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บทคัดย่อ 
 

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนช่องพรานวิทยา อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการสอนอ่านตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre – Based Approach)      
    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 
อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี จ านวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้    
2)แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ   แบบแผนการทดลองที่ใช้เป็นแบบ One 
Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระ t-test 
for Dependent Samples ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
     ผลการวิจัยพบว่า 
     1.   ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนอ่าน
ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre – Based Approach) หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

สังคมในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่มี
ความก้าวหน้าล้ ายุคสมัยอย่างรวดเร็ว  เพ่ือให้มนุษย์มีความสามารถในการก้าวทันเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารและความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และ
ความสามารถ  การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคนซึ่งได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2545 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 11) ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพการจัด
การศึกษามุ่งเน้นความส าคัญทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม    กระบวนการเรียนรู้และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด   

ทักษะการอ่านเป็นทักษะจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้เรียนต้องใช้ทักษะการอ่านในการ
อ่านต ารา สื่อสิ่งพิมพ์ บทความ หรือการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างกว้างขวาง
และลึกซึ้ง (สุภัทรา   อักษรานุเคราะห์.  2532 : 83) และเป็นทักษะที่คงอยู่กับผู้เรียนไปตลอดชีวิต 
เพราะผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการอ่านศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ตลอดเวลาทั้งในการเรียนระดับสูงหรือ
ในการท างาน (สุมิตรา  อังวัฒนกุล.  2537 : 13 ) โดยจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
(O-Net)  ปีการศึกษา 2551   ในวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  พบว่าผลการประเมิน
ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  30.68  โดยโรงเรียนช่องพรานวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.24 
และในปีการศึกษา 2552 ผลการประเมินระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  23.98 ในขณะที่โรงเรียน
ช่องพรานวิทยามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.85  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้



เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นั้นผู้เรียนต้องมี
ความสามารถในการอ่านและเข้าใจข้อค าถามจึงจะสามารถตอบแบบทดสอบได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะครูยัง
เป็นผู้มีบทบาทหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนท าให้นักเรียนไม่
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

จากความส าคัญของภาษาอังกฤษและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการ
พัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือปรับกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน ฝึกทักษะ
เทคนิคการอ่าน คิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งพบว่าวิธีการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐาน(Genre – Based Approach) มีความเหมาะสมในการน ามาพัฒนาความสามารถ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานได้รับการพัฒนามา
จากกลุ่มนักภาษาศาสตร์ชาวออสเตรเลียกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ มาร์ติน และรอทเทอรี่ (Martin & Rothery) ซึ่ง
ยึดหลักเดียวกับทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงระบบ (Systemic Linguistic Theory) ของฮาลลิเดย์ (Halliday) 
ลักษณะของบริบทภาษาที่มีบทบาทในการท าให้เนื้อความมีความส าคัญและได้ความหมายที่ชัดเจน คือ
บริบทภาษาของสถานการณ์ต่าง ๆ (Context of Situation) และบริบทของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 
(Context of Culture) อรรถลักษณะของภาษาจะมีเป้าหมายในตัวเองที่ชัดเจนที่จะสื่อให้ผู้ฟัง(หากเป็น
ภาษาพูด) และผู้อ่าน(หากเป็นภาษาเขียน) สามารถเข้าใจเนื้อความที่ได้ฟังหรือได้อ่านชัดเจนแน่นอนขึ้น
ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรในการสื่อความ การเข้าใจอรรถลักษณะของเนื้อความต่าง ๆ จะท าให้
การฟังหรือการอ่านชัดเจนขึ้น การจับใจความส าคัญของเรื่องการหารายละเอียดของเรื่อง ล าดับของการ
ด าเนินเนื้อความในแต่ละอรรถลักษณะจะมีการล าดับเนื้อความแตกต่างกันไปไม่เหมือนกัน การใช้ภาษา
ในแต่ละอรรถลักษณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท าเนียบภาษาจะเปลี่ยนแปลงไปตามอรรถลักษณะในแต่ละ
เนื้อความของบริบทหนึ่ง ๆด้วย (ฉัตรชัย  อภิวันท์สนอง. 2548 : 3 ; อ้างอิงจาก เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์. 
2534 : 26-27) ซึ่งวิธีการสอนอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบอรรถฐานผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการอ่าน
ตามประเภทของเนื้อความ โดยการวิเคราะห์โครงสร้างของเรื่องและลักษณะการใช้ภาษาในเรื่องที่อ่าน 
จับใจความส าคัญ หารายละเอียด ล าดับการด าเนินเรื่อง โดยผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะการอ่านเนื้อเรื่อง
ใหม่ตามอรรถฐานเดิม ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อ่านมากขึ้นและง่าย
ขึ้น     
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ
การสอนด้วยวิธีการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre -  Based Approach) 
ก่อนและหลังการทดลอง 
วิธีการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน 

หมายถึง การสอนอ่านโดยจัดเนื้อหาตามชนิดของอรรถลักษณะทางภาษาที่แตกต่างกันโดยมี
ขั้นตอนการสอน 3 ขั้นซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์มาจากขั้นตอนการสอนของ Callaghan ; Knapp; & Nobel. 
(1993)  ดังนี้  

         ขั้นที่ 1    การให้รูปแบบ (Modeling)  
1.1 น าเสนออรรถลักษณะต่าง ๆของเนื้อความ การด าเนินเรื่อง 
1.2 วิเคราะห์โครงสร้างในการด าเนินเรื่องตามแผนภูมิอรรถลักษณะทางภาษาของ

เนื้อความแต่ละประเภท โดยผู้สอนชี้ให้เห็นว่ารูปแบบที่ให้นั้นผู้เขียนบทอ่านนั้น ๆ มีวิธีการด าเนินเรื่อง
อย่างไร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เนื้อความร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 



1.3 วิเคราะห์ลักษณะของภาษาที่ใช้ในอรรถฐานนั้น ๆ ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้
ทราบว่าวิธีการในการใช้รูปศัพท์หรือภาษาเป็นอย่างไร 
         ขั้นที่ 2   การตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อความ (Joint Negotiation) 
       2.1  เตรียมที่จะอ่านเนื้อความใหม่ร่วมกันจากอรรถฐานเดิม ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการ
ฝึกให้สังเกต (รูปแบบอรรถฐานเดิม) ค้นหา (เนื้อความใหม่ตามแนวอรรถฐาน) บันทึก (จดบันทึกลง
แผนภูมิอรรถลักษณะ) และอภิปราย (วิพากษ์วิจารณ์ร่วมกับเพื่อน)   
         ขั้นที่ 3    การสร้างเนื้อความร่วมกันในกลุ่มและสร้างเนื้อความอิสระ ( Independent 
Construction) 

