
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 
เร่ือง  Sacrifice               เวลาเรียน  2  ช่ัวโมง 
วิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ 31102)          ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้  Reading in daily life         ภาคเรียนที่ 2/2559  สอนวันที่..................................       
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ต. 1.1 เขา้ใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
อยา่งมีเหตุผล 

ต. 1.3 น าเสนอขอ้มูลขา่วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 
โดยการพดูและเขียน 

ต. 2.2 เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของ 
เจา้ของภาษาและวฒันธรรมไทยและน ามาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
2. ตัวช้ีวัด 

1. จบัใจความส าคญั วเิคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่ฟังและ
อ่าน เร่ืองที่เป็นสารคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
2. พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ทั้งในทอ้งถ่ิน 
สงัคมและโลก พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
3. วเิคราะห์/ อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวถีิชีวติ ความเช่ือ และวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษากบัของไทยและน าไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล 

3. สาระส าคญั 
การอ่านเก่ียวกบัเร่ืองราวในอดีตที่สอดแทรกคุณธรรม นอกจากนกัเรียนจะไดรั้บความรู้ ความ

เพลิดเพลินแลว้ ยงัเป็นการหล่อหลอมจิตใจผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ เป็นที่ตอ้งการของ ครอบครัว 
สงัคม และประเทศชาติ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.1 จุดประสงคป์ลายทาง 

รู้และเขา้ใจความหมายของค าศพัท ์บอกรายละเอียดและเขียนสรุปขอ้คิดและคุณธรรมที่ควร
ปฏิบติัจากเร่ืองที่อ่าน 
 4.2 จุดประสงคน์ าทาง 
 4.2.1 ระบุความหมายของค าศพัทไ์ด ้
 4.2.2 ใชค้  าศพัทใ์นบริบทใหม่ได ้
 4.2.3 ระบุรายละเอียดของเร่ืองที่อ่านได ้



 4.2.4 วเิคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างเก่ียวกบัความเช่ือได ้
 4.2.5 ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มไดต้ามเป้าหมาย 
 4.2.6 เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข 
5. สาระการเรียนรู้ 
 5.1 Text : บทเรียนส่งเสริมคุณธรรม เร่ือง Sacrifice 
 5.2 Vocabulary : ค าศพัทจ์  านวน 10 ค า 
 5.2.1 punish (v)     5.2.6    steal  (v)  
 5.2.2 furious (adj.)    5.2.7    beat  (v) 
 5.2.3 graduate (v)    5.2.8     get married  (v) 
 5.2.4 appreciate (v)    5.2.9     vice president  (n) 
 5.2.5 prevent (v)     5.2.10    manual  (adj.) 
 5.3 Grammar : การใช ้used to + verb 1 
 5.4 Moral : ความเสียสละ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชัว่โมงที่ 1  
 6.1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน (Warm up) 
 6.1.1 ครูทกัทายนกัเรียน 

T: Hello students. 
S: Hello teacher. 
T: How are you? 
S: Very well, thank you (I’m ok, I’m fine) 

 6.1.2 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้และใหต้วัแทนกลุ่มรับบทเรียนชุดส่งเสริมคุณธรรม เร่ือง 
Sacrifice พร้อมคู่มือการใช ้จ  านวน 1 ซอง 
 6.1.3 นกัเรียนท าแบบทดสอบยอ่ย (ก่อนเรียน) จ  านวน 10 ขอ้ เป็นรายบุคคลโดย 
 ประธานกลุ่มแจกแบบทดสอบ มีครูคอยควบคุมดูแลและเก็บแบบทดสอบ เม่ือนกัเรียนสอบ
เสร็จ 
 6.1.4 ครูสนทนากบันกัเรียนเร่ืองสตัวเ์ล้ียง ดงัน้ี 

T: How many people are there in your family? 
S: There are (3,4,5,6) people in my family. 
T: Who are they? 
S: They are my father, my mother, my sister………… 



T: How old is your sister? (father, mother) 
S: She is ten years old. (eleven, twelve) 
T: Do you love your sister? (father, mother, brother) 
S: Yes. 

