แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 หนวยการเรียนรูเรื่อง Mobile Homes
วิชา อ 43209 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
เวลา 3 ชั่วโมง
ผูสอน นายณัฏฐพล ภักดีเจริญ
โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย
มาตรฐานการเรียนรู
ต. 1.1.3 เขาใจ ตีความและ/หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่เปนความเรียงและไมใช
ความเรียงในรูปแบบตางๆ ที่ซับซอนขึ้น ถายโอนเปนขอความที่ใชถอยคําของตนเอง
ต. 1.1.4 เขาใจ ตีความ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความ ขอมูล ขาวสาร
บทความ สารคดี บันเทิงคดีที่ซับซอนขึ้นจากสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
ต. 1.2.3 ใชภาษาเพื่อขอและใหขอมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ และแลกเปลีย่ นความรู
เกี่ยวกับเรื่องราวหรือประเด็นปญหาตางๆ ตลอดจนเหตุการณปจจุบันในชุมชนและสังคม สราง
องคความรูโดยใชประโยชนจากสื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝกทักษะตางๆ รวมทั้ง
วางแผนในการเรียนและอาชีพ
ต. 1.3.2 นําเสนอความคิดรวบยอดเกีย่ วกับเหตุการณตางๆ กิจกรรม สินคาหรือบริการใน
ทองถิ่นของตนดวยวิธกี ารหลากหลายไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. ตีความ วิเคราะห และเขาใจความรูสึกของผูพูดในสารแลวสรุปใจความสําคัญและ
แสดงความคิดเห็นได (ต. 1.1.3, ต. 1.1.4 )
2. เขาใจ ตีความ วิเคราะหความคิดเห็น ความรูสึก และประสบการณเกีย่ วกับเรื่องราว
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน (ต. 1.2.3)
3. อานสารในรูปแบบตางๆ แลวบอกความคิดรวบยอดได (ต. 1.3.2)
จุดประสงคการเรียนรู
1. อานบทความแลวบอกรายละเอียดและสรุปใจความสําคัญได
2. อานบทความแลวบอกความรูสึกและแสดงความคิดเห็นได
3. อานบทความแลวสรุปเปนแผนผังความคิดและสรุปความเองได

สาระสําคัญ
การอานบทความเกี่ยวกับขอเท็จจริงในเรื่องตางๆ เปนการเพิ่มพูนความรู ทําใหผูอานรับรู
ขาวสาร มีความรูอยางกวางขวางในแขนงตางๆ โดยใชหลักการคิดพิจารณาไตรตรอง ซึ่งจะชวยให
การอานนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สาระการเรียนรู
ความรู
บทอานเรื่อง Mobile Homes
ทักษะ/กระบวนการ
ตอบปญหา วิเคราะหเปรียบเทียบ สรุปแผนผังความคิด และสรุปขอมูลเพื่อแสดง
การเปรียบเทียบ สังเคราะหความคิด และทําแบบทดสอบ
คุณลักษณะ
กระตือรือรน ใฝเรียน
การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ทําแบบทดสอบการอานเพื่อความเขาใจ บอกใจความสําคัญของเรื่อง และเขียน
สรุปแผนผังความคิดแสดงการเปรียบเทียบได
การประเมินผล
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
น้ําหนัก
4
3
2
1
1. แบบทดสอบการ ตอบถูก 10 – ตอบถูก 7– 9 ตอบถูก 4 – 6 ตอบถูก 0 – 3
2
อานเพื่อความเขาใจ 12 ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
(8
12 ขอๆ ละ 1 คะแนน
คะแนน)
2. บอกใจความสําคัญ สรุปความใน สรุปความใน สรุปความในแต สรุปความใน
3
ของแตละยอหนาของ แตละยอหนา แตละยอหนา ละยอหนาได
แตละยอหนา
(12
เรื่องที่อานได
ไดสมบูรณ ไดสมบูรณ สมบูรณได
ไดสมบูรณได
คะแนน)
(จํานวน 4 ขอ)
ทั้ง 4 ขอ
ได 3 ขอ
2 ขอ
0-1 ขอ
3. การเขียนสรุป
เขียนขอมูล เขียนขอมูล เขียนขอมูล
เขียนขอมูล
3
แผนผังแสดงการ
แสดงการ
แสดงการ
แสดงการ
แสดงการ
(12
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ เปรียบเทียบได เปรียบเทียบ
คะแนน)
ไดชัดเจน
ไดเหมาะสม สวนหนึ่ง
ยังไมสมบูรณ

ประเด็นการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4
และถูกตอง

3
2
แตผิดพลาด มีขอผิดพลาด
บาง
บาง
รวม 32 คะแนน
เกณฑระดับคะแนน
28 - 32
= 4 ดีมาก
23 - 27
= 3 ดี
18 - 22
= 2 พอใช
0 - 17
= 1 ปรับปรุง