3.1  นักเรียนตอบค าถามจากการอ่านเนื้อความใหม่เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ              
3.2  นักเรียนปรึกษาหารือร่วมกันในการเขียนสรุปเรื่องใหม่ตามความเข้าใจ  
3.3  นักเรียนตัวแทนน าเสนอเรื่องที่เขียนสรุปใหม่ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.  รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) แบบทดสอบก่อน

และหลังการทดลอง 1 กลุ่ม (One group pretest-posttest design) 
2.  กลุ่มเป้าหมาย 

   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนช่องพรานวิทยา 
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน  30 คน 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                3.1  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถ
ฐาน   
                3.2  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอนมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 
0.81 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               4.1   ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ   
             4.2   ด าเนินการทดลอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยวิธีการสอนอ่าน
ตามแนวการสอนภาษาแบบอรรถฐาน   จ านวน 8  ชั่วโมง ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ผู้สอนบันทึกผล
การเรียนรู้  

     4.3   ทดสอบหลังการทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ 
ฉบับเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดสอง  
         4.4   รวบรวมข้อมูลที่ได้แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
       5.1    เปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre – Based 
Approach) ก่อนและหลังการทดลองด้วยสถิติทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples) 
ผลการวิจัย 

1.   ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอน
ด้วยวิธีการสอนอ่านตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 



ข้อเสนอแนะ 
 1.  เนื้อความหรือบทอ่านที่น ามาใช้กับผู้เรียนต้องมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรียน
ไม่ง่ายจนเกินไปเพื่อท้าทายผู้เรียน ไม่ยากจนท าให้ผู้เรียนเกิดความท้อ ควรเป็นเรื่องที่ก าลังอยู่ในประเด็น
ความสนใจในขณะนั้นเพื่อผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากหาค าตอบ    
       2.  ครูผู้สอนต้องตระหนัก เตรียมการจัดการชั้นเรียนและเอกสารประกอบการสอนให้มี
ความพร้อมท าความเข้าใจในรูปแบบการสอนภาษาแบบอรรถฐานให้ชัดเจนและน าไปประยุกต์ใ ช้ตาม
กลวิธีของผู้สอนอย่างเหมาสม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 
รหัสวิชา อ33102  รายวิชา   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7                เรื่อง Narrative         เวลา    4   ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.  สาระส าคัญ  
 การอ่าน เป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากข้อความ บทอ่านหรือเรื่องสั้น
ต่าง ๆ  การอ่านบทอ่านเกี่ยวกับเรื่องเล่าบรรยายเชิงจินตนาการซึ่งสอดแทรกคติสอนใจโดยสามารถสรุป
ใจความส าคัญและเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ จากบทอ่านได้นั้นจะช่วยให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีในการ
ด าเนินชีวิตต่อไปข้างหน้า 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้น (skit) 
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ต 1.1 ม.6/4 จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

ต 2.2 ม.4-6/1 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ ส านวน 
ค าพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อ่านบทอ่านแล้ววิเคราะห์อรรถลักษณะของบทอ่านประเภทเรื่องเล่าบรรยายเชิงจินตนาการ
ได ้

2. อ่านบทอ่านแล้วรู้ความหมายศัพท์ แปลความ ตีความและสรุปความได้ 
3. อ่านบทอ่านแล้วถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านได้ 

 
4.  เนื้อหาสาระ 
 Vocabulary :  sidewalk (n.)  graceless (adj.)   straight (adj.) 
           embarrassing (adj.) frustrating (adj.)   crawl (v.)             

         mutter(v.)  sigh (v.)    precept (n.) 
                    own (v.)   laid (v.)   rich (adj.)  
           grew (v.)        treasure (n.) 
 Passage :    Story 1 : The Crab and its Mother, Story 2 : The Goose with the 
Golden Eggs    
 Language used : past tense, action verbs, adjective, cause/effect, direct speech. 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - มีวินัย 
 - ใฝ่เรียนรู้ 
 - มุ่งม่ันในการท างาน 
 
 
 



6. ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 - ทักษะการอ่าน (Read) 
 - ทักษะการเขียน (wRite) 
 - ทักษะด้านคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking and 
problem solving) 
 
7.  กิจกรรมการเรียนการสอน(ตามแนวการสอนภาษาแบบอรรถฐาน) 
     ชั่วโมงที่ 1-2 
  - ครูน าเข้าสู่บทเรียน ด้วยการถามนักเรียนเคยได้ฟังนิทานหรือเรื่องเล่าบรรยายเชิง
จินตนาการมาบ้างหรือไม่  เรื่องอะไรบ้าง นักเรียนคิดว่านิทานหรือเรื่องเล่าบรรยายเชิงจินตนาการมี
วัตถุประสงค์อย่างไร 
  - นักเรียนเคยได้ยินนิทานหรือเรื่องเล่าแม่ปูกับลูกปูหรือไม่ จากนั้นครูเปิดเสียงเรื่องเล่า
บรรยายเชิงจินตนาการ เรื่อง ลูกปูกับแม่ปู ให้นักเรียนฟัง แล้วสอบถามนักเรียนพอจับประเด็นได้อย่างไร
(เปิดจาก http://storywise.com.sg/storytelling/story-the-crab-and-its-mother) 
 ขั้นการให้รูปแบบ (Modeling) 

1. ครูน าเสนออรรถลักษณะเรื่องเล่าบรรยายเชิงจินตนาการ (Narrative) และลักษณะ
การด าเนินเรื่อง  (รายละเอียดตามเอกสาร Attachment 1.1 โดยครูน าเสนอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน
ทีวีแอลซีดี) พร้อมทั้งอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการด าเนินเรื่อง 
  2. ครูน าเสนอ Story 1 : The Crab and its Mother(รายละเอียดตามเอกสาร 
Attachment 1.2) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ครูน าเสนอค าศัพท์ใหม่ นักเรียน
และครูร่วมกันท าความเข้าใจศัพท์ใหม่ ตามบริบทของบทอ่าน 

