
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 
เร่ือง  Teacher’s Stick                           เวลาเรียน  2  ช่ัวโมง 
วชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร (อ 30203)            ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 
หน่วยการเรียนรู้  Reading Competence         ภาคเรียนที ่2/2559  สอนวนัที ่     เดือน    พ.ศ.2559 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ต. 1.1 เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

ต. 1.3 น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 
โดยการพดูและเขียน 

ต. 4.1 ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษาและสังคม 
2. ตัวช้ีวดั 

1. จบัใจความส าคญั วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟังและ
อ่าน เร่ืองท่ีเป็นสารคดี พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 
2. พดูและเขียนสรุปใจความส าคญั แก่นสาระท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว 
เหตุการณ์และสถานการณ์ ตามความสนใจ 
3. ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จ าลอง ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 

3. สาระส าคัญ 
ความซ่ือสัตยเ์ป็นคุณธรรมท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการปลูกฝัง ใหเ้กิดกบัตวัผูเ้รียน จะไดด้ ารงตน

อยูใ่นสังคมอยา่งมีศกัด์ิศรีและภาคภูมิใจ และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4.1 จุดประสงคป์ลายทาง 

รู้และเขา้ใจความหมายของค าศพัท ์บอกรายละเอียดและเขียนสรุปขอ้คิดและคุณธรรมท่ี
ควรปฏิบติัจากเร่ืองท่ีอ่านได ้

 4.2 จุดประสงคน์ าทาง 
 4.2.1 ระบุความหมายของค าศพัทไ์ด ้
 4.2.2 ใชค้  าศพัทใ์นบริบทใหม่ได ้
 4.2.3 ระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านได ้
 4.2.4 เขียนสรุปใจความส าคญั  แก่นสาระจากเร่ืองท่ีอ่านได ้



 4.2.5 ปฏิบติักิจกรรมกลุ่มไดต้ามเป้าหมาย 
 4.2.6 เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข 
5. สาระการเรียนรู้ 
 5.1 Text : หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ ชุดส่งเสริมคุณธรรม เล่มท่ี 6 เร่ือง Teacher’s 
Stick 
 5.2 Vocabulary : ค าศพัทจ์  านวน 10 ค า 
 5.2.1 stomachache (n)    5.2.6   stick  (n)  
 5.2.2 honest  (adj.)    5.2.7     in charge of (n) 
 5.2.3 copy (v)     5.2.8    medicine  (n) 
 5.2.4 deny (v)     5.2.9     unusual  (adj.) 
 5.2.5 beat  (v)     5.2.10    tear (n) 
 5.3 Grammar : การใช ้Past Continuous + Past Simple Tense   
 5.4 Moral : ความซ่ือสัตย ์
6. กจิกรรมการเรียนรู้ 

ชัว่โมงท่ี 1  
 6.1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน(Warm up) 
 6.1.1 ครูทกัทายนกัเรียน 

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

6.1.2 ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้และตวัแทนกลุ่มรับหนงัสือส่งเสริมการอ่านชุดส่งเสริม 
 คุณธรรม เล่มท่ี 6 เร่ือง Teacher’s Stick พร้อมคู่มือการใช ้จ านวน 1 ซอง  
 6.1.3 นกัเรียนท าแบบทดสอบยอ่ย(ก่อนเรียน) เล่มท่ี 6 เร่ือง Teacher’s Stick จ านวน 10 ขอ้
เป็น 
 รายบุคคลโดยมีครูคอยควบคุมดูแลและเก็บแบบทดสอบเม่ือนกัเรียนสอบเสร็จ 
 6.1.4 ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยใชป้ระโยคต่อไปน้ี 

T: Punishment is the best way to improve behavior. Do you agree?  
S: No. (Yes) 
T: Why? 