6.2 ขั้นก่อนการอ่าน (Pre reading) 
การน าเสนอเน้ือหา 

 6.2.1 นกัเรียนเขา้กลุ่มตามที่จดัไวใ้นชัว่โมงปฐมนิเทศ 
 6.2.2 นกัเรียนเรียนรู้ค  าศพัทโ์ดยใชใ้บความรู้ที่ 1 (ค  าศพัทแ์ละความหมายของค าศพัท)์ โดย    
 ประธานกลุ่มแจกใบความรู้ที่ 1 ใหส้มาชิก เพือ่เรียนรู้ค  าศพัท ์และความหมายของค าศพัท ์ 
จ านวน 10 ค า โดยใหผู้เ้รียนทดลองอ่านและแปลความหมายภายในกลุ่มโดยมีครูคอยช่วยเหลือและ
แกไ้ขเม่ืออ่านและแปลความหมายไม่ถูกตอ้ง บางกลุ่มไดใ้ชพ้จนานุกรมคน้ควา้เพิม่เติม 
 6.2.3 ครูใชบ้ตัรค  าและบตัรความหมายของค าศพัทเ์พือ่ใหน้กัเรียนฝึกอ่านและแปลความหมาย
เป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มยอ่ย และรายบุคคล เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งของการอ่านออกเสียงอีกคร้ัง 
 6.2.4 นกัเรียนทบทวนการใชโ้ครงสร้าง used to + verb 1 โดยศึกษาใบความรู้ที่ 2 เพือ่อ่านและ
ท าความเขา้ใจ เป็นการเตรียมความรู้ก่อนการอ่านบทเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
 6.3 ขั้นการอ่าน (While reading) 

การศึกษาความรู้ 
 6.3.1 นกัเรียนในกลุ่มปฏิบติัตามคูมื่อการใช ้ซ่ึงประธานกลุ่มเป็นผูด้  าเนินการ โดยใหน้กัเรียน
อ่านบทเรียน เร่ือง Sacrifice ท าความเขา้ใจเน้ือหาร่วมกนั โดยใหน้กั เรียนที่เรียนรู้ 
ไดร้วดเร็วคอยช่วยเหลือและอธิบายเพิม่เติมในกรณีที่เพือ่นในกลุ่มยงัไม่เขา้ใจ จนทุกคนในกลุ่มเขา้ใจดี 
ทั้งน้ีเพือ่คะแนนของทุกคนและเพีอ่ความส าเร็จของกลุ่ม จากนั้นจึงช่วยกนัท าแบบฝึกหดัค าศพัทใ์น 
Worksheet 1  
 6.3.2 ครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจและเฉลยแบบฝึกหดัใน Worksheet 1 จากนั้นตวัแทนแต่ละ
กลุ่ม เก็บ Worksheet 1 และบทเรียนไวใ้นซองเพื่อส่งคืน ครูชมเชยกลุ่มที่ท  าคะแนนไดดี้ 

 
 
 
 
 
 
 



ชัว่โมงที่ 2  
การสรุปเน้ือหา 

 6.3.3 ครูทกัทายนกัเรียนและทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกบัค  าศพัทโ์ดยใชบ้ตัรค  า ใหน้กัเรียนฝึก
อ่านและแปลความหมายของค าศพัทเ์ป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ดงัน้ี  
 T: Hello student. 
 S: Hello teacher. 
 T: How are you doing? 
 S: I am all right. (Very well) 
 T: Students, please read. (ครูยกบตัรค าศพัท ์punish) 
 S: Punish. (นกัเรียนอ่าน) 
 T: What does it mean? 
 S: It means ลงโทษ. 
 T: Excellent. 
 6.3.4 ใหต้วัแทนกลุ่มรับบทเรียนส่งเสริมคุณธรรม เร่ือง Sacrifice พร้อมคู่มือการใช ้จ  านวน 1 
ซอง 
 6.3.5 นกัเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนเน้ือหาโดยการอ่านบทเรียนเร่ือง Sacrifice  จากนั้นนกัเรียน
ช่วยกนัท าแบบฝึกหดัใน Worksheet 2 เพือ่สรุปใจความส าคญัของเน้ือหา ขอ้คิดและคุณธรรมที่ควร
ปฏิบติัจากการอ่านบทเรียน โดยใหน้กัเรียนในกลุ่มช่วยกนัวเิคราะห์วา่ ใครเป็นผูเ้สียสละในเร่ืองน้ี และ
ในชีวติของคุณ  เคยเสียสละหรือไม่ โปรดยกตวัอยา่งประกอบ 
 6.3.6 ตวัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบและขอ้คดิที่ไดจ้ากการท าแบบฝึกใน Worksheet 2   
 ครูใหค้ะแนนส าหรับกลุ่มที่น าเสนอความคิดไดดี้และหลากหลาย เพือ่น าไปจดัอนัดบั 
 6.4 ขั้นหลงัการอ่าน (Post reading) 
       การทดสอบและมอบรางวลั 
 6.4.1 สมาชิกในกลุ่มทบทวนค าศพัท ์ความหมายของค าศพัท ์เน้ือหาในบทเรียน 
เร่ือง Sacrifice และท าการทดสอบยอ่ย (หลงัเรียน) จ  านวน 10 ขอ้เป็นรายบุคคล 
 6.4.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบยอ่ย (ก่อนเรียนและหลงัเรียน) เพือ่ความเขา้ใจ
เน้ือหาร่วมกนั 
7. ส่ือ 
 7.1 บทเรียนภาษาองักฤษ ส่งเสริมคุณธรรม เร่ือง Sacrifice 
 7.2 ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง Vocabulary 
 7.3 ใบความรู้ที่ 2 เร่ือง Used to + verb 1 