3. ครูและนักเรียนทั้งชั้นร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างในการด าเนินเรื่องตามอรรถลักษณะ
ทางภาษา วิธีการด าเนินเรื่อง ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ โดยครูเขียนแผนภูมิองค์ประกอบบนกระดาน 

4. ครูและนักเรียนทั้งชั้นร่วมวิเคราะห์ลักษณะของภาษาที่ใช้ในอรรถฐานเรื่องเล่า
บรรยายเชิงจินตนาการ ซึ่งลักษณะของภาษาที่ใช้ คือ  

* past tense เนื่องจากเป็นเรื่องเล่าในอดีต   
* พบ action verbs เนื่องจากลักษณะการเล่าเรื่องระบุให้เห็นถึงอากัปกิริยา 
* direct speech เนื่องจากการเล่าเรื่องเป็นการอ้างถึง “..... กล่าวว่า.....”  
* Conjunction เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ความเป็นเหตุ เป็นผล คล้อยตามหรือ
ขัดแย้ง 

5. ครูแจกเอกสาร Attachment 1.3 ให้นักเรียน(รายบุคคล) ตอบค าถามจากเรื่องซึ่งครู
น าเสนอให้นักเรียนเห็นการเชื่อมโยงจากอรรถลักษณะไปสู่การหาค าตอบจากการอ่าน  

6. นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบการตอบค าถามท้ังชั้นเรียน 
7. นักเรียนจับกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน สรุปเรื่องที่อ่านตามความเข้าใจ ซึ่งครูอาจอธิบาย

เพ่ิมเติมให้เห็นการสรุปเรื่องมาจากประเด็นการตอบค าถาม 
 ขั้นการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อความ (Joint Negotiation) 

8. ครูแจกเอกสาร Attachment 1.4 Story 2 : The Goose with the Golden Eggs   
ให้นักเรียน ครูเสนอค าศัพท์ใหม่จากเรื่องตามบริบทของเรื่อง นักเรียนจับกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน ร่วมกัน
วิเคราะห์โครงสร้างการด าเนินเรื่องลงแผนภูมิอรรถลักษณะเรื่องเล่าบรรยายเชิงจินตนาการ 
(Attachment 1.5)  

http://storywise.com.sg/storytelling/story-the-crab-and-its-mother


9. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงสร้างการด าเนินเรื่องโดย
เพ่ือนนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบ  
     ชั่วโมงท่ี 3-4 
 ขั้นการสร้างเนื้อความร่วมกันในกลุ่มและสร้างเนื้อความอิสระ (Independent Construction) 

10. ครูแจกเอกสาร Attachment 1.6 ให้นักเรียนตอบค าถามจากการอ่านเนื้อความ 
Story 2 : The Goose with the Golden Eggs  เป็นรายบุคคล 

11.  นักเรียนหารือร่วมกันในการเขียนสรุปเรื่องตามความเข้าใจลงในเอกสาร 
Attachment 1.7 

12. สุ่มตัวแทนนักเรียนน าเสนอเรื่องที่เขียนสรุปใหม่ ครูและเพ่ือนนักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น 

 
8.  สื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์ 
 1.  อรรถลักษณะทางภาษาเรื่องเล่าบรรยายเชิงจินตนาการ (Narrative) (Attachment 1.1) 

2.  บทอ่าน Story 1 : The Crab and its Mother (Attachment 1.2) 
3. แผนภูมิบทอ่าน Story 1 : The Crab and its Mother (Attachment 1.3) 
4. บทอ่าน Story 2 : The Goose with the Golden Eggs  (Attachment 1.4) 
5. แผนภูมิอรรถลักษณะทางภาษาเรื่องเล่าบรรยายเชิงจินตนาการ  (Attachment 1.5) 
6. ค าถามบทอ่าน Story 2 : The Goose with the Golden Eggs  (Attachment 1.6) 
7. ใบงาน Summarizing (Attachment 1.7) 
8. เสียง Audio เรื่องลูกปูกับแม่ปูผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
10. ทีวีแอลซีดี 

 
9.  การวัดและประเมินผล 

การวัด เครื่องมือ การประเมินผล 
- วิเคราะห์อรรถลักษณะลง
แผนภูมิอรรถลักษณะ 

แผนภูมิอรรถ
ลักษณะ

(Attachment 
1.5) 

- ระบุถูกต้องต่ ากว่า 2 ส่วน = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
- ระบุถูกต้อง 2 ส่วน = ผ่านเกณฑ์ 
- ระบุถูกต้อง 3 ส่วนขึ้นไป = อยู่ในระดับดี 

- ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน ค าถามบทอ่าน   
(Attachment 
1.6) 

- ตอบถูกต่ ากว่า 4 ข้อ = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
- ตอบถูก 4-5 ข้อ = ผ่านเกณฑ์ 
- ตอบถูก 6 ข้อขึ้นไป = อยู่ในระดับดี 

- เขียนสรุปความเรื่องที่อ่าน ใบงาน
Summarizing 
(Attachment 
1.7) 

เกณฑ์การให้คะแนนงานเขียนแนบท้าย 
ต่ ากว่า 12 คะแนน = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
12 คะแนน – 15 คะแนน = ผ่านเกณฑ์ 
16 คะแนนขึ้นไป = อยู่ในระดับดี 

 
 
 
 
 



10.  การบูรณาการที่เกี่ยวข้อง 
 10.1 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
  Head วิเคราะห์อรรถลักษณะทางภาษาของเรื่อง 
 10.2 ค่านิยม 12 ประการ 
 10.3 คุณธรรมสถานศึกษา 
 10.4 การบริหารจัดการขยะ 
 10.5 รู้เท่าทันสารเสพติด 
 10.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนงานเขียน 
ประเด็นการวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

1. ความสามารถ
ทางการเขียน 

เขียนได้เล็กน้อย
ยากต่อการท า
ความเข้าใจ 

เขียนได้แต่มีการ
สะกดค าผิดอยู่
มาก 

เขียนได้แต่ส านวน
ภาษาไม่ชัดเจน 
อ่านแล้วพอเข้าใจ 

เขียนได้อย่าง
ถูกต้องให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้อย่าง
ชัดเจน 

