
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4       หนวยการเรียนรูเร่ือง Acupuncture 
วิชา อ 43209 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551  เวลา 3 ชั่วโมง 

                    ผูสอน  นายณฏัฐพล  ภักดีเจริญ  โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ต. 1.1.3 เขาใจ ตีความและ/หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัสื่อที่เปนความเรียงและไมใช
ความเรียงในรปูแบบตางๆ ที่ซับซอนขึ้น ถายโอนเปนขอความที่ใชถอยคําของตนเอง 
 ต. 1.3.2 นําเสนอความคิดรวบยอดเกีย่วกับเหตุการณตางๆ กิจกรรม สินคาหรือบริการใน
ทองถ่ินของตนดวยวิธีการที่หลากหลายไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ 
  
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1.    ตีความ วิเคราะห และเขาใจความรูสึกของผูพูดในสารแลวแสดงความคิดเห็นได         
      (ต. 1.1.3) 
2. อานสารในรูปแบบตางๆ แลวบอกความคดิรวบยอดได (ต. 1.3.2) 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. อานบทความแลวบอกความหมายของคําศพัท ตีความประโยคและบอกรายละเอียดได 
2. อานบทความแลวสรุปใจความและทําแผนผังความคิดได  

 
สาระสําคัญ 
 การอานเปนการเพิ่มพูนความรู   ทําใหผูอานมีมุมมองที่กวางขึ้นและเปนการเพิ่ม           
ประสิทธิภาพในการอาน โดยเฉพาะการอานบทความดานวิทยาศาสตร  จะทําใหผูอานสามารถ  
กาวทันตอความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจบุัน  
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  บทอานเรื่อง Acupuncture  
 ทักษะ/กระบวนการ 
  ระดมสมอง ตอบคําถาม สํารวจ วเิคราะห สรุปยอ สรุปผังความคิด 
ทําแบบทดสอบ    



 คุณลักษณะ 
  ใฝเรียน รวมมอื  
การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 
  แบบทดสอบการอานเพื่อความเขาใจ  การสาํรวจคําศัพท การเขียนสรุปยอเร่ือง 

การประเมินผล 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน 

4 3 2 1 
น้ําหนกั 

1.  แบบทดสอบการ
อานเพื่อความเขาใจ  
12 ขอๆ ละ 1 คะแนน 

ตอบถูก 10 – 
12 ขอ 

ตอบถูก  7– 9 
ขอ 

ตอบถูก 4 – 6 
ขอ 

ตอบถูก 0 – 3 
ขอ 

2 
(8 

คะแนน) 
2. แบบทดสอบคํา 
ศัพท  มี 20 ขอ ตอบ
ถูกได ขอละ 1
คะแนน 

ตอบถูก 16- 
20 ขอ 

ตอบถูก 11-
15 ขอ 

ตอบถูก 6-10 
ขอ 

ตอบถูก 1- 5 
ขอ 2 

(12 
คะแนน) 

3. การเขียนสรปุยอ
เร่ือง 

เขียนได
ใจความ
เหมาะสม
และใชภาษา
ไดถูกตอง  

เขียนได
ใจความ
เหมาะสมแต
อาจใชภาษา
ผิดบาง
เล็กนอย  

เขียนไดใจความ
ยังไมเหมาะสม
เทาที่ควรและ
ใชภาษา
ผิดพลาดบาง 

เขียนได
ใจความยังไม
เหมาะสมและ
ใชภาษา
ผิดพลาดเปน
สวนใหญ  

3 
(12 

คะแนน) 

รวม      28    คะแนน 
  เกณฑระดับคะแนน 
    24   -    28 =   4 ดีมาก 
    19   -    23 =    3      ดี 
    14   -    18  =    2      พอใช 
    0     -    13           =    1      ปรับปรุง 
 
 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู 
1) การสรางแรงจูงใจ (Motivation) 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางประสบการณ (Creating experience) 

