรียน 



 
 
 

1. วีดิโอ  เกี่ยวกับค าส่วนประกอบของพืช   
2. ใบงานที่ 1 และ ใบงานที่ 2   

 
 
 
 

รายการประเมิน วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1.อ่านออกเสียงและบอกความหมาย
ค าศัพท์ เกีย่วกับส่วนต่างๆของพืช 
( K ) 
 

ประเมินการอ่านออก
เสียง/บอกความหมาย 

แบบประเมิน 60  เปอร์เซ็นต์ 

2.การน าเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรม  
imovies  ( P ) 
 

ประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 

แบบประเมิน 60  เปอร์เซ็นต์ 

3.ความมุ่งม่ัน ( A ) 
 

สังเกตพฤติกรรม  60  เปอร์เซ็นต์ 

 
 
 
 1.ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

8. การวดัและประเมินผล 

9. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 



เหตุผล 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
4.การปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                                                            ลงชื่อ                                                          ผู้สอน 
                                                                                     (………………………………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                         
  

ใบกิจกรรมท่ี 1 
 

วิชา  ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้น  ม.1 
............................................................................................................................................................... 
 

 
 
 



 
ใบงานที่ 2 

 
วิชา  ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Direction  :  Put  the  words  into  the  correct   box. 

 