1
มีขอผิดพลาด
มาก

น้ําหนัก

กิจกรรมการเรียนรู
1) การสรางแรงจูงใจ (Motivation)
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางประสบการณ (Creating experience)
1. ครูเขียนคําศัพทตอไปนี้บนกระดาน ไดแก house, flat, apartment, mansion, mobile
home, caravan, houseboat, hut, cottage, dormitory, hotel, palace, inn
2. นักเรียนดูภาพใน Worksheet 1 ซึ่งเปนภาพเกี่ยวกับคําศัพท แลวจับคูร ะหวางคําศัพท
บนกระดานกับรูปภาพใหถูกตอง
3. ใหนกั เรียนจับคูผลัดกันตอบคําถามตอไปนี้
Which of these living places are you living in?
What kinds of people live in each place?
What type of buildings are these places
What is the same benefit of all places?
ขั้นที่ 2 ขั้นไตรตรองและวิเคราะหประสบการณ (Analyzing experience)
4. ครูบอกหัวขอเรื่องที่จะอานและแจงจุดประสงคใหนกั เรียนทราบ เพื่อนักเรียนจะไดมี
จุดมุงหมายในการอาน ครูเปดเว็บไซต www.bwc.ac.th/taidream/index1.html และทบทวนเรื่อง
main idea เพื่อความเขาใจที่ถกู ตอง หลังจากที่บอกใหนักเรียนศึกษาเรื่องดังกลาวลวงหนา
5. นักเรียนดูภาพ mobile home และสรุปวามีลักษณะอยางไร สามารถใชประโยชนอะไร
ไดบาง มีขอดีและขอเสียอยางไร
6. นักเรียนดูภาพ snail และบอกขอมูลในประเด็นเดียวกันกับ mobile home
7. ใหนกั เรียนอภิปรายถึงความเหมือนและความแตกตางระหวาง mobile home กับ snail
แลวสรุปอยางยอๆ

2) การพัฒนาความคิดรวบยอด (Concept development)
ขั้นที่ 3 บูรณาการประสบการณสูความคิดรวบยอด (Integrating reflective analysis into
concepts)
8. ครูแจก Handout 1 ซึ่งเปนบทอานเรื่อง Mobile Homes ใหนักเรียนอาน จากนัน้ แจก
Worksheet 2 ซึ่งเปนคําถามแบบถูก/ผิด ซึ่งใชเปนคําถามนําทางในขณะอานเพื่อหารายละเอียดและ
ทําความเขาใจเนื้อเรื่องใหนกั เรียนทํา
9. ครูเฉลยและอธิบาย นักเรียนตรวจคําตอบใน Worksheet 2
ขั้นที่ 4 พัฒนาเปนความคิดรวบยอด/ทักษะ (Developing concepts / skills)
10. ครูใหนักเรียนอานเรื่องอีกครั้งและบอกวา main idea ในแตละยอหนาคืออะไร เมือ่ ได
ครบถวนแลวใหนักเรียนสรุปประเด็น
11. ครูแจก Worksheet 3 ซึ่งเปนแบบฝกหัดสรุปเนื้อเรื่องใหเปนแผนผังความคิด จากนั้น
นักเรียนจับคูทาํ ดวยกัน
3) การฝกปฏิบัติ (Practice)
ขั้นที่ 5 ปฏิบตั ติ ามแนวคิดเพือ่ สรางงาน (Practicing and reinforcing new materials)
12. ครูแจก Worksheet 4 ซึ่งเปนแบบทดสอบความเขาใจในการอานและวัดทักษะการคิด
ใหนกั เรียนทําเปนรายบุคคล
13. ครูเฉลยและอธิบาย นักเรียนตรวจและดูผลคะแนนพรอมทั้งศึกษาขอผิดพลาดของ
ตนเอง
14. นักเรียนศึกษาขอมูลจากบทอาน แผนผังความคิดและคําตอบจากการทําแบบทดสอบ
และนํามาประมวลเปนองคความรู จากนั้นคิดโครงเรื่อง รวมทั้งวางแผนเขียนเปนแผนผังสรุปเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง snail กับ mobile home
ขั้นที่ 6 สรางงานเปนของตนเอง (Personalizing the information)
15. ครูแจก Worksheet 5 ซึ่งเปนแผนผังสรุป แลวใหนักเรียนเขียนสรุปเรื่องเองโดยใช
ขอมูลที่เตรียมไว
4) การนําไปใช (Application)
ขั้นที่ 7 วิเคราะหผลงาน (Developing a plan for applying new concepts)
16. นักเรียนวิเคราะหและตรวจทานแผนผังสรุปอีกครั้ง
ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนประสบการณ (Sharing experience)
17. ครูสุมเรียกนักเรียนมารายงานผลงานของตนเองและใหเพื่อนๆไดติชม แสดงความ
คิดเห็น จากนัน้ นักเรียนแตละคนติดผลงานไวที่ปายนิเทศเพื่อใหเพื่อนๆไดอาน