S: Because we should let them think and change themselves. 
 6.2 ขั้นก่อนการอ่าน (Pre reading) 

การน าเสนอเน้ือหา 
 6.2.1 นกัเรียนเขา้กลุ่มตามท่ีจดัไวใ้นชัว่โมงปฐมนิเทศ 
 6.2.2 นกัเรียนเรียนรู้ค าศพัทโ์ดยใชใ้บความรู้ท่ี 1 (ค าศพัทแ์ละความหมายของค าศพัท)์ โดย 
 ประธานกลุ่มแจกใบความรู้ท่ี 1 ใหส้มาชิกทดลองอ่านและแปลความหมายภายในกลุ่มโดย
มีครูคอยช่วยเหลือ และแกไ้ขเม่ืออ่านและแปลความหมายไม่ถูกตอ้ง บางกลุ่มไดใ้ชพ้จนานุกรมใน 
การคน้ควา้เพิ่มเติม 
 6.2.3 ครูใชบ้ตัรค าและบตัรความหมายของค าศพัทเ์พื่อให้นกัเรียนฝึกอ่านค าศพัทเ์ป็นกลุ่ม
ใหญ่ กลุ่มยอ่ย และรายบุคคล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการอ่านออกเสียงอีกคร้ัง 
 6.2.4 นกัเรียนทบทวนการใชโ้ครงสร้าง  Past Continuous + Past Simple Tense โดยศึกษา
ใบความรู้ท่ี 2 เพื่อเตรียมความรู้ก่อนการอ่านและท าความเขา้ใจในเน้ือหาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
 6.3 ขั้นการอ่าน (While reading) 

การศึกษาความรู้ 
 6.3.1 นกัเรียนในกลุ่มปฏิบติัตามค าแนะน าซ่ึงประธานกลุ่มเป็นผูด้  าเนินการ โดยใหน้กัเรียน
อ่านหนงัสือส่งเสริมการอ่านเล่มท่ี 6 เร่ือง Teacher’s Stick ท าความเขา้ใจเน้ือหาร่วมกนั โดยให้ 
 นกัเรียนท่ีเรียนรู้ไดร้วดเร็วคอยช่วยเหลือและอธิบายเพิ่มเติมในกรณีท่ีเพื่อนในกลุ่มยงัไม่
เขา้ใจ  จนทุกคนในกลุ่มเขา้ใจดี ทั้งน้ีเพื่อคะแนนของทุกคนและเพี่อความส าเร็จของกลุ่ม จากนั้นจึง 
 ช่วยกนัท าแบบฝึกหดัค าศพัท์ใน Worksheet 1  
 6.3.2 ครูและนกัเรียนช่วยกนัตรวจและเฉลยแบบฝึกหดัใน Worksheet 1 จากนั้นตวัแทนแต่
ละกลุ่มเก็บ Worksheet 1 และหนงัสือเสริมการอ่านไวใ้นซองเพื่อส่งคืนครู ชมเชยกลุ่มท่ีท าคะแนน 
ไดดี้ 

ชัว่โมงท่ี 2  
การสรุปเน้ือหา 

 6.3.3 ครูทกัทายนกัเรียนและทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกบัค าศพัท ์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 ์stomachache) 



 S: Stomachache. (นกัเรียนอ่าน) 
 T: What does it mean? 
 S: It means ปวดทอ้ง. 
 T: Very good. 
 6.3.4 ตวัแทนกลุ่มรับหนงัสือส่งเสริมการอ่านชุดส่งเสริมคุณธรรม เล่มท่ี 6 เร่ือง Teacher’s 
Stick พร้อมคู่มือการใช ้จ านวน 1 ซอง 
 6.3.5 นกัเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนเน้ือหาโดยการอ่านหนงัสือส่งเสริมการอ่านเล่มท่ี 6 เร่ือง  
 Teacher’s Stick จากนั้นนกัเรียนช่วยกนัท าแบบฝึกหดัใน Worksheet 2 เพื่อสรุปใจความ
ส าคญัของเน้ือหา ขอ้คิดและคุณธรรมท่ีควรปฏิบติัจากการอ่านหนงัสือส่งเสริมการอ่านโดยใช้
ค  าถามวา่ นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีคนเราควรมีความซ่ือสัตย ์เพราะเหตุใด และความซ่ือสัตยดี์ต่อ 
ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติอยา่งไร พร้อมบอกเหตุผล 
 6.3.6  ตวัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบและขอ้คิดท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกใน Worksheet 2   
 ครูใหค้ะแนนส าหรับกลุ่มท่ีน าเสนอความคิดไดดี้และหลากหลาย เพื่อน าไปจดัอนัดบั 
 6.4 ขั้นหลงัการอ่าน (Post reading) 

