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แบบรายงานผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
ช่ือผลงาน  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนภาษาท่ีเนนภาระ

งาน (Task-based Language Teaching: TGBLT) เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  

อ33101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

ผูเสนอผลงาน นายอนุชิต ธรามานิตย 

ตำแหนง  ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการพิเศษ 

สถานศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม 

 

ความเปนมาและความสำคัญ 

ทักษะการเขียน กลาวไดวา เปนทักษะท่ีมีความจำเปนอยางมาก กลาวคือ ผูเขียนนั้นตองถายทอด

ความคิดเปนตัวอักษร และในชีวิตประจำวันนั้น ไมอาจหลีกเล่ียงทักษะการเขียนได แมกระนั้นก็ตามผูเรียน

ภาษาอังกฤษยังคงประสบปญหาท่ีจะชำนาญในเรื่องทักษะการเขียน ไมเพียงแตกระบวนการคิดแตยังรวมไปถึง 

คำศัพท โครงสรางประโยค ความวิตกกังวลและแรงจูงใจ ปญหาอุปสรรคเหลานี้ ทำใหบ่ันทอนจิตใจผูเขียน และ

สงผลใหการเขียนไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร (Viriya, 2016) นอกจากนี้ Harmer (2004) ยังกลาวไววา ทักษะการ

เขียนเปนส่ิงท่ียากและจำเปนกับผูเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 

 จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: 

O-NET) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดท่ัวประเทศ จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน) แสดงขอมูลคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 03 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนตากพิทยาคม มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ   ปการศึกษา 2564 คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์วิชา 

ภาษาอังกฤษ เทากับ 37.28  คะแนน สาระท่ี 1 ภาษาและการส่ือสาร มาตรฐานการเรียนรู ต 1.3 นำเสนอขอมูล

ขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยการพูดและการเขียนนักเรียนไดคะแนนเฉล่ีย 41.29  

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก มาตรฐานการเรียนรู ต 4.2 ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือ

พื้นฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก คะแนนเฉล่ีย 27.06 จาก

ขอมูลดังกลาวนี้ พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของ

โรงเรียน ตากพิทยาคม ยังอยูในระดับไมผานเกณฑ กลาวคือ คะแนนเฉล่ียไมถึงรอยละ 50   

นอกจากนี้ ผลสัมฤทธิ์การเรียนไวยากรณและทักษะการเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ยังอยูในระดับไมผานเกณฑ กลาวคือ นักเรียนผลิตงานเขียนท้ังในระดับประโยคและระดับยอ

หนามีขอผิดพลาดเรื่องไวยากรณและทำใหส่ือสารทางการเขียนมีขอจำกัด 

 การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนภาษาแบบเนนภาระงาน (Task-based Language Teaching: 

TBLT) (Willis, D. J. Willis ,2007; Willis, J., 1996) ประกอบดวย 3 ระยะ คือ 1) ระยะกอนการปฏิบัติภาระงาน 

(Pre-Task) ครูแนะนําหัวขอและอธิบายภาระงานใหนักเรียนเขาใจรายละเอียดตอชิ้นงานกอนที่จะดำเนินการ 2) 

ระยะดําเนินงานปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) นักเรียนปฏิบัติภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย หลังจากนั้น ผูเรียน
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วางแผน เตรียมความพรอมใน การนําเสนอภาระงาน และนําเสนอผลงาน และ 3) ระยะตรวจสอบการใชภาษา 

ฝกฝนและประเมินผล (Language Focus) ครใูหขอมูล ยอนกลับ นักเรียนฝกฝนการใชภาษา และประเมินผลการ

ทำงาน การจัดการเรียนรูโดยใชวิธี TBLTนั้น  สงเสริมทักษะการทำงานเปนกลุมโดยนักเรียนมีการพึ่งพาอาศัย

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และสงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษผานการนำเสนอขอมูลทั้งการเขียนและการพูด

ภาษาอังกฤษ  

Dictogloss (DG) เปนเทคนิคการสอนไวยากรณโดยผานภาระงานแบบรวมมือท่ีเนนตัวสงออกทางภาษา 

DG เปนหนึ่งในประเภทการเขียนตามคำบอกซึ่งเนนการทำงานเปนคู โดยเปนการปฏิบัติภาระงานเปนคู ซึ่ง

ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาท่ีสูงและนักเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาท่ีต่ำกวาปฏิบัติภาระ

งานทางการเขียนผานการปฏิสัมพันธและการสนทนารวมกัน (Collaborative Dialogue) (Davis and 

Rinvolucri, 1988). นอกจากนี้ DG อยูภายใตพื้นฐานการสอนไวยากรณ ท่ีนักเรียนเอาใจใสสนใจจากการฟงเรื่อง

ส้ันๆผานการอานดังๆของครูหรือจากการฟงเทป ตอมานักเรียนจะทำงานเปนคูแลวจดคำสำคัญท่ีไดยินลงไป แลว

เรียบเรียงส่ิงท่ีไดฟงเปนเรื่องท่ีถูกตองและมีความหมายสอดคลองกับส่ิงท่ีฟง หลังจากนั้น นักเรียนเปรียบเทียบงาน

เขียนกับเรื่องท่ีไดฟงจากครู ตอจากนั้นครูจะใหขอมูลยอนกลับเรื่องเนื้อหา ไวยากรณและประเด็นตางๆท่ีเกี่ยวกับ

งานเขียนนั้น (Wajnryb ,1990) DG สงเสริมใหนักเรียนไดใสใจไวยากรณเปาหมายท่ีเดนชัดในเนื้อเรื่องท่ีไดยิน

พรอมๆกับการใหขอมูลยอนกลับ (feedback)จากท้ังเพื่อนท่ีทำงานเปน คูและครู ดังนั้น DG ไมใชเทคนิคการสอน

ท่ีเนนใหนักเรียนจดจำแตเพื่อสงเสริมการยกระดับความตระหนักใหนักเรียนใสใจกับรูปแบบโครงรางไวยากรณ  

(form) และการแกขอผิดพลาดของตนเอง (Nation and Newton, 2009) เทคนิคDictogloss สามารถสอดแทก

เขาไปในการเรียนรูแบบTBLT  

ดังนั้น การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนภาษาแบบเนนภาระงาน (TBLT) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความคลองตัวในการเรียน โดยผานการทำภาระงานท่ีมีเปาหมายความสำเร็จของสมาชิกใน

กลุมรวมกัน สมาชิกในกลุมแสดงความคิดเห็น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไวยากรณไดรับการเรียนรูจากการผนวก