1. หลังจากทักทายนักเรยีนแลว ครูใหดูรูปการฝงเข็ม แลวถามวา What is this picture  
about?, What do you call this treatment?    หากนกัเรียนบอกเปนภาษาไทย ครูถามวามีใครทราบ 
คําศัพทที่เปนภาษาอังกฤษบาง    ครูอาจเลนเกม Hanged man เพื่อทาทายและเราความสนใจของ 
นักเรียนก็ได จนกวาจะไดคําวา acupuncture  ครูใหนักเรยีนดูรูปแลวพยายามอธิบายเกี่ยวกับการ
ฝงเข็ม โดยครูอาจตั้งคําถามเพิ่มเติมเชน   

- What instrument is used in acupuncture? 
- What disease is acupuncture used for? 
- In what country is acupuncture famous?  
- Have you known anyone who has got acupuncture? 
- If you get sick, do you think to get a treatment of acupuncture? Why or why not?  

 ขั้นท่ี 2 ขั้นไตรตรองและวิเคราะหประสบการณ (Analyzing experience) 
2. ครูเขียนตารางบนกระดาน 

K (Know) W (Want to know) L (Learned) 
 
 

  

                ครูใหนักเรยีนชวยกันบอกสิ่งที่นกัเรียนรูจกัเกีย่วกับ acupuncture และครูเขียนคําตอบของ
นักเรียนในชอง K     
 3. ครูถามอีกวานักเรียนตองการจะรูอะไรเพิ่มเติมนอกจากสิ่งที่รูแลว ใหนักเรยีนระดม
สมองชวยกนับอกสิ่งที่ตองการรูโดยครูเขียนคําตอบของนักเรียนลงในชอง W 

4. ครูบอกหัวขอเร่ืองที่จะอานและแจงจดุประสงคใหนกัเรียนทราบเพื่อนักเรียนจะไดมี
จุดมุงหมายในการอาน 
 5. ครูแจก Worksheet 1 ใหนกัเรียนชวยกันทําแบบฝกหัดจับคูระหวางคาํจํากัดความกบั    
คําศัพทที่ปรากฏในบทอานเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในเรื่องศัพทกอนอาน 
 6. นักเรียนและครูรวมกันเฉลย นักเรียนตรวจคะแนนของตนเอง ครูทบทวนเรื่องการหา  
จุดมุงหมายหรอืเจตคติของผูเขียนโดยเปดเวบ็ไซต www.bwc.ac.th/taidream/index1.html  
หลังจากใหนกัเรียนศกึษา คนความากอนลวงหนา 
 
 
 



2)  การพัฒนาความคิดรวบยอด (Concept Development) 
 ขั้นท่ี 3 บูรณาการประสบการณสูความคิดรวบยอด (Integrating reflective analysis into 
concepts) 
 7.  ครูแจก Handout 1 ซ่ึงเปนบทอานเรื่อง Acupuncture ใหนกัเรียนทุกคนและใหคนหา
คําศัพทในWorksheet 1ที่ปรากฏในเนื้อเร่ือง จากนั้นใหขดีเสนใตและเขียนคําที่มีความหมาย
เหมือนกนัของคําศัพทนั้น  

8. ครูแจก Worksheet 2 ซ่ึงเปนคําถามสรุปรายละเอียดของแตละยอหนาจํานวนหาขอ ให
นักเรียนจับคูทาํแบบฝกหัด เพื่อใหนกัเรียนมีจุดมุงหมายในการอานและทําความเขาใจรายละเอียด
โดยรวมของแตละยอหนา ครูยังไมเฉลย 

ขั้นท่ี 4 พัฒนาเปนความคดิรวบยอด/ทักษะ (Developing concepts/skills)   
9.  ครูแจก Worksheet 3 ใหนกัเรียนสรุปเนือ้หาทั้งเรื่องโดยการทําแผนผังความคิด 
10. นักเรียนและครูชวยกนัเฉลยคําตอบ 