การทดสอบและมอบรางวลั 
 6.4.1 สมาชิกในกลุ่มทบทวนค าศพัท ์ความหมายของค าศพัท ์เน้ือหาในหนงัสือส่งเสริมการ
อ่านเล่มท่ี 6 เร่ือง Teacher’s Stick และท าการทดสอบยอ่ย (หลงัเรียน) เล่มท่ี 6 จ านวน 10 ขอ้เป็น 
รายบุคคล 
 6.4.2 ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบยอ่ย (ก่อนเรียนและหลงัเรียน) เล่มท่ี 6  เพื่อ
ความเขา้ใจเน้ือหาร่วมกนั 
 6.4.3 ครูและนกัเรียนร่วมกนัท าคะแนนพฒันาการ โดยน าคะแนนทดสอบ (หลงัเรียน) เล่ม
ท่ี 6 ของทุกคนเทียบกบัคะแนนฐาน ซ่ึงไดจ้ากการทดสอบหลงัการเรียนรู้ดว้ยหนงัสือส่งเสริมการ 
อ่านเล่มท่ี 5 น ามาคิดเป็นร้อยละเพื่อหาคะแนนพฒันาการของแต่คนและของกลุ่ม 
 6.4.4 ครูชมเชยกลุ่มท่ีไดค้ะแนนพฒันาการสูงสุด 3 อนัดบั และน ารายช่ือกลุ่มท่ีได้
พฒันาการสูงสุด ติดป้ายนิเทศหนา้ชั้นเรียน 
7. ส่ือ 
 7.1 หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดส่งเสริมคุณธรรมเล่มท่ี 6 เร่ือง Teacher’s Stick 
 7.2 ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง Vocabulary 
 7.3 ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง การใช ้Past Continuous + Past Simple Tense 
 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. การวดัและประเมินผล 
 8.1 วธีิวดั 
 8.1.1 ตรวจแบบฝึก Worksheet 1 และ 2 
 8.1.2 สังเกตกระบวนการท างานกลุ่ม 
 8.1.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  
 8.2 เคร่ืองมือวดั 
 8.2.1 แบบทดสอบยอ่ย(ก่อนเรียนและหลงัเรียน) เร่ือง Teacher’s Stick 
 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 ระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง ร้อยละ75 
 8.3.4 เขียนสรุปใจความส าคญั  แก่นสาระไดต้รงประเด็น ร้อยละ 75  
 8.3.5 ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม ผา่นเกณฑร์ะดบัดี (7-9 คะแนน) 
 8.3.6 เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข ผา่นเกณฑร์ะดบัดี (7-9 คะแนน) 
9. กจิกรรมเสนอแนะ 

นกัเรียนช่วยกนัสรุปขอ้คิดเห็นเก่ียวกบั  ความซ่ือสัตว ์ แลว้เขียนเป็นขอ้ความสั้น ๆ 
10. ความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
11. บันทกึหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ชัว่โมงท่ี 1  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมไดท้นัเวลา มีการช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม  
ชัว่โมงท่ี 2  เม่ือนกัเรียนท าแบบฝึกใน Worksheet 2 ไดแ้สดงความคิดเห็นเร่ืองความ

ซ่ือสัตย ์ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีเพื่อจะไดน้ าไปปรับใชใ้นชีวติ  
  



ความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
              ลงช่ือ................................................... 
                              (นายสมเกียรติ  วฒันากรประสิทธ์ิ)  
               ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกรวดวทิยาคาร 
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Group  Work 

 

Teacher’s Stick 
 

 

 

 

 
 

 

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)  
 

รายวชิา ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร (อ 30203)      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  (ช่ัวโมงที่1)  
หน่วยการเรียนรู้  Reading Competence    เร่ือง  Teacher’s Stick  
 