ภาระงานผานการรับรูโครงสรางประโยคและไวยากรณเปาหมายจากการทำกิจกรรมเชน การฟง การเขียนและการ

สังเกตไวยากรณเปาหมายจากตัวปอนทางภาษาท่ีหลากหลาย การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนภาษาแบบเนน

ภาระงาน (TBLT) เอื้ออำนวยใหผูเรียนไดตระหนักถึงกระบวนการเรียนรูอยางมีความหมาย (Nunan, 2010) 

ประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธกีารสอนภาษาแบบเนนภาระงาน(TBLT) 

การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนภาษาแบบเนนภาระงาน(Task-based Language Teaching: TBLT) 

กอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 

1. นักเรียนมีทักษะการส่ือสารท้ังการเขียนและการพูดท่ีดีข้ึน เพิ่มพูนความรูดานไวยากรณและคำศัพทยัง

ผสมผสานกับการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง สงเสริมทักษะทางสังคม การมีปฏิสัมพันธท่ีดี การอยูอยางพอเพียง 

และเปนการบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรูรายวิชาอีกดวย  

2. นักเรียนพัฒนาทักษะทางสังคมมากข้ึน เนื่องจากเปนการทำกิจกรรมกลุมท่ีมีเปาหมายความสำเร็จของภาระงาน

รวมกัน มีการแบงงานกันทำ ชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน 
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3. นักเรียนไดเรียนรูไวยากรณผานการทำภาระงานอยางมีความหมายทำใหการเรียรูไวยากรณไมไดจำกัดอยูเพียว

แคระดับประโยคเทานั้นแตTBLT ทำใหผูเรียนไดรู เขาใจไวยากรณเปาหมายท้ังรูปแบบ ความหมายและนำไปใชได

อยางถูกตอง ส่ือความหมายไดและเหมาะสม 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อนำส่ือจากOBEC Content Centerมาใชในการเรียนการสอน 

2. เพื่อใหผูเรียนไดนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเชาท่ีอยูอาศัยโดยการเขียนEmail  

เปาหมาย  

 1 . เปาหมายเชิงปริมาณ  

 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 290 คน ผลิตช้ินงานการเขียนได คิดเปนรอยละ 100 

  2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 290 คน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผานเกณฑท่ีกำหนดคิดเปน

รอยละ 100 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ  

 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขาใจศัพท สำนวนและโครงสรางประโยคท่ีใชในการเขียนบรรยายบาน 

เขียนประโยคไดอยางถูกตองและส่ือความหมายได 

      2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 วินัย เขาเรียนตรงเวลา ทำกิจกรรม สงงานครบถวนตรงตามเวลาปฏบัิติ
ตามขอตกลงคำส่ังในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนใฝเรียนรู  มีความเพียรพยายามและเขา         รวม
กิจกรรมการเรียนรู  ผูเรียนมุงมั่นในการทำงาน  ทำงานท่ีไดรับมอบหมายดวยขยันอดทน สมบูรณ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ท่ี รายการกิจกรรม ระยะเวลา ผูมีสวนรวม หมายเหตุ 
1 สมัครสมาชิกและเขา

ระบบ 
สิงหาคม 2565 นายอนุชิต ธรามานิตย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6 
https://contentce
nter.obec.go.th/ 

2 เลือกใชคลังส่ือ สิงหาคม 2565 นายอนุชิต ธรามานิตย 
 

 

3 จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู 

สิงหาคม 2565 นายอนุชิต ธรามานิตย 
 

 

4 ดำเนินการใช
แผนการจัดการ
เรียนรู 

สิงหาคม 2565 นายอนุชิต ธรามานิตย 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6 

 

5 วัดและประเมินผล
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู 

สิงหาคม 2565 นายอนุชิต ธรามานิตย 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6 

 

6 รายงานผลการ
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

สิงหาคม 2565 นายอนุชิต ธรามานิตย 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมการเรยีนรู(Task-based Language Teaching: TGBLT) 

Phrase: Pre-task 
Stage1: Introduction to topic & Task 

ครูแนะนำหัวขอและอธิบายภาระงานกลุมช้ินงานเขียน Writing an email describing a house for rent 

นักเรียนฟงส่ือจากOBEC Content Center เรื่องFinding your own apartment  

https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/27018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phrase: Task-cycle 

Stage2: Task 

ครูนำเสนอและอธิบายแบบฟอรมการเขียนEmail ครูแสดงตัวอยางนักเรียนวางแผนการทำงาน

และทำภาระงานกับเพื่อนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/27018
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Sender  
Salutation  
Opening remarks  
Kind of the house  
Location  
Rent  
Exterior  
Interior  
  
Utilities  
Owner  
Closing remarks  
Complimentary close  
Receiver  

 

Stage 3: Planning 

ครูดำเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค Dictoglossตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีใชสื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC 

Content Center 

Step 1: Preparation ข้ันเตรียม   

1. ครูนำเสนอรูปภาพและถามคำถาม 

2. ครูนำเสนอคำศัพทท่ีนักเรียนบอก 

3. นักเรียนศึกษาองคประกอบและเนื้อหาของจดหมาย 

4. นักเรียนทำงานเปนกลุมๆละส่ีคนกับและระบุสวนประกอบตางๆของจดหมาย 

Step 2: Listening for Meaning ข้ันการฟงเพื่อหาความหมาย 

5. ครูบอกใหนักเรียนแตละคูหยิบสมุดข้ึนมาและเปดหนาท่ีเปนหนาวางและช้ีแจงวา นักเรียนกำลังจะไดฟงเรื่อง 

Finding your own apartment Retrieved August 19, 2022, from 
https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/27018ท้ังหมดสองครั้ง 

6. ครูกำชับวานักเรียนตองฟงอยางต้ังใจและใหจดจำคำสำคัญโดยท่ีไมจำเปนตองเขียนประโยคเต็ม 

7. ครูย้ำเตือนวาในการฟงครั้งท่ีหนึ่งนั้นนักเรียนฟงใหเขาใจในเนื้อหาแตยังไมตองเขียนอะไรลงไป 

8. นักเรียนฟงเรื่อง Finding your own apartmentจากแถบบันทึกเสียงโดยครูหยุดเปนบางครั้ง 

Step 3:  Listening and Note-taking ข้ันการฟงและจดบันทึก 

https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/27018
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9.ครูย้ำเตือนวาในการฟงครั้งท่ีสองนั้นนกัเรียนฟงแลวจดคำสำคัญ (Content or information words) เชน 

คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท คำกริยาวิเศษณ ซึ่งคำเหลานี้จะชวยใหนักเรียนนำไปใชในการเขียนไดและย้ำเตือน

