
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 
วิชา  ภาษาอังกฤษ             หน่วยการเรียนรู้  พิเศษ 
Let it Go     
เรื่อง ค ากิริยา Verbs               คาบเรียนที่ ๔ 
ครูผู้สอน............................................................................   รหัสวิชา  ต ๑๔๑๐๑  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   เวลา  ๑๕๐  นาที 

******************************************* 
 

 สาระ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาแบบองค์รวมเพ่ือสร้างและจัดการกระบวนการเรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการเขียน อ่าน เปรียบเทียบ เรียงล าดับ ตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจ านวนนับ  วิเคราะห์แสดงวิธีหาค าตอบโจทรย์ปัญหาระคนของจ านวนนับ  
 
  ผู้เรียนเลือกใช้วิธีที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (iPad) โปรแกรมประยุต์ (Application) 
อุปกรณ์ สื่อต่างๆ ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารแนวคิด การสื่อ
ความหมายแนวคิด และการน าเสนอได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสต์อื่นๆ มีความคิดสร้างสรรค์  
 
  ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตน ครอบครัว ชุมชน ระดับชาติ และอาเซียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างสร้างสรรค์ ระ
เอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
 
  
 
 
   
 



 

 

 
 
 
 
 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้/
สมรรถนะรายวิชา 

สาระส าคญั ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

รูปแบบความรู้ 

ขอ้เทจ็จริง ความรู้รวบ
ยอด 

หลกัการ กฏ ทฤษฎี 



 

 

๑ใชว้ถิีท่ี
หลากหลายในการ
แกปั้ญหา 

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

คณิตศาสต์

ในการ

สื่อสาร การ

- ผูเ้รียนสร้างกรณีศึกษาจาก
สภาวะทางการเงินของ
ครอบครัวและจดัสรรให้
สภาวะทางการเงินอยูใ่น
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงเพือ่ใชเ้ป็น
แบบจ าลองในประยกุตใ์ช้
ความรู้คณิตศาสตร์ในการ
แกโ้จทร์ปัญหาหรือหา
ค าตอบ 

- ผูเ้รียนมีความสามารถใน
การเขียน อ่าน 
เปรียบเทียบ เรียงล าดบั 
ตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลข
ไทย ตวัหนงัสือแสดง
จ านวนนบัได ้

- ผูเ้รียนเกิดทกัษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

- ผูเ้รียนเกิดทกัษะ
กระบวนการในการ
เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมตามบริบท
ความรู้ความสามารถ และ
ความถนดั 

- ผูเ้รียนน าควารู้ท่ีไป
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

- นกัเรียนสามารถ
น าหลกัการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้
ในการแกปั้ญหา 
การใหเ้หตุผล การ
ส่ือสาร กรส่ือความ 
การน าเสนอ เพือ่
ประโยชน์ต่อการ
ด าเนิน
ชีวติประจ าวนั 

รูปแบบการบริหาร
จดัการสภาวะ
ทางการเงินภายใต้
หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

ทุกครัวเรือนมี
รายได ้มี
ค่าใชจ่้าย 
จ าเป็นตอ้งมี
การจดัสรร
ค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ใหเ้พยีงพอกบั
รายได ้เพือ่
ไม่ใหเ้กิด
ปัญหาหน้ีสิน
ในครัวเรือน 

ทุกองคก์ร
ตั้งแต่
ระดบัประเทศ
ลงมาถึงปัจเจก
ชนตอ้งมีการ
จดัสรร
งบประมาณ 
รายกบัรายจ่าย
ให้
สอดคลอ้งซ
฿่่งกนัและ
กนัเพือ่ความ
มัน่คงในชีวติ
และ
ประเทศชาติ 

หลกัการท า
บญัชีครัวเรือน
หรือการจด
บนัทึกบญัชี  
รายรับ 

รายจ่าย 
หน้ีสิน 

เงินออม 

เงินคงเหลือ 

กฎทาง
คณิตศาสตร์ 
เร่ือง 

- การแต่ง
ประโยค
ทาง
คณิตศาสต
ร์ 

- การเขียน
ประโยค
สัญลกัษณ์ 

- การบวก 
บล คณู 
หาร โจทย์
ปัญหาระ
คม 

- การบริหาร
จดัการ
ดา้น
การเงิน
เร่ืองการ
อธิบาย
พฤติกรรม
ของมนุษย์
ท่ี
เปลี่ยนแป
ลงไป
ตามวฏั
จกัร
เศรษฐกิจ
เร่ิมตั้งแต่
การจา้ง
งานมี
รายได ้
พฤติกรรม
การ
บริโภค 
มูลค่าของ
เงิน 



