แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย
วิชา ภาษาอังกฤษ
Let it Go
เรื่อง คากิริยา Verbs
ครูผู้สอน............................................................................

หน่วยการเรียนรู้ พิเศษ

รหัสวิชา ต ๑๔๑๐๑
*******************************************

คาบเรียนที่ ๔
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๑๕๐ นาที

สาระ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อสร้างและจัดการกระบวนการเรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการฟัง อ่าน เขียน รูปแบบประโยค หน้าที่และ
การใช้รูปแบบประโยคในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
ผู้เรียนเค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งการเรียนรู้ โดยใช้วิธีที่หลากหลาย และเทคโนโลยี (iPad) โปรแกรมประยุต์ (Application)
อุปกรณ์ สื่อต่างๆ ในการค้นควา รวบรวม และนาเสนออย่างเป็นระบบหมาะสม ใช้หลักการ กฏ และทฤษฎีทางภาษา
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ภาพในการสื่อสารแนวคิด การสื่อ
ความหมาย เชื่อมโยงอง์ความรู้ต่างๆ ที่ได้กับศาสต์อื่นๆ อย่างสร้างสรรค์
ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของตน ครอบครัว ชุมชน ระดับชาติ และอาเซียน อย่างสร้างสรรค์ ระเอียดรอบครอบ และสุภาพ
มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาละเทศะ
มาตรฐาน ต ๓.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้ยฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

ตัวชี้วดั

สาระการเรี ยนรู ้

สาระสาคัญ

รู ปแบบความรู ้

จุดประสงค์การเรี ยนรู ้/
สมรรถนะรายวิชา
๑ใช้วถิ ีที่
หลากหลายในการ
แก้ปัญหา
๒ ใช้ความรู้
ทักษะและ
กระบวนการ
ทางคณิต
ศาตร์และ
เทคโนโลยี
ในการ
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์
ต่างๆ ได้
อย่างอย่าง
เหมาะสม
๓ ให้เหตุผล
ประกอบการ
ตัดสินใจ
และสรุปผล
ได้อย่าง
เหมาะสม
๔ ใช้ภาษา
และ
สัญลักษณ์
ทาง

ชิ้นงาน/ภาระ
งาน

ข้อเท็จจริ ง

ความรู ้รวบ
ยอด

- ผูเ้ รี ยนสร้างกรณี ศึกษาจาก - ผูเ้ รี ยนมีความสามารถใน - นักเรี ยนสามารถ รู ปแบบการบริ หาร ทุกครัวเรื อนมี ทุกองค์กร
สภาวะทางการเงินของ
ครอบครัวและจัดสรรให้
สภาวะทางการเงินอยูใ่ น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่ ใช้เป็ น
แบบจาลองในประยุกต์ใช้
ความรู้คณิ ตศาสตร์ ในการ
แก้โจทร์ ปัญหาหรื อหา
คาตอบ

การเขียน อ่าน
เปรี ยบเทียบ เรี ยงลาดับ
ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลข
ไทย ตัวหนังสื อแสดง
จานวนนับได้

- ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะ
กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์

- ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะ
กระบวนการในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามบริ บท
ความรู้ความสามารถ และ
ความถนัด

- ผูเ้ รี ยนนาควารู้ที่ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

นาหลักการทาง
คณิ ตศาสตร์ ไปใช้
ในการแก้ปัญหา
การให้เหตุผล การ
สื่ อสาร กรสื่ อความ
การนาเสนอ เพือ่
ประโยชน์ต่อการ
ดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน

จัดการสภาวะ
ทางการเงินภายใต้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

หลักการ

กฏ

หลักการทา
กฎทาง
รายได้ มี
ตั้งแต่
บัญชีครัวเรื อน คณิ ตศาสตร์
ค่าใช้จ่าย
ระดับประเทศ หรื อการจด
เรื่ อง
จาเป็ นต้องมี ลงมาถึงปั จเจก บันทึกบัญชี
- การแต่ง
การจัดสรร
ชนต้องมีการ รายรับ
ประโยค
ค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดสรร
รายจ่าย
ทาง
ให้เพียงพอกับ งบประมาณ หนี้สิน
คณิ ตศาสต
รายได้ เพือ่
รายกับรายจ่าย เงินออม
ร์
ไม่ให้เกิด
ให้
เงินคงเหลือ
- การเขียน
ปั ญหาหนี้สิน สอดคล้องซ
ประโยค
ในครัวเรื อน ฿่่งกันและ
สัญลักษณ์
กันเพือ่ ความ
- การบวก
มัน่ คงในชีวติ
บล คูณ
และ
หาร โจทย์
ประเทศชาติ
ปั ญหาระ
คม