ไมใหนักเรียนใสใจกับคำท่ีสรางหนาท่ี (Function words) เชน articles, คำบุพบท คำสรรพนามเปนตน 

10. นักเรียนแตละกลุมหยิบสมุดข้ึนมาและเปดหนาท่ีเปนหนาวางพรอมท่ีจะฟงเปนครั้งท่ีสอง 

11.นักเรียนฟงจากแถบบันทึกเสียงโดยครูหยุดเปนบางครั้ง นักเรียนจดคำท่ีไดยินลง 

Step 4: Text Reconstructionข้ันการเขียนเนื้อเรื่อง 

12. นักเรียนแตละกลุมรวบรวมคำสำคัญท่ีจดไวแลวเรียบเรียงเปนจดหมายโดยแตละคูแสดงความคิดเห็น 

แลกเปล่ียนความคิด พูดคุยชวยเหลือซึ่งกันและกัน เจรจาตอรองและแลกเปล่ียนความคิดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

เปนไปได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ครูกำหนดหนาท่ีใหนักเรียนวาคนหนึ่งเปนคนเขียน และอีกคนเปนคนบอกเลาแลวแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

14. ครูเดินไปรอบๆหองเพื่อใหความชวยเหลือแตไมแกไขขอผิดพลาดหรือใหขอมูลยอนกลับท่ีถูกตองโดยตรง

(Corrective feedback) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 5: Text Comparison ข้ันการเปรียบเทียบเนื้อเรื่อง 

15. นักเรียนแตละกลุมเปรียบเทียบงานเขียนของนักเรียนกับกลุมเพื่อนอื่นๆในหอง 



7 
 

16. ครูสงเสริมใหนักเรียนไดพิจารณาถึงไวยากรณเปาหมายเชนการเรียงคำคุณศัพท (Orders of adjectives) การ

ใชคำคุณศัพทGradable and ungradable adjectives การใชคำสันธาน (Conjunctions) 

17. ครูนำเสนอเนื้อหาเรื่อง Finding an apartment ตนฉบับและใหนักเรียนท้ังหองอานออกเสียงทีละประโยค 

Step 6: Writing and Wrap-upข้ันการเขียนและสรุป 

18. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนเขียนemail ความยาวอยางนอย250คำ 

Stage 4: Report 

19.นักเรียนรายงานการนำเสนอช้ินงาน ครูเสนอแนะใหคำแนะนำเรื่องของเนื้อหาและไวยากรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage 5: Analysis 

20.นักเรียนตรวจสอบและอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับช้ินงานการเขียน วิเคราะห คำศัพท โครงสราง

ประโยค ไวยากรณและสำนวนประโยคเชน Adjectives for apartment ,Orders of Adjective, Gradable and 

Ungradable Adjectivesและ Conjunctive adverbs 

Phrase: Post-task: 

Stage 6: Practice 

21.ครมูอบหมายนักเรียนไดฝกการเขียนเกี่ยวกับคำศัพท โครงสรางประโยค ไวยากรณและสำนวนประโยคท่ีใช

เกี่ยวกับการเขียนEmail เชน Adjectives for apartment ,Orders of Adjective, Gradable and 

Ungradable Adjectivesและ Conjunctive adverbs โดยการทำใบงาน 
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ผลการดำเนินงาน 

ดานผูเรียน 
ผูเรียนไดรับความรู (K)  
 ผูเรียนเขาใจศัพทและสำนวนท่ีใชในการเขียนบรรยายบานและรูความหมายของคำศัพทและเขาใจ
โครงสรางประโยคผานเกณฑจำนวน 290 คน คิดเปนรอยละ 100 
ผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)  

ผูเรียนเขียนประโยคไดอยางถูกตองและส่ือความหมายไดในระดับดีเยี่ยม จำนวน 290 คน สรุป  นักเรียน
ผานเกณฑประเมินการเขียนจำนวน 290 คน คิดเปน รอยละ  100            
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม (A)  

ผูเรียน มีวินัย เขาเรียนตรงเวลา ทำกิจกรรม สงงานครบถวนตรงตามเวลาปฏิบัติตามขอตกลงคำส่ังในการ
เขารวมกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนใฝเรียนรู  มีความเพียรพยายามและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู  ผูเรียนมุงมั่นใน
การทำงาน  ทำงานท่ีไดรับมอบหมายดวยขยันอดทน สมบูรณ อยูในระดับดีเยี่ยม จำนวน 290 คน คิดเปนรอยละ 
100 

ดานผูสอน 

ขาพเจาสามารถเลือกใชส่ืออื่นๆไปสรางแผนการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูอื่นๆอีกโดยใชส่ือจากOBEC 
Content Center เนื่องจากขาพเจาเขาไปใชส่ือในเว็บไซดท้ังคลังเนื้อหา วีดิโอและเสียง และสามารถนำมา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีขาพเจาสอน  เชน 
หนวยการเรียนรูท่ี2 Free time and Entertainment 
ภาระงาน  Writing a Movie Review 
ส่ือท่ีใชจากOBEC Content Center ไดแก 
https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/27042 

Watching Three Movies at the Theater 
https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/26697 

Enjoy the Movie 
https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/26997 

Going out to the Movies 
หนวยการเรียนรูท่ี 3 Environmental Problems and Natural Disaster 
ภาระงาน  Writing “How to make a Biodegradable Krathong” 
ส่ือท่ีใชจากOBEC Content Center ไดแก 
https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/27298 
Trash Days 
ความสำเร็จของการดำเนินงานท่ีเกิดจากการนำไปใช 

1. สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษษอังกฤษดีข้ึนโดยเฉพาะทักษะการเขียนและความรูไวยากรณ 

2. คาเฉล่ียของผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: 

O-NET) เพิ่มสูงข้ึน 

https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/27042
https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/26697
https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/26997
https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/27298
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3. นักเรียนมีส่ือจากการใชเว็บไซด https://contentcenter.obec.go.th/ ทำใหใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนมากข้ึนอีกท้ังยังสงเสรืมการสืบคนจากส่ือและเทคโนโลยีมากข้ึน 

4. ครูมีส่ือจากการใชเว็บไซด https://contentcenter.obec.go.th/ ทำใหลดเวลาในการหาส่ือเพื่อการ

เตรียมการสอน 

 

ประโยชนท่ีไดรับ จากผลงานหรือนวัตกรรม 

1.นักเรียนมีความรูหลักการและข้ันตอนการเขียนอยางเปนกระบวนการดีข้ึน 

2. นักเรียนมีความสามารถดานการเขียนสูงข้ึน 

3.ครูมีแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนภาษาท่ีเนนภาระงาน (Task-based Language Teaching: TGBLT) 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ33101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

4. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการฟงกับทักษะอื่นๆโfยใชเทคนิคDictogloss 

5.ครูมีแนวทางในการใชวิธี  วิธกีารสอนภาษาท่ีเนนภาระงาน (Task-based Language Teaching: TGBLT) เพื่อ
สงเสริมทักษะอื่นๆ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ในเนื้อหาอื่น ๆ ตอไป  
6. ครูมีแนวคิดของการเรียนการสอนการเขียนนำเสนอแบบใหมท่ีมุงสงเสริมใหนักเรียนเกิดความรูความสามารถใน
การคิดสรางสรรคมากข้ึน  
7. ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยตอยอดการเขียนไปสูการพูดเพื่อนำเสนอ ทำใหใหนักเรียน สนใจ
มากยิ่งข้ึน ดวยการลดความกดดันในการเรียน และ สรางเจตคติท่ีดีตอการพูดนำเสนอภาษาอังกฤษ 
 

คุณคาของงานผลงานหรือนวัตกรรม ท่ีสงผลตอการพัฒนา กับนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

การพัฒนานักเรียน 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มสูงข้ึน 

2. นักเรียนมีผลการทดสอบแหงชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET), TGAT, A-LEVELและอื่นๆเพิ่มสูงข้ึน 

3. นักเรียนมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน 

การพัฒนาสถานศึกษา 

1. โรงเรียน 

การพัฒนาชุมชน 

1. ผูประกอบการใหเชาบาน ใหเชาหองพัก ใหเชาอพารทเมนต มีผูเชาท่ีเปนชาวตางประเทศมากข้ึนโดยเฉพาะชวง

เทศกาลลอยกระทง เทศกาลคริสตมาส เทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต เนื่องจากงานเขียนEmail นักเรียนได

เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย ราคา สถานท่ีต้ัง ส่ิงอำนวยความสะดวกและรายละเอียดติดตอของท่ีอยูอาศัย

สำหรับเชา ในจังหวัดตาก 

2. ผูประกอบการใหเชาบาน ใหเชาหองพัก ใหเชาอพารทเมนตมีรายไดหมุนเวียนและเกิดการปรับปรุง และ

ประชาสัมพันธหองเชาใหดีข้ึน 

https://contentcenter.obec.go.th/
https://contentcenter.obec.go.th/
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3. . ผูประกอบการใหเชาบาน ใหเชาหองพัก ใหเชาอพารทเมนตมีการสนทนาส่ือสารท้ังการพูดและโฆษณา

ประชาสัมพันธหองใหเชาผานเว็บไซดอีกดวย 

 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ และขอระมัดระวัง ท่ีเปนแนวทางในการนำผลงานไปใชพัฒนา ตอหรือการดำเนินการ

ใหประสบความสำเร็จยิ่งข้ึน 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
 1  เพิ่มจำนวนการฟงของนักเรียนอีกหนึง่ครั้งและกำชับใหนักเรียนฟงเฉพาะคำสำคัญ 
 2 กำชับเรื่องการทำงานรวมกันเพื่อความสำเร็จในภาระงาน 
 

ขอระมัดระวัง 
           1 ข้ันการฟงเพื่อหาความหมายนั้น นักเรียนในกลุมพยายามท่ีจะจดบันทึกคำท่ีไดยินท้ัง 
หมด ซึ่งอาจจะทำใหไขวเขวในการหาประเด็นสำคัญของเรื่อง 
 2 ข้ันการฟงและจดบันทึกนั้น นักเรียนยงัฟงการออกเสียงไดไมชัดเจน 
 

ปจจัยแหงความสำเร็จ 

1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6 โรงเรียนตากพิทยาคม    

2. Ms. Oksana Meliukh  ครูตางชาติโรงเรียนตากพิทยาคม 

3. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3.1ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 

โรงเรียนตากพิทยาคม 

 3.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก 

3.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เว็บไซด https://contentcenter.obec.go.th/  
 

การเผยแพร  

1. เผยแพร ทางเว็บไซด ครบูานนอกดอทคอม https://www.kroobannok.com/category43.data 

2. เผยแพร ทางเว็บไซดโรงเรียนตากพิทยาคม https://www.tps.ac.th/th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contentcenter.obec.go.th/
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ผลงานช้ินงานการเขียนของนักเรียน 
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Worksheet A 
 
Directions: Listen to the texts and put () in the boxes provided. 
  
 
Dear  1)  Alan  Alex, 
 
I’m writing this letter from my new flat in Stratford. It’s in an 2)  externally  extremely old 
building which was totally renovated last year. Fortunately, I didn’t have to do much decorating 
when I moved in. As you know, I’m absolutely useless at DIY so I was very happy about that. 
The building is almost 3) fatigue unique in this part of Stratford, as most others around are 
rather modern, and the view across the river from my sitting room is simply 4)superb 
suburbs. The flat’s quite small, but perfectly 5)convenient comfortable for me. 
 
Hope all is well, 
 
Eva 
 
 

Answer Key 
 
1. Alan 
2. extremely 
3. unique 
4. superb 
5. comfortable 
 
Dear Alan, 
 
I’m writing this letter from my new flat in Stratford. It’s in an extremely old building which was 
totally renovated last year. Fortunately, I didn’t have to do much decorating when I moved in. As 
you know, I’m absolutely useless at DIY so I was very happy about that. The building is almost 
unique in this part of Stratford, as most others around are rather modern, and the view across the 
river from my sitting room is simply superb. The flat’s quite small, but perfectly comfortable for 
me. 
 
Hope all is well, 
 
Eva 
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 Worksheet B 
Directions: Rewrite these jumbled sentences with the words in the correct order. 
Example:  house/, damp and cold/ draughty / was/ The 
  The house was draughty , damp and cold. 
 

1. and/ have chosen/ their kitchen/ They/ a/ blue/ yellow/ color scheme/for 
_______________________________________________________ . 

2. the city/ I’m/ was/ and/ overcrowded/ noisy/ afraid 
_______________________________________________________ . 

3. a/ wonderful/They/ terraced/ Victorian/ house/ wonderful/ in/ live 
_______________________________________________________ . 

4.  took out/ The builder/ gas heating system/ the antiquated 
_______________________________________________________ . 

5. the resort/ I’m afraid/ was/ overpriced/ ancient/ and /dirty/ that 
_______________________________________________________ . 

