
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5      หนวยการเรียนรูเร่ือง The Golden Touch 
วิชา อ 43209 การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ 

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

                    ผูสอน  นายณฏัฐพล  ภักดีเจริญ  โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 ต. 1.1.4 เขาใจ ตีความ วิเคราะหและแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับขอความ ขอมูล ขาวสาร 
บทความ สารคดี บันเทิงคดทีี่ซับซอนขึ้นจากสื่อส่ิงพิมพหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 ต. 1.3.2 นําเสนอความคิดรวบยอดเกีย่วกับเหตุการณตางๆ  กิจกรรม สินคาหรือบริการใน
ทองถ่ินของตนดวยวิธีการหลากหลายไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ  
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1. ตีความ วิเคราะหหรือแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับขอความในรูปแบบตางๆ และถายโอน
ขอความเปนของตนเองได  
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  อานเรื่องสั้นแลวสามารถเลาเรื่องหรือบอกรายละเอยีดได 

2. ตีความ วิเคราะหเหตุการณจากเรื่องแลวสามารถคาดเดาตอนจบได 
3. เขียนสรุปเรื่องยอโดยใชคําพูดของตนเองได 

 
สาระสําคัญ 
 การอานเรื่องสั้นเปนการอานที่ใหความเพลดิเพลิน ผูอานรูสึกมีความสุขในการอาน ได 
ฝกฝนการอาน การนําเสนอเหตุการณของเรื่องที่อาน เหน็ภาพจินตนาการของผูเขียน เห็นบุคลิก
อุปนิสัยของบุคคลในเหตุการณ และสวนใหญ เร่ืองสั้นจะสอดแทรกคติหรือคําสอน ดังนั้นผูอาน
นอกจากจะไดรับความเพลิดเพลินแลว ยังไดรับแนวคิดทางคุณธรรมอีกดวย   
 
สาระการเรียนรู 
 ความรู 
  เร่ืองสั้น The Golden Touch 
  
 



ทักษะ/กระบวนการ 
  คนควา ระดมสมอง เดาเหตกุารณลวงหนา สรุปยอ (กระบวนการกลุม)  
เขียนประโยคในจินตนาการของตนเองและวาดภาพประกอบ 
 คุณลักษณะ 
  ใฝเรียน รวมมอื สามัคคี 
การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 
  แบบทดสอบการอานเพื่อความเขาใจ  การเขียนเดาเรื่องในตอนจบ    การเขียน
สรุปยอเร่ือง และการเขียนประโยคและวาดภาพในจนิตนาการ  

การประเมินผล 
ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน 

4 3 2 1 
น้ําหนกั 

1.  แบบทดสอบการ
อานเพื่อความเขาใจ  
15 ขอๆ ละ 1 คะแนน 

ตอบถูก 13-
15 ขอ 

ตอบถูก 9-12 
ขอ 

ตอบถูก 5- 8 ขอ ตอบถูก 0-4 
ขอ 

2 
(8 

คะแนน) 
2. การเขียนเดาตอน
จบของเรื่อง 

เขียนได
ใจความ
เหมาะสม
และใชภาษา
ไดถูกตอง 

เขียนได
ใจความ
เหมาะสมแต
อาจใชภาษา
ผิดไปบาง
เล็กนอย 

เขียนไดใจความ
ยังไมเหมาะสม
เทาที่ควรและ
ภาษาทีใ่ชยังมี
ผิดพลาดบาง 

เขียนใจความ
ยังไม
เหมาะสมและ
ภาษาทีใ่ชยังมี
ผิดพลาดเปน
สวนใหญ 

1 
(4 

คะแนน) 

3. การเขียนสรปุยอ
เร่ือง 

เขียนสรุปได
ใจความ
สมบูรณ และ
ใชภาษาได
ถูกตอง 

เขียนสรุปได
ใจความ
คอนขางดี 
และใชภาษา
คอนขาง
ถูกตอง 

เขียนสรุปได
ใจความอยูบาง 
การใชภาษายังมี
ขอผิดพลาด 

เขียนสรุปยัง
ไมไดใจความ 
การใชภาษามี
ขอผิดพลาด
มาก 

2 
(8 

คะแนน) 