Teacher’s Stick 
 At a private school in Bangkok. The students were in the classroom. They were doing the 
midterm test. Miss Somsri was the teacher who was in charge of the class. While she was sitting 
in the classroom she had a stomachache. She went to take medicine in the next room and came 
back a few  minutes later. 
 After finishing the midterm test in the afternoon, Miss Somsri checked the answer sheets. 
She found that most of the students got the same points. The right and the wrong answers were the 
same. This was unusual. They might have copied each other while I was out of the class this 
morning. 
 Next morning in the class, she greeted the students and told them their marks. She told 
them that most of you in this class copied your friends. Some of  the students denied and insisted 
that they did the test by themselves. 
 She walked slowly to pick up the stick at the corner of the room and walked back in front 
of the class. She used the stick and beat her left hand strongly for many times until it turned red. 
Her students were shocked and frightened. She said to the students with tears in her eyes that it 
was her fault because she could not teach the students to be honest. So she had to punish herself, 
and not blame them. Then she cried with sorrow and start beating her hand again. 
 At the end, her students in the class could not let her keep doing that. They cried and 
walked to the teacher to grab the stick.  
 Finally some of them accepted that they copied the test while she was walking out of the 
class. They told the teacher to punish them because they were dishonest. They promised to stop 
doing that and be the honest men. She smiled and said that punishment was not a good way but to 



let you think by yourself about your behavior was more important. She also told her students that 
being honest would make you proud of yourself  and  that  was  a  sin  to  tell  lies. 
 The students smiled and thanked for the teacher. Tomorrow they will have to do the test 
again by themselves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pretest 
 

Direction: Chose the best choice for each item. 
1. The students were doing the midterm test ________. 
 a. in front of the class    

b. at the corner of the room 
 c. in the classroom     

d. in the morning 
2. Miss Somsri had a stomachache ________. 
 a. after finish in the midterm test  

b. before going in to the classroom 
 c. while she was walking to pick up the stick   

d. while she was in charge of the class. 
3. After checking the answer sheets, Miss Somsri found that _______. 
 a. two students got the same point.  

b. the student might have copied each other 
c. only the right answers were the same 
d. only the wrong answers were the same 

4. The teacher had to beat her hand because ________. 
 a. she was shocked     

b. she could not let herself doing that 
 c. she cried with sorrow  
 d. she could not teach the students to be honest 
5. At first the students _______ that they did the test by themselves, later they _______ that they 
copied the test. 
 a. denied / cried     

b. blamed / accepted 
 c. insisted / accepted    

d. found / denied 
 



6. What idea did you get from this story? 
 a. Punishment was a good way to use in class. 
 b. Teacher should be punished. 
 c. Bing honest was a good quality of human being. 
 d. Honesty effected to nobody. 
7. Why didn’t the teacher punish the students? 
 a. To let the students punish themselves. 
 b. To let the students beat themselves. 
 c. To let the students cry with sorrow. 
 d. To let the students think about their behavior. 
8. Did the teacher punish the students? 
 a. Yes, she did.     

b. Yes, she does. 
 c. No, She did not.     

d. No, she does not. 
9. The students told the teacher to punish them because ________. 
 a. they were honest    

b. they were proud of themselves 
 c. they were important    

d. they felt guilty 
10. The word “honest” is the opposite of ________. 
 a. loyalty      

b. faithfulness 
 c. dishonest      

d. graceful 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ใบความรู้ที ่1  

รายวชิา ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร (อ 30203)       ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 
เร่ือง  Teacher’s Stick (Vocabulary)   ช่ัวโมงที ่1 
  
 

Vocabulary  Part of Speech Meaning 
1 stomachache 
2. honest 
3. copy 
4. deny 
5. beat 
6. stick 
7. in charge of 
 
8. medicine 
 
9. unusual  
10. tear 
 

n. 
adj. 
v. 
v. 
v. 
n. 
n. 
 

n. 
 

adj. 
n.   