 7.4 บตัรค าศพัทแ์ละความหมายของค าศพัท ์จ านวน 10 ค า 
 7.5 Worksheet 1 และ 2 
 7.6 พจนานุกรม ไทย-องักฤษ, พจนานุกรม องักฤษ- องักฤษ 
8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 วธีิวดั 
 8.1.1 ตรวจแบบฝึก Worksheet 1 และ 2 
 8.1.2 สงัเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
 8.1.3 สงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.2 เคร่ืองมือวดั 
 8.2.1 แบบทดสอบยอ่ย (ก่อนเรียนและหลงัเรียน) เร่ือง Sacrifice  
 8.2.2 Worksheet 1 และ 2 
 8.2.3 แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 8.2.4 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.2.5 แบบประเมินการเขียน 
 8.3 เกณฑก์ารวดั 
 8.3.1 ระบุความหมายของค าศพัทถู์กตอ้ง ร้อยละ 75 
 8.3.2 ใชค้  าศพัทใ์นบริบทใหม่ไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 75 
 8.3.3 ระบุรายละเอียดของเร่ืองที่อ่านไดถู้กตอ้ง ร้อยละ75 
 8.3.4 วิเคราะห์เก่ียวกบัความเช่ือไดต้รงประเด็น ร้อยละ 75  
 8.3.5 ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม ผา่นเกณฑร์ะดบัดี (7-9 คะแนน) 
 8.3.6 เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข ผา่นเกณฑร์ะดบัดี (7-9 คะแนน) 
9. กิจกรรมเสนอแนะ 

ครูและนกัเรียนช่วยกนัจดัป้ายนิเทศส าหรับกลุ่มที่ไดค้ะแนนสูงสุด 3 อนัดบั  จากการวเิคราะห์
เร่ืองพร้อมแสดงเหตุผลไดต้รงประเด็นวา่ใครเป็นผูเ้สียสละ 

10. ความสัมพนัธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 
 
 
 
 



คิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 

ลงช่ือ……………………………………………………… 
        
            (…………………………………….) 

       หัวหน้ากลุ่มสาระการ……………………………….….. 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
                 ลงช่ือ…………………………………………………… 
                                                                            ( ………………………………….. ) 
                                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการรรงเรียน้้านกรวดวิยยาคาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 

 อนุมัติ ใช้สอนได้ 
 ไม่อนุมัติ  ควรปรับปรุง 

                            ลงช่ือ……………………………………………………… 
                                                                          ( ……………………………………………… ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียน………………………… 
 
 



ข้อสังเกตจากการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 ปัญหาหรืออุปสรรคการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 
แนวยางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 
 

                                                  ลงช่ือ                                   ผู้ประเมิน 
                                               (………………………………………..) 

                                               ต าแหน่ง……………………. 

                                               
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Group  Work 

 

Sacrifice 
 

 

 
 

 

Name of the group________________________________Class____________ 

Name No  
1.   Leader of the group (ประธาน) 
2.  Vice of the leader (รองประธาน) 
3.  Member (กรรมการ) 
4.  Member (กรรมการ) 
5.  Secretary (เลขานุการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบย่อย (ก่อนเรียน)  
รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ 31102)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ช่ัวโมงที่27)  
หน่วยการเรียนรู้  Reading in daily life    เร่ือง  Sacrifice  