2. ค าศัพท์ ไม่สามารถเขียน
ได้ถึงแม้จะเป็นวง
ค าศัพท์ง่าย ๆ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ใน
วงจ ากัดระดับง่าย 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่
ในระดับท่ี
พอใช้ได้ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ได้
อย่างเหมาะสม  

3.โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
อยู่มากแม้แต่
ประโยคพื้นฐาน
ง่าย ๆ 

สามารถใช้
ไวยากรณ์ในวงที่
จ ากัดสามารถ
เขียนได้โดยการ
ใช้ประโยคง่าย ๆ 
สั้น ๆ 

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง
แต่ผู้อ่านก็
สามารถอ่าน
เข้าใจได้ 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
เพียงเล็กน้อยแต่
มิได้ท าให้
ความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป 

4.ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา
เรียบเรียง 

เนื้อความที่เขียน
ไม่มีความ
ต่อเนื่องกันเลย 

สามารถเขียน
เนื้อความต่อเนื่อง
พอใช้แต่ยังมี
ความบางตอน
กระโดดบ้าง 

มีการเขียนที่ไม่
ต่อเนื่องในบาง
ช่วงแต่ผู้อ่านก็
สามารถเข้าใจสิ่ง
ที่เขียนได้ 

สามารถเขียน
เรื่องราวได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

5.ความพยายาม
ในการเขียน 

ใช้ความพยายาม
ในการเขียนน้อย
และไม่สนใจว่า
ผู้อ่านจะเข้าใจใน
สิ่งที่เขียนหรือไม่ 

ใช้ความพยายาม
ในการเขียนบ้าง
แต่ก็ไม่พยายาม
มากนักในการ
เขียนให้ผู้อ่าน
เข้าใจ 

ใช้ความพยายาม
ที่จะเขียนให้
ผู้อ่านเข้าใจ  

มีความพยายาม
อย่างเต็มที่ในการ
เขียนให้ผู้อ่าน
เข้าใจด้วยการ
เขียนเสริมเพ่ิม
หรือขยายความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกคะแนนงานเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/……. 
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Attachment 1.1 

 
 

 

เร่ืองเล่าหรือบรรยายเชิงจินตนาการ เป็นการเขียนเร่ืองเล่าจากจินตนาการ ส่วนมากจะเป็นเร่ือง
นิทาน หรือนิยาย 

ลกัษณะโครงสร้างของภาษา    Narrative Genre Features  
1. มีการน าเร่ืองกล่าวความเป็นของเร่ือง  
บ่งบอกตวับุคคล สถานท่ีหรือเวลา 
 
 
2. มีล าดบัของเหตุการณ์ในเร่ือง 
3. แสดงปมปัญหาของเร่ือง 

 
 
 

4. แสดงการคล่ีคลายของเร่ืองหรือ 
การแกปั้ญหา 
 
 
5. อาจใหค้ติพจน์ ขอ้เตือนใจทา้ยเร่ือง 
 

ลกัษณะของภาษา     Language  
1. เป็นเร่ืองเล่าในอดีต 
2. ใชบุ้พบทบอกเวลา สถานท่ี 
3. ใชส้รรพนามบุรุษท่ี 3 ในการกล่าว 
หรืออา้งถึง 
4. ใชค้  าสันธานเช่ือมโยงความสัมพนัธ์  
บ่งบอกความเป็นเหตุ เป็นผล คลอ้ยตาม                                      (Torok, Sanguansri. 2004) 
และขดัแยง้ 
 
 
 
 

Lesson 1 : Narrative 
เร่ืองเล่าหรือบรรยายเชิงจินตนาการ 

Orientation : Describe the setting 
– usually a long time ago. 

Events and Complication – As 
the story unfolds the problem is 
introduced. 

Resolution : The problem is 
resolved. 

Moral : A moral or lesson is 
drawn from the resolution 

* past tense    * action verbs 
* adjectives * cause/effect 
* direct speech may be used 



Attachment 1.2 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://storywise.com.sg/storytelling/story-the-crab-and-its-mother 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lesson 1 : Narrative 
 

Story 1 : The Crab and its Mother. 

Vocabulary : 
sidewalk (n.) – walk to the side not forward graceless (adj.) – ungraceful, not beautiful 
straight (adj.) – direct   embarrassing (adj.) – made someone feel not happy 
frustrating (adj.) – disappointed   crawl (v.) – walk           mutter(v.)- say lightly 
sigh (v.) – withdrawal breath   precept (n.) – teaching speech or speaking teaching  
 

A mother crab, sitting next to her friend the frog, was watching her baby 
crab walking along the sand. 

“Oh, how awkwardly my son walks. His sideways walk is so graceless and 
unbecoming.” 

The mother crab called her baby crab over to her. “Son, please, you’re 
embarrassing me, don’t walk like that, it’s so much more refined to walk 
straight forward.” 

The little crab tried his best to follow his mother’s instructions, but he 
could not seem to get his legs to walk straight ahead. 

After a frustrating day of trying, he went back to his mother. 

“Mother, I have tried to start walking straight ahead, but I just can’t 
seem to do it. Could you please show me how it’s done?” 

The mother crab crawled out of her hole and put one foot in front of the 
other, but no matter how hard she tried, the only direction that she could 
go was sideways. 

She sighed and muttered to her baby crab. “Maybe sideways isn’t so 
bad…” and off they scurried, as sideways as sideways could be. 

 Moral : Example is more powerful than precept. 

 



Attachment 1.3 

 
 
 

Narrative is an imaginary storytelling. It has four parts and easily find out the information. 
Orientation :  
A mother crab, sitting next to her friend the frog, was 
watching her baby crab walking along the sand. 

 1. Who were the main characters? 
……………………………………...... 

Events and Complication : 
“Oh, how awkwardly my son walks. His sideways walk 
is so graceless and unbecoming.” 
The mother crab called her baby crab over to her. “Son, 
please, you’re embarrassing me, don’t walk like that, 
it’s so much more refined to walk straight forward.” 
The little crab tried his best to follow his mother’s 
instructions, but he could not seem to get his legs to 
walk straight ahead. 
After a frustrating day of trying, he went back to his 
mother. 
“Mother, I have tried to start walking straight ahead, 
but I just can’t seem to do it. Could you please show me 
how it’s done?” 