4.  การเขียนประโยค
ในจินตนาการและ
วาดภาพประกอบ 

เขียน
ประโยคได
ถูกตองและ
วาด
ภาพประกอบ

เขียนประโยค
ไดถูกตอง
และวาด
ภาพประกอบ
จินตนาการ

เขียนประโยค
ผิดพลาดและ
วาด
ภาพประกอบ
จินตนาการได

เขียนประโยค
ผิดพลาดมาก
และวาด
ภาพประกอบ
จินตนาการไม

2 
(8 

คะแนน) 



ระดับคุณภาพ ประเด็นการประเมิน 
4 3 2 1 

น้ําหนกั 

จินตนาการ
ไดสอดคลอง 
สวยงาม 

ไดสอดคลอง สอดคลอง
เล็กนอย 

สอดคลอง 

รวม      32    คะแนน 
  เกณฑระดับคะแนน 
    28   -    32 =   4 ดีมาก 
    23   -    27 =    3      ดี 
    18   -    22  =    2      พอใช 
    0     -    17           =    1      ปรับปรุง 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
1) การสรางแรงจูงใจ (Motivation) 
  ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางประสบการณ (Creating experience) 
 1. ครูทักทายนกัเรียน แลวถามนักเรียนวา Do you like story tales? ใหนักเรียนบอกชือ่
นิทานที่เคยฟงหรืออาน จากนั้นครูกลาวถึงเรื่อง The Shepherd Boy แลวใหนักเรยีนเลาเรื่องอยาง
ยอๆเปนภาษาอังกฤษโดยครคูอยชวยเหลือ และถามวา What do you learn from this story? 
 2. นักเรียนยกตัวอยางนิทานอื่นที่รูจักพรอมทั้งบอกคติหรือคําสอนจากเรื่องนั้นๆ เชน เร่ือง 
กระตายกับเตา ซ่ึงสอดแทรกคําสอนในเรื่องของความประมาท หมากับเงา กลาวถึงเรือ่งความโลภ 
กบเลือกนาย แฝงแนวคิดเรื่องการไมรูจักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีหรือเปนอยู เปนตน  ครูสรุปวา
นิทานสวนใหญจะแฝงคติ คาํสอนไวดวย  

3. ครูเปดเว็บไซต www.bwc.ac.th/taidream/index1.html  เร่ือง คําอางอิงใหนกัเรียนด ูและ
อธิบายวาในบทอานทั่วๆไป มักจะมกีารใชคําอางอิงซึ่งนิยมใชแทนสิ่งที่ไดกลาวมากอนหนานี้ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการใชคําเดิมซ้ําๆ เชนเมื่อมีการกลาวถึงสมชายเปนครั้งที่สอง ก็อาจใชคําวาเขา ซ่ึงก็
หมายถึงสมชายนั่นเอง แลวนักเรียนทําแบบฝกหัดที่อยูในเว็บไซต    สวนแบบฝกหัดเพิ่มเติมให
นักเรียนไปทําเอง  ครูจะเฉลยภายหลัง  
 ขั้นท่ี 2 ขั้นไตรตรองและวิเคราะหประสบการณ (Analyzing experience) 

4. ครูบอกวาวนันี้จะอานนิทานเรื่อง The Golden Touch และแจงจุดประสงคใหนกัเรยีน 
ทราบ  นักเรียนลองวิเคราะหช่ือเร่ืองแลวคาดเดาวานาจะเกีย่วกับอะไร 

5. นักเรียนดภูาพประกอบ แลวคาดเดาสิ่งที่เกี่ยวของเชนคําศัพท  ตัวละครหรือรายละเอียด 
อะไรบาง ใหบรรยายสิ่งที่เห็นจากภาพอยางคราวๆ 



2)  การพัฒนาความคิดรวบยอด (Concept development) 
 ขั้นท่ี 3 บูรณาการประสบการณสูความคิดรวบยอด (Integrating reflective analysis into 
concepts) 
 6. ครูแจก Handout 1 ใหนกัเรียนหาตวัละครในเรื่องวามใีครบาง และมีคําศัพทที่คาดเดาไว
หรือไม  ครูอธิบายคําศัพททีน่าสนใจเพิ่มเติม จากนัน้ใหนักเรียนอานเนื้อเร่ือง 