Sacrifice 
 I was born in a village near a mountain far from other people. There were four people  
in my family : my father, my mother, my younger brother and myself. Every day my parents worked 
very hard for family. At night while we were having dinner my father taught us to help each other 
and be good. 
 When I was 11, my brother was 8.One day I stole some money from my father to buy a new 
handkerchief. To prevent me from being punished, my brother told our father that he stole the money. 
My father was very furious and beat him many times. My brother did not cry, I never forgot that 
event because I felt guilty. 
 Many years later my brother and I finished from a  secondary school. We heard that our 
parents did not have enough money for us to study at the university. My brother told our father that 
he did not want to study but our father did not agree. He walked all night to the village to borrow 
some money for us although the weather was very cold. 
 In the morning, I did not see my brother. He had gone away from home. He wrote a short 
letter to me. He wanted to work and get some money for my education. I was sad and cried.  
Then I went to study at the university in the city. 
 When I was 23, my brother was 20. I graduated from the university and went back home 
with my boyfriend. After I got married, I moved to the city to live with my husband who was the 
president of the company that my brother worked for.  
 When I was 29, my brother was 26. One day, my brother had an accident while he was 
working. I was very angry because I wanted him to work in an office instead of being a manual 
worker. But he did not want to be a manager because he did not graduate from the university. 
 My brother was 30 and got married. His wife was an office worker in the same company. 
 At his wedding, he announced that he loved me very much because I used to give him a glove on a 
cold day on the way to school. My hand was red because of the cold weather. He really appreciated 
my thoughtfulness. He thought that he should take care of his sister all his life. Now, I am 86 and 
have become the vice president of the Sago Company which has 12 branches. My brother is 83.  
He owns the Mizowa Company. 



 
Pretest  

 
1. Who stole the money? 
 a. Her mother     

b. The writer 
 c. Her brother     

d. Her parents 
2. Her father went to the village __________. 
 a. to work at a secondary school   

b. to steal some money 
 c. to borrow some money    

d. to lend some money 
3. Why did her brother go away from home? He wanted __________. 
 a. to study in the university   

b. to work in an office 
 c. to work and get some money for her sister   
 d. to become the vice president 
4. She __________ after she graduated from the university. 
 a. was the president    

b. was a married 
 c. was a manual worker    

d. got married 
5. My brother got married when he was _________ years old. 
 a. twenty      

b. twenty six 
 c. twenty nine     

d. thirty 
 
 
 



 
6. Why did her brother want to take care of his sister? 
 a. Because she used to give him a glove on a cold day. 
 b. Because she used to give him a handkerchief on a cold day. 
 c. Because she used to give him some money on a cold day. 
 d. Because she used to give him some food on a cold day. 
7. Do they live in a big city? 
 a. Yes, they do.     

b. Yes, we do. 
 c. No, they do not.     

d. No, we do not. 
8. She went to study _________ in the city after she finished at secondary school. 
 a. at the company     

b. at school 
 c. at the university     

d. at the village 
9. Why did his sister want her brother to work in the office? 
 a. Working in the office is less tired than working outside. 
 b. Working in the office is happy. 
 c. Working in the office is convenient. 
 d. Working in the office is hot. 
10. What idea did you get from this story? 
 a. It is bad to steal. 
 b. It is good to be kind. 
 c. It is ok to steal. 
 d. It is bad to sacrifice. 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ที่ 1  
    รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ 31102)                  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27  
    เร่ือง  Sacrifice (Vocabulary)              ช่ัวโมงที่ 1 
 

 
Vocabulary  Part of Speech Meaning 

1. punish 
 
2. furious 
3. graduate 
 
4. appreciate 
5. prevent 
6. steal 
 
 
7. beat 
8. get married 
9. vice president 
 
10. manual 

v. 
 

adj. 
v. 
 

v. 
v. 
v. 
 
 

v. 
v. 
n. 
 

adj. 
 

- to make sb suffer because they have broken the law or 
done sth wrong: 
- very angry. 
- to get a degree, especially your first degree, from a 
university or college: 
- to be grateful for sth that sb has done to welcome sth: 
- to stop sb from doing sth; to stop from happening: 
- to take sth from a person, shop/store, etc with out 
permission and without intending to return it or pay for 
it: 
- to hit sb/ sth many times, usually very hard: 
- to become a husband or wife of sb; 
- the  person below the president of a country if the 
president is not able to.  
- operated or controlled by hand rather than automatically 
or using electricity, etc: 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบความรู้ที่ 2 
รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ 31102)   ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27   
เร่ือง  Sacrifice (การใช้ Used to + verb 1)   ช่ัวโมงที่ 1 
 

การใช้ Used to + verb 1 
 Used to แปลวา่ เคย เป็นกริยาวเิศษณ์ มีความหมายวา่ เคยกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดในอดีต
ประจ า แต่บดัน้ีไม่ไดก้ระท าแลว้ 
 
 รูปแบบประโยคบอกเล่า Subject + used to + verb 1 
ตัวอย่าง 
 He used to get up late. (Now he doesn’t) (เขาเคยต่ืนสายแต่เด๋ียวน้ี ไม่สายแลว้) 
 
 รูปแบบประโยคปฏิเสธ  Subject + didn’t + use to + verb 1 
ตัวอย่าง 
 Bill didn’t work hard, but he does now. (บิล ไม่เคยท างานหนกั แต่ตอนน้ีเขาตอ้งท างานหนกั) 
  
