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ภาคผนวก  ก 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
1. นายนพรัตน์  รุ่งโรจน์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ 
  จงัหวดัตราด 
2. ดร.ภูมิพฒัณ์  มิ(งมาลยัรักษ ์ อาจารยป์ระจาํสาํนกัวชิาการจดัการ 
  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชียงราย 
3. นางสุณียรั์ตน์  วรีะสุนทร ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ   
  สาํนกังานเขตพื5นที(การศึกษาประถมศึกษาตราด 
4. นางสาวกาญจนา  เกตุบนัเทิง ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนวดัวรุณดิตถาราม 
  จงัหวดัตราด 
5. นาวาเอกหญิงราตรี  ตะ๊พนัธ์ุ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการกองวชิาวิทยาศาสตร์ 
  ส่วนการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร 
  จงัหวดันครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก  ข 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� 1 
ชุดที� 1  เรื�อง Fishery (Fishing Ground) แบบฝึกที� 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)          รายวชิา ภาษาองักฤษพื$นฐาน (อ 16101) 
ชั$นประถมศึกษาปีที* 6     ภาคเรียนที* 2     ปีการศึกษา 2555     เวลาเรียน 1 ชั*วโมง  
ชื*อผูส้อน นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์     โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่     สพป.ตราด 
วนั…………………………………เดือน………………………….พ.ศ…………………………… 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี2วดั 

 มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเรื*องที*ฟังและอ่านจากสื*อประเภทต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  
             ตวัชี$วดั 3. เ ลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั$ นๆ  ตรงตามภาพ สัญลักษณ์                  
หรือเครื*องหมายที*อ่าน 
 มาตรฐาน ต 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั$งในสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
  ตวัชี$วดั 1. ใชภ้าษาสื*อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที*เกิดขึ$นในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 

 
สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การถามและตอบโดยใชรู้ปภาพในเนื$อหาเกี*ยวกบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ*น เรื*องใกลต้วั 
ทาํใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาองักฤษสื*อสารในชีวติประจาํวนัได ้
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ประโยคคาํถามและคาํตอบ  
 2. การใชภ้าษาในการฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ  
 
ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั   
 1. นกัเรียนสามารถวเิคราะห์ เลือกรูปภาพและคาํศพัทใ์หส้ัมพนัธ์กนัไดถู้กตอ้ง 

2. นกัเรียนสามารถพดูตอบคาํถามเกี*ยวกบัรูปภาพไดถู้กตอ้ง 
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เนื2อหา/สาระ 

 1. Vocabulary  
  a seine  a pier  a fish net a light house     a fishing boat 
  a shrimp  a ray  a squid  a jelly fish     a shell 
  a sea horse  a seaweed a fish  a coral      a crab 
 2. Function     
  Listening  to information about fishery in the local community. 
 3. Structure  
  3.1 What can you see in the picture? 
  3.2 Where is the fishing boat? 
  3.3 Who are in the fishing boat?  
  3.4 What do they do? 
  3.5 Can you see sea animals? 
  3.6 What are they using to catch sea animals? 
 4. Culture - 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 1. ขั$นเตรียมความพร้อม (Warm up) 
  1.1 นกัเรียนเล่นเกม What am I? ทายคาํศพัท์จากท่าทางประกอบ เช่น shell, fish, 
shrimp, squid, crab. 
  1.2 นกัเรียนร่วมทายความหมายของคาํศพัท ์เขียนคาํศพัทไ์วบ้นกระดาน และอ่านคาํ 
  1.3 นกัเรียนฟังคาํชี$ แจงทาํความเขา้ใจผลการเรียนรู้ที*คาดหวงัและทาํแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
  1.4 นกัเรียนพูดตอบคาํถามปากเปล่าเกี*ยวกบัรูปภาพอาชีพประมงในทอ้งถิ*นของตน 
โดยครูใชเ้ทคนิคการใชค้าํถาม เช่น 
   1.4.1 What can you see in the picture? 
   1.4.2 Where is it? 
   1.4.3 How far is it from your house? 
 2. ขั$นนาํเสนอ (Presentation) 
  2.1 นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทต์ามหลกัการอ่านออกเสียงทางภาษา ตามครูผูส้อน  
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  2.2 นกัเรียนฟังคาํถามนาํจากครู 2-3 ครั$ ง 
  2.3 นกัเรียนดูภาพและคาํศพัท ์
  2.4 นกัเรียนตอบคาํถามปากเปล่า โดยช่วยเหลือกนัระหวา่งกลุ่มๆ ละ 2-3 คน 
 3. ขั$นฝึก (Practice) 
  3.1 นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียงคาํศพัทเ์ป็นกลุ่มและจบัคู่  
  3.2 นกัเรียนฝึกอ่านและทาํความเขา้ใจประโยคคาํถาม รูปภาพ 
  3.3 นกัเรียนตอบคาํถามปากเปล่าโดยเทคนิคการใชค้าํถามของครู เช่น 
   3.3.1 What can you see in the picture? 
   3.3.2 Is a fishing boat in the sea?  
   3.3.3 Who are in the fishing boat?  
   3.3.4 What do they do? 
   3.3.5 Can you see sea animals? 
   3.3.6 Where is the fishing boat? 
   3.3.7 What are they using to catch sea animals? 
  3.4 นกัเรียนทาํแบบฝึกที* 1 แผน่ที* 1 และแผน่ที* 2 
  3.5 นกัเรียนตรวจคาํตอบและครูคอยแนะนาํช่วยเหลือ 
 4. ขั$นนาํไปใช ้(Production) 
  4.1 นกัเรียนพดูสื*อสารเกี*ยวกบัสิ*งแวดลอ้มและทอ้งถิ*นเกี*ยวกบัหมู่บา้นของตน 
  4.2 นักเรียนแก้ไขการพูดสื*อสารโดยพูดถาม-ตอบกบัเพื*อนในชั$นเรียน โดยมีครู          
คอยสังเกต และช่วยเหลือ 
 5. ขั$นสรุป (Wrap up) 
  5.1 นกัเรียนสรุปคาํศพัทแ์ละโครงสร้างประโยคคาํถามร่วมกนั 
  5.2 นกัเรียนจดบนัทึกคาํศพัทแ์ละโครงสร้างประโยคของประโยคคาํถาม 
 

สื�อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 

 1. เกม What am I? 
 2. แบบฝึกที*1 แผน่ที* 1 - 2 ชุดกิจกรรมที* 1 เรื*อง Fishery (Fishing Ground)   
 3. แบบประเมินทกัษะการพดู 
 4. แบบประเมินก่อนเรียน 
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การวดัและประเมินผล 

 1. ทกัษะที*ตอ้งการวดั  
  1.1 ทกัษะการพดูตอบคาํถาม   
 2. เครื*องมือ แบบประเมินทกัษะการพดูตอบคาํถาม 
 3. เกณฑก์ารวดั นกัเรียนตอ้งผา่นการประเมิน 80% 
 4. วธีิการวดั ตอบคาํถามและประเมินทกัษะการพดูตอบคาํถาม/แบบประเมินก่อนเรียน 
 
บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 ผลการสอน 

 1. กิจกรรมการเรียนการสอนที*กาํหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้แผนที*  1 นี$               
เป็นกิจกรรมที*เนน้ทกัษะและกระบวนการทางภาษา ทั$งทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน
เหมาะสมกบัวยัของนักเรียน และเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ ทั$งคาํศพัท์และโครงสร้างภาษา 
สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาที*กาํหนดทุกกิจกรรม 
 2.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนครั$ งนี$  นกัเรียนทุกคนไดร่้วมกิจกรรมเสริมทกัษะ
และประสบการณ์ทางภาษาดว้ยความสนุกสนานอยา่งตั$งใจและเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 3. กิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมนาํเข้าสู่บทเรียนกระทั*งกิจกรรมนาํไปใช้               
ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี*ยวกับสิ* งแวดล้อมและท้องถิ*น เกี*ยวกับหมู่บ้านของตน          
เกิดคุณลกัษณะที*พึงประสงคแ์ละเกิดทกัษะกระบวนการทางภาษาตามจุดประสงค ์
 4. สื*อการเรียนการสอนที*กาํหนดในแผนการจดัการเรียนรู้ไดใ้ชสื้*อหลายอยา่งเป็นสื*อ          
ที*เหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเนื$อหา สามารถใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ช่วยนกัเรียนเรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วยิ*งขึ$น 
 5. การวดัผลประเมินผลไดใ้ชก้ารวดัผลประเมินผล คือ 
  5.1 ทกัษะที*ตอ้งการวดั  
   ทกัษะการพดู โดยเครื*องมือ แบบประเมินทกัษะการพดู 
   เกณฑ์การวดั นักเรียนตอ้งผ่านการประเมิน 80% วิธีการวดั ตอบคาํถามและ
ประเมินการพูด ซึ* งเป็นวิธีการวดัผลและประเมินผลที*ครอบคลุมพฤติกรรมตามผลการเรียนรู้ที*
คาดหวงั ผลการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งันี$  นกัเรียนผา่นผลการเรียนรู้ที*คาดหวงัขอ้ที* 1 และ 2 
จาํนวน 29 คน ไม่ผา่นจาํนวน 5 คน จึงไดซ่้อมเสริมอีกครั$ ง 
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 ปัญหาและอุปสรรค 

 นกัเรียนไม่รู้ความหมายของคาํศพัทพ์ื$นฐาน ทาํให้มีปัญหาเวลาฟังคาํถามปากเปล่า และ
ไม่ตอบคาํถาม ทาํใหบ้รรยากาศการเรียนการสอนล่าชา้ ไม่น่าสนใจ 
 ข้อเสนอแนะ 

 เวลาครูผูส้อนใชเ้ทคนิคการใชค้าํถามเพื*อถามคาํถามนกัเรียน ควรพูดกบันกัเรียนทั$งห้องก่อน 
ไม่ควรชี$ เฉพาะเรียกชื*อนกัเรียน ควรถามคาํถามโดยรวม ให้ตอบทั$งห้องเพื*อสร้างความคุน้เคย และ
ควรใชว้ธีิการย ํ$าคาํถาม ทวนคาํถามหลายๆ รอบ เพื*อให้นกัเรียนชินกบัสําเนียงภาษา คุน้กบัคาํศพัท ์
สาํนวนภาษา  
 

