
แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเพือ่ความเขา้ใจ (Reading Comprehension) ดว้ยกลวิธี START  

จดัท าโดย นางสาวกนกวรรณ  จดัสวย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่จริม อ าเภอแม่จริม จงัหวดันา่น 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 Sport                 เร่ือง Thai Boxing       

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5        เวลา 2 ช่ัวโมง 

 

1. สาระส าคัญ 
 การอ่านโดยใช้กลวิธีการสร้างความเข้าใจในอ่านแบบสตาร์ท ท าให้นักเรียนเข้าใจบทอ่านได้

อย่างชัดเจนยิ่งขึน้ ทัง้นีก้ารอ่านบทอ่านเก่ียวกับเร่ืองกีฬา เป็นการเรียนรู้พืน้ฐานในการด ารงชีวิต และ

สามารถน าความรูท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และท าให้ผู้ เรียนได้เกิดแรงจูงใจในด ารงชีวิต 

ตลอดจนมีความพยายามในการบรรลเุป้าในชีวิตของตนเองได้ 

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
ต 1.2 ม.5/4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมลู บรรยาย  อธิบายเปรียบเทียบ และแสดงความ

คดิเห็นเก่ียวกบัเร่ือง/ประเดน็ขา่ว/เหตกุารณ์ท่ีฟังและอา่นอยา่งเหมาะสม 
ต 2.2 ม.5/2 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกตา่งระหว่างวิถีชีวิต ความเช่ือและ

วฒันธรรมของเจ้าของภาษากบัของไทยและน าไปใช้อยา่งมีเหตผุล 
 

3. จุดประสงค์ 
 1. นกัเรียนตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 

2. นกัเรียนอธิบายเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 3. นกัเรียนจบัใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 

4. นกัเรียนสรุปเร่ืองราวจากเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 Reading: Thai Boxing       

 Vocabulary: different, boxing, champion, prize, fight, and training camp 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขัน้ก่อนเรียน 

  1. นกัเรียนเรียนรู้ค าศพัท์ใหม่และท าความคุ้นเคยกบัค าศพัท์ท่ีจะพบในบทอ่าน โดยให้ นกัเรียน

เล่นเกมจบัคู่ค าศพัท์ โดยให้นักเรียนจดักลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ครูแจกบตัรค าศพัท์และบตัรความหมายให้
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นกัเรียนแตล่ะกลุ่ม กลุ่มละ 1 ชดุ เม่ือครูเร่ิมจบัเวลาให้แตล่ะกลุ่มจบัคูค่ าศพัท์กบัรูปภาพ กลุ่มใดท าเสร็จ

ก่อนและท าถกูต้องเป็นฝ่ายชนะแล้วท ากิจกรรมในแบบฝึกหดัท่ี 1    

  2. Predicting ให้นักเรียนดหูวัข้อเร่ืองและรูปภาพนกัมวยท่ีปรากฏในบทอ่าน แล้วกระตุ้นให้

นกัเรียนคาดเดาบทอา่น วา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร โดยสุม่ถามนกัเรียนเป็นรายบคุคล จากนัน้ให้นกัเรียนท า

กิจกรรมในแบบฝึกหดัท่ี 2 

  ขัน้ระหว่างเรียน 

  3. Visualizing ครูพดูคยุกบันกัเรียนเก่ียวกบัมวยไทยซึง่เป็นศิลปะการตอ่สู้ของไทยท่ีมีช่ือเสียงมา

เป็นระยะเวลายาวนาน และซกัถามนกัเรียนวา่ นกัเรียนเคยดมูวยไทยหรือไม ่นกัเรียนชอบดมูวยไทยหรือไม ่

เพราะเหตใุด พร้อมกบัให้นกัเรียนดรููปตวัอย่างนกัมวยท่ีประสบความส าเร็จ แล้วกระตุ้นให้นกัเรียนคิดว่า