 
Answer Key 
 
1. They have chosen a blue and yellow color scheme for their kitchen. 

 
2. I’m afraid the city was noisy and overcrowded. 

 
3. They live in a wonderful Victorian terraced house. 
 
4. The builder took out the antiquated gas heating system. 
 
5. I’m afraid that the resort was ancient, dirty, and overpriced. 
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Worksheet C 

Directions: Make corrections to the bold parts from 1-10. 
Dear Alan, 
I’m writing this letter from my  (1) new beautiful flat in Stratford. Although it’s modern, it’s 
in (2) an entirely old building which was totally renovated last year, and the (3) wooden 
original beams have been kept in the sitting room. It’s quite small, and is (4) a best for one 
person flat, but it’s (5) completely comfortable for me. The sitting room leads on to a (6) 
similar to yours garden which is full of wonderful (7) yellow red flowers at the moment. 
Stratford is a (8) small nice town and is very quiet in the winter. At the moment, though, in 
the middle of the tourist season, the traffic is (9) extremely terrible. But despite this I think 
I’m going to be (10) absolutely happy here, and I hope you’ll get over to see me soon. 
Take care,  
Mark 

 
 

Answer Key 
 
Dear Alan, 
I’m writing this letter from my (1) new beautiful  beautiful new flat in  
Stratford. Although it’s modern, it’s in (2) an entirely old a very old  
building which was totally renovated last year, and the (3)  wooden original  
original wooden beams have been kept in the sitting room. It’s quite small,  
and is (4)  a best for one person flat a suitable flat for one person, but it’s  
(5) completely extremely comfortable for me. The sitting room leads on to a  
(6) similar to yours garden  similar garden to yours which is full of  
wonderful (7) yellow red  yellow and red flowers at the moment. Stratford is 
a small nice town a (8) small nice nice small town and is very quiet in the winter. At the 
moment, though, in the middle of the tourist season, the traffic is (9) extremely absolutely 
terrible. But despite this I think I’m going to be (10) absolutely very happy here, and I hope 
you’ll get over to see me soon. 
Take care, 
Mark 
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Worksheet D 
 
Directions:  Decide whether the sentences in each pair have the same or a  
 different meaning by darkening the correct circle. 
 
 
1.  In spite of the fact that this computer costs less, it’s as good as the other one. 

 Despite its lower price, this computer is as good as the other one. 

  A. Same      B. Different 
 
2. Despite the awful weather, the parade was a success. 
    Although the weather was awful, the parade was a success. 
  A. Same      B. Different 
 
3. Even though I went to the party, I didn’t see her.  (Fact) 
    Even if I went to the party, I wouldn’t see her.   (I don’t know)  
     A. Same      B. Different 
 
 
4. The waiters in this restaurant are notorious rude. However, customers keep coming back. 
     The waiters in this restaurant are notorious rude. Even so, customers keep coming back. 
 
     A. Same      B. Different 
 
5. We were at the Norfolk Hotel, while the rest of the group was at the Grange. 
While we were staying at the Norfolk Hotel, the rest of the group moved to the Grange. 
 A. Same      B. Different 
 

Answer Key 
1. A 
2. A 
3. B 
4. A 
5. B 
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เกณฑการใหคะแนนการเขียน email 

 

ระดับคะแนน 

ประเด็น 

การประเมิน 

4 3 2 1 
น้ำหนัก

ความสำคัญ 

คะแนน

รวม 

การใชภาษา 

โครงสรางทาง

ไวยากรณ 

การใชคำศัพท 

การสะกด

คำศัพทถูกตอง  

การเลือกใชคำ

ตรงกับเนื้อหา

ประโยคถูกตอง

มีเครื่องหมาย

วรรคตอน

ถูกตอง 

เขียนประโยค

ถูกตองตาม

โครงสราง 

การสะกด

คำศัพทผิด

เล็กนอย  พอ

เดาความหมาย

ได  เขียนรูป

ประโยคผิดหลัก

ไวยากรณ

เล็กนอย  

เครื่องหมาย

วรรคตอนผิด

เล็กนอย 

เขียนประโยค

ถูกตองตาม

โครงสรางบาง

ประโยค 

สะกดคำผิดมาก

แตพอเดา

ความหมายได  

เขียนรูป

ประโยค

ผิดพลาดมาก  

เครื่องหมาย

วรรคตอนไม

ครบหรือไม

ถูกตอง 

เขียนประโยค

ไมถูกตองตาม

โครงสรางบาง 

สะกดคำผิดมาก  

เขียนรูป

ประโยคไม

ถูกตอง  ไมมี

เครื่องหมาย

วรรคตอน 

เขียนประโยค

ไมถูกตองตาม

โครงสรางเลย 

4 16 

เนื้อหาและรูปแบบ

การเขียนemail 

มีรายละเอียด

เนื้อหาตรงกับ

ลักษณะท่ี

กำหนดมาก

ท่ีสุด 

เขียนคำข้ึนตน 

เขียนคำลงทาย

ถูกตอง 

รูปแบบของ

emailถูกตอง

ท้ังหมด 

รายละเอียด

ของเนื้อหามาก

แตยังไม

ครอบคลุม

ท้ังหมด 

เขียนคำข้ึนตน 

เขียนคำลงทาย

ถูกตอง 

รูปแบบของ

emailถูกตอง

บาง 

มีรายละเอียด

ของเนื้อหานอย 

เขียนคำข้ึนตน 

เขียนคำลงทาย

ถูกตอง 

รูปแบบของ

emailไม

ถูกตองบาง 

มีรายละเอียด

ของเนื้อหานอย

มากเขียนคำ

ข้ึนตน เขียนคำ

ลงทายถูกตอง 

รูปแบบของ

emailไม

ถูกตอง 

4 16 

รวม 8 32 
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เกณฑการตรวจใหคะแนน  Holistic Rubric  Analytic Rubric 

ชวงคะแนน ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

28-32 10 ดีมาก 

23-27 9 ดี 

18-22 8 พอใช 
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แบบบันทึกการประเมินการเขียน email 

 

กลุมท่ี 

ประเด็น/คะแนน 

ช่ือ – สกุล 

การใชภาษา

โครงสรางทาง

ไวยากรณ 

การใชคำศัพท 

เนื้อหาและ

รูปแบบการเขียน

email 

คะแนนรวม 

16 16 32 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชสื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center 

รายวิชา   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   รหัสวิชา อ33101    กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ  

ช้ัน    มัธยมศึกษาปท่ี  6   โรงเรียน  ตากพิทยาคม  จังหวัดตาก   ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน 1 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี   1  เร่ือง Finding an Apartment 

หนวยการเรียนรูท่ี  1 ช่ือหนวยการเรียนรู  House and Home   ครูผูสอน นายอนุชิต  ธรามานิตย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  มาตรฐานการเรียนรู  

    1.1 มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ต 1.3   นำเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ 

 โดยการพูดและ การเขียน 

   1.2 ตัวช้ีวัด 
ต 1.3 ม.4-6/1  พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ ขาว/เหตุการณ  