 รูปแบบประโยคค าถาม  Did + subject + use to + verb 1+ ? 
ตัวอย่าง 
 Did Sara use to live in America? (ซาร่าเคยอาศยัอยูใ่นประเทศอเมริกา ใช่ไหม) 
    
กิจกรรมกลุ่ม    ใหน้กัเรียนในกลุ่มช่วยกนัเลือกประโยคจากหนงัสือส่งเสริมการอ่าน และแปล 
                         ความหมาย 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



Worksheet 1 
รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ 31102)  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27   
เร่ือง  Sacrifice     ช่ัวโมงที่ 1 

 
 
Part  A  :  Find  the  meaning  of  the  vocabulary. (5 points) 
Objective : Students are able to find the meaning  of  the  vocabulary. 
Direction  :  Match  the  word  in  column  A  with  the  meaning  in column  B.  
Column  A     Column  B 
______  1. steal  a.  operated or controlled by hand rather than automatically or using  
                                                electricity, etc: 
______  2. beat  b.   to hit sb/ sth many times, usually very hard: 
______  3. get married  c.   to take sth from a person, shop/store, etc with out permission and 
without  
                                                intending to return it or pay for it: 
______  4. vice president d.  the  person below the president of a country if the president is not able to 
______  5. manual  e.   to become a husband or wife of sb; 

f.   a marriage ceremony, and the mead or party that usually follows it: 
 
 

Part B: Vocabulary Test (5 points) 
Objective : Students are able to use vocabulary in a new situation. 
Direction: Complete each item with the words given below.  
a. punish b. furious c. graduated  d. appreciate  e. prevent 
1. She was absolutely ____________ at having been deceived. 
2. The teacher told John she was going to ____________ him for not doing his homework. 
3. She ____________ from Harvard with a degree in Psychology this year. 
4. I would ____________ it if you paid in cash. 
5. What did her brother do to ____________ her sister. 
 
 



 
 

Worksheet 2 
รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ 31102)  ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27   
เร่ือง  Sacrifice     ช่ัวโมงที่ 2  

 
Part C: Comprehension Test (5 points) 
Objective : Students are able to use vocabulary in a new situation. 
Direction: Read the story and answer these questions.  
1. Why did her brother say that he stole the money? 
________________________________________________________________ 
2. What did her father do to get some money for her to study? 
________________________________________________________________ 
3. Did her brother study in the university? 
________________________________________________________________ 
4. Why didn’t her brother want to be a manager in her company? 
________________________________________________________________ 
5. What reason did her brother give when he said he wanted to take care of her all his life? 
________________________________________________________________  
Part D: Group work (5 points) 
Objective : Students are able to write the idea and the moral of the story. 
Direction: Discuss with your friends in group and write the group opinion.  
1. Who was sacrifice in this story? Tell your reason. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
2. Have you ever sacrifice some thing in your life? Give and example. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 



แบบทดสอบย่อย (หลังเรียน)  
รายวิชา ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (อ 31102)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ช่ัวโมงที2่)  
หน่วยการเรียนรู้  Reading in daily life    เร่ือง  Sacrifice  
 

Sacrifice 
 I was born in a village near a mountain far from other people. There were four people in my 
family, my father, my mother, my younger brother and myself. Every day my parents worked very 
hard. Every night my father taught us to help each other and be good. 
 When I was 11, my brother was 8.One day I stole some money from my father to buy a new 
handkerchief. To prevent me from being punished, my brother told our father that he stole the money. 
My father was very furious and beat him many times. My brother did not cry, I never forgot that 
event because I felt guilty. 
 Many years later my brother and I finished at secondary school. We heard that our parents 
did not have enough money for us to study at the university. My brother told our father that he did 
not want to study but our father did not agree. He walked all night to the village to borrow some 
money for us. 
 In the morning, I did not see my brother. He had gone away from home. He wrote a short 
letter to me. He wanted to work and get some money for my education. I was sad and cried. Then I 
went to study at the university in the city. 
 When I was 23, my brother was 20. I graduated from the university and went back home 
with my boyfriend. After I got married, I moved to the city to live with my husband who was the 
president of the company that my brother worked for.  
 When I was 29, my brother was 26. One day, my brother had an accident while he was 
working. I was very angry because I wanted him to work in an office instead of being a manual 
worker. But he did not want to be a manager because he did not graduate from the university. 
 My brother was 30 and got married. His wife was an office worker in the same company. At 
his wedding, he announced that he loved me very much because I used to give him a glove on a cold 
day on the way to school. My hand was red because of the cold weather. 
He really appreciated my thoughtfulness. He thought that he should take care of his sister all his life. 
 Now, I am 86 and have become the vice president of the Sago Company which has 12 
branches. My brother is 83. He owns the Mizowa Company. 