3) การฝกปฏบิัต ิ(Practice) 
 ขั้นท่ี 5 ปฏิบตัติามแนวคดิเพือ่สรางงาน (Practicing and reinforcing new materials) 
 11. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ 5 คน แลวใหชวยกันเขยีนเรื่องแบบสรุปยอ ใหจบ
ภายในหนึ่งยอหนา โดยใชขอมูลที่ไดจากแผนผังความคิดใน Worksheet 3  
 12. ครูสุมตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงาน 
 13. นักเรียนอภิปรายและเปรียบเทียบกับผลงานของตนเอง 
 ขั้นท่ี 6 สรางงานเปนของตนเอง (Personalizing the information) 

14. ครูทดสอบความรูจากการอานเรื่องนี้ เพื่อตรวจสอบทักษะการคิดของนักเรียนโดย 
แจก Worksheet 4 ใหนกัเรียนทําเปนรายบคุคล 
 15. นักเรียนและครูรวมกันเฉลย นักเรียนตรวจสอบผลคะแนนของตนเอง 
4) การนําไปใช (Application) 
 ขั้นท่ี 7 วิเคราะหผลงาน (Developing a plan for applying new concepts) 
 16. นกัเรียนวิเคราะหผลงานใน Worksheet 4 ของตนเอง ทําความเขาใจในสิ่งที่ผิดพลาด 
 17.  นักเรียนเติมขอมูลในตาราง KWL ในชอง L วา หลังจากอานเรื่อง Acupuncture แลว 
นักเรียนไดเรียนรูอะไรบาง   
 18. นักเรียนตรวจสอบคําตอบในชอง L วาไดตอบสนองความตองการสิ่งที่อยากจะเรียนรู
ตามที่ตอบไวในชอง W หรือไม 

ขั้นท่ี 8 แลกเปล่ียนประสบการณ (Sharing experience) 
19. นักเรียนตดิผลงานไวที่ผนังหองใหเพื่อนๆไดอานโดยครูใหเพื่อนๆติชมผลงาน ให    

คําแนะนําหรือขอเสนอแนะ 



 
สื่อการเรียนรู 
 1.    ภาพการรกัษาแบบฝงเขม็ 

2. Handout 1 –บทอานเรื่อง Acupuncture 
3. Worksheet 1 –แบบฝกหัดสาํรวจคําศัพททีม่ีความหมายเหมือนกนั  
4. Worksheet 2 –แบบฝกหัดคาํถามสรุปของแตละยอหนา 
5. Worksheet 3 –แบบฝกหัดแผนผังความคิด  
6. Worksheet 4 –แบบทดสอบวัดความเขาใจและทักษะความคิด  
7. เว็บไซต www.bwc.ac.th/taidream/index.html  เร่ืองการหา writer’s purpose, attitude 

and tone of the passage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สื่อ : ภาพการรักษาแบบฝงเข็ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Handout 1 
 Acupuncture is a traditional Chinese medicine that has been viewed with suspicion in the 
west. Many Chinese doctors regard acupuncture as an effective treatment for various illnesses 
such as stroke. Recently, scientific studies of the effects of acupuncture have begun in China and 
almost all trials as a treatment for stroke have been positive. Another study from the UK showed 
that several other countries had found positive results too. 
 The Cochrane Collaboration, an international non – profit organization conducted a 
review of the benefits of acupuncture. They found that those who received treatment within 30 
days of suffering a stroke were much likely to make a positive recovery than those who were not 
treated. “Sham” acupuncture was also conducted and it was found that the differences between 
this and “real” acupuncture were small. They may be because of the “placebo effect” whereby 
patients believe in the treatment and positive effects are expected. 
 However, the biggest problem with the current research is that most studies are of a poor 
quality and are therefore unreliable. For example, only three trails used “sham” acupuncture as a 
control in studies conducted in the UK, whereas no “sham” acupuncture was used in the trials in 
China. Part of the problem is that in the Chinese studies the patients are handed-picked. Patients 
come to the hospital to receive treatment because they already believe and trust in traditional 
medicines. These patients are not willing to be put into a control group to receive “sham” 
treatment and therefore it is difficult to conduct a proper study. 
 There is also a problem with the measurement of the results of acupuncture. Chinese 
doctors believe that outcome measurement of acupuncture should be different from that of those 
used in conventional western medicine because the theory of acupuncture is different. But these 
measurements have not yet been specified. 
 The recent study in China, including 862 patients is the largest trial conducted to date and 
the results could prove to be invaluable in the treatment of stroke patients. However, at present 
there is not enough data available to endorse the routine use of acupuncture. However, it is cheap, 
safe and potentially effective treatment that is trusted by many people, particularly in China. 
 