เรื่องและประเด็นตาง ๆ ตามความสนใจของสังคม 
2.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 

บานเปนหนึ่งในปจจัยส่ี การหาขอมูลและเขียนสรุปขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของบานเปนส่ิงจำเปนเพื่อ
การดำรงชีวิต 
3.  จุดประสงคการเรียนรู 

 3.1 ดานความรู ความเขาใจ (K)        

  1 เขาใจศัพทและสำนวนท่ีใชในการเขียนบรรยายบาน 
            2. รูความหมายของคำศัพทและเขาใจโครงสรางประโยค 
 3.2 ดานทักษะกระบวนการ (P)  
  1 เขียนประโยคไดอยางถูกตองและส่ือความหมายได 

3.3 ดานคุณลักษณะ (A)  

 1. มีวินัย เขาเรียนตรงเวลา สงงานครบถวนตรงตามเวลาปฏิบัติตามขอตกลงรวมกิจกรรมการเรียนรู 
 2. ใฝเรียนรู  มีความกระตือรือรนและสนใจในสืบคน  ศึกษาและแสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรู  
 3. มุงมั่นในการทำงาน  ทำงานท่ีไดรับมอบหมายดวยความต้ังใจและความรับผิดชอบ  

4.  สาระการเรียนรู 

4.1 หนาท่ีทางภาษา (Language Functions) 

 Writing details about a house for rent 

4.2 โครงสรางประโยค/ไวยากรณ (Sentence Structure/ Grammar) 

 Adjectives for apartment 

 Orders of Adjective 

 Gradable and ungradable adjectives 

 Conjunctions/ Conjunctive adverbs 
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4.3 คำศัพท (Vocabulary) 

 Types of houses 

 Rental Agreement Terms 

 Housing Vocabulary Terms 
 4.4 สำนวนภาษา (Expressions and Idioms) 
 Home/ Building Idioms  
5.  สมรรถนะสำคัญท่ีเกิดกับผูเรียน (ตามแผนการจัดการเรียนรู) 
         1) ความสามารถในการส่ือสาร  

        2) ความสามารถในการคิด  

        3) ความสามารถในการแกปญหา  

        4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  

        5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
       1) รักชาติ ศาสน กษัตริย   2) ซื่อสัตย สุจริต  3) มีวินัย  
  4) ใฝเรียนรู   5) อยูอยางพอเพียง     6) มุงมั่นในการทำงาน  
       7) รักความเปนไทย  8) มีจิตสาธารณะ      9) อื่นๆ..............................  
7. จุดเนนสูการพัฒนาผูเรียน ความสามารถและทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  
    3Rs คือ  R1- (R)eading (อานออก)  R2- W(R)iting (เขียนได) R3- A(R)ithmatics (คิดเลขเปน) 
    8Cs คือ  C1- Critical Thinking and Problem Solving  
                          (ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) 

       C2- Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 
       C3- Cross-cultural Understanding  
                 (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 
       C4- Collaboration, Teamwork and Leadership  
                 (ทักษะดานความรวมมือ การทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ) 
       C5- Communications, Information and Media Literacy  
                (ทักษะดานการส่ือสารสารสนเทศและรูเทาทันส่ือ) 
       C6-Computing and ICT Literacy  
               (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  
       C7-Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 
       C8- Compassion (ความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม) 

8.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธี Dictogloss 

Step 1: Preparation ข้ันเตรียม   

1. ครูนำเสนอรูปภาพและถามคำถาม  
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What can you see in the picture? 

What were the houses made of? 

How many floors do the houses have? 

Are there any chimneys on the houses? 

 

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 
Retrieved August 19, 2022, from  

https://th.depositphotos.com/5442509/stock-photo-summer-house-at-the-coast.html 

2. ครูนำเสนอคำศัพทท่ีนักเรียนบอก 

A summer house coast  thatched and tiled roof chimney 

 

3. นักเรียนศึกษาองคประกอบและเนื้อหาของจดหมาย 
Dear Peter, 
How are you? Hope everything's OK. I'm writing to let you know that I think I've found the perfect 
summer cottage for you. 
It's in a really nice location. It's a quiet area, but the best thing about it is that it is less than a kilometre 
from the sea. Also, the rent for the cottage is only £150 a week. 
The cottage is really charming outside. It's an old brick farm building which has been converted into a 
holiday cottage. It's got a patio and is surrounded by a beautiful garden. 
Inside, the cottage is luxurious and cozy. It has two floors. On the ground floor there is a spacious living 
room and a kitchen with all the modern equipment you would expect, as well as dining room and a WC. 
Upstairs there are two small bedrooms and a bathroom. The cottage is fully furnished so you don't need to 
worry about that. 
Let me know if you like the sound of it. I can easily talk to the owner, Mr Smith, for you. I hope I'll see 
you here soon. I'll tell you all of my news then. 
Yours, 
Laura 
4. นักเรียนทำงานเปนกลุมๆละส่ีคนกับและระบุสวนประกอบตางๆของจดหมาย 

 

https://th.depositphotos.com/5442509/stock-photo-summer-house-at-the-coast.html
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Sender  
Salutation  
Opening remarks  
Kind of the house  
Location  
Rent  
Exterior  
Interior  
  
Utilities  
Owner  
Closing remarks  
Complimentary close  
Receiver  

Step 2: Listening for Meaning ข้ันการฟงเพื่อหาความหมาย 

5. ครูบอกใหนักเรียนแตละคูหยิบสมุดข้ึนมาและเปดหนาท่ีเปนหนาวางและช้ีแจงวา นักเรียนกำลังจะไดฟงเรื่อง 

Finding your own apartment  
Retrieved August 19, 2022, from  
https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/27018 
ท้ังหมดสองครั้ง 

6. ครูกำชับวานักเรียนตองฟงอยางต้ังใจและใหจดจำคำสำคัญโดยท่ีไมจำเปนตองเขียนประโยคเต็ม 

7. ครูย้ำเตือนวาในการฟงครั้งท่ีหนึ่งนั้นนักเรียนฟงใหเขาใจในเนื้อหาแตยังไมตองเขียนอะไรลงไป 

8. นักเรียนฟงเรื่อง Finding your own apartmentจากแถบบันทึกเสียงโดยครูหยุดเปนบางครั้ง 

Step 3:  Listening and Note-taking ข้ันการฟงและจดบันทึก 

9.ครูย้ำเตือนวาในการฟงครั้งท่ีสองนั้นนกัเรียนฟงแลวจดคำสำคัญ (Content or information words) เชน 

คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท คำกริยาวิเศษณ ซึ่งคำเหลานี้จะชวยใหนักเรียนนำไปใชในการเขียนไดและย้ำเตือน

ไมใหนักเรียนใสใจกับคำท่ีสรางหนาท่ี (Function words) เชน articles, คำบุพบท คำสรรพนามเปนตน 

10. นักเรียนแตละกลุมหยิบสมุดข้ึนมาและเปดหนาท่ีเปนหนาวางพรอมท่ีจะฟงเปนครั้งท่ีสอง 

11.นักเรียนฟงจากแถบบันทึกเสียงโดยครูหยุดเปนบางครั้ง นักเรียนจดคำท่ีไดยินลง 

Step 4: Text Reconstructionข้ันการเขียนเนื้อเรื่อง 

12. นักเรียนแตละกลุมรวบรวมคำสำคัญท่ีจดไวแลวเรียบเรียงเปนจดหมายโดยแตละคูแสดงความคิดเห็น 

แลกเปล่ียนความคิด พูดคุยชวยเหลือซึ่งกันและกัน เจรจาตอรองและแลกเปล่ียนความคิดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ

เปนไปได 

https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/27018
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13. ครูกำหนดหนาท่ีใหนักเรียนวาคนหนึ่งเปนคนเขียน และอีกคนเปนคนบอกเลาแลวแสดงความคิดเห็นรวมกัน 

14. ครูเดินไปรอบๆหองเพือ่ใหความชวยเหลือแตไมแกไขขอผิดพลาดหรือใหขอมูลยอนกลบัท่ีถูกตองโดยตรง

(Corrective feedback) 

Step 5: Text Comparison ข้ันการเปรียบเทียบเนื้อเรื่อง 

15. นักเรียนแตละกลุมเปรียบเทียบงานเขียนของนักเรียนกับกลุมเพื่อนอื่นๆในหอง 

16. ครูสงเสริมใหนักเรียนไดพิจารณาถึงไวยากรณเปาหมายเชนการเรียงคำคุณศัพท (Orders of adjectives) การ

ใชคำคุณศัพทGradable and ungradable adjectives การใชคำสันธาน (Conjunctions) 

17. ครูนำเสนอเนื้อหาเรื่อง Finding an apartment ตนฉบับและใหนักเรียนท้ังหองอานออกเสียงทีละประโยค 

Step 6: Writing and Wrap-upข้ันการเขียนและสรุป 

18. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละคนเขียนemail ความยาวอยางนอย250คำ 
Directions: Write an email at least 250 words. Format the five- paragraph email properly. Useful 
expressions and grammatical features such as using conjunctions and  orders of adjective can be 
used in the email.  
9. สื่อ/แหลงการเรียนรู 

    เว็บไซต OBEC Content Center https://contentcenter.obec.go.th ของสำนักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คลังเนื้อหา-เสียง เรื่อง Finding your own apartment 
Retrieved August 19, 2022, from  
https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/27018 
  10. การวัดและประเมินผล (K-P-A) 

สิ่งท่ีวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมินผล 

ดานความรู (K) :  ตรวจความถูกตอง

จากการทำใบงาน 

ใบงาน  ชวงคะแนน 8 – 10 

หมายถึงระดับดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ    3 

ชวงคะแนน 5 – 7 

หมายถึงระดับดี 

ระดับคุณภาพ    2 

ชวงคะแนน 0 – 4 

หมายถึงตองปรับปรุง   

ระดับคุณภาพ 1       
ดานทักษะกระบวนการ 

(P) :  

ตรวจความถูกตอง

จากการเขียน 

แบบประเมิน

ความสามารถการ

เขียน  

ชวง

คะแนน 

ระดับ

คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

20-24 10 ดีมาก 

16-19 9 ดี 

https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/27018
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สิ่งท่ีวัด วิธีการวัดผล เคร่ืองมือวัด เกณฑการประเมินผล 

12-15 8 พอใช  
ดานคุณลักษณะ (A) :  สังเกตและประเมิน

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

ชวงคะแนน 8 – 10หมายถึงมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับ

ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ    3 

ชวงคะแนน 6 – 7.9 

หมายถึงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

อยูในระดับดี 

ระดับคุณภาพ    2 

ชวงคะแนน 0 – 5.9 

หมายถึง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตองปรับปรุง 

ระดับคุณภาพ       1  
 

33  
บันทึกผลการสอน 
      1)  ผลการเรียนรู 
            1.1)  ผูเรียนท่ีผานตัวช้ีวัด  มีจำนวน 290  คน   คิดเปนรอยละ ……… 
            1.2)  ผูเรียนท่ีไมผานตัวช้ีวัด  มีจำนวน ............. คน  คิดเปนรอยละ ............... 
                    1  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    2  ..............................................  สาเหตุ ............................................................................ 
                    แนวทางแกปญหา ................................................................................................................ 
            1.3)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดแก ................................................................................... 
                    แนวทางการพัฒนา / สงเสริม .............................................................................................. 
            1.4)  ผูเรียนไดรับความรู (K)  

ผูเรียนเขาใจศัพทและสำนวนท่ีใชในการเขียนบรรยายบานและรูความหมายของคำศัพทและเขาใจ
โครงสรางประโยคผานเกณฑจำนวน 290 คน คิดเปนรอยละ 100 

           1.5)  ผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)  
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ผูเรียนเขียนประโยคไดอยางถูกตองและส่ือความหมายไดในระดับดีเยี่ยม จำนวน 290 คน สรุป  
นักเรียนผานเกณฑประเมินการเขียนจำนวน 290 คน คิดเปน รอยละ  100            

            1.6)  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม (A)  
        ผูเรียน มีวินัย เขาเรียนตรงเวลา ทำกิจกรรม สงงานครบถวนตรงตามเวลาปฏิบัติตาม 

ขอตกลงคำส่ังในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนใฝเรียนรู  มีความเพียรพยายามและเขา         

รวมกิจกรรมการเรียนรู  ผูเรียนมุงมั่นในการทำงาน  ทำงานท่ีไดรับมอบหมายดวยขยันอดทน 

สมบูรณ อยูในระดับดีเยี่ยม จำนวน 290 คน คิดเปนรอยละ 100 
 2)  ปญหา อุปสรรค (ถามี) 
           2.1 ข้ันการฟงเพื่อหาความหมายนั้น นักเรียนในกลุมพยายามท่ีจะจดบันทึกคำท่ีไดยินท้ัง 
หมด ซึ่งอาจจะทำใหไขวเขวในการหาประเด็นสำคัญของเรื่อง 
 2.2 ข้ันการฟงและจดบันทึกนั้น นักเรียนยงัฟงการออกเสียงไดไมชัดเจน 
     3)  ขอเสนอแนะ (ถามี) 
 3.1  เพิ่มจำนวนการฟงของนกัเรียนอีกหนึง่ครั้งและกำชับใหนักเรียนฟงเฉพาะคำสำคัญ 
 3.2 กำชับเรื่องการทำงานรวมกันเพื่อความสำเร็จในภาระงาน 
                                               