- pain in or near your stomach. 
- always telling the truth and never stealing or cheating: 
- to  make sth  that  is  exactly  like  sth else: 
- to hit sb/sth many times, usually very hard: 
- to say that sth is not true. 
- a long thin piece of wood. 
- a position of having control over sb/sth; responsibility 
for sb/sth. 
- a substance, especially a liquid that you drink or 
swallow in order to cure an illness. 
- different from what is usual or normal: 
- a drop of liquid that comes out of your eye when you 
cry; 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบความรู้ที ่2 
รายวชิา ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร (อ 30203)      ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่6   
เร่ือง  Teacher’s Stick  (การใช้ Past Continuous Tense + Past Simple Tense)        ช่ัวโมงที ่1 
 

  
การใช้ (การใช้ Past Continuous Tense + Past Simple Tense)         

ใชก้บัเหตุการณ์ในอดีต 2 เหตุการณ์ เม่ือเหตุการณหน่ึงก าลงัด าเนินอยู ่ก็มีอีกเหตุการณ์หน่ึง 
เกิดแทรกข้ึนมา  เหตุการณ์แรกท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่ชโ้ครงสร้าง Past Continuous เหตุการณ์ท่ี 
เกิดแทรกข้ึนมาใชโ้ครงสร้าง Past Simple โดยมีค าเช่ือมประโยคเขา้ดว้ยกนัเช่น When, While, as 
 โครงสร้างประโยค Past Continuous Tense 
      Subject + was (were) + verb1 เติม ing 
 โครงสร้างประโยค Past Simple Tense 
  Subject + verb2 
ตัวอย่างประโยค 
 - I was washing my hands when the telephone rang. (ฉนัก าลงัลา้งมือเม่ือโทรศพัทไ์ดด้งั
ข้ึน) 
 - He was watching television when his friend arrived. (เขาก าลงัดูทีว ีเม่ือเพื่อนของเขา
มาถึง) 
 
กจิกรรมกลุ่ม    ใหส้มาชิกในกลุ่มช่วยกนัหาประโยคท่ีใชโ้ครงสร้าง Past Continuous Tense +  
                          Past  Simple Tense และช่วยกนัแปลความหมายของประโยค 

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



 
Worksheet 1 

รายวชิา ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร (อ 30203)   ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่6  
เร่ือง  Teacher’s Stick     ช่ัวโมงที ่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.  stick   a.  - not honest; intending to deceive people: 
______  2.  in charge of  b.  - to take or hold sb/sth with your hand suddenly, firmly or  
                                                              roughly:  
______  3.  medicine  c.  - to make sb suffer because they have broken the law or done   
                                                                sth wrong: 
______  4.  unusual  d.  - different from what is usual or normal: 
______  5.  tear   e.  - a drop of liquid that comes out of your eye when you cry; 
    f.  - a long thin piece of wood.    

g.  - a position of having control over sb/sth; responsibility for     
      sb/sth. 
h. - a substance, especially a liquid that you drink or swallow in     
      order  to cure an  illness. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. stomachache  b. honest c. copy  d. deny  e. beat 
1. John thought the painting he had bought was an original but he later found out it was  
just a _______________. 
2. Sally had _______________ for three days so, decided to go to the hospital. 
3. If you want to make a good omelet then first you have to _______________ the eggs. 
4. Pym was an _______________ lady, so when she realized the man had paid too much she ran 
after him to give the other twenty baht. 
5. The policeman said to Jim “Do you _______________ taking the money” Jim replied that he 
did. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Worksheet 2 
รายวชิา ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร (อ 30203 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6   
เร่ือง  Teacher’s Stick     ช่ัวโมงที ่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. Who was in charge of the class while the students were doing the midterm test? 
________________________________________________________________ 
2. What happened while the teacher was going out to take medicine? 
________________________________________________________________ 
3. How did she know that the students copied each other? 
________________________________________________________________ 
4. What did the teacher do to make them tell the truth? 
________________________________________________________________ 
5. What was the important thing that the teacher wanted to teach her students? 
________________________________________________________________ 
 
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. Do you agree that people should be honest? Why? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. To be honest is good to yourself, to your family and to your country?  Do you agree?  
Tell your reason. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



 
แบบทดสอบย่อย (หลังเรียน) เล่มที ่6 

 
รายวชิา ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร (อ 30203)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  (ช่ัวโมงที่2)  
หน่วยการเรียนรู้  Reading Competence    เร่ือง  Teacher’s Stick  
 