7. ครูแจก Worksheet 1 ซ่ึงเปนคําถามแบบเลือกตอบใหนักเรียนทําเพือ่ชวยใหสามารถสรุป
เหตุการณสําคัญๆในเรื่องไดดีขึ้น 

8. ครูแบงนกัเรียนเปนกลุม กลุมละ 5 คน แตละกลุมปรกึษาและชวยกนัหาคําตอบ ครู
อธิบายและเฉลยคําตอบเมื่อนักเรียนทําแบบฝกหัดเสร็จแลว 

ขั้นท่ี 4 พัฒนาเปนความคดิรวบยอด/ทักษะ (Developing concepts/skills)   
9.  ครูใหนักเรยีนบอกขอคิดที่ไดจากการอานเรื่องนี้ What do you learn from this story?   

(= People learn by their mistakes.) 
10. ครูบอกวาเรื่องที่อานยังไมจบ ใหนักเรยีนแตละกลุมระดมกําลังสมองชวยกนัคิดวา 

เร่ืองนี้ควรจะจบอยางไร 
3) การฝกปฏบิัต ิ(Practice) 
 ขั้นท่ี 5 ปฏิบตัติามแนวคดิเพือ่สรางงาน (Practicing and reinforcing new materials) 
 11. นักเรียนอานเรื่องอีกครั้งหนึ่งและพิจารณาจากแนวคําตอบในWorksheet1 แลวเขียน
ตอนจบของเรือ่งนี้ ประมาณสองยอหนาสัน้ๆ โดยยอหนาที่หนึ่ง ใหเปนเนื้อหาเกี่ยวกับ Bacchus 
บอกวิธีการแกไข The Golden Touch ใหแก King Midas และยอหนาทีส่อง ใหเขียนเลาถึง King 
Midas ดําเนินการแกไขใหทกุอยางหลุดพนจากการกลายเปนทองไดอยางไร 
 12. ครูสุมตัวแทนกลุมออกมาเลาหนาชั้น 
 13. นักเรียนกลุมอื่นอภิปรายวาเห็นดวยหรือไมกับตอนจบของกลุมที่นําเสนอ 
 ขั้นท่ี 6 สรางงานเปนของตนเอง (Personalizing the information) 
 14. ครูแจก Handout 2 ซ่ึงเปนขอความในตอนจบของเรือ่งใหนกัเรียนอาน แลวทํา 
Worksheet 2 ซ่ึงเปนแบบฝกหัดสรุปเรียงลําดับเหตุการณ เมื่อทําเสร็จแลว ครูเฉลย  
 15.  แตละกลุมเขียนสรุปเรือ่งยอของ The Golden Touch โดยใชคําพดูของตนเอง อาจดู
แนวทางจากคาํตอบของ Worksheet 2 ที่ครูแจกให พรอมทั้งตรวจสอบผลงานวาสรุปเรื่องไดตรง
ประเด็นหรือไม แลวนําสงเปนผลงานของกลุม 
 16. ครูเขียนโจทยบนกระดาน If you yourself could have one wish granted, how would 
you use it and why? ใหนักเรียนแตละคนเขียนความปรารถนาของตนเองวาถาไดรับพรจากพระเจา
ขอหนึ่ง นักเรียนจะขออะไรและใชพรนั้นอยางไร พรอมวาดภาพประกอบ 
 



4) การนําไปใช (Application) 
 ขั้นท่ี 7 วิเคราะหผลงาน (Developing a plan for applying new concepts) 
 17. ครูอธิบายเรื่องโครงสรางประโยคที่ใชในการสมมติ วาใหใชโครงสรางประโยคของ    
If clause ชนิดที่สอง(If + Sub + V2, Sub + would + V1)    และใหนักเรียนเขยีนความปรารถนาของ
ตนเองประมาณหนึ่งยอหนาสั้นๆ แลวตรวจสอบและวาดภาพประกอบจากจินตนาการ 

ขั้นท่ี 8 แลกเปล่ียนประสบการณ (Sharing experience) 
18. นักเรียนนาํเสนอผลงานสรุปเรื่องยอของกลุมและผลงานเดี่ยวของตนเอง  โดยตดิไวที่     