สื่อการเรียนรู
1. ภาพ mobile home และภาพ snail
2. Handout 1 – บทอานเรื่อง Mobile Homes
3. Worksheet 1 – ภาพ home ประเภทตางๆ
4. Worksheet 2 –แบบฝกหัด T/F และ main idea
5. Worksheet 3 –-แบบฝกหัดแผนผังความคิด
6. Worksheet 4 –แบบทดสอบวัดความเขาใจและทักษะความคิด
7. Worksheet 5 – แบบฝกหัดแผนผังสรุป
8. เว็บไซต www.bwc.ac.th/taidream/index1.html เรื่องการหา main idea

สื่อ : ภาพ Mobile home

สื่อ : ภาพ Snail

Handout 1: Mobile Homes
Most people live in homes that are firmly fixed in one spot. They may be huge apartment
blocks or small private residences, mud-walled huts or houses on stilts, but they are alike in that
they are not easily moved. For some people; however, who like to wander, a permanent dwelling
is a handicap. They prefer a mobile home, one that they can pick up and take along with them on
their travels. Tents are conveniently portable, and for many centuries they have been a favourite
form of shelter for nomadic tribesmen. Tents are also frequently used in military operations, and
on ordinary camping trips. Other types of mobile homes, such as caravans or houseboats, are
roomier and more comfortable to live in than canvas tents.
Certain animals also enjoy the advantages of living in a mobile home. The snail, which
carries its house about on its back, manufactures for itself a durable shelter of exactly the right
size. As the snail grows, it adds to its shell, so that it never needs to search about for larger
quarters. A snail does not shed or exchange its shell; it simply goes on enlarging it. The shell is
composed of a lime-like substance secreted by a fold of skin called the mantle. The mantle
completely lines the shell and wraps around the snail’s body. Secretions flow from the interior
margin of the mantle throughout the life of the snail, and then evenness of the flow determines the
smoothness of the shell. An even flow produces a smooth, thin shell while an uneven flow results
in a ridged and fairly thick shell. The snail begins constructing its shell at the small, pointed end,
and as it grows, it continuously lengthens and widens the shell, by adding further coils or whorls.
Most snail shells are right-handed spirals, although a few twist naturally to the left. If you hold a
snail shell with the opening downward, and look at it from above, you will find that nearly all of
your specimens spiral clockwise from the tip to the opening. This is what is meant by a righthanded spiral.
A snail’s shell is usually large enough for the animal to retreat within it completely. Most
marine snails not only have this home to retreat into, but they also have a door that they can use to
shut out the world. The door is a horny plug called the operculum, which nearly seals off the
opening of the shell.
The snail, as we have seen, makes a lifelong job of constructing its portable home. When
the snail dies, this home is not wasted; however, for an empty snail shell can become a dwelling
place for a variety of interesting creatures. The chief inhabitant of such shells is the hermit crab,

which needs the hard shell to protect its soft abdomen. The crab curls itself into the spirals of the
shell and holds on tightly to it, while it scuttles safely along the ocean floor.
ที่มา : ขอสอบโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม วิชาภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2548

Worksheet 1: Pictures &Words
Write a vocabulary under each picture.

1..........................................

2..............................................

3..............................................

4..............................................

5..............................................

6..............................................

7..............................................

8..............................................

9..............................................

10.............................................. 11..............................................

12..............................................

Worksheet 2: Questions for details and main idea
Exercise A
Directions: Write T for true statement and F for false statement.
1. People who love to wander don’t like mobile homes. …………………..
2. There are many types of mobile homes stated in the passage. ……………….
3. Nomadic people loved to use the permanent tents. ……………………
4. Caravans are roomier and more comfortable than houseboats. …………….
5. The life-long job of the snail is carrying its own mobile home. ……………..
6. The male snail adds its further coils by right-handed spirals ……………….
7. The thick and rough shell is caused by the evenness of the secretion flow. ……………..
8. The hermit crab takes advantage from the dead snail. …………………..
9. Operculum protects the snail from the world outside. …………………….
10. Only hermit crabs can retreat the snail’s shell. …………………….
Exercise B
Directions: Answer these questions.
1. What is the first paragraph about?
………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………..
2. What is the second paragraph about?
………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………..
3. What is the third paragraph about?
………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………..
4. What is the fourth paragraph about?
………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………..