 
ลงชื*อ……………………………...ครูผูส้อน 

                                                                                        (นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์) 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

มีกิจกรรมที*น่าสนใจ เหมาะสมกบัการส่งเสริม และพฒันานักเรียนในด้านทกัษะและ
ประสบการณ์ทางภาษา 

 
 

                                                                                        ลงชื*อ……………………………...ผูต้รวจ 
                                                                                         (นายนพรัตน์  รุ่งโรจน์) 

                                                                                         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� 2 
ชุดที� 1  เรื�อง Fishery (Fishing Ground) แบบฝึกที� 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)          รายวชิา ภาษาองักฤษพื$นฐาน (อ 16101) 
ชั$นประถมศึกษาปีที* 6     ภาคเรียนที* 2     ปีการศึกษา 2555     เวลาเรียน 1 ชั*วโมง  
ชื*อผูส้อน นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์     โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่     สพป.ตราด 
วนั…………………………………เดือน………………………….พ.ศ…………………………… 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี2วดั 

 มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเรื*องที*ฟังและอ่านจากสื*อประเภทต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  
               ตวัชี$วดั 4.  บอกใจความสาํคญัและตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน
ง่ายๆ และเรื*องเล่า 
 มาตรฐาน ต 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั$งในสถานศึกษา ชุมชน สังคม 
  ตวัชี$วดั 1.  ใชภ้าษาสื*อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที*เกิดขึ$นในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การฟังประโยคคาํถาม บทสนทนา และข้อความสั$ นๆ เกี*ยวกับเนื$ อหาในท้องถิ*น              
โดยสามารถเก็บรายละเอียดและสรุปได ้จะช่วยใหผู้เ้รียนสื*อความหมายไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 

สาระการเรียนรู้ 

 1. ประโยคคาํถามและคาํตอบ  
 2. การใชภ้าษาในการฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ  
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั  

 1. นกัเรียนสามารถอ่านประโยคคาํถามและตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 
 2. นกัเรียนสามารถพดูตอบคาํถามตามรูปภาพไดถู้กตอ้ง 
 

เนื2อหา/ สาระ 

 1. Vocabulary  
  the sea  picture fishing net answer fisherman 
  fishing boat    house       pier sea animals  jellyfish 
  shrimp  crab squid fish shell    
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 2. Function     
  Listening to information about the local place. 
 3. Structure  
  3.1 What can you see in the picture? 
  3.2 Are there the fishing boats in the sea? 
  3.3 Who are in the fishing boat? 
  3.4 What do they do? 
  3.5 Can you see the sea animals? 
 4. Culture - 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 1. ขั$นเตรียมความพร้อม (Warm up) 
  1.1 นกัเรียนเล่นเกม Hang man โดยแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม จากนั$นใหส้มาชิกแต่ละกลุ่ม
ช่วยกนัเติมตวัอกัษรใหค้รบ กลุ่มใดเติมตวัอกัษรผดิหลายครั$ งก็จะถูกแขวนคอ  
  1.2 นกัเรียนอ่านและใหค้วามหมายของคาํศพัทข์องเกม Hang man 
  1.3 นกัเรียนฟังและทาํความเขา้ใจประโยคคาํถาม 
  1.4 นกัเรียนพดูตอบคาํถามปากเปล่าเกี*ยวกบัรูปภาพจากแถบประโยคโดยครูใชเ้ทคนิค
การใชค้าํถาม เช่น 
   1.4.1 What can you see in the picture? 
   1.4.2 Are there the fishing boats in the sea? 
   1.4.3 Who are in the fishing boat? 
   1.4.4 What do they do? 
   1.4.5 Can you see the sea animals? 
 2. ขั$นนาํเสนอ (Presentation) 
  2.1 นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทต์ามหลกัการอ่านออกเสียงทางภาษา ตามครูผูส้อน  
  2.2 นกัเรียนฟังการถามและการตอบของประโยคของครูและพดูซํ$ า 
    A: What can you see in the picture?  
      B:  I can see…………………………… 
    A: Are there the fishing boat in the sea?   
      B: Yes, there are./ No there are not. 
   A: Who are in the fishing boats? 
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    B: …………….are in the fishing boat. 
    A: What do they do? 
       B: They are………………………… 
  2.3 นกัเรียนตอบคาํถามปากเปล่า โดยช่วยเหลือกนัทั$งหอ้ง 
  2.4 นกัเรียนดูภาพถิ*นประมงและอ่านประโยคคาํถามจากแบบฝึก 
 3. ขั$นฝึก (Practice) 
  3.1 นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียงคาํศพัทแ์ละประโยคคาํถามเป็นกลุ่มและจบัคู่  
  3.2 นกัเรียนฝึกอ่านและทาํความเขา้ใจประโยคคาํถาม 
  3.3 นกัเรียนตอบคาํถามปากเปล่าโดยจบัคู่ผลดักนัถามและตอบ เช่น 
   3.3.1 What can you see in the picture? 
   3.3.2 Are there the fishing boat in the sea? 
   3.3.3 Who are in the fishing boats? 
   3.3.4 Can you see sea animals? 
 4. ขั$นนาํไปใช(้Production) 
         4.1 นกัเรียนพดูถามตอบกนัเองภายในกลุ่มเกี*ยวกบัภาพถิ*นประมง 
  4.2 นกัเรียนแกไ้ขการถามตอบกบัเพื*อนในชั$นเรียนโดยมีครูคอยสังเกตและช่วยเหลือ 
 5. ขั$นสรุป(Wrap up) 
  5.1 นกัเรียนสรุปคาํศพัทแ์ละความหมายของประโยคร่วมกนั 
  5.2 นกัเรียนจดบนัทึกคาํศพัทแ์ละโครงสร้างของคาํถาม 
 

สื�อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 

 1. เกม Hang man 
 2. แบบฝึกที* 2 ชุดกิจกรรมที* 1 เรื*อง Fishery (Fishing Ground)   
 3. แบบประเมินการพดู 
 

การวดัและประเมินผล 

 1. ทกัษะที*ตอ้งการวดั  
  1.1 ทกัษะการพดูสื*อสาร 
 2. เครื*องมือ แบบประเมินทกัษะการพดูตอบคาํถาม 
 3. เกณฑก์ารวดั นกัเรียนตอ้งผา่นการประเมิน 80% 
 4. วธีิการวดั ตอบคาํถามและประเมินการพดูตอบคาํถาม 
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บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 ผลการสอน 
 1.  กิจกรรมการเรียนการสอนที*กาํหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้แผนที*  2 นี$                
เป็นกิจกรรมที*เน้นทกัษะและกระบวนการทางภาษา ทั$งทกัษะการฟัง การพูด ที*เหมาะสมกบัวยั     
ของนกัเรียน และเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ ทั$งคาํศพัทแ์ละโครงสร้างภาษา สามารถจดักิจกรรม
การเรียนการสอนไดต้ามเวลาที*กาํหนดทุกกิจกรรม 
 2.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนครั$ งนี$  นกัเรียนทุกคนไดร่้วมกิจกรรมเสริมทกัษะ
การพดู การฟังและประสบการณ์ทางภาษาดว้ยความเพลิดเพลิน 
 3. กิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียนกระทั*งกิจกรรมนาํไปใช ้ช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี*ยวกบัสิ*งแวดลอ้ม วถีิชีวติประมง เกิดคุณลกัษณะที*พึงประสงค ์
  4. สื*อการเรียนการสอนที*กาํหนดในแผนการจดัการเรียนรู้ไดใ้ชสื้*อหลายอยา่งเป็นสื*อ         
ที*เหมาะสมกบัวยันกัเรียน สอดคลอ้งกบัเนื$อหา สามารถใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ช่วยนกัเรียนเรียนรู้ไดดี้ยิ*งขึ$น 
 5. การวดัผลประเมินผลไดใ้ชก้ารวดัผลประเมินผล คือ 
  5.1 ทกัษะที*ตอ้งการวดั  
   ทกัษะการพดู โดยเครื*องมือ แบบประเมินทกัษะการพดู 
   เกณฑ์การวดั นักเรียนตอ้งผ่านการประเมิน 80% วิธีการวดั ตอบคาํถามและ
ประเมินการพดู ซึ* งเป็นวธีิการวดัผลและประเมินผลที*ครอบคลุมพฤติกรรมตามผลการเรียนรู้ที*คาดหวงั 
ผลการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งันี$  นกัเรียนผา่นผลการเรียนรู้ที*คาดหวงัขอ้ที* 1 และ 2 จาํนวน 
32 คน ไม่ผา่นจาํนวน 2 คน จึงไดซ่้อมเสริมอีกครั$ ง 
 ปัญหาและอุปสรรค 

 ช่วงกิจกรรมฝึกปฏิบติั นกัเรียนที*อ่อนไม่ตอบคาํถามปากเปล่ากบัครู 
 ข้อเสนอแนะ 

 เวลาครูผูส้อนใชเ้ทคนิคการใชค้าํถามเพื*อถามคาํถามนกัเรียน ครูเปลี*ยนจากครูกบันกัเรียน
เป็นนกัเรียนกบันกัเรียน ใหน้กัเรียนเก่งถามคาํถามนกัเรียนอ่อน นกัเรียนจะไม่เครียด สามารถถามตอบ
กบัเพื*อนได ้โดยครูคอยกาํกบั ติดตามการใชท้กัษะการพดูของนกัเรียน 
 

 
ลงชื*อ……………………………...ครูผูส้อน 

                                                                                   (นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์) 
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ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

 จดับรรยากาศและกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเอื$อต่อศกัยภาพของนกัเรียน 
 
 

                                                                                         ลงชื*อ……………………………...ผูต้รวจ 
                                                                                        (นายนพรัตน์  รุ่งโรจน์) 

                                                                                         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� 3 
ชุดที� 1  เรื�อง Fishery (Fishing Ground) แบบฝึกที� 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)          รายวชิา ภาษาองักฤษพื$นฐาน (อ 16101) 
ชั$นประถมศึกษาปีที* 6     ภาคเรียนที* 2     ปีการศึกษา 2555     เวลาเรียน 1 ชั*วโมง  
ชื*อผูส้อน นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์     โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่     สพป.ตราด 
วนั…………………………………เดือน………………………….พ.ศ…………………………… 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี2วดั 

 มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเรื*องที*ฟังและอ่านจากสื*อประเภทต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  
  ตวัชี$วดั 4. บอกใจความสาํคญัและตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน
ง่ายๆ และเรื*องเล่า 
 มาตรฐาน ต 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั$งในสถานศึกษา ชุมชน สังคม 
  ตวัชี$วดั 1. ใชภ้าษาสื*อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที*เกิดขึ$นในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 

 
สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การฟังประโยคคาํถาม บทสนทนา และข้อความสั$ นๆ เกี*ยวกับเนื$ อหาในท้องถิ*น                 
โดยสามารถเก็บรายละเอียดและสรุปได ้จะช่วยใหผู้เ้รียนสื*อความหมายไดถู้กตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 

 
สาระการเรียนรู้ 

 1. ประโยคคาํถามและคาํตอบ  
 2. การใชภ้าษาในการฟัง/พดูในสถานการณ์ง่ายๆ  
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั  

 1. นกัเรียนสามารถอ่านประโยคคาํถามและตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 
 2. นกัเรียนสามารถพดูตอบคาํถามตามรูปภาพไดถู้กตอ้ง 

 

เนื2อหา/ สาระ 

 1. Vocabulary  
  under the sea catch fishing net use   
  fishing boat pier sea animals    fisherman  
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 2. Function     
         Listening to information about the occupation in local area. 
 3. Structure  
  3.1 Where is the fishing boat? 
  3.2 Who are in the fishing boats? 
  3.3 What are they doing now? 
  3.4 What are they using to catch sea animals? 
  3.5 Can you tell me what kind of sea animals? 
  3.6 Do you like fishery? Why/Why not? 
 4. Culture  
  วถีิชีวติชาวประมง 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

 1. ขั$นเตรียมความพร้อม (Warm up) 
  1.1 นักเรียนเล่นเกมทายคาํศพัท์ จากรูปภาพโดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม จากนั$น      
ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัเติมตวัอกัษรใหค้รบ กลุ่มใดเติมตวัอกัษรผดิหลายครั$ งก็จะถูกแขวนคอ  
  1.2 นกัเรียนอ่านและใหค้วามหมายของคาํศพัทข์องเกม Hang man 
  1.3 นกัเรียนฟังและทาํความเขา้ใจประโยคคาํถาม 
  1.4 นกัเรียนพดูตอบคาํถามปากเปล่าเกี*ยวกบัรูปภาพจากแถบประโยคโดยครูใชเ้ทคนิค
การใชค้าํถาม เช่น 
   1.4.1 What can you see in the picture? 
   1.4.2 Are there the fishing boat in the sea? 
   1.4.3 Who are in the fishing boats? 
   1.4.4 Can you see sea animals? 
   1.4.5 What are sea animals? 
 2. ขั$นนาํเสนอ (Presentation) 
  2.1 นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทแ์ละรูปประโยคตามหลกัการอ่านออกเสียงทางภาษา       
  2.2 นกัเรียนฟังการถามและการตอบของประโยคของครูและพดูซํ$ า 
   2.2.1 A: What can you see in the picture? 
                B: I can see………………………………. 
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   2.2.2 A: Are there the fishing boats in the sea? 
                B: Yes, there are./ No, there are not. 
   2.2.3 A:Who are in the fishing boat? 
            B:…………..are in the fishing boat. 
   2.2.4 A: What do they do? 
                   B: They……………………………. 
   2.2.5 A: Can you see sea animals? 
               B:Yes,  I see. / No, I can’t. 
   2.2.6 A: What are sea animals? 
                 B: Crab, fish, squid…etc. 
  2.3 นกัเรียนตอบคาํถามปากเปล่า โดยช่วยเหลือกนัเป็นแถว 
  2.4 นกัเรียนดูภาพอาชีพประมงและอ่านประโยคคาํถามจากแบบฝึก 
   2.4.1 What can you see in the picture? 
   2.4.2 Are there the fishing boat in the sea? 
   2.4.3 Who are in the fishing boats? 
   2.4.4 Can you see sea animals? 
   2.4.5 What can you tell me what kind of sea animals? 
 3. ขั$นฝึก(Practice) 
  3.1 นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียงคาํศพัทแ์ละประโยคคาํถามเป็นกลุ่มและจบัคู่  
  3.2 นกัเรียนฝึกอ่านและทาํความเขา้ใจประโยคคาํถาม 
   3.2.1 What can you see in the picture? 
   3.2.2 Are there the fishing boats in the sea? 
   3.2.3 Who are in the fishing boats? 
   3.2.4 What do they do? 
   3.2.5 Can you see sea animals? 
   3.2.6 Can you tell me some kind of sea animals? 
  3.3 นกัเรียนตอบคาํถามปากเปล่าโดยจบัคู่ผลดักนัถามและตอบ เช่น 
   3.3.1 What can you see in the picture? 
   3.3.2 Are there the fishing boat in the sea? 
   3.3.3 Who are in the fishing boats? 
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   3.3.4 Can you see sea animals? 
   3.3.5 Can you tell me some kinds of sea animals? 
 4. ขั$นนาํไปใช ้(Production) 
  4.1 นกัเรียนพดูถามตอบกนัเองภายในกลุ่มเกี*ยวกบัภาพอาชีพประมง 
  4.2 นักเรียนแก้ไขการพูดถาม-ตอบกบัเพื*อนในชั$นเรียนโดยมีครูคอยสังเกต และ
ช่วยเหลือ 
 5. ขั$นสรุป (Wrap up) 
  5.1 นกัเรียนสรุปคาํศพัทแ์ละความหมายของประโยคร่วมกนั 
  5.2 นกัเรียนจดบนัทึกคาํศพัทแ์ละโครงสร้างของคาํถาม 
 

สื�อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 

 1. เกมทายคาํศพัท ์
 2. รูปภาพอาชีพประมง /สัตวน์ํ$า 
 3. แถบประโยคคาํถาม 
 4. แบบฝึกที* 3 ชุดกิจกรรมที* 1 เรื*อง Fishery (Fishing Ground)   
 5. แบบประเมินทกัษะการพดู 
 

การวดัและประเมินผล 

 1. ทกัษะที*ตอ้งการวดั  
  1.1 ทกัษะการพดู 
 2. เครื*องมือ แบบประเมินทกัษะการพดู 
 3. เกณฑก์ารวดั นกัเรียนตอ้งผา่นการประเมิน 80% 
 4. วธีิการวดั ตอบคาํถามและประเมินการพดู 
 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 ผลการสอน 

 1.  กิจกรรมการเรียนการสอนที*กาํหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้แผนที*  3 นี$                    
เป็นกิจกรรมที*เน้นทกัษะและกระบวนการทางภาษา ทั$งทกัษะการฟัง การพูด ที*เน้นการนาํไปใช้         
ในชีวิตประจาํวนั เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน และเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ ทั$งคาํศพัท์และ
โครงสร้างภาษา สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาที*กาํหนด 
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรม นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม         
เสริมทกัษะการพดู การฟัง และประสบการณ์ทางภาษาดว้ยความมั*นใจในการใชภ้าษามากยิ*งขึ$น 



 

 

129

 3. กิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียนกระทั*งกิจกรรมนาํไปใช ้ช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี*ยวกบัวถีิชีวติประมง 
 4. สื*อการเรียนการสอนที*กาํหนดในแผนการจดัการเรียนรู้ไดใ้ชสื้*อหลายอยา่งเป็นสื*อ        
ที*เหมาะสมกบัวยันกัเรียน สอดคลอ้งกบัเนื$อหา สามารถใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ช่วยนกัเรียนเรียนรู้ไดดี้ยิ*งขึ$น 
 5. การวดัผลประเมินผลไดใ้ชก้ารวดัผลประเมินผล คือ 
  5.1 ทกัษะที*ตอ้งการวดั  
   ทกัษะการพูด โดยเครื*องมือ แบบประเมินทกัษะการพูด เกณฑ์การวดั นกัเรียน
ตอ้งผ่านการประเมิน 80% วิธีการวดั ตอบคาํถามและประเมินการพูด ซึ* งเป็นวิธีการวดัผลและ
ประเมินผลที*ครอบคลุมพฤติกรรมตามผลการเรียนรู้ที*คาดหวงั ผลการวดัผลและประเมินผล            
สรุปไดด้งันี$  นกัเรียนผา่นผลการเรียนรู้ที*คาดหวงัขอ้ที* 1 และ 2 จาํนวน 33 คน ไม่ผา่นจาํนวน 1 คน 
จึงไดซ่้อมเสริมอีกครั$ ง โดยใหฝึ้กทกัษะการพดูกบัครูและกบัเพื*อน 2 - 3 คน 
 ปัญหาและอุปสรรค 

 ช่วงกิจกรรมฝึกปฏิบติั นกัเรียนที*ไม่สนใจเรียนไม่ตอบคาํถามปากเปล่ากบัครู 
 ข้อเสนอแนะ 

 เวลาครูผูส้อนใชเ้ทคนิคการใชค้าํถามเพื*อถามคาํถามนกัเรียน ครูเปลี*ยนจากครูกบันกัเรียน
เป็นนกัเรียนกบันกัเรียนที*คุน้เคยและเก่ง ฝึกถามคาํถามนกัเรียนที*ไม่สนใจ นกัเรียนจะไม่เครียด 
และกลบัมาสนใจการเรียน สามารถถามตอบกบัเพื*อนได ้โดยครูคอยกาํกบั ติดตาม การใช้ทกัษะ
การพดูของนกัเรียน 
 

 

ลงชื*อ……………………………...ครูผูส้อน 
                                                                                  (นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์) 

 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

 กิจกรรมการเรียนการสอนและการวดัประเมินผล สอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ที*คาดหวงั 
 
 
                                                                                        ลงชื*อ……………………………...ผูต้รวจ 

                                                                                       (นายนพรัตน์  รุ่งโรจน์) 
                                                                                         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที� 4 
ชุดที� 1  เรื�อง Fishery (Fishing Ground) แบบฝึกที� 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)          รายวชิา ภาษาองักฤษพื$นฐาน (อ 16101) 
ชั$นประถมศึกษาปีที* 6     ภาคเรียนที* 2     ปีการศึกษา 2555     เวลาเรียน 1 ชั*วโมง  
ชื*อผูส้อน นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์     โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่     สพป.ตราด 
วนั…………………………………เดือน………………………….พ.ศ…………………………… 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี2วดั 

 มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ใจและตีความเรื*องที*ฟังและอ่านจากสื*อประเภทต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  
  ตวัชี$วดั 4. บอกใจความสาํคญัและตอบคาํถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน
ง่ายๆ และเรื*องเล่า 
 มาตรฐาน ต 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั$งในสถานศึกษา ชุมชน สังคม 
  ตวัชี$วดั 1. ใชภ้าษาสื*อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที*เกิดขึ$นในหอ้งเรียนและสถานศึกษา 
 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

 การฟังเนื$อหาสั$ นๆ และประโยคคาํถามเกี*ยวกบัเรื*องราวของวิถีชีวิตประมงในทอ้งถิ*น 
โดยสามารถบอกเล่ารายละเอียดและสรุปได ้ช่วยใหผู้เ้รียนสื*อความหมายไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 

สาระการเรียนรู้ 

 1. การฟังเนื$อหาสั$นๆ และประโยคคาํถาม  
 2. การใชภ้าษาในการพดูสนทนา   
 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั  

 1. นกัเรียนสามารถอ่านเนื$อหาสั$นๆและประโยคคาํถามและตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 
 2. นกัเรียนสามารถพดูสนทนาตามรูปภาพไดถู้กตอ้ง 
 

เนื2อหา/ สาระ 

 1. Vocabulary  
  mother  student       fishing net      father         family 
  fishing boat         dry        instruments         help parents 
  dried shrimp        after school          Saturday             fisherman 
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 2. Function     
          Listening to information about fisherman life style in local community. 
 3. Structure  
  3.1 Who is Suda? 
  3.2 What  are the instruments for catching fish? 
  3.3 How does Suda help her mother? 
 4. Culture  
         วถีิชีวติชาวประมง 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ขั$นเตรียมความพร้อม (Warm up) 
  1.1 นักเรียนเล่นเกมต่อคาํศพัท์ จากบตัรคาํโดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม จากนั$น         
ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัเขียนคาํศพัทล์งในกระดาษใหไ้ดม้ากที*สุดในเวลาที*กาํหนด  
  1.2 นกัเรียนอ่านและใหค้วามหมายของคาํศพัทข์องเกมต่อคาํศพัท ์
  1.3 นกัเรียนฟังและทาํความเขา้ใจเนื$อหาที*จะเรียน 
  1.4 นกัเรียนพดูตอบคาํถามปากเปล่าเกี*ยวกบัรูปภาพจากแถบประโยคโดยครูใชเ้ทคนิค
การใชค้าํถาม เช่น 
   1.4.1 Who is Suda? 
   1.4.2 What work does her father do? 
   1.4.3 What  are the instruments for catching fish? 
 2. ขั$นนาํเสนอ (Presentation) 
  2.1 นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทแ์ละรูปประโยคตามหลกัการอ่านออกเสียงทางภาษา  
  2.2 นกัเรียนฟังการถามและการตอบของประโยคของครูและพดูซํ$ า 
   A:  Who is Suda? 
   B:  She is a………………………… 
   A: What are the instruments for catching fish? 
   B: The instruments for catching fish are………………………. 
  2.3 นกัเรียนตอบคาํถามปากเปล่า โดยช่วยเหลือกนัเป็นกลุ่ม 
  2.4 นกัเรียนดูภาพวถีิชีวติของชาวประมงและอ่านประโยคคาํถามจากแบบฝึก 
   2.4.1 What does  Suda’s  father have a fishing net?  
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   2.4.2 How does Suda do to  help her parents?  
 3. ขั$นฝึก (Practice) 
  3.1 นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียงคาํศพัทแ์ละประโยคคาํถามเป็นกลุ่มและจบัคู่  
  3.2 นกัเรียนฝึกอ่านและทาํความเขา้ใจประโยคคาํถาม 
   3.2.1 What does Suda’s father have a fishing net?  
   3.2.2 What do you think about Suda? 
   3.2.3 Is she a good girl? Why?     
  3.3 นกัเรียนตอบคาํถามปากเปล่าโดยจบัคู่ผลดักนัถามและตอบ เช่น 
   3.3.1 What work does her father do? 
   3.3.2 What are the instruments for catching fish? 
   3.3.3 What is she doing now? 
 4. ขั$นนาํไปใช ้(Production) 
  4.1 นกัเรียนพดูถามตอบกนัเองภายในกลุ่มเกี*ยวกบัวถีิชีวติชาวประมง 
  4.2 นกัเรียนแกไ้ขการพดูถาม-ตอบกบัเพื*อนในชั$นเรียนโดยมีครูคอยสังเกต และช่วยเหลือ 
 5. ขั$นสรุป (Wrap up) 
  5.1 นกัเรียนสรุปคาํศพัทแ์ละความหมายของประโยคร่วมกนั 
  5.2 นกัเรียนจดบนัทึกคาํศพัทแ์ละโครงสร้างของประโยคคาํถาม 
  5.3 นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

สื�อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 

 1. เกมต่อคาํศพัท ์
 2. แบบฝึกที* 4 ชุดกิจกรรมที* 1 เรื*อง Fishery (Fishing Ground) 
 3. แบบประเมินการพดู 
 4. แบบประเมินหลงัเรียน 
 

การวดัและประเมินผล 

 1. ทกัษะที*ตอ้งการวดั  
  1.1 ทกัษะการพดู 
 2. เครื*องมือ แบบประเมินทกัษะการพดู 
 3. เกณฑก์ารวดั นกัเรียนตอ้งผา่นการประเมิน 80% 
 4. วธีิการวดั ตอบคาํถามและประเมินการพดู/แบบประเมินหลงัเรียน 
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บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 ผลการสอน 
 1.  กิจกรรมการเรียนการสอนที*กาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้แผนที* 4 นี$  เป็นกิจกรรม
ที*เนน้ทกัษะและกระบวนการทางภาษา ทั$งทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตอบคาํถาม
ที*เน้นการถามตอบเพื*อนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนั เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนและเหมาะสมกบั
สาระการเรียนรู้ ทั$งคาํศพัทแ์ละโครงสร้างภาษา   
 2.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรม นกัเรียนทุกคนไดร่้วมกิจกรรมเสริมทกัษะ
การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน และประสบการณ์ทางภาษาดว้ยความมั*นใจในการใชภ้าษา
มากยิ*งขึ$น 
 3. กิจกรรมนาํเขา้สู่บทเรียนกระทั*งกิจกรรมนาํไปใช ้ช่วยให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี*ยวกบัวถีิชีวติของชาวประมง 
 4. สื*อการเรียนการสอนที*กาํหนดในแผนการจดัการเรียนรู้ไดใ้ชสื้*อหลายอยา่งเป็นสื*อ       
ที*เหมาะสมกบัวยันกัเรียน สอดคลอ้งกบัเนื$อหา สามารถใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ช่วยนกัเรียนเรียนรู้ไดดี้ยิ*งขึ$น 
 5. การวดัผลประเมินผลไดใ้ชก้ารวดัผลประเมินผล คือ 
  5.1 ทกัษะที*ตอ้งการวดั  
   ทกัษะการอ่าน โดยเครื*องมือ แบบประเมินทกัษะการอ่าน เกณฑ์การวดั นกัเรียน
ตอ้งผ่านการประเมิน 80% วิธีการวดั ตอบคาํถามและประเมินการอ่าน ซึ* งเป็นวิธีการวดัผลและ
ประเมินผลที*ครอบคลุมพฤติกรรมตามผลการเรียนรู้ที*คาดหวงั ผลการวดัผลและประเมินผล           
สรุปไดด้งันี$  นกัเรียนผา่นผลการเรียนรู้ที*คาดหวงัขอ้ที* 1 และ 2 จาํนวน 34 คน  
 ปัญหาและอุปสรรค 

  - 
ข้อเสนอแนะ 

  - 
 
 

ลงชื*อ……………………………...ครูผูส้อน 
                                                                                 (นางคนึงนิจ  รุ่งโรจน์) 
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ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

 จดับรรยากาศและจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดดี้มีลาํดบัขั$นตอนและมีการบูรณาการ
ทางทกัษะทางภาษา  
 
 
                                                                                         ลงชื*อ……………………………...ผูต้รวจ 

                                                                                        (นายนพรัตน์  รุ่งโรจน์) 
                                                                                          ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 

สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที' 6 
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คู่มอืครู 
ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที' 6 

ชุดกจิกรรมที' 1  เรื'อง ถิ'นประมง Fishery (Fishing Ground) 

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

ข้อแนะนําสําหรับครูผู้ใช้  
 1. ให้นักเรียนเรียนรู้จากชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที* 6 ชุดนี' ใชเ้วลา 1 คาบ (60 นาที) 
 2. ให้นกัเรียนรับชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สําหรับ
นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที* 6 ซึ* งประกอบดว้ย  
  2.1 คาํชี'แจงสาํหรับนกัเรียน 
  2.2 ผลการเรียนรู้ที*ดาดหวงั 
  2.3 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2.4 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
  2.5 แบบฝึกหดัที* 1  ชุดกิจกรรมที* 1  เรื*อง ถิ*นประมง Fishery (Fishing Ground) 
  2.6 แบบฝึกหดัที* 2  ชุดกิจกรรมที* 1  เรื*อง ถิ*นประมง Fishery (Fishing Ground) 
  2.7 แบบฝึกหดัที* 3  ชุดกิจกรรมที* 1  เรื*อง ถิ*นประมง Fishery (Fishing Ground) 
  2.8 แบบฝึกหดัที* 4  ชุดกิจกรรมที* 1  เรื*อง ถิ*นประมง Fishery (Fishing Ground) 
  2.9 เฉลยชุดกิจกรรมที* 1 เรื*อง ถิ*นประมง Fishery (Fishing Ground) 
  2.10 แบบทดสอบหลงัเรียน 
  2.11 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
  2.12 บรรณานุกรม 
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คู่มอืนักเรียน 
ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที' 6 

ชุดกจิกรรมที' 1  เรื'อง ถิ'นประมง Fishery (Fishing Ground) 

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

กลุ่มที' ……..ชื'อ…………………………..นามสกุล……..……………………..ชั$น………. 