 2. What was the problem? 
……………………………………. 
……………………………………. 
3. How did her son solve the problem? 
……………………………………. 
……………………………………. 

Resolution :  
The mother crab crawled out of her hole and put one 
foot in front of the other, but no matter how hard she 
tried, the only direction that she could go was sideways. 
She sighed and scuttled over to her baby crab.  
“Maybe sideways isn’t so bad…” and off they scurried, 
as sideways as sideways could be. 

 4. What was the result? 
……………………………………… 
………………………………………. 

Moral : 
Example is more powerful than precept. 

 5. What did you learn from this story? 
………………………………………. 

 
 

Lesson 1 : Narrative 
Story 1 : The Crab and its Mother. 



Attachment 1.4 

 
 
 

 
 

There was a lucky man who owned a goose that laid 
him a golden egg every day.  He soon became rich by 
selling the eggs.  As he grew rich, he grew greedy and 
wanted to take all the treasure from the goose in one time.  
So he killed the goose and cut her open, hoping to see 
several golden eggs inside.  However, he found nothing 
valuable in there. 
 
 Moral : He who wants more, loses all. 
 
 
Source :     (2551). เรียนองักฤษจากนิทานอสีป. p.7 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lesson 1 : Narrative 
 

Story 2 : The Goose with the Golden Eggs 

Vocabulary : 
own (v.) – to possess   laid (v.) – past of lay  
rich (adj.) – wealthy   grew (v.) – past of grow; to get more 
treasure (n.) – valued things such as gold, diamond etc.  
 



Attachment 1.5 

 
 
 
 
According to the story read and write the information into each part of Narrative genre 
features. 
Orientation : Describe the setting – usually a long time ago. The main characters (often 
animals with human characteristics and behavior are introduced. 
 
 
 
Events and Complication – As the story unfolds the problem is introduced. Often, the 
problem existed before the story began (it does not arise during the story). 
 
 
 
 
Resolution : The problem is resolved. There may be a further complication and 
resolution. 
 
 
 
Moral : A moral or lesson is drawn from the resolution. 
 
 
 

แผนภูมิอรรถลกัษณะทางภาษาเร่ืองเล่าบรรยายเชิงจินตนาการ 
(Torok, Sanguansri. 2004) 

 
 

Lesson 1 : Narrative 
Story 2 : The Goose with the Golden Eggs 



Attachment 1.6 

 
Answer the questions : The Goose with the Golden Eggs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Who were the main characters? 
……………………………………………………………………………………….. 
2. What did the goose give to its owner? 
……………………………………………………………………………………… 
3. Was that enough for the man? 
……………………………………………………………………………………… 
4. What did the man want more from the goose? 
……………………………………………………………………………………… 
5. What did the man do to the goose? 
……………………………………………………………………………………… 
6. Did he get what he wanted from the goose? 
……………………………………………………………………………………… 
7. What did you learn from this story? 
……………………………………………………………………………………… 
 



Attachment 1.7 

 
 
 
 

  Summarize the passage using the information from answers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Summarizing 

 



Key Lesson 1 
Attachment 1.3 
1. A mother crab and her baby crab. 
2. Her baby crab walked zigzag. 
3. Her baby crab asked mother to show how it’s done. 
4. The mother crab could not walk in straight line. 
5. Doing as example is better than speech. 
 
Attachment 1.5 
Orientation :  
There was a lucky man who owned a goose that laid him a golden egg every day.   
Events and Complication : 
He soon became rich by selling the eggs.  As he grew rich, he grew greedy and wanted 
to take all the treasure from the goose in one time.   
Resolution :  
So he killed the goose and cut her open, hoping to see several golden eggs inside.  
However, he found nothing valuable in there. 
Moral :  
He who wants more, loses all. 
 
Attachment 1.6 
1. The lucky man and a goose. 
2. Golden eggs. 
3. No. 
4. More than a golden egg in a day. 
5. He kills the goose, hoping to get several golden eggs. 
6. No. 
7. Greedy makes empty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 
รหัสวิชา อ33102  รายวิชา   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8                เรื่อง English for future        เวลา    4   ชั่วโมง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.  สาระส าคัญ  
 การอ่าน เป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากข้อความ บทอ่านหรือเรื่องสั้น
ต่าง ๆ  การอ่านบทอ่านเกี่ยวกับรายงาน ได้แก่ รายงานข่าว รายงานเหตุการณ์ที่มี อิทธิพลต่อ
ชีวิตประจ าวันโดยการสรุปใจความส าคัญและเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ จากบทอ่านนั้นช่วยให้ผู้เรียนรู้เท่า
ทัน และรู้รอบมีข้อมูลแนวทางการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตต่อไปข้างหน้า 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

ต 1.1 ม.6/4 จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 

ต 3.1 ม.4/1 ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน าเสนอด้วยการพูดและการเขียน 

ต 4.2 ม.6/1ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/
ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ต 4.2 ม.6/2 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น/
ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ 

 
3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อ่านบทอ่านแล้ววิเคราะห์อรรถลักษณะของบทอ่านประเภทรายงานได้ 

2. อ่านบทอ่านแล้วรู้ความหมายศัพท์ แปลความ ตีความและสรุปความได้ 
3. อ่านบทอ่านแล้วถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านได้ 
 

4.  เนื้อหาสาระ 
 Vocabulary :  abridged (adj.)  badge (n.)  device (n.)  track (v.)  

         signal (n.)  get rid of (v.)  wireless (adj.) patient (n.)  
         locator (n.) protest (v.)  hid (v.)  Big Brother (n.) 
         brace (v.) flash (adj.) locate (v.)  household (n.)  
         bank (n.) colossal (adj.) tide (n.)  release (v.)  
         dam (n.)  schedule (v.) reach (v.) swell (v.) 
         metropolitan administration (n.)  makeshift (v.)  exceed (v.)      
         embankment (n.)  The Royal Irrigation Department (n.) 

Passage :   Story 1 : Nurse Tracking Technology 
     Story 2 : Residents along Chao Phya brace for flash floods 

Language used : past tense, action verbs, adjective, cause/effect, direct speech. 
 