ท่ีมา: ขอสอบ A-NETวิชาภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2549 
 
 
 

 



Worksheet 1: Vocabulary Survey 
 
Write the synonym or definition of the words in column A by matching the words in column B. 
 

A B 
1. suspicion (n.)     : …………………………… 
2. regard (v.)          : …………………………… 
3. various (adj.)      : …………………………… 
4. positive (adj.)     : …………………………… 
5. recovery (n.)      : …………………………… 
6. traditional (adj.) : …………………………… 
7. stroke (n.)          : …………………………… 
8. effective (adj.)   : …………………………… 
9. illness (n.)          : …………………………… 
10. trial  (n.)          : …………………………… 
11. review (n.)        : …………………………… 
12. suffer (v.)          : …………………………… 
13. unreliable  (adj.)  : …………………………… 
14. invaluable (adj.)  : …………………………… 
15. revolt (n.)         : …………………………… 
16. conventional (adj.) : …………………………… 
17. distinguish (v.)    : …………………………… 
18. encourage (v.)    : …………………………… 
19. drawback (n.)    : …………………………… 
20. endorse (v.)        : …………………………… 
 

A. sickness 
B. inspection 
C. traditional 
D. different, several 
E. efficient 
F. discriminate 
G. support 
H. guarantee 
I.  doubt 
J. to experience pain or difficulty 
K. conventional or customary 
L. precise 
M. experiment 
N. consider 
O. resistance 
P. priceless 
Q. confused 
R. healing or rehabilitation 
S. disadvantage 
T. an occasion when a blood tube in the 
brain suddenly bursts or is blocked which 
damages the brain and can  cause loss of 
the ability to move some part of the body 

 
 
 
 
 
 



Worksheet 2 : Questions for details 
While reading, try to find the answer of the following questions. 
1. Why has acupuncture been viewed with suspicion in the west? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. Why were the results between “sham” and “real” acupuncture similar? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. Why do researchers have problems with “sham” acupuncture? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. Why is acupuncture unreliable? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. Why has acupuncture not yet been used routinely in the west? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Worksheet 3: Mind mapping 
Read the passage and write the answer to complete the mind mapping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUPUNCTURE 

Treatment for …………………...… 
…………………………………….. 

Results of studies 

In China : …………………… 
……………………………… 
……………………………… 

In  the west / UK : 
…………...............………… 
……………………………… 

 

2 types  

........................... 
 

........................... 
 

a  traditional medicine in 
........................................... 

Problems 
.................................................... 
................................................... 
............................................. 

.................................................... 

................................................... 

............................................. 

Sham/ 
Fake- 
Not use 
Real 
needles 

Real 
Acupuncture 
-use real 
needles 

............. 

............ 

............. 

............ 

........... 



Worksheet 4: Reading Comprehension 
Choose the best answer. 
1. From the passage, which definition should be the best for the word “acupuncture”? 
 a. The method of stopping pain and other illnesses by using pressure therapy. 
 b. The method of stopping pain and curing diseases by putting special needles into       
                  certain parts of the body. 
 c. The traditional medical treatment used first in China. 
 d. The alternative medicine for interested people. 
2. What would be the most suitable title for this article? 
 a. Major suspicions about acupuncture 
 b. The revolt against conventional medicine in China 
 c. The validity of acupuncture as an alternative therapy 
 d. The growing acceptance of acupuncture around the world 
3. Why has acupuncture been viewed with suspicion in the west? 
 a. Because there is no solid evidence of its benefits. 
 b. Because westerners do not believe in traditional medicines. 
 c. Because no one has ever benefited from this kind of treatment. 
 d. Because some of the studies have shown that this treatment can work. 
4. Why were the results between “sham” and “real” acupuncture similar? 
 a. Because it is basically the same treatment. 
 b. Because conventional medicine was used as well. 
 c. Because patients took this treatment for a long period of time. 
 d. Because the power of the mind can encourage beneficial effects. 
5. Why are the patients in China not willing to be put into a control group to receive “sham”  
     treatment? 