Teacher’s Stick 
 At a private school in Bangkok. The students were in the classroom. They were doing the 
midterm test. Miss Somsri was the teacher who was in charge of the class. While she was sitting 
in the classroom she had a stomachache. She went to take medicine in the next room and came 
back a minute later. 
 After finishing the midterm test in the afternoon, Miss Somsri checked the answer sheets. 
She found that most of the students got the same points. The right and the wrong answers were the 
same. This was unusual. They might have copied each other while I was out of the class this 
morning. 
 Next morning in the class, she greeted the students and told them their marks. She told 
them that most of you in this class copied your friends. Some of students denied and insisted that 
they did the test by themselves. 
 She walked slowly to pick up the stick at the corner of the room and walked back in front 
of the class. She used the stick and beat her left hand strongly for many times until it turned red. 
Her students were shocked and frightened. She said to the students with tears in her eyes that it 
was her fault because she could not teach the students to be honest. So she had to punish herself, 
and not blame them. Then she cried with sorrow and start beating her hand again. 
 At the end, her students in the class could not let her keep doing that. They cried and 
walked to the teacher to grab the stick.  
 Finally some of them accepted that they copied the test while she was out of the class. 
They told the teacher to punish them because they were dishonest. They promised to stop doing 
that and be the honest men. She smiled and said that punishment was not a good way but to let 
you think by yourself about your behavior was more important. She also told her students that 
being honest would make you proud of yourself. 



 The students smiled and thanked for the teacher. Tomorrow they will have to do the test 
again by themselves. 
 
 

Post test 
 

Direction: Chose the best choice for each item. 
1. What idea did you get from this story? 
 a. Punishment was a good way to use in class. 
 b. Teacher should be punished. 
 c. Honesty effected to nobody. 
 d. Bing honest was a good quality of human being. 
2. Did the teacher punish the students? 
 a. Yes, she did.     

b. Yes, she does. 
 c. No, She did not.     

d. No, she does not. 
3. Miss Somsri had a stomachache ________. 
 a. after finish in the midterm test  

b. before going in to the classroom 
 c. while she was in charge of the class. 

d. while she was walking to pick up the stick   
4. The teacher had to beat her hand because ________. 
 a. she could not teach the students to be honest     

b. she could not let herself doing that 
 c. she cried with sorrow  
 d. she was shocked 
 
 
 



5. The students were doing the midterm test ________. 
 a. in front of the class    

b. in the classroom   
 c. at the corner of the room   

d. in the morning 
6. At first the students _______ that they did the test by themselves, later they _______ that they 
copied the test. 
 a. insisted / accepted    b. blamed / accepted 
 c. denied / cried                             d. found / denied 
7. The word “honest” is the opposite of ________. 
 a. loyalty      

b. faithfulness 
 c. graceful     

d. dishonest  
8. Why didn’t the teacher punish the students? 
 a. To let the students punish themselves. 
 b. To let the students think about their behavior. 
 c. To let the students cry with sorrow. 
 d. To let the students beat themselves. 
9. The students told the teacher to punish them because ________. 
 a. they felt guilty   

b. they were proud of themselves 
 c. they were important    

d. they were honest  
10. After checking the answer sheets, Miss Somsri found that _______. 
 a. two students got the same point.  

b. the student might have copied each other 
c. only the right answers were the same 
d. only the wrong answers were the same 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบย่อย (ก่อนเรียน) เล่มที ่6 
หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ  เร่ือง Teacher’s Stick 

 
 
Pretest 

1. c       
2. d 

 3. b       
4. d 

 5. c       
6. c 

 7. d       
8. c 

 9. d       
10. c 

 
 

 
 



เฉลย Worksheet 1 
หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ เล่มที ่6  เร่ือง Teacher’s Stick 

 
 
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 
___f___  1.  stick  a.  - not honest; intending to deceive people: 
___g___  2.  in charge of  b.  - to take or hold sb/sth with your hand suddenly, firmly or  
                                                              roughly:  
___h___  3.  medicine  c.  - to make sb suffer because they have broken the law or done  
                                                              sth wrong: 
___a___  4.  unusual  d.  - different from what is usual or normal: 
___e___  5.  tear   e.  - a drop of liquid that comes out of your eye when you cry; 
    f.  - a long thin piece of wood.    

g.  - a position of having control over sb/sth; responsibility for  
       sb/sth. 
h. - a substance, especially a liquid that you drink or swallow in  
       order to cure an  illness. 
 