Worksheet 3: Mind mapping
Complete the mind mapping.
canvas
tent

……………

……………

…………………………………
…………………………………
advantage

types

characteristic

Mobile
home

It isn’t
permanent and
it can move to
other places.

characteristics

advantages

Snail
1) It carries its house about
on its back.
2) …………………………
……………………………

1) The mantle lines the shell and
wraps around the snail’s body.
2) ……………………………….
……………………………………
…………………………………..

steps in
constructing its
home

3) …………………………..
……………………………
4) The even flow produces a
smooth, thin shell.

1) ……………………….
2)………………………….
3) …………………………..
4) It is made of the lime-like
substance secreted by the
mantle.
5) It has spirals. (most are righthanded spirals with clockwise,
but a few twist)
6) ……………………….

5) ………………….
…………………….
………….., by adding
further coils or whorls.

Worksheet 4: Reading Comprehension
Choose the best answer.
1. From the first paragraph, it can be inferred that nomadic tribesmen……………………
a. enjoy camping.
b. like to live in tents.
c. love to wander.
d. have comfortable mobile homes.
2. “Tents are conveniently portable.” means ………………………..
a. they are roomy.
b. they are comfortable.
c. they are easily moved.
d. they are widely used.
3. Which is not mobile home?
a. caravan
b. houseboat
c. mud-walled hut
d. canvas tent
4. From paragraph 1, tents are frequently used for many purposes except …………
a. military operation
b. permanent dwelling
c. mobile home
d. camping trip
5. Which is not true about the snail’s shelter?
a. It is a durable shelter that fits exactly the right size of snail.
b. The snail simply goes on enlarging as it grows.
c. The shelter is composed of a lime-like substance secreted by the mantle.
d. All of the snails’ shelters are right-handed spirals.
6. What is the mantle?
a. The organ of the snail that creates the shell
b. The coil that lengthens the shell
c. The pointed end with spirals
d. the lime-like substance
7. If the flow of the secretion is uneven, the shell will be ………..
a. thin
b. thick
c. large
d. smooth
8. What does “specimens” (the underlined word) refer to ………………………
a. shells
b. whorls
c. spirals
d. openings
9. What is operculum?
a. the horny plug sealing off the opening of the shell
b. the substance of secretion
c. the snails’ retreating
d. the dwelling place

10. What do snails and hermit crabs have in common?
a. They are of the same size.
b. They both live in portable home.
c. They both construct their own shells.
d. They have mobile homes with operculum.
11. Which is true according to the passage?
a. A snail constructs its shell throughout its life.
b. Snails shed their shells when they outgrow.
c. Some snails exchange their shells with hermit crabs.
d. All snail shells spiral clockwise, not counter-clockwise.
12. Which should be the most appropriate topic of this passage?
a. How shells are constructed
b. Portable homes for the future
c. How hermit crabs fit in snail shells
d. Portable homes for people and snails

Worksheet 5: Conclusion chart
Make the conclusion in the following chart.

Snail

Mobile Home
What are the
same?

……………..................
......................................
.......………………….
………………………..
.………………………
………………………
……………………..…
………………………..
………………………
………………………

……………............
..............................
…………………
…………………..
…………………..
…………………...
…………………...
…………………..
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วิเคราะหการใชทักษะการคิดในการจัดแผนการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ 4 MAT
วิชา อ 43209 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
เรื่อง Mobile Homes จํานวน 3 ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนรูในแผนฯ นี้
1. ทําขอสอบวัดความเขาใจในการอาน
2 อภิปรายและตอบคําถามเกี่ยวกับภาพ mobile home
ชนิดตางๆ
3. บอกประโยชนของ mobile home
4. อภิปรายเปรียบเทียบระหวาง snail และ mobile
home วามีความเหมือนและแตกตางกันอยางไร
5. เดาเหตุการณของเรื่องโดยทําแบบฝกหัด T/F
6. ตรวจสอบคําตอบจากแบบฝกหัด T/F หลังอาน
7. สรุปใจความสําคัญของแตละยอหนา
8. สรุปเนื้อหาในภาพรวมโดยใชแผนผังความคิด
9. ติชม ใหคําแนะนําตอผลงานของเพื่อน

ทักษะการคิด
ทักษะความรู
ทักษะการวิเคราะห
ทักษะการประเมิน
ทักษะการวิเคราะห
ทักษะการสังเคราะห
ทักษะความเขาใจ
ทักษะความเขาใจ ทักษะการวิเคราะห
ทักษะการสังเคราะห
ทักษะการประเมิน

สรุปทักษะการคิดในแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง Mobile Homes
ระดับทักษะการคิด
ระดับต่ํา
ระดับสูง
4
6

รวม

10

ชนิดของทักษะการคิด
ทักษะ
ความรู
1

ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทักษะการ ทักษะ
ความ
การ
การ สังเคราะห การ
เขาใจ นําไปใช วิเคราะห
ประเมิน
2
3
2
2