 

 

สื่อ

ความหมาย 
และการ

น าเสนอได้

อย่างถูกต้อง

และ

เหมาะสม 
 ๕  
เชื่อมโยงความรู้
ต่างๆ ใน
คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ 
 ๖  มี
ความริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ (Challenge based learning : CBL) 

Flipped Classroom 



 

 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม มิติกระบวนการทาง
สติปัญญา 

เรียนรู้ท่ีบา้น ท างานท่ีโรงเรียน ส่ือ/แหล่งการ
เรียนรู้ 

บนัทึกการสอน 

ขั้นท่ี ๑-๒ ก าหนดประเด็นแนวคิด Big Idea และค าถามทา้ทายโดยใช ้

กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 

 

คิดสร้างสรรค ์(Creating) - ผลิต Poster  
Pages  

-  

ขั้นท่ี 1  สงัเกต        
     ดูคลิป วิดีโอข่าว “เรียนรู้การจดัท าบญัชีครัวเรือน” ให้เกิดความเขา้ใจ 
เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ สรุปเป็นใจความส าคญัให้ครบถว้นตรงตามหลกัฐาน
ขอ้มูล 
ครูตั้งค  าถามพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์หาความส าคญั 

ค าถาท 

     “ตอ้งการใชน้กัเรียนคน้หาคุณลกัษณะเด่นชดัของข่าว “เรียนรู้การจดัท า
บญัชีครัวเรือน” ในแง่มุมต่างๆ เช่น ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าบญัชีมี
อะไรบา้ง ควรยดึหลกัอะไรมาเป็นแนวคิดในการท าบญัชีท่ีนอกเหนือหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ กลุ่มคนท่ีควรท าบญัชีครัวเรือนน่าจะ
ประกอบไปดว้ยใครบา้ง” 

ผูเ้รียนสามารถผลิตส่ือใน
รูปแบบใด รูปแบบหน่ึง ท่ี
เป็นการประชาสมัพนัธ์ 
รณรงคก์ารท าบญัชีครัวเรือน 

 

๑  ออกแบบค าถามเพื่อไป
เก็บขอ้มูล   
 

๒  น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างเป็น
โจทยปั์ญหา 
 

๓  น าโจทยปั์ญหาท่ีไดม้า
แกไ้ขเพ่ือให้ไดค้  า่ าตอบ 

 

๔  น าค  าตอบท่ีไดม้าจดัเรียง
และวิเคราะห์เพื่อออกแบบ
และจดัสรรให้อยูใ่น
หลกัการณ์ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ผูเ้รียนเก็บขอ้มูลจาก
สมาชิกในครอบครัวโดย
ผูเ้รียนจะตอ้งออกแบบ
ค าถามเพื่อให้ไดค้  าตอบ
ครบถว้น 
เช่น   

- รายไดข้องคุณพอ่ 
- รายไดข้องคุณแม่ 
- ค่าใชจ่้ายต่างของ

ครอบครัว   
- หน้ีสินต่างๆท่ีมี 
- เงินเก็บประจ าเดือน 
เป็นตน้ 

ขั้นท่ี 1  ดูคลิปวิดีโอ 
 

 

ขั้นท่ี 2  ร่วมอธิบาย 
 

 

ขั้นท่ี 3  เช่ือมโยง
ความสมักบัชีวิตวิต 

 

 

ขั้นท่ี 4  ออกแบบคถาม
เพ่ือไปเก็บขอ้มูล 

iPad and 
Apps :  
 
V Download 

(ดูคลิปข่าว แบบ
ไม่ผ่ึงเน็ต  
ครูผูส้อนเตรียมตวั
มาล่วงหนา้) 
 
Popplet lite 

(บนัทึกประเด็น
ส าคญั) 
 

Pages ออกแบบ
และบนัทึกเพ่ือเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