   
 1. นักเรียนเรียนรู้จากชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที* 6 ชุดนี'  ใชเ้วลา 1 คาบ (60 นาที) 
 2. นักเรียนรับชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม สําหรับ
นกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที* 6  ซึ* งประกอบดว้ย  
  2.1 คาํชี'แจงสาํหรับนกัเรียน 
  2.2 ผลการเรียนรู้ที*ดาดหวงั 
  2.3 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  2.4 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
  2.5 แบบฝึกหดัที* 1  ชุดกิจกรรมที* 1  เรื*อง ถิ*นประมง Fishery (Fishing Ground) 
  2.6 แบบฝึกหดัที* 2  ชุดกิจกรรมที* 1  เรื*อง ถิ*นประมง Fishery (Fishing Ground) 
  2.7 แบบฝึกหดัที* 3  ชุดกิจกรรมที* 1  เรื*อง ถิ*นประมง Fishery (Fishing Ground) 
  2.8 แบบฝึกหดัที* 4  ชุดกิจกรรมที* 1  เรื*อง ถิ*นประมง Fishery (Fishing Ground) 
  2.9 เฉลยชุดกิจกรรมที* 1 เรื*อง ถิ*นประมง Fishery (Fishing Ground) 
  2.10 แบบทดสอบหลงัเรียน 
  2.11 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
  2.12 บรรณานุกรม 
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test) 
ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที' 6 

ชุดกจิกรรมที' 1 เรื'องถิ'นประมง Fishery (Fishing Ground) 

คําชี$แจง ใหน้กัเรียนเลือกขอ้ที*ถูกตอ้งที*สุดเพียงขอ้เดียว 
 

  1. What is this? 
a. a fishing boat 

  b. a fisherman 
  c. a fishnet 
  d. a fishmonger  

2. What is this? 
  a. a fish 

b. a shrimp 
  c. a crab 
  d. a squid 
 3. What work does he do? 

a. a fishing boat 
b. a fisherman 

  c. a fruit star 
  d. a greengrocer 
 4. What is not a sea animal? 
  a. a squid 
  b. a ray 
  c. a seaweed 
  d. a fish sauce 
 5. Which one is not an instrument for catching fish? 
  a. a  seine 
  b. a  fishnet 
  c. a  lighthouse 
  d. a  fishing boat 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test) 
ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที' 6 

ชุดกจิกรรมที' 1 เรื'องถิ'นประมง Fishery (Fishing Ground) 
 

1. a 

2. d 

3. b 

4. d 

5. c 
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ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั 

Questions : 

ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที' 6 

ชุดกจิกรรมที' 1  เรื'อง  ถิ'นประมง Fishery (Fishing Ground) 

 

 

 
 1. นกัเรียนสามารถวเิคราะห์รูปภาพและพดูสื9อความหมายไดถู้กตอ้ง 

 2. นกัเรียนสามารถอ่านเนื@อเรื9อง/ประโยคและตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 
 3. นกัเรียนสามารถฟังและพดูตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

 
 
 

1. What can you see in this picture? 
2. How many fishing boats are there in the sea? 
3. What are in the fishing boats that the fishermen can use the main to catch fish? 
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แบบฝึกที� 1 
 

ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที' 6 

ชุดกจิกรรมที' 1  เรื'อง  ถิ'นประมง Fishery (Fishing Ground) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําสั�ง  : ใหน้กัเรียนเลือกคาํศพัทที์9กาํหนดใหถู้กตอ้งกบัรูปภาพ 

a seine/ a pier/ a fishnet/ a light house/ a fishing boat 

5. What is this? 
……………………………. 

1. What is this? 
a fishing boat 

3. What is this? 
……………………………. 

 

2. What is this? 
……………………………. 

 

4. What is this? 
……………………………. 
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แบบฝึกที� 1 

ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที' 6 

ชุดกจิกรรมที' 1  เรื'อง  ถิ'นประมง Fishery (Fishing Ground) 
 

 

 

 

 

 

คําสั�ง  : ใหน้กัเรียนเลือกคาํศพัทที์9กาํหนดให ้เติมลงช่องวา่งใหถู้กตอ้งกบัรูปภาพ 

a shrimp/ a ray/ a squid/ a jelly fish/ a shell/ a sea horse/ a seaweed/  a fish/ a coral/ a crab 

What is it? 

…a squid… 

What is it? 

…………… 

What is it? 

………….. 

What is it? 

………… 

What is it? 

………… 

What is it? 

………… 

What is it? 

………… 

What is it? 

……….. 

What is it? 

…………. 

What is it? 

………… 
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แบบฝึกที� 2 

ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที' 6 

ชุดกจิกรรมที' 1  เรื'อง  ถิ'นประมง Fishery (Fishing Ground) 

 

 

 

 

 

1.  What can you see in the picture? ……………………………… 

2.  Are there fishing boats in the sea? ……………………………… 

3.   Who are in the fishing boat? ……………………………… 

4.   What do they do?   ……………………………… 

5.   Can you see sea animals?  …………………………….. 

 
 

 
 

คําสั�ง:  ดูรูปภาพและตอบคําถามให้ถูกต้อง 
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แบบฝึกที� 3 

ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเทคนิคการใช้คาํถาม 

สําหรับนักเรียนชัLนประถมศึกษาปีที� 6 
ชุดกจิกรรมที� 1  เรื�อง  ถิ�นประมง Fishery (Fishing Ground) 

 
 

    คําสั�ง:  ดูรูปภาพและตอบคําถาม 
 

 1. Where is the fishing boat? ………………………………………………… 

2. Who are in the fishing boat? ………………………………………………….. 

3. What are they doing now? …………………………………………………. 

4. What are they using to catch sea animals?  

………………………………………………………………………………………. 

5. Can you tell me what kind of sea animals?  

…………………………………………………………………..………………….. 

6. Do you like fishery? Why/Why not? 

…………………………………………………………….........................................
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ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเทคนิคการใช้คาํถาม 

สําหรับนักเรียนชัLนประถมศึกษาปีที� 6 
ชุดกจิกรรมที� 1  เรื�อง  ถิ�นประมง Fishery (Fishing Ground) 

แบบฝึกที� 4 
 

คําสั�ง : อ่านเนืLอเรื�องและตอบคําถามให้ถูกต้อง 

 

Suda is a student. She lives with her family. Her father is a fisherman and        

he has a fishing boat. He also has the instruments for catching sea animals. He gets a 

lot of sea animals every day. Suda’s mother helps him to work. Suda usually helps 

her parents after school. Today is Saturday. She is drying dried shrimp. 

Questions: 

 1. Why does  Suda’s  father have a fishnet? ….……………………………………. 

 2. How does Suda do to  help her parents? ….……………………………………. 

 3. What do you think about Suda?  ………………………………………. 

 4. Is she a good girl? Why?      … ……………………………………. 
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เฉลยชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที' 6 

ชุดกจิกรรมที' 1 เรื'องถิ'นประมง Fishery (Fishing Ground) 

เฉลยแบบฝึกที' 1 
1. a fishing boat 2. a seine 3.  a fishnet 4. a pier 5.  a light house 
 

เฉลยแบบฝึกที' 1 
   1. a squid  2. a ray  3. a shrimp 4. a jelly fish 5. a shell   
   6. a sea horse  7. a crab 8. a seaweed  9.  a fish 10. a coral  
 

เฉลยแบบฝึกที' 2 
1.  I can see fishing boats, fishermen, fishnets, piers, lighthouses, the sea, the sun, the sky, the cloud. 
2. Yes, there are. 
3.  Fishermen. 
4.  They catch sea animals. 
5. Yes, I can. 
 

เฉลยแบบฝึกที' 3 
1.  It is in the sea. 
2.  Fishermen. 
3.  They are catching sea animals. 
4.  They are using a fishnet to catch sea animals. 
5.  Yes, I can. Sea animals are fish, crabs, shrimps, shells and squids. 
6.  Yes, I do. Because I think that it is a good job. (open answers) 
 

เฉลยแบบฝึกที' 4 
1.  Because he uses the fishnet to catch sea animals. 
2.  She dries dried shrimp. 
3.  I think she is a good girl.  
4.  Yes, because she helps her parents. 

*******************
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แบบทดสอบหลงัเรียน (Post Test) 
ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที' 6 

ชุดกจิกรรมที' 1 เรื'องถิ'นประมง Fishery (Fishing Ground) 

คําชี$แจง: ใหน้กัเรียนเลือกขอ้ที*ถูกตอ้งที*สุดเพียงขอ้เดียว 
 

 1. What is this? 
a.  a fisherman 

  b.  a fishing boat 
  c.  a. fishnet 
  d.  a fishmonger  
 2. What is this? 
  a.  squid 
  b.  fish 
  c.  shrimp 
  d.  crab 

3. What work does he do? 
  a.  a fruit star 

b.  a fishing boat 
  c.  a fisherman 
  d.  a greengrocer 
 4. What is not a sea animal? 
  a.  squid 
  b.  ray 
  c.  fish sauce 
  d.  seaweed 
 5. Which one is not an instrument for catching fish? 
  a.  a  seine 
  b.  a  fishnet 
  c.  a  fishing boat 
  d.  a  lighthouse 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน (Post Test) 
ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั$นประถมศึกษาปีที' 6 

ชุดกจิกรรมที' 1 เรื'องถิ'นประมง Fishery (Fishing Ground) 
 

1. b 

2. a 

3. c 

4. c 

5. d 
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ภาคผนวก  ง 
เครืองมอืทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ!ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน (Pre Test and Post Test) 
ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม  

สําหรับนักเรียนชั"นประถมศึกษาปีที% 6 
 

คําชี"แจง : ใหน้กัเรียนเลือกขอ้ที�ถูกตอ้งที�สุดเพียงขอ้เดียว 

1. Which one is not the sea animal? 

a. squid 

b. shrimp 

c. jelly fish 

d. fish sauce 

2. Which one is not the instrument for catching fish? 

a. a fishing boat 

b. a seine 

c. a fish net 

d. a light house  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

3. Who catches sea animals? 

a. a fisherman 

b. a fruit seller 

c. a fishmonger 

d. a greengrocer 

Picture 1: answer the questions No.3-4 
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4. What do they do with the sea animal? 

a. ride 

b. play 

c. make  products 

d. keep them clean 

5. What thing is not necessary for the fishermen? 

a. a  basket 

b. a  fish net 

c. a  lighthouse 

d. a  fishing boat 

6. How do you do to conserve the sea animals? 

a. Use suitable fishing boat. 

b. Catch small sea animals. 

c. Don’t catch fish during their eggs laying. 

d. Don’t clean up during playing on the beach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. What is this forest?  

a. palm forest 

b. coconut forest 

c. mangrove forest 

d. tropical forest 

Picture 2: answer the question No.7 
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8. Which one does not live in the mud?  

a. a jelly fish 

b. a fiddler crab 

c. a mudskipper 

d. a mangrove crab 

9. What are main parts of the mangrove trees?  

a. leaves 

b.  roots 

c. stems 

d. branches 

10.  How do you grow the mangrove trees? 

a. Put in the air. 

b. Stand in the mud. 

c. Lay down in the field. 

d. Grow in the flower pot. 