ผนังหองใหเพือ่นดู ใหคําติชมหรือขอเสนอแนะ 
19. ครูใหนักเรียนลงคะแนนเสียงตัดสินผลงานการวาดภาพประกอบจากจินตนาการ ครูให

รางวัลและชมเชยผลงานที่เดนๆ  
 
สื่อการเรียนรู 
 1. Handout 1 – บทอานเรื่อง The Golden Touch 
 2. Handout 2 – บทอานเรื่อง The Golden Touch ตอนจบ 
 3. Worksheet 1 – แบบทดสอบการอานเพือ่ความเขาใจ  
 4. Worksheet 2 – แบบทดสอบเรื่องการสรุปเนื้อหา  
 5. เว็บไซต www.bwc.ac.th/taidream/index1.html เร่ือง reference  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HANDOUT 1 
THE GOLDEN TOUCH 

 King Midas loved gold. Because he was a king, he was already a rich man. But such was 
his love of gold that he never felt that he had enough. He wanted everything to be of gold, or to 
have a covering of gold leaf, but this could not be. He was rich; but he was not that rich. 
 One day, he did the gold Bacchus a good turn. It does not matter here what he did. 
Perhaps he found something that the god had lost and he returned to him. Or perhaps he was kind 
to one of the god’s friends. Whatever it was that he did, Bacchus was pleased with him, and said; 
 “For what you have done, I shall give you one wish. Whatever you ask for, you will 
receive.” 
 Midas did not have to think before asking. He knew what he wanted- or he thought he 
did. 
 “Give me the golden touch,” he said, “so that when I touch something, no matter what it 
is, it will turn to gold.” 
 The god’s face darkened. 
 “Are you sure that is what you want?” he asked. 
 “Quite sure,” Midas answered. “It is all I want in the world.” 
 “Very well,” said Bacchus. “We learn by our mistakes. When you wake up in the 
morning, you will find that you have your wish.” 
 Midas could hardly wait until the next morning; and when he woke he hardly dared to 
touch anything for fear that the god’s promise was only a dream. But when he touched the bed-
clothes, they turned to gold above and beneath him. His own clothes also turned to gold as he put 
them on, and as they did so, they grew hard and heavy. But Midas did not care. What other king 
on earth wore clothes of gold? 
 He went downstairs, into the breakfast room; but he was up earlier than usual, and 
breakfast was not yet ready. So he walked out into the garden. 
 King Midas loved red roses; but he loved gold even more, so he touched all the red roses 
in the garden, one by one. Each and all of them turned to gold at his touch. He had never seen 
anything quite so beautiful all his life. He touched a tree here, a flower there, and a rock beside 
the path. The tree, the flower, and the rock shone in the early morning sunlight, as if they were 
pieces of the sun itself. Midas walked with a light heart. What did Bacchus mean when he said, 
“We learn by our mistakes”? This was no mistake. He was having the time of his life. 



 “I must invite Bacchus into my garden,” he said to himself. “A god should know what it 
is to live like the king who has the golden touch. Why, a king who turns things to gold is not far 
from being a god himself.” 
 With this thought, and others like it, Midas walked from one end of his garden to the 
other, and back again. Then, on a garden seat, he saw his young daughter’s doll. This doll had lost 
the colour that it had had when it was new. Now it was old and uninteresting. Midas touched it, 
and stood back.  
 “How happy my daughter will be now that her doll is made of gold,” he thought. “It is 
much better-looking than it was before.” 
 The king stepped into the breakfast room, and found his breakfast ready on the table 
waiting for him. He put the doll on the chair beside him, and sat down to eat. Just then his 
daughter came in with big tears in her eyes. 
 “What has happened to the roses?” she asked. “They were beautiful red colour. Now they 
are all gold, and hard, and they have lost their smell. They’re not nice any more. They’re nasty! 
Nasty!” 
 Midas was unprepared for his daughter’s tears. They came as an unpleasant surprise. 
But there were still more to come, for at this moment, the king’s daughter saw her doll. She stared 
at it for a moment, in horror, then she tried to pick it up. But she could not raise it above a few 
centimeters off the chair, for it was twenty or thirty times as heavy as it had been before. 
 “How many other little girls have dolls made of gold?” He asked. It was a silly question. 
His daughter had no interest in other little girls and their dolls. Her doll that she carried about 
with her wherever she went, the doll that she loved like a friend, was no longer her doll. It was a 
pretty object to stand on a table in the corner, to look at, to dust, and to pass by. 
 King Midas did not know what to say. There was nothing at all that a man could say to a 
little girl’s tears. He picked up a piece of bread, and it turned to gold in his fingers. He drew his 
egg towards him, to cut the top off, and both the knife, and the egg turned to shining, beautiful, 
useless gold. 
 “Is this what it will mean to have the golden touch?” the King asked. “Am I to eat 
nothing, drink nothing, touch nothing that will not turn to gold? What am I to do? Must someone 
else feed me? Will food and drink turn to gold in my mouth?” 
 The King did not care to find out. He was deeply troubled. This was not what he had 
wanted at all. The dream was going bad. 