การจะเป็นนกัมวยท่ีประสบผลส าเร็จต้องท าอยา่งไรบ้าง   

  4. Making Connection ให้นกัเรียนเช่ือมโยงความรู้เดิมท่ีมีเก่ียวกบัค าศพัท์ท่ีพบในบทอ่าน ท่ีได้

เรียนรู้ไปในขัน้แรก และให้นกัเรียนนึกถึงการฝึกซ้อมและการแข่งขนัมวยไทยท่ีนกัเรียนมกัพบในส่ือต่างๆ 

ไมว่า่จะเป็นโทรทศัน์หรืออินเตอร์เน็ต เพ่ือเช่ือมโยงความรู้กบัข้อมลูในบทอา่น  

  5. Questioning ให้นกัเรียนตัง้ค าถามในใจท่ีตนเองสงสยัเก่ียวกบับทอ่าน แล้วครูสุ่มให้นกัเรียน

ออกมาเขียนค าถามของตนบนกระดาน แล้วให้เพ่ือนในชัน้เรียนช่วยกนัถามตอบค าถาม และครูคอยช่วย

แนะน านกัเรียนอยา่งใกล้ชิด จากนัน้ให้นกัเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหดัท่ี 3 

  ขัน้หลังเรียน 

  6. Main idea ให้นกัเรียนแตล่ะคน จบัใจความส าคญัของเนือ้เร่ืองท่ีอ่าน จากนัน้ครูให้นกัเรียน

อาสาออกมาบอกใจความส าคญัให้เพ่ือนฟัง แล้วให้นักเรียนคนอ่ืนคิดตามและตรวจสอบว่าตนท าถูก

หรือไม ่และจะต้องแก้ไขอยา่งไร แล้วให้นกัเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหดัท่ี 4 

  7. Summarizing นกัเรียนสรุปเนือ้เร่ืองท่ีอ่านแบบสัน้ๆ เข้าใจง่าย โดยครูคอยแนะน าช่วยเหลือ 

จากนัน้ครูสุม่ถามนกัเรียนเป็นรายบคุคล 

  8. Checking Prediction เม่ืออ่านจบแล้วให้นกัเรียนแตล่ะคนตรวจสอบผลการคาดเดาบทอ่าน 

วา่ตรงกบัท่ีนกัเรียนได้คาดเดาไว้เบือ้งต้นหรือไม ่แล้วให้นกัเรียนแสดงความคดิเห็น 

  9. Making Judgment ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าในการเล่นกีฬาให้ประสบ

ความส าเร็จจะต้องท าอย่างไรบ้าง และการเล่นกีฬามวยไทยมีประโยชน์อย่างไร  จากนัน้ให้นักเรียนท า

กิจกรรมในแบบฝึกหดัท่ี 5 
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6. ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 - รูปภาพนกัมวยไทยท่ีประสบความส าเร็จ 
 - บทอา่น เร่ือง Thai Boxing       

 - กิจกรรมแบบฝึกหดัในบทอา่น  
 
7. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

  

รายการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. การตอบค าถาม 
2. การอธิบายเร่ืองท่ีอา่น 
3. การจบัใจความส าคญั 
4. การสรุปเร่ืองราวจากเร่ือง 
    ท่ีอา่นได้ 

- ประเมินการท าแบบฝึกหดั 
- สงัเกตจากการท ากิจกรรม 
   

- แบบฝึกหดั 
- เกณฑ์การประเมินความเข้าใจ 
  ในการอา่น 
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เกณฑ์การประเมินความเข้าใจในการอ่าน 

 
          ระดับ         

คะแนน 
 
ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน น า้หนัก/ 

ความ 

ส าคัญ 

คะแนน 

รวม 
4 3 2 1 

 

การอธิบาย 

 

อธิบายเนือ้เร่ือง 

หลงัจากการ

อา่นได้ทัง้หมด 

อธิบายเนือ้

เร่ืองหลงัจาก

การอา่นได้

เกือบทัง้หมด 

อธิบายเนือ้

เร่ืองหลงัจาก

การอา่นได้

เลก็น้อย 

อธิบายเนือ้

เร่ืองหลงัจาก

การอา่นได้

น้อยมาก 

2 8 

 