11. Why is the mangrove forest good? 

a. buffer zone between the land and sea 

b. breeding of sea animals 

c. a lot of big sea animals 

d. recreation tourism 

12. What should you do to save the mangrove forest?  

a. Cut down all the trees. 

b. Make a shrimp farm. 

c. Grow the mangrove trees. 

d. Catch sea animals all seasons. 

13. In your opinion, where is the best natural place? 

a. A border market 

b. A temple 

c. A  beach 

d. A  pond 
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14. Which one is not good for nature? 

a. a  root 

b. a durian 

c. a  rubbish 

d.  a banana boat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. What can the children play here? 

a. They can play a ball. 

b. They can have lunch. 

c. They can get the fresh air. 

d. They can stay for a long time. 

16. What can’t you do at Baan Chuen Beach? 

a. swim 

b. play a ball 

c. ride an elephant 

d. build the sand castle 

17. What should you do if you see many plastic bottles at the beach? 

a. Kick off. 

b. Throw into the sea. 

c. Call the local police. 

d. Pick them up and put into the waste bin. 

Picture 3 : answer the question No. 15 
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18.  What should you do to keep the beach clean? 

a. Don’t throw the rubbish along the beach. 

b. Don’t walk along the beach. 

c. Don’t swim in the sea. 

d. Don’t play a ball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  She sells a lot of vegetables every morning. They are lettuces, cabbages, Chinese kales, 

carrots. She is a……………………………………  

a. She is a greengrocer. 

b. She is a fruit seller. 

c. She is a shopkeeper. 

d. She is an officer. 

 

 

 

 

 

Picture 4: answer the question No. 19 



 
 

156

 

 

 

 

 

 
 

20.  She gets up early to sell sea animals at the border market, she is a……………………. 

a. She is a greengrocer. 

b. She is a fruit seller. 

c. She is a fishmonger. 

d. She is an officer. 

21. Which one is not a product from sea animals? 

a. leather  bag 

b. salty fish 

c. shrimp paste 

d. dried squid 

22.  Which one is an agricultural product? 

a. Malee makes dried shrimp. 

b. Suda plays football. 

c. Ladda  buys some plastic crab. 

d. Narong fishes every evening. 

23.  Which one is the best for a long time keeping? 

a.  noodles 

b.  fried rice 

c.  salty fish 

d.  grilled squid 

 

Picture 5: answer the question No. 20 
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24.  Which one is made of fish? 

a. fishing 

b. fishmonger 

c. fisherman 

d. fish sauce 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Where is Trat province? 

a. In the northern part of Thailand. 

b. In the eastern part of Thailand.  
c. In the western part of Thailand.  

d. In the southern part of Thailand. 

26.  What subdistricts are in Khlong Yai district? 

a. Khlong Yai, Khlong Kud, and Tanuk. 

b. Khlong Yai, Mai Rood, and Tanuk. 

c. Khlong Yai, Khlong Jak, and Had Lek. 

d. Khlong Yai, Mai Rood, and Had Lek. 

27.  How far is it from Trat to Khlong Yai? 

a. About 19 kilometres. 

b. About 47 kilometres. 

c. About 76 kilometres. 

d. About 135 kilometres. 

Picture 6 : answer the question No. 25 
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28.  How do you get to Khlong Yai district? 

a. By train 

b. By plane 

c. By bicycle 

d. By van 

29.  Which country is next to Khlong Yai district? 

a. Myanmar 

b. Vietnam 

c. Malaysia 

d. Cambodia 

 

 

 

 

 

 

 
 

30.  Where do you go if you want to go to Cambodia?  

You must show your border pass or visa at ………. 

a. Mangrove forest 

b. Khlong Yai district 

c. Baan Chuen beach 

d. Had Lek Border Check Point 

 

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

 

 

Picture 7: answer the question No. 30 
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เฉลยแบบทดสอบ (Answer key) 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ!ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน (Pre Test and Post Test) 

ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คําถาม 
สําหรับนักเรียนชั?นประถมศึกษาปีที 6 

1. d     16. c 

2. d     17. d 

3. a     18. a 

4. c     19. a 

5. a     20. c 

6. c     21. a 

7. c     22. a 

8. a     23. c 

9. b     24. d 

10. b     25. b  

11. b     26. d 

12. c     27. c 

13. c     28. d 

14. c     29. d 

15. c     30. d 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************** 
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แบบประเมนิความพงึพอใจของนักเรียนที�มต่ีอชุดกจิกรรมฝึกทักษะภาษาองักฤษ 

โดยเทคนิคการใช้คาํถาม สําหรับนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 6 
 
คําชี*แจง 
 1. แบบประเมินฉบบันี�สร้างขึ�นเพื�อประเมินชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค
การใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
 2. โปรดทาํเครื�องหมาย / ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน โดยมีระดบั
ของความคิดเห็น  ดงัต่อไปนี�   
  4.51  -  5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  3.51  -  4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
  2.51  -  3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51  -  2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00  -  1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด   
 3. ผูว้จิยัขอขอบใจนกัเรียนทุกคนที�ไดใ้หค้วามร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจที�มี
ต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 
ฉบบันี�  
 
 

คนึงนิจ  วิโรจน์ 
นกัศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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แบบประเมนิความพงึพอใจของนักเรียนที�มต่ีอชุดกจิกรรมฝึกทักษะภาษาองักฤษ 

โดยเทคนิคการใช้คาํถาม สําหรับนักเรียนชั*นประถมศึกษาปีที� 6 
 

 
รายการ 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านเนื*อหา 
      1. เนื�อหาน่าสนใจและเกี�ยวขอ้งกบัวถีิชีวติของนกัเรียน 

     

      2. เนื�อหามีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน      
      3. เนื�อหามีคาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาใหม่ๆ ใหไ้ดเ้รียนรู้      
      4. เนื�อหา คาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้      

ด้านการออกแบบชุดกจิกรรม 
      5. ความน่าสนใจของการจดัรูปแบบ สาระและความน่าอ่าน  

     

      6. ความสวยงามของภาพประกอบและความเหมาะสมของเนื�อหา      
      7. การออกแบบแต่ละแบบฝึกหดัและความพอดีของเนื�อหากบัระดบั 
          ของนกัเรียน  

     

      8. การจดัเรียงลาํดบัแต่ละแบบฝึกเรียงจากง่ายไปหายาก      

ด้านกจิกรรม 
      9. ความชดัเจนของคาํสั�ง คาํอธิบายของแบบฝึก 

     

      10. ตวัอยา่งของแต่ละแบบฝึกหดั ความยากง่ายต่อการปฏิบติักิจกรรม      
      11. การใชค้าํถามช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจกิจกรรมและการส่งเสริมทกัษะ 
            กระบวนการคิดตามแนวคิดของบลูม (Bloom) 

     

      12.  ความมุ่งเนน้ของกิจกรรมเพื�อฝึกทกัษะแบบบูรณาการทางภาษา      
ด้านประโยชน์ 
      13. ชุดกิจกรรมเพิ�มพนูใหน้กัเรียนเกิดทกัษะทางภาษาและพฒันาทกัษะ 
            กระบวนการคิด 

     

      14. นกัเรียนสามารถนาํทกัษะกระบวนการและความรู้ไปใช ้
            ในชีวติประจาํวนัและการศึกษาต่อได ้

     

      15. นกัเรียนเกิดความมั�นใจในการใชภ้าษาองักฤษเพื�อการสื�อสารเพิ�มมากขึ�น      
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ข้อเสนอแนะเพิ�มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมนิคุณภาพของเครื�องมอืวจิัย 
(สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ) 

 
คําชี'แจง 
 1. แบบประเมินฉบบันี� สร้างขึ�นเพื�อประเมินคุณภาพของเครื�องมือวิจยั เครื�องมือที�ใช้      
ในการวจิยั มีดงันี�  คือ   
  1.1 แผนการจดัการเรียนรู้  จาํนวน 20 แผน   
  1.2 ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม จาํนวน 5 ชุด แต่ละชุด
มี4 แบบฝึก รวม 20 แบบฝึก  
  1.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ9 ทางการเรียน แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 
  1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 จาํนวน 15 ขอ้ 
 2. เอกสารนี� เป็นแบบประเมินคุณภาพของเครื� องมือวิจัยโดยอาศัยผู ้ทรงคุณวุฒิ              
มีองคป์ระกอบของคุณภาพ คือ ความสอดคลอ้ง   
 3. ขอความกรุณาตรวจสอบเอกสารแต่ละรายการแล้วตอบลงความเห็น โดยการทาํ
เครื�องหมาย /ลงในช่องวา่งทางขวามือของแต่ละรายการ 
  3.1 ตวัเลขในช่องประเมินมีความหมายดงันี�  
          + 1     หมายถึง      ผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ใชไ้ด”้ 
               0     หมายถึง      ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ไม่แน่ใจ” 
                - 1      หมายถึง      ผูท้รงคุณวฒิุมีความเห็นวา่สิ�งที�ประเมิน “ใชไ้ม่ได”้ 
 4. ผูว้ิจ ัยขอขอบพระคุณท่านผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านที�ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ประเมินคุณภาพเครื�องมือวจิยัในครั� งนี�  

 
 

คนึงนิจ  วิโรจน์ 
นกัศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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แบบประเมนิคุณภาพของเครื�องมอืวจิัย 

เรื�อง แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเทคนิคการใช้คําถาม 
สําหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 

 

 

เครื�องมือ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
 + 1                   0 -1 

1. ความสอดคล้องของส่วนประกอบในแผนการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ มาตรฐาน ตัวชี+วดั การจัดกจิกรรมการเรียน  
การสอน การวดั ประเมินผล ในแต่ละแผน ดังนี+ 