 His daughter saw that her father was troubled, so she approached him, and stood beside 
him. The King, without thinking, put his arm round his daughter. Straight away, she turned to 
gold at his touch. She stood still, and lifeless, no less a pretty object than her doll. Her tears stood 
out, hard on her face, and her hair stood thickly about her head like corn. 
 Poor Midas! He fell on his knees on the floor and cried out to Bacchus to save him from 
his foolishness. 
 “Take the golden touch away!” he shouted. “My love of gold has killed the plants in my 
garden; it has killed my daughter’s love for her doll; and now it has killed my daughter. Take the 
golden touch away, or kill me too!” 
 Bacchus heard King Midas calling to him, and he came to see what he could do. 
 The King lay flat on the floor, looking neither like a god, nor a King. 
 “I have learnt my lesson,” he cried. “I only want to be a man with a father’s touch and a 
father’s feelings.” 
 Bacchus had pity on the King. He waited until his crying had stopped, then he spoke to 
him gently, not as a man does who had won his point.” 
(ลองเดาเรื่องวา  Paragraph นี้ Bacchus จะบอกวิธีแกปญหาให King Midas อยางไร) 
………. ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
(ลองเดาเรื่องวา  Paragraph นี้ King Midas จะแกปญหาตามที่ Bacchus บอกอยางไรจงึจะสามารถ
เอา Golden Touch ออกไปได) 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
  

ท่ีมา: หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Improve Your Reading Book Three รายวิชา                
อ 635 – อ 636 ,  กรุงเทพ : โรงพิมพอักษรเจริญทัศน, 1983 หนา 57 – 61 
 



 (สําหรับเฉลยในชวงทีใ่หนกัเรียนเดาเรื่องวาจะดําเนนิตอไปอยางไร) 
     Handout 2 

“Go and wash in the River Pactolous, as the sun rises in the morning,” he told the King.  
“When you step out of the water, you will find that you have lost the golden touch. Take a pot of 
the water, and pour it over your daughter, and she will live again. Whatever you wash with the 
water of the River Pactolus will return to its earlier state.” 
 In the morning, just as the sun was rising, King Midas washed in the River Pactolus. 
When he stepped out of the water, he hardly dared to touch anything for fear that the god’s 
promise was only a dream. But when he touched a white flower, it remained white, and soft, and 
its smell was as beautiful as any Midas had ever known. He filled a pot with water from the river, 
and carried it back with him to the palace. There, he emptied it over his daughter making sure that 
every part of her was touched. He washed her doll, and all else that he had touched. 
 Only the sand that he had stood on before entering the river remained gold under his feet, 
as a remembrance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Worksheet 1: Reading Comprehension 
Choose the best answer. 
1. Why did Midas want everything to be of gold? 
      a. He was a rich man who wanted to share his wealth.  
       b. He loved gold and could not have enough of it. 
       c. He was not rich but it was his ambition so to be. 
       d. He wanted to please the god Bacchus by his richness. 
2. When Bacchus offered Midas one wish, Midas ………………………. 
      a. could not think, at first, what to ask for.      