การจบัใจความ

ส าคญั 

จบัใจความ 

ส าคญัของ 

เนือ้หาได้ 

ทัง้หมด 

จบัใจความ 

ส าคญัของ 

เนือ้หาได้เกือบ 

ทัง้หมด 

จบัใจความ 

ส าคญัของ 

เนือ้หาได้ 

บางสว่น 

จบัใจความ 

ส าคญัของ 

เนือ้หาได้ 

น้อยมาก 

2 8 

 

 

การสรุปความ 

สรุปความสัน้ๆ 

ครอบคลมุ

เนือ้หา  

สรุปความสัน้ๆ 

ครอบคลมุ

เนือ้หา  

เกือบทัง้หมด 

สรุปความได้

ครอบคลมุ

เนือ้หา  

บางสว่น 

สรุปความได้

น้อยมาก 

ไมค่รอบคลมุ

เนือ้หา 

 

1 

 

 

4 

 

รวม 5 20 
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8. บันทกึหลังสอน 

1. ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

…………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………….………………
…………………………..………………………………………………………………… 

2. ปัญหาอปุสรรค 

…………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………...……………………………… 

3. แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………...……………………………...……………………………… 

       ลงช่ือ………………………………………  

             (นางสาวกนกวรรณ จดัสวย) 

         ครูผู้สอน 
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Vocabulary 

 

 

 

 

…………….. 1.  different  (adj.)   a. รางวลั 

…………….. 2.  boxing (n.)   b. ผู้ชนะเลิศ 

…………….. 3.  champion (n.)   c. อดทน 

…………….. 4.  prize (n.)   d. การตอ่สู้  

…………….. 5.  fight (n.)   e. แตกตา่ง 

…………….. 6.  training camp (n.)  f. การฝึกฝน 

       g. คา่ยฝึกซ้อม  

h. การชกมวย 

 

Preview Reading 

 
 

 

 
 

1.   Style of Thai boxing 

2.   Thai champion boxers 

3.   Thai boxing training camp  

4.   Someone’s boxing training 
        

         

Match the words with its meaning. 

Exercise 1 
 

Read the title of the chapter and look at the pictures. Check () the ideas you think 
the text might be about. 

Exercise 2 
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In Thailand everyone loves Thai boxing. It’s on TV every day. Thai boxing is different 

from boxing in other countries. You can use your hands and arms, and you can also kick. You 

must be strong too. 

Twelve-year-old Manat is a student at a Thai Boxing training camp. It’s a training camp 

for men, women and boys.  At the camp, he practices for seven hours a day, seven days a 

week! He trains hard because he wants to be a champion. Champions get money as a prize. 

Then he can send this money to his family. 

Now Manat is getting ready for his second flight. He is calm and he is only thinking 

about the flight because he wants to win! Is he feeling excited? Yes! 

It’s the night of flight. Manat is very good, but he doesn’t win the match this time. He is 

sad, but he doesn’t up. He can still be a champion! 

 

 

 

 

Thai Boxing Reading 6 
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1. What are Thai boxing styles? 

………………………………………………………………………………………………..………… 

2. Who can join Thai Boxing training camp? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

3. What does Manat do at Thai Boxing training camp ? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

4. What do champions get as a prize? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

5. How does Manat feel when he gets in a fight? 

………………………………………………………………………………………………………..… 

 
After Reading 

 
 

 

 

1. …………………Thai people don’t like Thai boxing. 

2. …………………You can’t kick. You can only use your hands and arms. 

3. …………………Manat practices very hard at Thai Boxing training camp. 

4. …………………Champions get money as a prize. 

5. …………………Manat never gives up in the fighting. 

 

 

Read the text and answer the questions.  

Exercise 3 
 

Read the statement and write T (true) or F (false). 

Exercise 4 
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1. What are benefits of Thai boxing? 

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

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

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

2. Do you like Thai boxing? Why? 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discuss about Thai boxing. What are benefits of Thai boxing? Do you like it? 

Exercise 5 
 