 
 

Post test  
 

1. What idea did you get from this story? 
 a. It is ok to steal. 
 b. It is bad to steal. 
 c. It is good to be kind.  
 d. Sacrifice 
2. She __________ after she graduated from the university. 
 a. got married     

b. was a married 
 c. was the president    

d. was a manual worker 
3. She went to study _________ in the city after she finished at secondary school. 
 a. at school      

b. at the university  
 c. at the village     

d. at the company  
4. Do they live in a big city? 
 a. Yes, they do.     

b. No, they do not.  
 c. Yes, we do.     

d. No, we do not. 
5. My brother got married when he was _________ years old. 
 a. twenty      

b. twenty six 
 c. twenty nine     

d. thirty 
 
 



6. Who stole the money? 
 a. Her brother     

b. Her parents  
 c. The writer      

d. Her mother 
7. Why did her brother go away from home? He wanted __________. 
 a. to work in an office   

b. to study in the university 
 c. to become the vice president 
 d. to work and get some money for her sister   
8. Her father went to the village __________. 
 a. to borrow some money    

b. to stole some money 
 c. to lend some money    

d. to work at a secondary school 
9. Why did his sister want her brother to work in the office? 
 a. Working in the office is less tired than working outside. 
 b. Working in the office is happy. 
 c. Working in the office is convenient. 
 d. Working in the office is hot. 
10. Why did her brother want to take care of his sister? 
 a. Because she used to give him some food on a cold day.  
 b. Because she used to give him a glove on a cold day. 
 c. Because she used to give him some money on a cold day. 
 d. Because she used to give him a handkerchief on a cold day. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เฉลยแบบทดสอบย่อย (ก่อนเรียน)  
บทเรียนภาษาอังกฤษ  เร่ือง Sacrifice 

 
 

Pretest 
 1. b       

2. c  
 3. c       

4. d 
 5. d       

6. a 
 7. c       

8. c 
 9. a       

10. d 
 

 
 



เฉลย Worksheet 1 
บทเรียนภาษาอังกฤษ  เร่ือง Sacrifice 

 
 

Part  A  :  Find  the  meaning  of  the  vocabulary. (5 points) 
Direction  :  Match  the  word  in  column  A  with  the  meaning  in column  B.  
Column  A     Column  B 
___c___  1. steal  a.   operated or controlled by hand rather than automatically or using  
                                                electricity, etc: 
___b___  2. beat  b.  to hit sb/ sth many times, usually very hard: 
___e___  3. get married  c.  to take sth from a person, shop/store, etc with out permission and  
                                                without intending to return it or pay for it: 
___d___  4. vice president d. the  person below the president of a country if the president is not  
                                                able to 
___a___  5. manual  e.  to become a husband or wife of sb; 

f.   a marriage ceremony, and the mead or party that usually follows it: 
 

Part B: Vocabulary Test (5 points) 
Direction: Complete each item with the words given below.  
a. punish b. furious c. graduated  d. appreciate  e. prevent 
1. She was absolutely furious  at having been deceived. 
2. The teacher told John she was going to punish him for not doing his homework. 
3. She graduated from Harvard with a degree in Psychology this year. 
4. I would appreciate it if you paid in cash. 
5. What did her brother do to prevent her sister. 

 
 
 
 
 
 
 



 
เฉลย Worksheet 2 

บทเรียนภาษาอังกฤษ  เร่ือง Sacrifice 
 
 

Part C: Comprehension Test (5 points)  
Direction: Read the story and answer these questions.  
1. Why did her brother say that he stole the money? 
- He wanted to prevent her sister from being punished. 
2. What did her father do to get some money for her to study? 
- Her father walked all night to the village to borrow some money. 
3. Did her brother study in the university? 
- No, he did not. 
4. Why didn’t her brother want to be a manager in her company? 
- Because he did not graduate from the university. 
5. What reason did her brother give when he said he wanted to take care of her all his life? 
- His sister used to give him a glove on a cold day and her hand was red because of the cold   
   weather. 
 
Part D: Group work (5 points) 
Direction: Discuss with your friends in group and write the group opinion.  
 Answer will vary. 
1. Who was sacrifice in this story? Tell your reason. 
- Father was sacrifice because he did every thing for their children. He walked all night to the 
village although the weather is cold. 
- Her brother was sacrifice because he prevented his sister from being punished. He did not study 
and work for his sister. 
- Herself because she loved her brother and gave one glove to him in a cold day. 
2. Have you ever sacrifice something in your life? Give an example.  
- Yes. I gave my money to my sister to buy shoes because my mother was poor. 
 