 
Keynote  

ขั้นท่ี ๑  ใช ้๑  คาบเรียน  ๕๐ 
นาที 

ขั้นท่ี 2  อธิบาย “เทคนิคการพดูรอบวง” 
     ผูเ้รียนร่วมตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น เนน้การใชเ้หตุผลดว้ยหลกัการ 
กฎเกณฑ ์อา้งหลกัฐานขอ้มูลประกอบเป็นกระบวนการกลุ่มดว้ยเทคนิคการพดู
รอบวง กล่าวคือสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะตอ้งแสดงความคิดเห็นอธิบายตาม
ความเขา้ใจของตนเอง โดยวนจากขวาไปซา้ย มีประธานกลุ่มเป็นผูน้ าการ
อธิบาย มีเลขาจดบนัทึก 

ขั้นท่ี  3  รับฟังตามมารยาทของผูฟั้งท่ีดี 

    ให้ผูเ้รียนไดฟั้งความคิดเห็นไดต้อบค าถามวิพากษวิ์จารณ์จากผูอ่ื้นท่ีมีต่อ
ความคิดของตน  



 

 

ขั้นท่ี  4  เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ 
     ผูเ้รียนไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่าง และความคลา้ยคลึก พร้อมทั้งสรุปจดั
กลุ่มท่ีเป็นพวกเดียวกนั เช่ือมโยงเหตุการณ์เชิงหาเหตุและผลจากสภาวะทาง
ทางการเงินของครอบครัว ชุมชน 

๕  น าวิธีการออกแบบมา
จดัท าเป็นส่ือประชาสมัพนัธ์
รณรงคก์ารท าบญัชีครัวเรือน 

ขั้นท่ี 5  วิจารณ์ 

     วิเคราะห์เหตุการณ์ ค ากล่าว แนวคิด การปฏิบติั 

 



 

 ตัวอย่างผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ แบบ Poster  

กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม มิติกระบวนการทางสติปัญญา Flipped Classroom ส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู้ 

บนัทึกการสอน 

เรียนรู้ท่ีบา้น ท างานท่ีโรงเรียน 

 

ขั้นท่ี ๓ กิจกรรมท่ีทา้ทาย โดยใช ้

กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
 

คิดสร้างสรรค ์(Creating) - ผลิต Poster  
Pages  

-  

ขั้นท่ี 6  สรุป   
     พิจารณาส่วนประกอบของการกระท าหรือ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงเก่ียวขอ้ง
กนั แลว้ให้สรุปวา่จะด าเนินกิจกรรมอยา่งไรต่อไป เพื่อให้ไดส่ื้อประชาสมัพนัธ์
เพื่อการรณรงคใ์ห้ท  าบญัชีครัวเรือน พร้อมทั้งร่วมกนัออกแบบค าถามเพ่ือเก็บ
เป็นขอ้มูล 

  ออกแบบกิจกรรมภายใน
กลุ่มของตนเอง 

 

  

ขั้นท่ี ๔  เรียนรู้ร่วมกนั 

     นกัเรียนร่วมกนัท ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้ไดผ้ลงานตามขอ้ก าหนด  จดักลุ่ม
ตามความเหมาะสม (ควรจดักลุ่ม ๓-๕ คนเท่านั้นเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม) และด าเนินกิจกรรมร่วมกนั  ตามมิติกระบวนการทางสติปัญญา 

ให้ผูเ้รียนด าเนิน
กระบวนการจดักลุ่มเอง
โดยแต่ละกลุ่มตอ้งให้
เหตุผล อาทิ ขนาดของ
กลุ่มท าไมถึงมีสมาชิก ๓  
คน  หรือ ๔  คน  หรือ  
๕  คน  ซ่ึงกิจกรรม

ดงักล่าวไม่จ  าเป็นจะตอ้ง
มีขนาดกลุ่มเท่ากนัข้ึนอยุ่
กบัเหตุผลและความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

ขั้ท่ี ๕ ประเมินและเผยแพร่ผลงาน การประเมินนกัเรียนและ
ครูร่วมกนัออกแบบการ
ประเมิน  และจ าเป็นตอ้ง
เป็นการประเมินแบบ 

๓๖๐ องศา  คือประเมิน
ตนเอง  ประเกมินกลุ่ม

ของตนเอง ประเมินเพื่อน
ต่างกลุ่ม และครูประเมิน



 

 

 

  



 

   

การประเมิน 

รายการ สูงกวา่เกณฑ์ 
(ครูผูส้อนบนัทึก) 

5 4 3 2 1 ต ่ากวา่เกณฑ ์
(ครูผูส้อนบนัทึก) 