 
 
 



5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - มีวินัย 
 - ใฝ่เรียนรู้ 
 - มุ่งม่ันในการท างาน 
 
6. ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 - ทักษะการอ่าน (Read) 
 - ทักษะการเขียน (wRite) 
 - ทักษะด้านคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical thinking and 
problem solving) 
 
7.  กิจกรรมการเรียนการสอน(ตามแนวการสอนภาษาแบบอรรถฐาน) 
     ชั่วโมงที่ 1-2 
  - ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองสั้น ๆ ให้นักเรียนฟัง บอกให้
นักเรียนทราบบทบาทที่ครูน าสถานการณ์ต่าง ๆ มาพูดให้ฟังเป็นลักษณะของการน าข้อมูลมารายงานให้
นักเรียนฟัง เช่นเดียวกับในชีวิตประจ าวันนักเรียนรับฟังข่าวสารจากผู้รายงานข่าว  เช่นฟังคุณสรยุทธ์ ใน
เรื่องเล่าเช้านี้ก็เป็นลักษณะของการรายงานข่าว เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าการรายงานก็คือน าข้อมูล 
เหตุการณ์ เรื่องราวมาเล่าหรือรายงานให้ผู้อื่นทราบนั่นเอง รูปแบบของรายงานที่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุดก็คือ
รายงานข่าว 
 ขั้นการให้รูปแบบ (Modeling) 

1. ครูน า เสนออรรถลักษณะรายงาน (Report)  และลักษณะการด าเนิน เรื่อง  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย Attachment 2.1 โดยครูน าเสนอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทีวีแอล
ซีดี) พร้อมทั้งอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการด าเนินเรื่อง 

2. ครูน าเสนอค าศัพท์ใหม่ใน Story 1 : Nurse Tracking Technology (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย Attachment 2.2 โดยครูน าเสนอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทีวีแอลซีดี) นักเรียน
และครูร่วมกันท าความเข้าใจตามบริบทของบทอ่าน 

3. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างในการด าเนินเรื่องตามอรรถลักษณะทาง
ภาษาของรายงาน วิธีการด าเนินเรื่องซ่ึงมี 4 องค์ประกอบโดยครูเขียนแผนภูมิบนกระดานและให้นักเรียน
ร่วมวิเคราะห์แล้วระบุลงแผนภูมิบนกระดาน 

4. ครูและนักเรียนทั้งชั้นร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะของภาษาที่ใช้ในอรรถฐานรายงาน 
วิธีการใช้รูปศัพท์ ภาษาซึ่งลักษณะของภาษาที่ใช้ คือ 

* past tense เนื่องจากเป็นการน าเรื่องราว เหตุการณ์มารายงาน 
* action verbs เนื่องจากเป็นการรายงานเรื่องราว เหตุการณ์ที่ระบุให้เห็นถึง

อากัปกิริยา 
* direct speech ซึ่งเป็นการน าข้อมูลมารายงานอาจมีการกล่าวถึงบุคคลที่ 3 กล่าวว่า

.... 
    ชั่วโมงท่ี 3-4 
  5. ครูแจกเอกสาร Attachment 2.3 ให้นักเรียน(รายบุคคล) เขียนตอบค าถามจากเรื่อง
โดยครูน าเสนอให้นักเรียนเห็นการเชื่อมโยงจากอรรถลักษณะไปสู่การหาค าตอบจากการอ่าน 
  6. นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบการตอบค าถามท้ังชั้นเรียน 



  7. นักเรียนจับกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน สรุปเรื่องที่อ่านตามความเข้าใจ ซึ่งครูอธิบาย
เพ่ิมเติมนักเรียนให้เห็นประเด็นจากการตอบค าถามเมื่อนักเรียนน าค าตอบที่ได้มาเขียนสรุปความ
ตามล าดับเหตุการณ์ก็จะเป็นการเขียนสรุปเรื่องได้ง่ายวิธีหนึ่ง 
 ขั้นการตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อความ (Joint Negotiation) 

8. นักเรียนอ่านเนื้อความใหม่ร่วมกันจากอรรถฐานเดิม ครูแจกเอกสาร Attachment 
2.4  Story 2 : Residents along Chao Phya brace for flash floods   ให้นักเรียน ครูน าเสนอ
ค าศัพท์ใหม่จากเรื่องตามบริบทของเรื่อง นักเรียนจับกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์โครงสร้างการด าเนินเรื่องลงใน
แผนภูมิอรรถลักษณะรายงาน(Attachment 2.5) 

9. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์โครงสร้างการด าเนินเรื่องโดย
เพ่ือนนักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบ 
    ชั่วโมงท่ี 3 
 ขั้นการสร้างเนื้อความร่วมกันในกลุ่มและสร้างเนื้อความอิสระ (Independent Construction) 

10. ครูแจกเอกสาร Attachment  2.6 ให้นักเรียนตอบค าถามจากการอ่านเนื้อความ 
Story 2 : Residents along Chao Phya brace for flash floods เป็นรายบุคคล ครูสุ่มนักเรียน
น าเสนอค าตอบตรวจพร้อมกันทั้งชั้น 

11.  นักเรียนหารือร่วมกันในการเขียนสรุปเรื่องตามความเข้าใจลงในเอกสาร 
Attachment 2.7 

12. สุ่มตัวแทนนักเรียนน าเสนอเรื่องที่เขียนสรุปใหม่ ครูและเพ่ือนนักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น 

13. นักเรียนเขียนรายงานน าเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมของโรงเรียนที่ผ่าน
มา School Newsletter 
 
8.  สื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์ 
 1.  อรรถลักษณะทางภาษารายงาน (Report) (Attachment 2.1) 

2.  บทอ่าน Story 1 : Nurse Tracking Technology (Attachment 2.2) 
3.  แผนภูมิบทอ่าน Story 1 : Nurse Tracking Technology (Attachment 2.3) 
4.  บทอ่าน Story 2 : Residents along Chao Phya brace for flash floods   

(Attachment 2.4) 
5.  แผนภูมิอรรถลักษณะทางภาษารายงาน (Report) (Attachment 2.5) 
6.  ค าถาม บทอ่าน  Story 2 : Residents along Chao Phya brace for flash floods   

(Attachment 2.6) 
7.  ใบงาน Summarizing (Attachment 2.7) 
8.  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
9.  เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 



9.  การวัดและประเมินผล 
การวัด เครื่องมือ การประเมินผล 

- วิเคราะห์อรรถลักษณะลง
แผนภูมิอรรถลักษณะ 

แผนภูมิอรรถ
ลักษณะ

(Attachment 
2.5) 