 



 
เฉลยแบบทดสอบย่อย (หลังเรียน)  

บทเรียนภาษาอังกฤษ  เร่ือง Sacrifice 
 

 
Post test  
 1. d       

2. a 
 3. b       

4. b 
 5. d       

6. c 
 7. d       

8. c 
 9. a       

10. d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
                        แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียน 

 
 

ค าช้ีแจง : ใหผู้ป้ระเมินพจิารณาคุณภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้ท าเคร่ืองหมาย ( / ) ลงในช่อง 
                  ระดบัคะแนน 

ล า
ดบั

ที ่

 
 
 

ช่ือ-สกุล 

พฤติกรรม/ระดบัคะแนน 
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 กลุ่มที.่......... 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 

ผา่
น 

ไม่
ผา่
น 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 

 
เกณฑ์การประเมนิ / ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวม 10-12 หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนนรวม 7-9 หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนนรวม 4-6 หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนนรวม 1-3 หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน 
คะแนนรวม 7-9 หมายถึง ผา่นเกณฑร์ะดบั ดี 
        

ผูป้ระเมิน 

 ครู นางสาวอิสรา สุขประโคน 

              ……...../……..../………. 



เกณฑ์การประเมนิกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียน 
 
 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 
1. ความร่วมมือในการท า
กิจกรรม 

ใหค้วามร่วมมือในการท า
กิจกรรมกลุ่มและแสดง
ความคิดเห็นอยา่งเตม็ใจทุก
คร้ัง 

ใหค้วามร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมกลุ่มและ
แสดงความคิดเห็นเป็น
ส่วนใหญ่ 

ใหค้วามร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมกลุ่มและ
แสดงความคิดเห็น
บางคร้ัง 

2. ความมีน ้ าใจช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเพือ่น 

อธิบายและช่วยเหลือเพือ่น
ที่ไม่เขา้ใจเน้ือหาและ
กิจกรรมต่างๆทุกคร้ัง 

อธิบายและช่วยเหลือ
เพือ่นที่ไม่เขา้ใจเน้ือหา
และกิจกรรมต่างๆเป็น
ส่วนใหญ่ 

อธิบายและช่วยเหลือ
เพือ่นที่ไม่เขา้ใจเน้ือหา
และกิจกรรมต่างๆ เป็น
บางคร้ัง 

3. การเป็นผูน้ าและผู ้
ตามที่ดี 

ปฏิบตัิตนตามบทบาท
หนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย
ทุกกิจกรรม 

ปฏิบตัิตนตามบทบาท
หนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย
เป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบตัิตนตามบทบาท
หนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย
เป็นบางคร้ัง 

4. กระบวนการปฏิบตัิ
กิจกรรม 

ด าเนินการวางแผนและ
ปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งมี
ระบบ 

ด าเนินงานตามแผนแต่
ปฏิบติัตามงานไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน 

ไม่มีการวางแผนที่ดี
ขั้นตอนการปฏิบติังาน
ไม่มีระบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                       แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

 
ค าช้ีแจง : ใหผู้ป้ระเมินพจิารณาคุณภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้ท าเคร่ืองหมาย ( / ) ลงในช่อง 
                  ระดบัคะแนน 

ล า
ดบั

ที ่

 
 
 

ช่ือ-สกุล 
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 กลุ่มที.่......... 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 

ผา่
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5                 

 
เกณฑ์การประเมนิ / ระดับคุณภาพ 
คะแนนรวม 10-12 หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบั ดีมาก 
คะแนนรวม 7-9 หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบั ดี 
คะแนนรวม 4-6 หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบั พอใช ้
คะแนนรวม 1-3 หมายถึง นกัเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 
เกณฑ์การผ่าน 
คะแนนรวม 7-9 หมายถึง ผา่นเกณฑร์ะดบั ดี 
         

ผูป้ระเมิน 
        ครู นางสาวอิสรา สุขประโคน 

              ……...../……..../………. 
 