Part B: Vocabulary Test (5 points) 
Direction: Complete each item with the words given below.  
a. stomachache  b. honest c. copy  d. deny  e. beat 
1. John thought the painting he had bought was an original but he later found out it was  
    just a copy. 
2. Sally had stomachache for three days so, decided to go to the hospital. 
3. If you want to make a good omelet then first you have to beat the eggs. 
4. Pym was an honest lady, so when she realized the man had paid too much she ran after him to     
    give the other twenty baht. 
5. The policeman said to Jim “Do you deny taking the money” Jim replied that he did. 
 
 



เฉลย Worksheet 2 
หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ เล่มที ่6  เร่ือง Teacher’s Stick 

 
Part C: Comprehension Test (5 points)  
Direction: Read the story and answer these questions.  
 1. Who was in charge of the class while the students were doing the midterm test? 
- Miss Somsri was in charge of the class while the students were doing the midterm test. 
2. What happened while the teacher was going out to take medicine? 
- They copied the test. 
3. How did she know that the students copied each other? 
- The students got the same points, the right and the wrong answer were the same. 
4. What did the teacher do to make them tell the truth? 
- The teacher beat her hand strongly until they could not let her doing that and then they accepted       
   that they copied the test. 
5. What was the important thing that the teacher wanted to teach her students? 
- The teacher wanted to teach her students that being honest would make you proud of yourself. 
Part D: Group work (5 points) 
Direction: Discuss with your friends in group and write the group opinion.  
 Answer will vary. 
1. Do you agree that people should be honest? Why? 
- We agree that people should be honest. 
   Because people could do their duties in the light way.  
2. To be honest is good to yourself, to your family and to your country?  Do you agree? 
    Tell your reason. 
- To be honest is good for myself. 
 - To make me proud of myself. 
 - People pay respect. 
- To be honest is good for my family. 
 - No quarreling. 
- To be honest is good for my country. 
 - No corruption. 
 - We can develop our country. 



เฉลยแบบทดสอบย่อย (หลงัเรียน) เล่มที ่6 
หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ  เร่ือง  Teacher’s Stick 

 
 
Post test  
 1. c       

2. b 
 3. c       

4. a 
 5. a       

c. d 
 7. b       

8. c 
 9. b       

10. d 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
          แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียน 

 
 

ค าช้ีแจง : ใหผู้ป้ระเมินพิจารณาคุณภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้ท าเคร่ืองหมาย ( / ) ลงในช่อง 
                  ระดบัคะแนน 

ล า
ดบั

ที่ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 

พฤติกรรม/ระดบัคะแนน 

รว
มค

ะแ
นน

ทั ้ง
หม

ด 

 สรุ
ปผ

ลก
าร
ปร

ะเมิ
น 

คว
าม
ร่ว
มมื

อใ
น 

กร
ท า
กิจ

กร
รม

 

คว
าม
มีน

 ้าใ
จช่

วย
เห
ลือ

เอื้อ
เฟื้
อเพ

ื่อน
 

กา
รเป็

นผ
ูน้ า
แล

ะ 
ผูต้

าม
ที่ดี

 

กร
ะบ

วน
กา
ร 

ปฏิ
บตัิ

กิจ
กร
รม

 

 กลุ่มท่ี.......... 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 

ผา่
น 

ไม
่ ผา่
น 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 

 
เกณฑ์การประเมิน / 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 นางภทัรวรรณ เท่ียวประเสริฐ 

              ……...../……..../………. 



เกณฑ์การประเมินกระบวนการท 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
เอ้ือเฟ้ือเพื่อน 

อธิบายและช่วยเหลือเพื่อน
ท่ีไม่เขา้ใจเน้ือหาและ
กิจกรรมต่างๆทุกคร้ัง 

อธิบายและช่วยเหลือ
เพื่อนท่ีไม่เขา้ใจเน้ือหา
และกิจกรรมต่างๆเป็น
ส่วนใหญ่ 

อธิบายและช่วยเหลือ
เพื่อนท่ีไม่เขา้ใจเน้ือหา
และกิจกรรมต่างๆ เป็น
บางคร้ัง 

3. การเป็นผูน้ าและผู ้
ตามท่ีดี 

ปฏิบติัตนตามบทบาท
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
ทุกกิจกรรม 