a. They have already believed and trusted in conventional treatment of real acupuncture. 
b.  It is difficult to conduct the control group experiment. 
c. They don’t want to get placebo effects. 
d. They think sham acupuncture has poor quality. 

 
 
 



6. Why do researchers have problems with “sham” acupuncture? 
 a. Patients want to have placebo treatment. 
 b. There is no way to control the outcome of the study. 
 c. The Chinese doctors are unwilling to conduct this study. 
 d. It is difficult to distinguish between real treatment and placebo effects. 
7. Why is acupuncture difficult to measure? 
 a. Because traditional medicine is hard to interpret in modern time. 
 b. Because the tests conducted are usually unreliable and of poor quality. 
 c. Because there are no agreed measurement standards currently available. 
 d. Because people who suffer from strokes do not demonstrate recovery patterns. 
8. Why has acupuncture not yet been used routinely in the west? 
 a. Not many people trust in the drawbacks of this treatment. 
 b. There is still not enough evidence to support this treatment. 
 c. Many westerners are afraid of putting needles into their bodies. 
 d. Acupuncture has not yet been proved to be a safe form of treatment. 
9.  According to the passage, which statement is not true? 
 a. While acupuncture is believed to be an effective medical treatment in China, it is not  

    generally accepted in UK or in the west. 
 b. Patients treated by sham acupuncture have also got beneficial effects that are similar to  
                  those who are treated by real acupuncture. 
 c. Patients in China , UK and in the west are put into control groups for proper studies.           
 d. The results of studies in China have proved acupuncture to be invaluable for stroke  

     patients; nevertheless, there is no solid evidence to support this treatment in the  
     routine use. 

10. Overall, what mood is portrayed by the end of this article? 
 a. Skeptical    b. Supportive 
 c. Dismissive    d. Informative 
 
 
 
 
 
 
 



วิเคราะหการใชทักษะการคดิในการจัดแผนการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบ 4 MAT 
วิชา อ 43209 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 6 

เร่ือง Acupuncture จํานวน 3  ช่ัวโมง 
 
 

กิจกรรมการเรียนรูในแผนฯ นี้ ทักษะการคิด 
1. ทําขอสอบวัดความเขาใจในการอาน ทักษะความรู  ทักษะความเขาใจ 
2. ระดมพลังสมองตอบคําถามเกี่ยวกับ 
Acupuncture 

ทักษะความรู 

3. สํารวจคําศัพทและบอกความหมายเหมอืน ทักษะความรู 
4. ตอบคําถาม Wh เพื่อสรุปความในแตละยอหนา ทักษะความเขาใจ 
5. สรุปใจความโดยการทําแผนผังความคิดเรื่อง 
Acupuncture 

ทักษะการวิเคราะห 

6. เขียนสรุปยอเร่ือง ทักษะการนําไปใช 
7. อภิปรายคําตอบในตาราง KWL  ทักษะความเขาใจ  ทักษะการสังเคราะห 

ทักษะการสังเคราะห                             
8. ติชม ใหคําแนะนําตอผลงานการจินตนาการ
ของเพื่อน 

ทักษะการประเมิน 

 
 
สรุปทักษะการคิดในแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง Acupuncture  
 

ระดับทักษะการคิด 
ระดับต่ํา ระดับสูง 

ชนิดของทักษะการคิด 
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รวม 10 3 3 - 1 2 1 

 
 
 
 
 
 


