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โรงเรียนไกรภักดวีิทยาคม  ตำบลโพธิ์ 
อำเภอเมือง  จงัหวัดศรีสะเกษ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ-ยโสธร 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 
 
 

    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่   วันที่   14   เดือน   มีนาคม     พ.ศ 2565  
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 
  
         ข้าพเจ้า นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดกจิกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประจำภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2564  รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ31102 ได้จัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

บัดนี ้การดำเนินการจัดทำนวัตกรรมได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการจัดทำนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง
ตามเอกสารดังแนบ 

 

          ชื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft 
PowerPoint) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผลการดำเนินการ 
      1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะทางภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  
      2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้าน

ทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  
      3. มีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์

ที่สถานศึกษากำหนด 
     4 เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

                                                      (ลงชื่อ)                    ครูผู้สอน 
(นางสาวจิราลักษณ์ น้อยพรหม ) 

                                                      (ลงชื่อ)                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ ) 

                                                      (ลงชื่อ)                    หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                 (นางมัณฑนา สิงห์สุข) 
                                                      (ลงชื่อ         รักษาการรองผู้อำนวยการ  
                                                              (นางสมพร  นาคถมยา) 



 
 
 
 

 อนุญาต            

 ควรพัฒนา/เพิ่มเติม                     
                     

                            (นางกิษรา เทสันตะ)                   
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานนวัตกรรมการศึกษา 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft PowerPoint) สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ผู้จัดทำ  นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม 
โรงเรียน   ไกรภักดีวิทยาคม 
ปี พ.ศ.  2565  
ประเภทนวัตกรรม  

 ด้านบริหารจัดการ    ด้านหลักสูตร   ด้านจัดการเรียนรู้    
 ด้านสื่อและเทคโนโลยี   ด้านวัดและประเมินผล  

1. หลักการ  
   ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวนั 

เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้การประกอบอาชีพ  การสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี      
การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ  และใช้ภาษา 
ต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ตา่งๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการ
ดำเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และ
ภาษากลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทำรายวิชาและจัดการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม 
             จากประสบการณ์การจัดการรายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ31102 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ด้านผู้เรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง English in 
daily life  ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน จากการสอบถามจาก
ผู้เรียนพบว่า ภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่นักเรียนมีความวิตกกังวล และรู้สึกว่ายาก แค่เห็นอักษรภาษาอังกฤษก็เกิด
ความกลัว กลัวว่าจะอ่านไม่ออก กลัวว่าจะทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบไม่ได้ ประกอบกับ นักเรียนบางคนอาย ไม่
กล้าปฏิบัติกิจกรรม ไม่กล้าพูดหรือแสดงออก หากเป็นกรณีทำกิจกรรมเป็นกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก
มากขึ้น นักเรียนบางคนให้ความเห็นว่าการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มจะทำให้เกิดการช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัย อาจทำ
ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ง่ายขึ้น ด้านสื่อการเรียนรู้ พบว่า ไม่มีสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการทำงาน การปฏิบัติจริง ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มี
ชุดฝึกปฏิบัติที่จะทบทวน หรือนำกลับไปทำที่บ้านเมื่อมีเวลาว่างได้ เนื้อหา ภาพประกอบ คำอธิบายยังไม่
ชัดเจน บางครั้งเป็นภาษา และตัวอย่างที่ยาก ไมเ่หมาะกับพ้ืนฐานและความต้องการของผู้เรียน ด้านครูผู้สอน 
พบว่า การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ยังเป็นรูปแบบพ้ืนฐาน ยังไม่มีการประยุกต์และนำนวัตกรรมเข้ามาให้



 
 
 
 

พัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจน กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการบรรยาย สาธิต ทำแบบฝึกหัดตามหนังสือ ซึ่งทำให้ผู้เรียน
ขาดความสนใจ และกระตือรือร้นในการเรียนเท่าท่ีควร ประกอบกับวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่นักเรียนคิดว่า
ยาก และนักเรียนมีความวิตกกังวล ส่งผลให้ไม่ได้รับความสนใจในการเรียนเท่าที่ควร 

  จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป (Microsoft PowerPoint) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน เจตคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้าน
กระบวนการคิดโดยมุ่งความสำคัญทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุดซ่ึงทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศชาติต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft PowerPoint) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft PowerPoint)  

 

3. วิธีดำเนินการ  
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนไกรภักดวีิทยาคม 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ครั้งนี้คือ  

1) แผนการจัดการเรียนรู้ทีจ่ัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   จำนวน 1 แผนการเรียนรู้ 

2)  โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft PowerPoint) 
3.3   การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ ดำเนินการดังนี้ 

1)  ศึกษาข้อมูลเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษจากหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ 
2) จัดหาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 
3)  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยตรวจสอบให้  
4)  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.1)  สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
4.2)  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
4.3)  ทดสอบก่อนเรียน 

3.4   ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ทดสอบหลังเรียน)                                   



 
 
 
 

 
3.5   เก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล 
3.6   วิิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

 

4. สรุปผล  
ผลการดำเนินการปรากฏว่า เมื่อนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft PowerPoint) เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการทดสอบ ก่อนเรียนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.38 คิด
เป็น ร้อยละ 40.42 ผลการทดสอบหลังเรียนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 8.06 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.18 คิดเป็นร้อยละ 77.43 เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 22.69 ซึ่งพบว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าผลการ
เรียนรู้ก่อนเรียน 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ  
      1. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 มีทักษะทางภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้  
      2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้าน

ทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  
      3. มีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไว้สอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์

ที่สถานศึกษากำหนด 
     4 เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้ 

 
6. การเผยแพร่ (ถ้ามี)  

   ระหว่างครูในเครือข่าย    ครตู่างเครือข่าย         ครูในโรงเรียนด้วยกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

                                        ลงชื่อ..........................................ผู้รายงาน 
( นางสาวจิราลักษณ์ น้อยพรหม ) 
 
ลงชื่อ........................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
( นางสุชัญญา เตียวพานิชย์กิจ ) 

 
ลงชื่อ................................................. 
         ( นางสมพร นาคถมยา ) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

  อนุญาต             
  ควรพัฒนา/เพ่ิมเติม            

 
 
 

   ................................................... 

             ( นางกิษรา เทสันตะ )                   
         ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                   

ภาคผนวก 
 

-  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
-  ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 Unit 5 Problem around the house   จำนวน 10 ชั่วโมง 

********************************************************************************** 
1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
     1.1 มาตรฐาน  

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด
และการเขียน 

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น
พ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
ตัวช้ีวัด 
ต 1.1 ม 4-6/1 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟัง

และอ่าน 
ต 1.1 ม 4-6/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) 

ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
ต 1.1 ม 4-6/4 จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการ

ฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย  
ต 1.2 ม 4-6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ ์

สถานการณ ์ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
ต 1.2 ม 4-6/2 เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย อย่างคล่องแคล่ว  
ต 1.2 ม 4-6/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน

สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม  



 
 
 
 

ต 1.2 ม 4-6/4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม  

ต 1.2 ม 4-6/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกับ เรื่องต่างๆ 
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล  

ต 1.3 ม 4-6/1 พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ ์ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและ
ประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม  

ต 1.3 ม 4-6/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ ์และสถานการณ์ที่อยู่ในตามความสนใจ  

ต 1.3 ม 4-6/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์ ทั้งใน
ท้องถิ่น  สังคม  และโลก  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  

ต 2.1 ม 4-6/3 เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม  
ต 2.2 ม 4-6/1 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำ

พังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
ต 2.2 ม 4-6/2 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล  
ต 3.1 ม 4-6/1 ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน  
ต 4.1 ม 4-6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 

สถานศึกษา ชุมชน และสังคม  
ต 4.2 ม 4-6/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูล

ต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
ต 4.2 ม 4-6/2 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ 

เป็นภาษาต่างประเทศ  
1.2 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
การฝึกทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ศัพท์ สำนวน เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 

ประสบการณ์ ปฏิบัติตามหรือให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
โครงสร้างของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถี
ชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ ได้ถูกต้อง
ตามหลักของเจ้าของภาษา เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน เป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้
กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  

 



 
 
 
 

1.3 สาระการเรียนรู้ 
Vocabulary – Repairs Homes / Green technology 
Grammar and Structures – Passive voice simple / Passive voice in different tenses / 

Reflexive pronouns / Causatives with help / Phrasals with run 
Listening – Listen to people talk about problems around the house 
Speaking – Talk about problems around the house 
Reading – Read about smart homes 
Writing – Write a post explaining a Problem 
Project – School Renovations 
1.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  

ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

1.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ซื่อสัตย์สุจริต 
     มีวินัย 
     ใฝ่เรียนรู้  
     มุ่งม่ันในการทำงาน 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 
Writing – Write a post explaining a Problem 
Project – School Renovations 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1   
เป้าหมายการเรียนรู้     
1. นักเรียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังได้ 
2. นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังได้ 
3. นักเรียนอธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ

ภาษาไทยได้ 
4. นักเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้ 
ขั้นนำเสนอ (Presentation) 
1. นักเรียนอ่านคำถามหน้า 59 และแสดงความคิดเห็น 

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/4.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html


 
 
 
 

ขั้นฝึก (Practice) 
1. นักเรียนฟัง Track 5-01 และใส่หมายเลข 

Answer Key From left to right, top to bottom 
3. tools 
8. rebuild 
6. hardware store 
2. weak 
7. suddenly 
5. support 
1. simple 
4. purchase 

2. นักเรียนฟัง Track 5-01 อีกครั้งฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง 
3. นักเรียนฟัง Track 5-02 เติมคำศัพท์ 

  Answer Key 
1. suddenly 
2. simple 
3. hardware store 
4. tools 
5. support   

4. นักเรียนฟัง Track 5-03 เขียนคำท่ีได้ยิน  
Answer Key 
1. weak, hardware store 
2. simple, tools 
3. suddenly, support 
4. purchase, rebuild 

 5. นักเรียนจับคู่สนทนาใน Talk with a partner. 
 6. นักเรียนฟัง Track 5-04 และตอบคำถาม 

Answer Key    1.b   2.c    3.a   4.a 
ขั้นนำไปใช้ (Production) 

 1. นักเรียนทุกคนเขียนข้อมูลสิ่งของภายในบ้านที่ต้องการซ่อมแซม 1 อย่าง 
 2. นักเรียนจับคู่สนทนา โดยใช้โครงสร้าง ใน Talk with a partner. 
 3. อาสาสมัครนักเรียนออกมาสนทนาหน้าห้อง 4-5 คู่ 

4. เพ่ือนและครูช่วยกันให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาการพูดครั้งต่อไป 



 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