    

1.1 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 1 เรื�องถิ�นประมง     
1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 2 เรื�องถิ�นประมง     
1.3 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 3 เรื�องถิ�นประมง     
1.4 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 4 เรื�องถิ�นประมง     
1.5 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 5 เรื�องความย ั�งยนือยา่งธรรมชาติ     
1.6 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 6 เรื�องความย ั�งยนือยา่งธรรมชาติ     
1.7 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 7 เรื�องความย ั�งยนือยา่งธรรมชาติ     
1.8 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 8 เรื�องความย ั�งยนือยา่งธรรมชาติ     
1.9 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 9 เรื�องหาดทรายงามตา     
1.10 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 10 เรื�องหาดทรายงามตา     
1.11 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 11 เรื�องหาดทรายงามตา     
1.12 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 12 เรื�องหาดทรายงามตา     
1.13 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 13 เรื�องสินคา้ชายแดน     
1.14 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 14  เรื�องสินคา้ชายแดน     
1.15 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 15 เรื�องสินคา้ชายแดน     
1.16 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 16  เรื�องสินคา้ชายแดน     
1.17 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 17 เรื�องสุดแดนบูรพา     
1.18 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 18  เรื�องสุดแดนบูรพา     
1.19 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 19  เรื�องสุดแดนบูรพา     
1.20 แผนการจดัการเรียนรู้ที� 20  เรื�องสุดแดนบูรพา     
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แบบประเมนิคุณภาพของเครื�องมอืวจิัย 
เรื�อง ชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเทคนิคการใช้คําถาม 

สําหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
 

 

เครื�องมือ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
 + 1                                                                              0 -1 

2. ความสอดคล้องของส่วนประกอบในชุดกจิกรรมฝึก
ทกัษะภาษาองักฤษ โดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับ
นักเรียนชั+นประถมศึกษาปีที� 6 ในด้านเนื+อหา ด้านการ
ออกแบบชุดกจิกรรม ด้านกจิกรรม และด้านประโยชน์ 

    

1.1 แบบฝึกที� 1 เรื�องถิ�นประมง     
1.2 แบบฝึกที� 2 เรื�องถิ�นประมง     
1.3 แบบฝึกที� 3 เรื�องถิ�นประมง     
1.4 แบบฝึกที� 4 เรื�องถิ�นประมง     
1.5 แบบฝึกที� 1 เรื�องความย ั�งยนือยา่งธรรมชาติ     
1.6 แบบฝึกที� 2 เรื�องความย ั�งยนือยา่งธรรมชาติ     
1.7 แบบฝึกที� 3 เรื�องความย ั�งยนือยา่งธรรมชาติ     
1.8 แบบฝึกที� 4 เรื�องความย ั�งยนือยา่งธรรมชาติ     
1.9 แบบฝึกที� 1 เรื�องหาดทรายงามตา     
1.10 แบบฝึกที� 2 เรื�องหาดทรายงามตา     
1.11 แบบฝึกที� 3 เรื�องหาดทรายงามตา     
1.12 แบบฝึกที� 4 เรื�องหาดทรายงามตา     
1.13 แบบฝึกที� 1 เรื�องสินคา้ชายแดน     
1.14 แบบฝึกที� 2 เรื�องสินคา้ชายแดน     
1.15 แบบฝึกที� 3 เรื�องสินคา้ชายแดน     
1.16 แบบฝึกที� 4 เรื�องสินคา้ชายแดน     
1.17 แบบฝึกที� 1 เรื�องสุดแดนบูรพา     
1.18 แบบฝึกที� 2 เรื�องสุดแดนบูรพา     
1.19 แบบฝึกที� 3 เรื�องสุดแดนบูรพา     
1.20 แบบฝึกที� 4 เรื�องสุดแดนบูรพา     
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แบบประเมนิคุณภาพของเครื�องมอืวจิัย 
เรื�อง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ5ทางการเรียนด้วยชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 

โดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั'นประถมศึกษาปีที� 6 
 

เครื�องมือ ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั แบบทดสอบ + 1 0 -1 

3. ความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ<ทางการเรียนชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ
โดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั+นประถมศึกษาปีที� 6 ในเรื�องคําถามและตัวเลอืกกบั 
ระดับทกัษะการคิดตามแนวคิดของบลูม (Bloom) 
3.1 ขอ้ที� 1 
ความรู้ ความจาํนาํไปใช ้

1. Which one is not the sea 
animal? 
a. squid 
b. shrimp 
c. jelly fish 
d. fish sauce 

    

3.2 ขอ้ที� 2 
ความรู้ ความจาํนาํไปใช ้

2. Which one is not the 
instrument for catching 
fish? 
a. a fishing boat 
b. a seine 
c. a fish net 
d. a light house  

    

3.3 ขอ้ที�3 
ความรู้ ความจาํนาํไปใช ้

3. Who catches sea animals? 

        a. a fisherman 

      b. a fruit seller 

      c. a fishmonger 

      d. a greengrocer 
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เครื�องมือ ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั แบบทดสอบ + 1 0 -1 
3.4 ขอ้ที�4  วเิคราะห์ 4. What do they do with the 

sea animal?                                            
a. ride                                                
b. play                                             
c. make  products                             
d. keep them clean 

    

3.5 ขอ้ที�5  สังเคราะห์ 5. What  is not necessary for  
    the fishermen? 

     a.  a basket 
     b.  a fish net 
     c.  a lighthouse 

    d.  a fishing boat 

    

3.6 ขอ้ที� 6  วเิคราะห์ 6. How do you do to conserve 
    the sea animals? 
    a. Use suitable fishing boat 
    b. Catch small sea animals 
    c. Don’t catch fish during         
       their eggs laying. 
   d. Don’t clean up during   
       playing on the beach. 

    

3.7 ขอ้ที� 7 
ความรู้ ความจาํนาํไปใช ้

7. What is this forest?  
     a. palm forest 
     b. coconut forest 
     c. mangrove forest 
     d. tropical forest 
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เครื�องมือ ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั แบบทดสอบ + 1 0 -1 
3.8 ขอ้ที� 8 วเิคราะห์ 8. Which animal does not live  

     in the mud?  
a. a jelly fish 
b. a fiddler crab 
c. a mudskipper 
d. a mangrove crab 

    

3.9 ขอ้ที� 9 
ความรู้ ความจาํนาํไปใช ้

9. What are main parts of the  
     mangrove trees?  

a. leaves 
b. roots 
c. stems 
d. branches 

    

3.10 ขอ้ที� 10 นาํไปใช ้ 10. How do you grow the  
      mangrove trees? 

a. Put in the air. 
b. Stand in the mud. 
c. Lay down in the field. 

      d. Grow in the flower pot 

    

3.11 ขอ้ที� 11 วเิคราะห์ 11. Why is the mangrove forest 
      good? 

a. buffer zone between the    
    land and sea 
b. breeding of sea animals 
c. lot of big sea animals 
d. recreation tourism 
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เครื�องมือ ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั แบบทดสอบ + 1 0 -1 
3.12  ขอ้ที� 12 นาํไปใช ้ 12. What should you do to  

      save the mangrove forest?  
      a. Cut down all the trees. 
      b. Make a shrimp farm. 
      c. Grow the mangrove trees. 
      d. Catch sea animals all seasons.

    

3.13 ขอ้ที� 13 ประเมินค่า 13. In your opinion, where is  
      the best natural place? 

a. A border market 
b. A temple 
c. A  beach 
d. A  pond 

    

3.14 ขอ้ที� 14 วเิคราะห์ 14. Which one is not good for  
      nature? 

a. a  root 
b. a durian 
c. a  rubbish 
d. a banana boat  

    

3.15 ขอ้ที� 15 วเิคราะห์ 15. What can for the children  
      play here? 

       a. They can play a ball. 
       b. They can have lunch. 
       c. They can get the fresh air. 

      d. They can stay for a long  
          time. 
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เครื�องมือ ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั แบบทดสอบ + 1 0 -1 
3.16 ขอ้ที� 16 วเิคราะห์ 16. What can’t you do at Baan 

Chuen Beach?                                          
a. swim                                             
b. play a ball                                     
c. ride an elephant                            
d. build the sand castle 

    

3.17 ขอ้ที� 17 ประเมินค่า 17. What should you do if you 
see many plastic bottles at 
the beach?        

     a. Kick off.                                         
b. Throw into the sea.                       
c. Call the local police.                     
d. Pick them up and put    

         into the waste bin. 

    

3.18 ขอ้ที� 18 ประเมินค่า 18. What should you do to keep 
the beach clean?                                                               
a. Don’t throw the rubbish   

         on the beach.                                                    
b. Don’t walk along the  

          beach.                         
      c. Don’t swim in the sea                                  

d. Don’t play a ball. 

    

 
 
 
 
 
 

     



 
 

171

เครื�องมือ ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั แบบทดสอบ + 1 0 -1 
3.19 ขอ้ที� 19 
ความรู้ ความจาํนาํไปใช ้

19. She sells a lot of vegetables 
every morning. They are 
lettuces, cabbages, Chinese 
kales, carrots, and etc.     
She is a……………              
a. She is a greengrocer.               
b. She is a fruit seller.                 
c. She is a shopkeeper.                      
d. She is an officer. 

    

3.20 ขอ้ที� 20 
ความรู้ ความจาํนาํไปใช ้

20. She gets up early to sell sea 
animals at the border 
market, she is 
a……………………                        
a. She is a greengrocer.                     
b. She is a fruit seller.                        
c. She is a fishmonger.                     
d. She is an officer. 

    

3.21 ขอ้ที� 21 วเิคราะห์ 21. Which one is not a product 
      from sea animals? 

a. leather  bag 
b. salty fish 
c. shrimp paste 
d. dried squid 
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เครื�องมือ ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั แบบทดสอบ + 1 0 -1 
3.22 ขอ้ที� 22 วเิคราะห์ 22. Which one is an agricultural 

product? 
a. Malee makes dried shrimp.
b. Suda plays football. 
c. Ladda  buys some plastic  
    crab. 
d. Narong fishes every  
    evening. 