ทฤษฎี

- การบริ หาร
จัดการ
ด้าน
การเงิน
เรื่ องการ
อธิบาย
พฤติกรรม
ของมนุษย์
ที่
เปลี่ยนแป
ลงไป
ตามวัฏ
จักร
เศรษฐกิจ
เริ่ มตั้งแต่
การจ้าง
งานมี
รายได้
พฤติกรรม
การ
บริ โภค
มูลค่าของ
เงิน

คณิตศาสต์
ในการ
สื่อสาร การ
สื่อ
ความหมาย
และการ
นาเสนอได้
อย่างถูกต้อง
และ
เหมาะสม
๕
เชื่อมโยงความรู้
ต่างๆ ใน
คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ
๖ มี
ความริเริ่ม
สร้างสรรค์

กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ (Challenge based learning : CBL)
Flipped Classroom

ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม

มิติกระบวนการทาง
สติปัญญา

ขั้นที่ ๑-๒ กาหนดประเด็นแนวคิด Big Idea และคาถามท้าทายโดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

คิดสร้างสรรค์ (Creating)

ขั้นที่ 1 สังเกต
ดูคลิป วิดีโอข่าว “เรี ยนรู้การจัดทาบัญชีครัวเรื อน” ให้เกิดความเข้าใจ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ สรุ ปเป็ นใจความสาคัญให้ครบถ้วนตรงตามหลักฐาน
ข้อมูล
ครู ต้ งั คาถามพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์หาความสาคัญ
คาถาท
“ต้องการใช้นกั เรี ยนค้นหาคุณลักษณะเด่นชัดของข่าว “เรี ยนรู้การจัดทา
บัญชีครัวเรื อน” ในแง่มุมต่างๆ เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาบัญชีมี
อะไรบ้าง ควรยึดหลักอะไรมาเป็ นแนวคิดในการทาบัญชีที่นอกเหนือหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น กลุ่มคนที่ควรทาบัญชี ครัวเรื อนน่าจะ
ประกอบไปด้วยใครบ้าง”

ผูเ้ รี ยนสามารถผลิตสื่ อใน
รู ปแบบใด รู ปแบบหนึ่ง ที่
เป็ นการประชาสัมพันธ์
รณรงค์การทาบัญชีครัวเรื อน

ขั้นที่ 2 อธิบาย “เทคนิคการพูดรอบวง”
ผูเ้ รี ยนร่ วมตอบคาถาม แสดงความคิดเห็น เน้นการใช้เหตุผลด้วยหลักการ
กฎเกณฑ์ อ้างหลักฐานข้อมูลประกอบเป็ นกระบวนการกลุ่มด้วยเทคนิ คการพูด
รอบวง กล่าวคือสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องแสดงความคิดเห็นอธิ บายตาม
ความเข้าใจของตนเอง โดยวนจากขวาไปซ้าย มีประธานกลุ่มเป็ นผูน้ าการ
อธิบาย มีเลขาจดบันทึก
ขั้นที่ 3 รับฟังตามมารยาทของผูฟ้ ังที่ดี
ให้ผเู้ รี ยนได้ฟังความคิดเห็นได้ตอบคาถามวิพากษ์วิจารณ์จากผูอ้ ื่นที่มีต่อ
ความคิดของตน

๑ ออกแบบคาถามเพื่อไป
เก็บข้อมูล

เรี ยนรู้ที่บา้ น
-

ผูเ้ รี ยนเก็บข้อมูลจาก
สมาชิกในครอบครัวโดย
ผูเ้ รี ยนจะต้องออกแบบ
คาถามเพื่อให้ได้คาตอบ
ครบถ้วน
เช่น