1.  ดา้นพฤติกรรม  - ตั้งใจในการปฏิบติัภาระงาน 

- ไม่พดูคุยขณะร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

- ไม่มีพฤติกรรมติดตอ่ส่ือสารผา่นสังคม
ออนไลน ์

- เม่ือเลิกใชง้านทุกคร้ังผูเ้รียนมีการปิดเคร่ือง
ทนัที 

ขาดขอ้ใดเพียงขอ้หน่ึงไปเพียง 1 

ขอ้จากระดบั 5 
ขาดขอ้ใดเพียงขอ้หน่ึงไปเพียง 2 

ขอ้จากระดบั 5 
ขาดขอ้ใดเพียงขอ้หน่ึงไปเพียง 3  

ขอ้จากระดบั 5 
ไม่พบเห็นความประพฤติตามระดบั 
5 เลย 

 

2.  ดา้นความประพฤติ  - ผูเ้รียนมีคุณธรรมดา้นความซ่ือสัตยโ์ดยการ
อา้งอิงท่ีมาของขอ้มูล 

- ขยนัในการท าภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ไม่ใชเ้วลาเรียนในการท ากิจกรรมอ่ืนท่ีไม่เกิด
ประโยชน์ตอ่การท าช้ินงาน 

- เม่ือผูเ้รียนติดปัญหามีความพยายามในการท า
ภาระงานใหส้ าเร็จ 

ขาดขอ้ใดเพียงขอ้หน่ึงไปเพียง 1 

ขอ้จากระดบั 5 
ขาดขอ้ใดเพียงขอ้หน่ึงไปเพียง 2 

ขอ้จากระดบั 5 
ขาดขอ้ใดเพียงขอ้หน่ึงไปเพียง 3  

ขอ้จากระดบั 5 
ไม่พบเห็นความประพฤติตามระดบั 
5 เลย 

 

3.  ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม  ผูเ้รียนสามารถปฏิบติักิจกรรมตามกระบวนการ
เรียน ความรู้ความเขา้ใจไดค้รบตามล าดบัทั้ง 5 

ขั้นตอน 

ขาดขอ้ใดเพียงขอ้หน่ึงไปเพียง 1 

ขอ้จากระดบั 5 
ขาดขอ้ใดเพียงขอ้หน่ึงไปเพียง 2 

ขอ้จากระดบั 5 
ขาดขอ้ใดเพียงขอ้หน่ึงไปเพียง 3  

ขอ้จากระดบั 5 
ขาดขอ้ใดเพียงขอ้หน่ึงไปเพียง 4 

ขอ้จากระดบั 5 
 

4.  ดา้นการทดสอบ 
(ทดสอบอยา่งไม่เป็นทางการ) 

 - เปิดประเดน็ถามตอบ  5  ขอ้  นกัเรียน
สามารถตอบไดทุ้กขอ้ 

- เปิดประเดน็ถามตอบ  5  ขอ้  
นกัเรียนสามารถตอบได ้4 ขอ้ 

-  เปิดประเดน็ถามตอบ  5  ขอ้  
นกัเรียนสามารถตอบได ้3 ขอ้ 

- เปิดประเดน็ถามตอบ  5  ขอ้  
นกัเรียนสามารถตอบได ้2 ขอ้ 

- เปิดประเดน็ถามตอบ  5  ขอ้  
นกัเรียนสามารถตอบได ้1 ขอ้ 

 

5.  ดา้นการพฒันาการ  - เขา้ใจการท างาน 

- มีความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตช้ินงาน 

- มีทกัษะกระบวนการท างานกบัคอมพิวเตอร์
และ/หรือ Application 

- มีกระบวนการบริหารจดัการเวลา 

- มีทกัษะในการแสวงหาความรู้  โดยการถาม 
การสืบคน้ขอ้มูล  

ขาดขอ้ใดเพียงขอ้หน่ึงไปเพียง 1 

ขอ้จากระดบั 5 
ขาดขอ้ใดเพียงขอ้หน่ึงไปเพียง 2 

ขอ้จากระดบั 5 
ขาดขอ้ใดเพียงขอ้หน่ึงไปเพียง 3  

ขอ้จากระดบั 5 
ขาดขอ้ใดเพียงขอ้หน่ึงไปเพียง 4 

ขอ้จากระดบั 5 
 

 



 

 

 


