คู่มือนักเรียน

ชุ ด กิ จ กรรมฝึ กทักษะการอ่าน-เขี ยนภาษาอังกฤษ โดยใช้ไ วยากรณ์ เป็ นฐาน
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ชุ ด กิ จ กรรมที่ 1 เรื่ อง My Daily Life ซึ่ งใช้เป็ น
สื่ อประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิ ชา ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 4 รหัสวิชา อ22102 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ชุดนี้ใช้เวลาเรี ยน 4 ชัว่ โมง
องค์ ประกอบของชุดกิจกรรม
- คู่มือนักเรี ยน (Student’s Manual)
- สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
( Strands & Benchmarks, Indicators and Objectives)
- ใบความรู ้ (Handouts)
- ใบกิจกรรมฝึ กทักษะ (Activities)
- แบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
- เอกสารอ้างอิง (References) / บรรณานุกรม (Bibliography)
ขั้นตอนการใช้ ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะ
ขั้นตอนการฝึ กทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุ ด
กิ จ กรรมฝึ กทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ไวยากรณ์เป็ นฐาน สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ชุ ด กิ จ กรรมที่ 1 เรื่ อ ง My Daily Life มี ลาดับ ขั้น ตอนการใช้
ดังนี้
1. ให้นกั เรี ยนอ่านคู่มือนักเรี ยนให้เข้าใจก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
ชุ ด กิ จ กรรมฝึ กทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ไวยากรณ์เป็ นฐาน สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ชุ ด กิ จ กรรมที่ 1 เรื่ อง My Daily Life
2. นักเรี ยนศึกษาใบความรู ้ (Handouts) และใบกิจกรรมฝึ กทักษะ
(Activities) ชุ ด กิ จ กรรมที่ 1 เรื่ อง My Daily Life กิ จ กรรมที่ 1.1 – 1.4 เพื่อฝึ ก
ทักษะการอ่าน – เขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ไวยากรณ์เป็ นฐาน ใช้เวลาศึกษา 4 ชัว่ โมง
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3. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) ชุ ด กิ จกรรมที่ 1 เรื่ อง
My Daily Life จานวน 20 ข้อ ใช้เวลาทดสอบ 20 นาที
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและตรวจคาตอบร่ วมกัน
การวัดผลประเมินผล
เกณฑ์ การให้ คะแนน
9 - 10 คะแนน
ระดับคุณภาพ 4
แปลผล
ดีมาก
7 - 8 คะแนน
ระดับคุณภาพ 3
แปลผล
ดี
5 - 6 คะแนน
ระดับคุณภาพ 2
แปลผล
พอใช้
0 - 4 คะแนน
ระดับคุณภาพ 1
แปลผล
ปรับปรุ ง
เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
18 - 20 คะแนน
ระดับคุณภาพ 4
แปลผล
ดีมาก
14 - 17 คะแนน
ระดับคุณภาพ 3
แปลผล
ดี
10 - 13 คะแนน
ระดับคุณภาพ 2
แปลผล
พอใช้
0 - 9 คะแนน
ระดับคุณภาพ 1
แปลผล
ปรับปรุ ง
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วดั และจุดประสงค์ การเรียนรู้
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต.1.1 เข้ าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่ านจากสื่ อประเภท
ต่ างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่ างมีเหตุ ผล
ตัวชี้ วดั ต 1.1 ม.2/4 เลื อกหัวข้อเรื่ อง ใจความสาคัญ รายละเอียด
สนับสนุ น (Supporting detail) และแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับเรื่ องที่ฟังและอ่าน
พร้ อมทั้งให้เหตุ ผลและยกตัวอย่างง่ ายๆ ประกอบ
มาตรฐาน ต.1.3 นาเสนอข้ อมูลข่ าวสาร ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเรื่ องต่ างๆ ในการพูดและการเขียน
ตัวชี้ วดั ต 1.3 ม.2/1 พูดและเขี ยนบรรยายเกี่ ยวกับตนเอง กิ จวัตร
ประจาวัน ประสบการณ์ และข่ าว/ เหตุ การณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.2 เข้ าใจความเหมือนและความแตกต่ างระหว่ างภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้ าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้ อย่ างถูกต้ องและ
เหมาะสม
ตัวชี้ วดั ต 2.2 ม.2/1 เปรี ยบเทียบและอธิ บายความเหมื อนและความ
แตกต่ างระหว่างการออกเสี ยงประโยคชนิ ดต่ างๆ และการลาดับคาตามโครงสร้ าง
ประโยคขอภาษาต่ างประเทศและภาษาไทย
สาระที่ 3 ภาษากับความสั มพันธ์ กบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ ภาษาต่ างประเทศในการเชื่ อมโยงความรู้กบั กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ อื่นและเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้และเปิ ดโลกทัศน์ ของตน
ตัวชี้ วดั ต 3.1 ม.2/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุ ปข้อมูล/ ข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ และนาเสนอด้วยการพูด/การเขียน
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
หลังจากการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมที่ 1 แล้ว นักเรี ยนสามารถ
1. ใช้คาศัพท์ในโครงสร้างประโยค Present Simple Tense ในรู ปประโยค
บอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคคาถามได้
2. อ่านเนื้อเรื่ องที่มีโครงสร้าง Present Simple Tense แล้วจับใจความสาคัญ
จากเนื้อเรื่ องได้
3. เขียนโดยใช้โครงสร้าง Present Simple Tense ได้
4. มีคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบตั ิกิจกรรม