                          ลงช่ือ ....................................... ผูสอน 
                                                                                (นายอนุชิต ธรามานิตย)  
                                                                           ตำแหนง       ครู               . 
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ภาคผนวก 

คลังเนื้อหา-เสียง 

เร่ือง Finding Your Own Apartment 
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Finding Your Own Apartment 

"Julie was tired of living with her parents. She was 22, and just finished college. 
She started a new job in an office, and didn't want her parents to tell her what to do 
anymore, so Julie decided to start looking for an apartment. She started by looking 
at classified ads in the newspaper and checking on websites like Craigslist. The 
first apartment she went to see sounded perfect on the newspaper. It was advertised 
as a cozy one-bedroom apartment with a view. She made an appointment to view 
the apartment. When the landlord opened the door, Julie was sorely disappointed. 
The cozy bedroom barely fit a twin mattress and a nightstand. The window actually 
offered a view of a brick wall. Julie didn't give up hope though. The next apartment 
she saw was advertised as having a renovated kitchen. Since Julie loved to cook, 
she imagined herself cooking gourmet meals on shiny new kitchen appliances. 
However, the broker showing Julie around explained that the only renovations 
were new knobs on old wooden cabinets. Julie was beginning to lose hope. She 
then saw a listing for a basement apartment with access to a low maintenance yard. 
Julie imagined herself hosting barbecues for her friends until she saw that the low 
maintenance yard was a tiny slab on concrete. Julie decided to stop looking for 
apartments that had features she liked. Instead she was going to look for an 
apartment close to her job. She read a listing for a studio that was close to a 
freeway. This meant a shorter commute. When she saw the place, she found that 
the studio actually overlooked the freeway, and traffic could be heard from the 
bedroom. Julie was discouraged. She decided not to move out yet." 

 
Retrieved August 19, 2022, from  

https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/27018 

 

 

 

https://app.contentcenter.obec.go.th/#/detail/sound/27018


31 
 

แบบประเมินการเขียน 

          ระดับ
คะแนน 

 

  ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 
น้ำหนัก/ 

ความสำคัญ 

คะแนน 

รวม 4 3 2 1 

การใชภาษา 

 

 

การสะกด 

คำศัพท

ถูกตอง 

การเลือกใช

คำ 

ตรงกับ

เนื้อหา 

ประโยค

ถูกตอง 

มีเครื่องหมาย 

วรรคตอนท่ี 

ถูกตอง 

การสะกด 

คำศัพทผิด

เล็กนอย พอ

เดาวามหมาย

ไดเขียนรูป

ประโยคผิด 

หลัก

ไวยากรณ 

เล็กนอย  

เครื่องหมาย 

วรรคตอนผิด

เล็กนอย 

สะกดคำผิด

มาก แตพอ

เดา

ความหมาย

ไดรูปประโยค

ผิดพลาดมาก 

เครื่องหมาย 

วรรคตอนไม 

ครบหรือไม 

ถูกตอง 

สะกดคำผิด

มาก 

เขียนรูป

ประโยคไม 

ถูกตอง ไมมี

เครื่องหมาย

วรรคตอน 3 12 

เนื้อหา มีรายละเอียด 

เนื้อหาตรง 

กับลักษณะท่ี 

กำหนดมาก 

ท่ีสุด 

รายละเอียด

ของเนื้อหา

มากแตยังไม

ครอบคลุม 

ท้ังหมด 

มีรายละเอียด 

ของเนื้อหา 

นอย 

มีรายละเอียด 

ของเนื้อหา 

นอยมาก 2 8 

รวม 5 20 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

องคประกอบ

การประเมิน 

เกณฑการประเมิน/น้ำหนักคะแนน คะแนน

รวม 
4 3 2 1 

มีวินัย เขาเรียนตรงเวลา

แตงกายเหมาะสม 

ทำกิจกรรม สงงาน

ครบถวนตรงตาม

เวลา ปฏิบัติตาม

ขอตกลงคำสั่งใน

การเขารวม

กิจกรรมการเรียนรู 

เขาเรียนตรงเวลา

แตงกายเหมาะสม 

ทำกิจกรรม  สงงาน

ชากวาเวลาท่ีกำหนด

ปฏิบัติตามขอตกลง

คำสั่งในการเขารวม

กิจกรรมการเรียนรู 

เขาเรียนตรงเวลา

แตงกายเหมาะสม

บางคร้ังไดรับการ

ตักเตือนจากครูให

ทำกิจกรรมบาง 

ไมปฏิบัติตามขอ

คำสั่งในการเขา

รวมกิจกรรมบาง 

เขาเรียนชา แตง

กายไมถูกตองครู

ไดตักเตือนใหทำ

กิจกรรม สงงาน

ไมตรงตาม

กำหนดเวลาและ

ไมปฏิบัติตาม

คำสั่งในการเขา

รวมกิจกรรมการ

เรียนรูบอยคร้ัง 

4 

ใฝเรียนรู - มีความเพียรพยายาม

และเขารวมกิจกรรม

การเรียนรู มีความ

กระตือรือรนและ

สนใจในสืบคน  

ศึกษาและแสวงหา

ขอมูลจากแหลง

เรียนรู 

มีความเพียร

พยายามและเขา

รวมกิจกรรมการ

เรียนรู มีความ

กระตือรือรนและ

สนใจในสืบคน  

ศึกษาและแสวงหา

ขอมูลจากแหลง

เรียนรูบาง 

มีความเพียร

พยายามและเขา

รวมกิจกรรมการ

เรียนรู มีความ

กระตือรือรนและ

สนใจในสืบคน  

ศึกษาและ

แสวงหาขอมูล

จากแหลงเรียนรู

เล็กนอย 

3 

มุงมั่นในการ

ทำงาน   

- ทำงานท่ีไดรับ

มอบหมายดวยความ

เพียรและขยันอดทน 

มีความต้ังใจและ

ความรับผิดชอบ  

ทำงานท่ีไดรับ

มอบหมายดวย

ความเพียรและ

ขยันอดทน มีความ

ต้ังใจและความ

รับผิดชอบบาง  

ทำงานท่ีไดรับ

มอบหมายดวย

ความเพียรและ

ขยันอดทนบาง 

ขาดความต้ังใจ

และความ

รับผิดชอบ

เล็กนอย  

3 

รวม 10 
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