    

3.23 ขอ้ที� 23 วเิคราะห์ 23. Which one is the best for a 
long time keeping? 

     a.  noodles 
      b.  fried rice  
      c.  salty fish 
      d.  grilled squid 

    

3.24 ขอ้ที� 24 วเิคราะห์ 24. Which one is made of fish? 
a.  fishing 
b.  fishmonger 
c.  fisherman 
d.  fish sauce 

    

3.25 ขอ้ที� 25 
ความรู้ ความจาํนาํไปใช ้

. 25. Where is Trat province? 
      a. In the northern part of  
          Thailand. 
      b. In the eastern part of  
          Thailand.  
      c. In the western part of  
          Thailand.  
      d. In the southern part of  
        Thailand. 
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เครื�องมือ ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั แบบทดสอบ + 1 0 -1 
3.26 ขอ้ที� 26  
ความรู้ ความจาํนาํไปใช ้

. 26. What subdistricts are in 
Khlong Yai district? 
a. Khlong Yai, Khlong Kud, an
    Tanuk. 
b. Khlong Yai, Mai Rood,  
    and Tanuk. 
c. Khlong Yai, Khlong Jak,  
    and Had Lek. 
d. Khlong Yai, Mai Rood,  
    and Had Lek. 

    

3.27 ขอ้ที� 27 
ความรู้ ความจาํนาํไปใช ้

27. How far is it from Trat to   
      Khlong Yai? 

a. About 19 kilometres. 
b. About 47 kilometres. 
c. About 76 kilometres. 

        d. About 135 kilometres. 

    

3.28 ขอ้ที� 28 
ความรู้ ความจาํนาํไปใช ้

28. How do you get to Khlong 
Yai district? 

       a. By train 
       b. By plane 
       c. By bicycle 
       d. By van 

    

3.29 ขอ้ที� 29 
ความรู้ ความจาํนาํไปใช ้

29. Which country is next to 
      Khlong Yai district? 

       a. Myanmar 
       b. Vietnam 
       c. Malaysia 

             d. Combodia 
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เครื�องมือ ระดับความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั แบบทดสอบ + 1 0 -1 
3.30 ขอ้ที� 30 
ความรู้ ความจาํนาํไปใช ้

30. Where would you go if you 
want to go to Cambodia?  
You must show your border 
pass or visa at 
……………………… 

     a. Mangrove forest 
     b. Khlong Yai district 
     c. Baan Chuen beach 
     d. Had Lek Border Check  
         Point 
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แบบประเมนิคุณภาพของเครื�องมอืวจิัย 
เรื�อง แบบประเมินความพงึพอใจชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 

โดยเทคนิคการใช้คําถาม สําหรับนักเรียนชั+นประถมศึกษาปีที� 6 
 

 

เครื�องมือ 
ระดับความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ 
 + 1                                       0 -1 

ด้านเนื+อหา 
1. เนืhอหาน่าสนใจและเกี�ยวขอ้งกบัวถีิชีวติของนกัเรียน 

    

2. เนืhอหามีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ 
    ของนกัเรียน 

    

3. เนืhอหามีคาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาใหม่ๆ ใหไ้ดเ้รียนรู้     
4. เนืhอหา คาํศพัทแ์ละสาํนวนภาษาสามารถนาํไปใช ้
   ในชีวติประจาํวนัได ้

    

ด้านการออกแบบชุดกจิกรรม 

5. ความน่าสนใจของการจดัรูปแบบ สาระและ 
    ความน่าอ่าน 

    

6. ความสวยงามของภาพประกอบและความเหมาะสม 
    ของเนืhอหา 

    

7. การออกแบบแต่ละแบบฝึกหดัและความพอดี 
    ของเนืhอหากบัระดบัของนกัเรียน  

    

8. การจดัเรียงลาํดบัแต่ละแบบฝึกเรียงจากง่ายไปหายาก     
ด้านกจิกรรม 
9. ความชดัเจนของคาํสั�ง คาํอธิบายของแบบฝึก 

    

10. ตวัอยา่งของแต่ละแบบฝึกหดั ความยากง่าย 
      ต่อการปฏิบติักิจกรรม 

    

11. การใชค้าํถามช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจกิจกรรมและ 
      การส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิดตามแนวคิด 
      ของบลูม (Bloom) 

    

12. ความมุ่งเนน้ของกิจกรรมเพื�อฝึกทกัษะแบบ 
      บูรณาการทางภาษา 
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เครื�องมือ 
ระดับความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ 
 + 1                                                                                                                            0 -1 

ด้านประโยชน์ 
13. ชุดกิจกรรมเพิ�มพนูใหน้กัเรียนเกิดทกัษะทางภาษา 
      และพฒันาทกัษะกระบวนการคิด 

    

14. นกัเรียนสามารถนาํทกัษะกระบวนการและความรู้ 
      ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและการศึกษาต่อได ้

    

15. นกัเรียนเกิดความมั�นใจในการใชภ้าษาองักฤษ 
      เพื�อการสื�อสารเพิ�มมากขึhน 

    

 
 ข้อเสนอแนะเพิ�มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิ 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
       …………….…………………………………… 

     (  …………………………………………….  ) 
                                                         ( ผูท้รงคุณวฒิุ ) 

 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

การวิเคราะห์แบบประเมนิคุณภาพของเครื�องมือวจิัย (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจําแนก 

ค่าความเชื�อมั�น ค่าความพงึพอใจและค่าเฉลี�ยก่อนเรียน-หลงัเรียน 
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ตาราง  5 การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของส่วนประกอบในแผนการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ มาตรฐาน
ตวัชี' วดั การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การวดั ประเมินผลในแต่ละแผนของชุดกิจกรรม      
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษ โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที3 6 

 

แผนการ
เรียนรู้ที3 

ความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
∑R  IOC 

คนที3 1 คนที32 คนที3 3 คนที3 4 คนที3 5 
1.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
2.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
3.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
4.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
5.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
6.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
7.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
8.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
9.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
10.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
11.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
12.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
13.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
14.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
15.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
16.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
17.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
18.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
19.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
20.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง  6 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของส่วนประกอบในชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ       
โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที3 6 ในดา้นเนื'อหา ดา้นการออกแบบ
ชุดกิจกรรม ดา้นกิจกรรม และดา้นประโยชน์ 

 

ชุดฝึก
ทกัษะที3 

ความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
∑R  IOC 

คนที3 1 คนที32 คนที3 3 คนที3 4 คนที3 5 
1.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
2.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
3.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
4.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
5.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
6.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
7.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
8.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
9.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
10.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
11.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
12.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
13.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
14.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
15.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
16.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
17.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
18.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
19.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
20.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง  7 การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิE ทางการเรียนของชุดกิจกรรม
ฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที3 6 ในเรื3อง
คาํถามและตวัเลือกกบัระดบัทกัษะการคิดตามแนวคิดของบลูม (Bloom) 

 

ขอ้ที3 
ความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

∑R  IOC 
คนที3 1 คนที32 คนที3 3 คนที3 4 คนที3 5 

1.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
2.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
3.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
4.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
5.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
6.  +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 
7.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
8.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
9.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
10.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
11.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
12.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
13.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
14.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
15.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
16.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
17.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
18.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
19.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
20.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
21.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
22.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
23.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
24.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง  7 (ต่อ) 
 

ขอ้ที3 
ความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

∑R  IOC 
คนที3 1 คนที32 คนที3 3 คนที3 4 คนที3 5 

25.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
26.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
27.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
28.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
29.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
30.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
31.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
32.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
33.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
34.  +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 
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ตาราง  8 การวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของแบบประเมินความพึงพอใจในดา้นเนื'อหา ดา้นการออกแบบ
ชุดกิจกรรม ดา้นกิจกรรม และดา้นประโยชน์ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิค
การใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที3 6           

          

ขอ้ที3 
ความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

∑R  IOC แปลผล 
คนที3 1 คนที32 คนที3 3 คนที3 4 คนที3 5 

1. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
2. 0 +1 +1 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้
3. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
4. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
5. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
6. +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้
7. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
8. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
9. +1 +1 0 +1 +1 +4 0.80 ใชไ้ด ้
10. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
11. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
12. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
13. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
14. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
15. +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  9 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) และค่าความเชื3อมั3น (r) ของแบบทดสอบ          
วดัผลสัมฤทธิE ทางการเรียนของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษโดยเทคนิคการใช้คาํถาม 
สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที3 6                    

 

แบบทดสอบขอ้ที3 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) 
1 0.25 0.40 
2 0.06 0.23 
3 0.19 0.69 
4 0.25 0.36 
5 0.31 0.28 
6 0.19 0.32 
7 0.25 0.32 
8 0.13 0.28 
9 0.31 0.27 

10 0.19 0.40 
11 0.19 0.27 
12 0.19 0.36 
13 0.06 0.28 
14 0.13 0.44 
15 0.06 0.36 
16 0.00 0.24 
17 0.19 0.23 
18 0.19 0.40 
19 0.19 0.24 
20 0.25 0.28 
21 0.19 0.23 
22 0.13 0.28 
23 0.19 0.27 
24 0.00 0.35 
25 0.13 0.63 
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ตาราง  9 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบขอ้ที3 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (b) 
26 0.25 0.47 
27 0.06 0.27 
28 0.19 0.23 
29 0.06 0.55 
30 0.25 0.42 

 

ค่าความเชื3อมั3นทั'งฉบบั(Reliability: KR 20) = 0.85 
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ตาราง  10 ค่าเฉลี3ย ( X ) และค่าเบี3ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนวดัผลก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของนกัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิE ทางการเรียนของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ
โดยเทคนิคการใชค้าํถาม สาํหรับนกัเรียนชั'นประถมศึกษาปีที3 6      

               

เลขที3 pretest posttest 
1 7 21 
2 6 19 
3 10 21 
4 10 23 
5 15 27 
6 8 18 
7 8 24 
8 17 26 
9 10 21 

10 8 18 
11 9 19 
12 15 25 
13 13 24 
14 6 20 
15 7 19 
16 13 20 
17 5 23 
18 8 25 
19 8 21 
20 9 22 
21 15 27 
22 5 20 
23 6 20 
24 5 21 
25 11 24 
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ตาราง  10 (ต่อ) 
 

เลขที3 pretest posttest 
26 13 23 
27 6 23 
28 13 29 
29 11 223 
30 8 22 
31 12 25 
32 8 26 
33 11 27 
34 15 28 

X  9.74 28.65 
S.D. 3.38 3.44 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 