- รายได้ของคุณพ่อ
- รายได้ของคุณแม่
๒ นาข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็ น
- ค่าใช้จ่ายต่างของ
โจทย์ปัญหา
ครอบครัว
๓ นาโจทย์ปัญหาที่ได้มา
แก้ไขเพื่อให้ได้คา่าตอบ

- หนี้สินต่างๆที่มี
- เงินเก็บประจาเดือน

๔ นาคาตอบที่ได้มาจัดเรี ยง เป็ นต้น
และวิเคราะห์เพื่อออกแบบ
และจัดสรรให้อยูใ่ น
หลักการณ์ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ทางานที่โรงเรี ยน
ผลิต Poster
Pages

สื่ อ/แหล่งการ
เรี ยนรู้

บันทึกการสอน

-

ขั้นที่ 1 ดูคลิปวิดีโอ

iPad and
Apps :

ขั้นที่ 2 ร่ วมอธิบาย
ขั้นที่ 3 เชื่อมโยง
ความสัมกับชี วิตวิต

V Download
(ดูคลิปข่าว แบบ
ไม่ผ่ งึ เน็ต
ครู ผสู้ อนเตรี ยมตัว
มาล่วงหน้า)

ขั้นที่ 4 ออกแบบคถาม
เพื่อไปเก็บข้อมูล

Popplet lite
(บันทึกประเด็น
สาคัญ)
Pages ออกแบบ
และบันทึกเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล
Keynote

ขั้นที่ ๑ ใช้ ๑ คาบเรี ยน ๕๐
นาที

ขั้นที่ 4 เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ผูเ้ รี ยนได้เปรี ยบเทียบความแตกต่าง และความคล้ายคลึก พร้อมทั้งสรุ ปจัด
กลุ่มที่เป็ นพวกเดียวกัน เชื่อมโยงเหตุการณ์เชิงหาเหตุและผลจากสภาวะทาง
ทางการเงินของครอบครัว ชุมชน

๕ นาวิธีการออกแบบมา
จัดทาเป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์
รณรงค์การทาบัญชีครัวเรื อน

ขั้นที่ 5 วิจารณ์
วิเคราะห์เหตุการณ์ คากล่าว แนวคิด การปฏิบตั ิ

ตัวอย่างผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ แบบ Poster

กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนการดาเนิ นกิจกรรม

มิติกระบวนการทางสติปัญญา

Flipped Classroom
เรี ยนรู้ที่บา้ น

ขั้นที่ ๓ กิจกรรมที่ทา้ ทาย โดยใช้
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

คิดสร้างสรรค์ (Creating)

-

ทางานที่โรงเรี ยน
ผลิต Poster
Pages

ขั้นที่ 6 สรุ ป
พิจารณาส่วนประกอบของการกระทาหรื อ ข้อมูลต่างๆ ที่เชื่ อมโยงเกี่ยวข้อง
กัน แล้วให้สรุ ปว่าจะดาเนิ นกิจกรรมอย่างไรต่อไป เพื่อให้ได้สื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อการรณรงค์ให้ทาบัญชีครัวเรื อน พร้อมทั้งร่ วมกันออกแบบคาถามเพื่อเก็บ
เป็ นข้อมูล

ออกแบบกิจกรรมภายใน
กลุ่มของตนเอง

ขั้นที่ ๔ เรี ยนรู้ร่วมกัน
นักเรี ยนร่ วมกันทากิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ได้ผลงานตามข้อกาหนด จัดกลุ่ม
ตามความเหมาะสม (ควรจัดกลุ่ม ๓-๕ คนเท่านั้นเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่ วมใน
การทากิจกรรม) และดาเนินกิจกรรมร่ วมกัน ตามมิติกระบวนการทางสติปัญญา

ให้ผเู้ รี ยนดาเนิน
กระบวนการจัดกลุ่มเอง
โดยแต่ละกลุ่มต้องให้
เหตุผล อาทิ ขนาดของ
กลุ่มทาไมถึงมีสมาชิ ก ๓
คน หรื อ ๔ คน หรื อ
๕ คน ซึ่ งกิจกรรม
ดังกล่าวไม่จาเป็ นจะต้อง
มีขนาดกลุ่มเท่ากันขึ้นอยุ่
กับเหตุผลและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน

ขั้ที่ ๕ ประเมินและเผยแพร่ ผลงาน

การประเมินนักเรี ยนและ
ครู ร่วมกันออกแบบการ
ประเมิน และจาเป็ นต้อง
เป็ นการประเมินแบบ
๓๖๐ องศา คือประเมิน
ตนเอง ประเกมินกลุ่ม
ของตนเอง ประเมินเพื่อน

สื่ อ/แหล่ง
การเรี ยนรู้
-

บันทึกการสอน

การประเมิน
รายการ

1. ด้านพฤติกรรม

สูงกว่าเกณฑ์
(ครู ผสู้ อนบันทึก)

5

- ตั้งใจในการปฏิบตั ิภาระงาน
- ไม่พดู คุยขณะร่ วมกิจกรรมในชั้นเรี ยน
- ไม่มีพฤติกรรมติดต่อสื่ อสารผ่านสังคม

4

3

2

1

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่งไปเพียง 1
ข้อจากระดับ 5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่งไปเพียง 2
ข้อจากระดับ 5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่งไปเพียง 3
ข้อจากระดับ 5

ไม่พบเห็นความประพฤติตามระดับ
5 เลย

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่งไปเพียง 1
ข้อจากระดับ 5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่งไปเพียง 2
ข้อจากระดับ 5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่งไปเพียง 3
ข้อจากระดับ 5

ไม่พบเห็นความประพฤติตามระดับ
5 เลย

ออนไลน์

- เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งผูเ้ รี ยนมีการปิ ดเครื่ อง
ทันที
2. ด้านความประพฤติ

- ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์โดยการ
อ้างอิงที่มาของข้อมูล

- ขยันในการทาภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
- ไม่ใช้เวลาเรี ยนในการทากิจกรรมอื่นที่ไม่เกิด
ประโยชน์ตอ่ การทาชิ้นงาน

- เมื่อผูเ้ รี ยนติดปั ญหามีความพยายามในการทา
ภาระงานให้สาเร็จ

3. ด้านการเข้าร่ วมกิจกรรม

ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมตามกระบวนการ
เรี ยน ความรู้ความเข้าใจได้ครบตามลาดับทั้ง 5
ขั้นตอน

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่งไปเพียง 1
ข้อจากระดับ 5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่งไปเพียง 2
ข้อจากระดับ 5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่งไปเพียง 3
ข้อจากระดับ 5

ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่งไปเพียง 4
ข้อจากระดับ 5

4. ด้านการทดสอบ
(ทดสอบอย่างไม่เป็ นทางการ)

- เปิ ดประเด็นถามตอบ 5 ข้อ นักเรี ยน

- เปิ ดประเด็นถามตอบ 5 ข้อ

- เปิ ดประเด็นถามตอบ 5 ข้อ

- เปิ ดประเด็นถามตอบ 5 ข้อ

- เปิ ดประเด็นถามตอบ 5 ข้อ

5. ด้านการพัฒนาการ

- เข้าใจการทางาน
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตชิ้นงาน
- มีทกั ษะกระบวนการทางานกับคอมพิวเตอร์

สามารถตอบได้ทุกข้อ

และ/หรื อ Application

- มีกระบวนการบริ หารจัดการเวลา
- มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ โดยการถาม
การสื บค้นข้อมูล

นักเรี ยนสามารถตอบได้ 4 ข้อ
ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่งไปเพียง 1
ข้อจากระดับ 5

นักเรี ยนสามารถตอบได้ 3 ข้อ
ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่งไปเพียง 2
ข้อจากระดับ 5

นักเรี ยนสามารถตอบได้ 2 ข้อ
ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่งไปเพียง 3
ข้อจากระดับ 5

นักเรี ยนสามารถตอบได้ 1 ข้อ
ขาดข้อใดเพียงข้อหนึ่งไปเพียง 4
ข้อจากระดับ 5

ต่ากว่าเกณฑ์
(ครู ผสู้ อนบันทึก)