เกณฑ์การประเมนิพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
 
 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 
1. การเคารพกติกา เขา้เรียนตรงเวลา

ปฏิบตัิงานตามขอ้ตกลง
แสดงความคิดเห็นและ
เสนอผลการปฏิบตัิงานทุก
คร้ัง 

เขา้เรียนชา้ แต่ไม่เกินที่
ก  าหนด ปฏิบติังานตาม
ขอ้ตกลง แสดงความ
คิดเห็นและเสนอผลการ
ปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ 

เขา้เรียนชา้กวา่ที่ก  าหนด 
ไม่ปฏิบติังานตาม
ขอ้ตกลง แสดงความ
คิดเห็นและเสนอผลการ
ปฏิบติังานเป็นบางคร้ัง 

2ความตั้งใจและความ
กระตือรือร้น 

ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บ
มอบหมายดว้ยความเตม็ใจ 
ยอมรับขอ้บกพร่องและ
แกไ้ขทุกคร้ัง 

ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บ
มอบหมายเม่ือถูกขอร้อง 
ยอมรับขอ้บกพร่องและ
แกไ้ขเป็นส่วนใหญ่ 

หลีกเล่ียงการท างาน ไม่
สนใจ และไม่แกไ้ข
ขอ้บกพร่อง 

3. ความรับผดิชอบต่อ
บทบาทหนา้ที่ 

ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บ
มอบหมายอยา่งเตม็
ความสามารถ ผลงานมี
คุณภาพดี และเสร็จส้ิน
ภายในเวลาที่ก  าหนด 

ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บ
มอบหมาย ผลงานมี
คุณภาพค่อนขา้งดี และ
ใชเ้วลาเกินก าหนด 

หลีกเล่ียงการท างาน 
คุณภาพงานไม่ดี และใช้
เวลาเกินก าหนด 

4. การมีสมัมาคารวะ ประพฤติปฏิบตัิตน
เหมาะสมและมีกริยา
มารยาทดีทุกคร้ัง 

ประพฤติปฏิบตัิตน
เหมาะสมและมีกริยา
มารยาทดีเป็นส่วนใหญ่ 

ประพฤติปฏิบตัิตน
เหมาะสมและมีกริยา
มารยาทดีเป็นบางคร้ัง 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินการเขียน 
 
 

ช่ือกลุ่ม.........................................................................................ช้ัน.......................... 
 

 
 
ที่ 

 
 

ช่ือ-สกลุ 

รายการประเมิน  

รวม ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 

ความสมบูรณ์
ของเนื้อหา 

การสะกดค า 
และการใช้
เคร่ืองหมาย
วรรคตอน 

 
โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

 
 

                   ลงช่ือ.............................................................ผู้สังเกต 
                                                                       (...............................................................) 

 
หมายเหตุ   เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
  10 – 12  คะแนน  ระดบัคุณภาพ ดีมาก 
  7 – 9      คะแนน  ระดบัคุณภาพ ดี 
  5 – 6      คะแนน  ระดบัคุณภาพ ปานกลาง 
  ต ่ากวา่ 5 คะแนน  ระดบัคุณภาพ ปรับปรุง 
 
เกณฑ์การผ่าน ผูเ้รียนตอ้งไดไ้ม่ต  ่ากวา่ร้อยละ 80 หรือไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ 7 คะแนน 



   
เกณฑ์การประเมนิการเขยีน 

 
 

ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (4  คะแนน) 
4  คะแนน หมายถึง  เขียนประโยคตรงตามประเด็น ถูกตอ้งตามหลกั 
     ไวยากรณ์ 
3  คะแนน หมายถึง  เขียนไดค้่อนขา้งตรงประเด็นตามที่ก  าหนดเกินคร่ึงหน่ึง 
2  คะแนน หมายถึง  เขียนไดค้่อนขา้งตรงประเด็นตามที่ก  าหนดคร่ึงหน่ึง 
1  คะแนน หมายถึง  เขียนไม่ตรงประเด็นตามที่ก  าหนด 
 

การสะกดค า และการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน (4  คะแนน) 
 4  คะแนน หมายถึง  สะกดค าและใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน หมายถึง  สะกดค าและใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนผดิพลาด 

ไม่เกิน 2 จุด 
 2  คะแนน หมายถึง  สะกดค าและใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนผดิพลาด 

ไม่เกิน 3-4 จุด 
 1  คะแนน หมายถึง  สะกดค าและใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนผดิพลาด 

มากกวา่ 4 จุด 
 
โครงสร้างไวยากรณ์ (4  คะแนน) 
 4  คะแนน หมายถึง  เขียนโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ไดถู้กตอ้งทุกประโยค 
 3  คะแนน หมายถึง  เขียนโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ไดผ้ดิพลาดเล็กนอ้ย 
 2  คะแนน หมายถึง  เขียนโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ไดผ้ดิพลาดหลายแห่ง 
 1  คะแนน หมายถึง  เขียนโดยใชโ้ครงสร้างไวยากรณ์ไดผ้ดิพลาดเกิน 
      คร่ึงหน่ึงของงานเขียน 
 
 
 
 