- ระบุถูกต้องต่ ากว่า 2 ส่วน = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
- ระบุถูกต้อง 2 ส่วน = ผ่านเกณฑ์ 
- ระบุถูกต้อง 3 ส่วนขึ้นไป = อยู่ในระดับดี 

- ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน ค าถามบทอ่าน   
(Attachment 
2.6) 

- ตอบถูกต่ ากว่า 4 ข้อ = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
- ตอบถูก 4-5 ข้อ = ผ่านเกณฑ์ 
- ตอบถูก 6 ข้อขึ้นไป = อยู่ในระดับดี 

- เขียนสรุปความเรื่องที่อ่าน ใบงาน
Summarizing 
(Attachment 
2.7) 

เกณฑ์การให้คะแนนงานเขียนแนบท้าย 
ต่ ากว่า 12 คะแนน = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
12 คะแนน – 15 คะแนน = ผ่านเกณฑ์ 
16 คะแนนขึ้นไป = อยู่ในระดับดี 

 
10.  การบูรณาการที่เกี่ยวข้อง 
 10.1 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
  Head วิเคราะห์อรรถลักษณะทางภาษาของเรื่อง 
 10.2 ค่านิยม 12 ประการ 
 10.3 คุณธรรมสถานศึกษา 
 10.4 การบริหารจัดการขยะ 
 10.5 รู้เท่าทันสารเสพติด 
 10.6 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนงานเขียน 
ประเด็นการวัด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

1. ความสามารถ
ทางการเขียน 

เขียนได้เล็กน้อย
ยากต่อการท า
ความเข้าใจ 

เขียนได้แต่มีการ
สะกดค าผิดอยู่
มาก 

เขียนได้แต่ส านวน
ภาษาไม่ชัดเจน 
อ่านแล้วพอเข้าใจ 

เขียนได้อย่าง
ถูกต้องให้ผู้อ่าน
เข้าใจได้อย่าง
ชัดเจน 

2. ค าศัพท์ ไม่สามารถเขียน
ได้ถึงแม้จะเป็นวง
ค าศัพท์ง่าย ๆ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ใน
วงจ ากัดระดับง่าย 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่
ในระดับท่ี
พอใช้ได้ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ได้
อย่างเหมาะสม  

3.โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
อยู่มากแม้แต่
ประโยคพื้นฐาน
ง่าย ๆ 

สามารถใช้
ไวยากรณ์ในวงที่
จ ากัดสามารถ
เขียนได้โดยการ
ใช้ประโยคง่าย ๆ 
สั้น ๆ 

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง
แต่ผู้อ่านก็
สามารถอ่าน
เข้าใจได้ 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
เพียงเล็กน้อยแต่
มิได้ท าให้
ความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป 

4.ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา
เรียบเรียง 

เนื้อความที่เขียน
ไม่มีความ
ต่อเนื่องกันเลย 

สามารถเขียน
เนื้อความต่อเนื่อง
พอใช้แต่ยังมี
ความบางตอน
กระโดดบ้าง 

มีการเขียนที่ไม่
ต่อเนื่องในบาง
ช่วงแต่ผู้อ่านก็
สามารถเข้าใจสิ่ง
ที่เขียนได้ 

สามารถเขียน
เรื่องราวได้อย่าง
ต่อเนื่อง  

5.ความพยายาม
ในการเขียน 

ใช้ความพยายาม
ในการเขียนน้อย
และไม่สนใจว่า
ผู้อ่านจะเข้าใจใน
สิ่งที่เขียนหรือไม่ 

ใช้ความพยายาม
ในการเขียนบ้าง
แต่ก็ไม่พยายาม
มากนักในการ
เขียนให้ผู้อ่าน
เข้าใจ 

ใช้ความพยายาม
ที่จะเขียนให้
ผู้อ่านเข้าใจ  

มีความพยายาม
อย่างเต็มที่ในการ
เขียนให้ผู้อ่าน
เข้าใจด้วยการ
เขียนเสริมเพ่ิม
หรือขยายความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบบันทึกคะแนนงานเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/……. 
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Attachment 2.1 
  

 
 
 

 
รายงาน เป็นการเขียนเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้อ่าน มุ่งเน้นน าเสนอความจริง 
 

ลักษณะโครงสร้างของภาษา    Four parts based on Genre  
1. ชื่อเรื่องเพ่ือน าเสนอประเด็นส าคัญ 
 
 
 
2. บทน า โดยกล่าวถึงเรื่องโดยทั่ว ๆไป 
ซึ่งอาจจะให้ค าจ ากัดความ หรือนิยามทั่วไป 
ของเรื่อง 

 
 

3. บอกรายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ  
 
 
 
 
 
 
4. บทสรุป 
 
 
 

ลักษณะของภาษา     Language  
1. ใช้ค าหรือภาษาเป็นกลาง ไม่เฉพาะเจาะจง 
2. มีค ากริยาแสดงอาการ การกระท า การแสดง 
ความเป็นเจ้าของ 
3. มักเป็นประโยคบอกเล่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lesson 2 : Report 
รายงาน 

Title: give the name of the thing 
or topic. 

General Classification: tells 
which group the thing or topic 
belongs to. 

Description: tells what the thing 
is like and describes its main 
features, usually beginning with 
the most important. The problem 
is resolved. 

Concluding Statement: make a 
final comment. 