ปฏิบติัตนตามบทบาท
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบติัตนตามบทบาท
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นบางคร้ัง 

4. กระบวนการปฏิบติั
กิจกรรม 

ด าเนินการวางแผนและ
ปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งมี
ระบบ 

ด าเนินงานตามแผนแต่
ปฏิบติัตามงานไม่เป็นไป
ตามขั้นตอน 

ไม่มีการวางแผนท่ีดี
ขั้นตอนการปฏิบติังาน
ไม่มีระบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                               แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

 
 

ค าช้ีแจง : ใหผู้ป้ระเมินพิจารณาคุณภาพของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้ท าเคร่ืองหมาย ( / ) ลงในช่อง 
                  ระดบัคะแนน 

ล า
ดบั

ที่ 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 
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ที่ 
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 กลุ่มท่ี.......... 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 

ผา่
น 

ไม
่ ผา่
น 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 

 
เกณฑ์การประเมิน / 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 นางภทัรวรรณ เท่ียวประเสริฐ 

              ……...../……..../………. 



เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
 
 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

3 2 1 
1. การเคารพกติกา เขา้เรียนตรงเวลา

ปฏิบติังานตามขอ้ตกลง
แสดงความคิดเห็นและ
เสนอผลการปฏิบติังานทุก
คร้ัง 

เขา้เรียนชา้ แต่ไม่เกินท่ี
ก าหนด ปฏิบติังานตาม
ขอ้ตกลง แสดงความ
คิดเห็นและเสนอผลการ
ปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ 

เขา้เรียนชา้กวา่ท่ีก าหนด 
ไม่ปฏิบติังานตาม
ขอ้ตกลง แสดงความ
คิดเห็นและเสนอผลการ
ปฏิบติังานเป็นบางคร้ัง 

2ความตั้งใจและความ
กระตือรือร้น 

ปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายดว้ยความเตม็ใจ 
ยอมรับขอ้บกพร่องและ
แกไ้ขทุกคร้ัง 

ปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายเม่ือถูกขอร้อง 
ยอมรับขอ้บกพร่องและ
แกไ้ขเป็นส่วนใหญ่ 

หลีกเล่ียงการท างาน ไม่
สนใจ และไม่แกไ้ข
ขอ้บกพร่อง 

3. ความรับผดิชอบต่อ
บทบาทหนา้ท่ี 

ปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งเตม็
ความสามารถ ผลงานมี
คุณภาพดี และเสร็จส้ิน
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ผลงานมี
คุณภาพค่อนขา้งดี และ
ใชเ้วลาเกินก าหนด 

หลีกเล่ียงการท างาน 
คุณภาพงานไม่ดี และใช้
เวลาเกินก าหนด 

4. การมีสัมมาคารวะ ประพฤติปฏิบติัตน
เหมาะสมและมีกริยา
มารยาทดีทุกคร้ัง 

ประพฤติปฏิบติัตน
เหมาะสมและมีกริยา
มารยาทดีเป็นส่วนใหญ่ 

ประพฤติปฏิบติัตน
เหมาะสมและมีกริยา
มารยาทดีเป็นบางคร้ัง 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินการเขียน 
 

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

 
 
ที่ 

 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน  

รวม ผ่าน/ไม่ผ่าน 
 

ความสมบูรณ์
ของเนือ้หา 

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 



   
เกณฑ์การประเมินการเขียน 

 
ความสมบูรณ์ของเนือ้หา (4  คะแนน) 

4  คะแนน หมายถึง  เขียนประโยคตรงตามประเด็น ถูกตอ้งตามหลกั 
     ไวยากรณ์ 
3  คะแนน หมายถึง  เขียนไดค้่อนขา้งตรงประเด็นตามท่ีก าหนดเกินคร่ึงหน่ึง 
2  คะแนน หมายถึง  เขียนไดค้่อนขา้งตรงประเด็นตามท่ีก าหนดคร่ึงหน่ึง 
1  คะแนน หมายถึง  เขียนไม่ตรงประเด็นตามท่ีก 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 
 
 
 
 

 