* past tense    * action verbs 
* adjectives * cause/effect 
* direct speech may be used 



Attachment 2.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :  http://www.literacynet.org/cnnsf/nursetech/abridged/home.html 
 
 
 
 
 
 
 

Attachment 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesson 2 : Report 
Story 1:Nurse Tracking Technology 

Vocabulary : 
abridged (adj.) – short   badge (n.) – name card 
device (n.) – tool or equipment  track (v.) – to search 
signal (n.) – sign    get rid of (v.) – to remove 
wireless (adj.) – without line  patient (n.) – a sick person 
locator (n.) – where the one is  protest (v.) – anti to do something 
hid (v.) – past of hide; keep in  Big Brother (n.) – boss 

Nurse Tracking Technology 
Abridged Version 

From a news story by 
CNN San Francisco Reporter James Hattori 

August 2003 
 It’s easy to find nurses at Seton Medical Center. They wear badges that tell where the nurses 
are.  Even if they are in the halls, the devices can track the nurses. 
 Hill-Rom made the tracking badges that use infrared signals.  The system is wireless and can 
tell when a nurse goes to a patient’s room.  In the past, time was wasted trying to find the nurses.  A wall 
unit lets staff talk to nurses and patients.  Hill-Rom has sold more than 850 systems to hospitals. 
 Many nurses do not like the locator badges.  They fear the devices will hear their conversations 
and spy on them.  At Eden Medical Center, nurses protested against the Hill-Rom devices.  The badges 
made nurses feel like they were being watched to see if they did their job right.  Although the nurses hid 
the badges, the hospital found them.  Nurses felt Big Brother was watching them. 
 Eden Medical Center wants to five good patient care.  The system can see how long it takes a 
nurse to come.  The hospital got rid of their other call system because it was so old.  Eden looks at how 
well nurses do their jobs. After two years of use, Seton says most nurses and patients like the devices. 
 



Attachment 2.3 
 
 
 

 

Report presents factual information about a particular thing in an organized way. 
 It has four parts and easily find out the information. 
Title :  

Nurse Tracking Technology  Abridged Version 
 1. What field did the news tell about? 

………………………………………….. 
General Classification : 
 It’s easy to find nurses at Seton Medical Center. 
They wear badges that tell where the nurses 
are.  Even if they are in the halls, the devices 
can track the nurses. 

 2. How can they find the nurses? 
…………………………………………… 
………………………………………….. 

Description :  
Hill-Rom made the tracking badges that use 
infrared signals.  The system is wireless and can 
tell when a nurse goes to a patient’s room.  In 
the past, time was wasted trying to find the 
nurses.  A wall unit lets staff talk to nurses and 
patients.  Hill-Rom has sold more than 850 
systems to hospitals. 
 Many nurses do not like the locator 
badges.  They fear the devices will hear their 
conversations and spy on them.  At Eden 
Medical Center, nurses protested against the 
Hill-Rom devices.  The badges made nurses feel 
like they were being watched to see if they did 
their job right.  Although the nurses hid the 
badges, the hospital found them.  Nurses felt Big 
Brother was watching them. 
 Eden Medical Center wants to five good 
patient care.  The system can see how long it 
takes a nurse to come.  The hospital got rid of 
their other call system because it was so old.  
Eden looks at how well nurses do their jobs. 

 3. What sign do they use to find the 
nurses? 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
4. Why do they have to use 
technology to track the nurses? 
…………………………………………… 
……………………………………………. 
5. How do the nurses feel about the 
badges? 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

Concluding Statement : 
After two years of use, Seton says most nurses 
and patients like the devices. 

 6. Finally how do the nurses and 
patient feel? 
……………………………………………. 

 
 

Lesson 2 : Report 
Story 1: Nurse Tracking Technology. 



Attachment 2.4 
 
 
 

 
Residents along Chao Phya brace for flash floods today 

 A total of 1,273 Bangkok-based households located along the banks of the 
Chao Phya river and major canals in 12 districts are bracing for flash floods this 
afternoon as flood waters-including a colossal amount released from major dams-
flowing from the North and Central regions is scheduled to reach the capital 
today. 
 The 12 districts are : Bang Sue district in the Bibhavadi sector; three districts in 
Rattanakosin sector; three districts in Chao Phya sector comprising; four districts in Thon 
Buri sector and one district in Taksin sector. 
 The Bangkok Metropolitan Administration said water from the Pa Sak Chollasit 
Dam in Lop Buri and Chao Phya dam in Chainat province was the main threat to the 
Chao Phya swelling.  Makeshift flood embankments, consisting of four million sandbags, 
have been built alongside the riverbank. 
 The Royal Irrigation Department said it was important to control the volume of 
water released at 2,333 cubic metres per second.  If the volume exceeded 2,830, 
Bangkok and five other provinces would be faced with sudden flooding.  
 Meanwhile, at least 27 city communities in Samut Prakan, Samut Sakhon 
provinces are still at risk of flash floods due to seasonal high tides 1.1 metres above sea 
level from Sunday to next Wednesday. 

(Source: The nation. on October 20, 2010 p.1A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesson 2 : Report 
Story 2:  Residents along Chao Phya brace for flash floods 

today. 

Vocabulary : 
brace (v.) – to prepare or to set  flash (adj.) – sudden locate (v.) – to live 
household (n.) – family   bank (n.) – riverside    
colossal (adj.) – too many   tide (n.) – water level up and down 
release (v.) – to let water flow  dam (n.) – big building to keep water in 
schedule (v.) – to arrange or to manage reach (v.) – to get into  
metropolitan administration (n.) – a person who govern the province 
swell (v.) – to expand or to spread makeshift (v.) – to back up temporarily 
exceed (v.) – over limit   embankment (n.) – something block riverside  
The Royal Irrigation Department (n.) – the institute which look after water level 



Attachment 2.5 
 
 

 
 
 
 
From the news report, define the information into each part of the report based on 
Genre feathers .   
Title : Give the name of the thing or topic. 
 
 
General Classification : Tells which group the thing or topic belong to – defines it. 
 
 
 
 
 
Description : Tells what the thing is like and describes its main features, usually 
beginning with the most important. May also present facts about location (where 
found), behavior (what it does). In this section the information may be given under sub-
headings or key words. 
 
 
 
 
 
 
Concluding Statement : Makes a final comment. 
 
 
 
 

แผนภูมิอรรถลักษณะรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 

Lesson 2 : Report 
Story 2:  Residents along Chao Phya brace for flash floods 

today. 



Attachment 2.6 
 

Questions of the story : Residents along Chao Phya brace for flash floods 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. What did the news tell about? 
………………………………………………………………………………………………. 
2. Where was the problem? 
………………………………………………………………………………………………. 
3. How many families got the effect? 
……………………………………………………………………………………………….. 
4. What is the main cause to flash flood? 
……………………………………………………………………………………………….. 
5. How did they solve the problem in a while? 
……………………………………………………………………………………………….. 
6. Who has responsibility of looking after the flood? 
……………………………………………………………………………………………….. 
7. Which areas get risk of flash flood? 
……………………………………………………………………………………………….. 
 



 
Attachment 2.7 

 
 

 
 
 
  Summarize the passage using the information from 
answers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Summarizing 

 