b. did not dare to ask for what he really wanted. 
      c. said straight away that he wanted the golden touch. 
      d. asked Bacchus to make everything turn to gold. 
3. In the morning, Midas …………………………………. 
     a. woke up from the dream he had been dreaming.  
      b. feared that what Bacchus had said, would not come true. 
       c. started touching everything immediately he woke. 
       d. found that he was made of gold, as Bacchus had promised. 
4. In the garden, …………………………………………. 
      a. Midas ate his breakfast earlier than usual.  
       b. Midas agreed with Bacchus that he had made a mistake. 
       c. everything that Midas touched turned to gold. 
             d. Midas decided not to touch his favourite red roses. 
5. Midas felt ………………………….. 
             a. almost as though he was a real king.             
             b. as if he was a piece of the sun itself. 
            c. as if his heart was gold inside him.    
            d. almost as good as a god himself. 
6. Midas touched his daughter’s doll  because ……………. 
            a. he knew his daughter would prefer it to be of gold. 
            b. he thought she would like it golden as much as he did. 
           c. he knew she thought it was old and ugly.  
           d. he wanted to make it as good as new again. 



7. When his daughter cried, Midas ……………………. 
 a. touched her and turned her to gold. b. was at a loss to know what to do. 
 c. was not at all surprised.  d. knew straight away how to comfort away. 
8. She did not like her doll now because …………………………………. 
 a. it was heavy and hard to touch.  b. it was even less colourful than before. 
 c. gold was not a colour she likes.  d. it has lost the smell it had had before. 
9. “Each and all” (the underlined words) refers to…………………… 
 a. the roses b. the gardens          c. gold roses           d. his touch 
10 “this thought” (the underlined words) refers to ………………………………. 
 a. inviting Bacchus into the garden. 
 b. the power of turning things to gold made him almost a god himself. 
 c. the golden touch. 
 d. other garden seats. 
11. “an unpleasant surprise” (the underlined words) refers to ………………….. 
 a. his daughter’s tears b. the roses     c. the golden roses      d. none of the above 
12. “He did the god a good turn.” This means ………………… 
 a. he played a joke on the god.  b. he gave something back to him. 
 c. he told the god good joke.  d. he was good to the god in some way. 
13. “The god’s face darkened.”  This means……………… 
 a. the god was troubled.   b. the god was very angry. 
 c. the god didn’t understand.  d. the god was sad. 
14.“Midas walked with a light heart.” This means ………………………… 
 a. he could not take anything seriously. b. he walked about without any purpose. 
 c. his heart was beating fast.  d. he was very happy with his new power. 
15. “The dream was going bad.” This means…………………………… 
 a. what had seemed good was proving not to be so. 
 b. what he had feared would happen was happening. 
 c. what had been hoped for was coming to pass. 
 d. he had a nightmare. 
 
 
 



Worksheet 2: The Golden Touch in Summary 
 
Rearrange the following sentences in order that makes sense. 
  

A. But what had begun sweetly, turned sour. 
B. What could be better than making gold? 
C. There were two questions that Midas asked himself. 
D. It had seemed like a wonderful idea. 
E. And what man would not envy him of his golden touch? 
F. It was not long before Midas was regretting of his wish. 

 
Answer : ………………………………………………………… 
 
 
Write a summary of the Golden Touch story using your own words. 
 
………..…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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เร่ือง The Golden Touch จํานวน 3 ช่ัวโมง 
 
 

กิจกรรมการเรียนรูในแผนฯ นี้ ทักษะการคิด 
1. ทําขอสอบวัดความเขาใจในการอาน ทักษะความรู  ทักษะความเขาใจ 
2. อานเรื่องแลวบอกคต/ิขอคิดที่ไดจากเรื่อง ทักษะการสังเคราะห 
3. เดาเหตกุารณตอนจบของเรื่อง ทักษะการสังเคราะห 
4. อภิปรายความคิดเห็นตอเหตุการณตอนจบ
ของกลุมอื่น 

ทักษะการประเมิน 

5. เรียงประโยคใหเปนเรื่องสรุปตามลําดับ    
เหตุการณ 

ทักษะการวิเคราะห 

6. เขียนสรุปเรื่องยอ ทักษะความเขาใจ  ทักษะการนําไปใช 
7. เขียนบรรยายตามจินตนาการของตนเองวาถา
ไดรับพรขอหนึ่ง จะใชทําอะไร  อยางไร 

ทักษะการสังเคราะห 
ทักษะการนําไปใช 

8. วาดภาพความปรารถนาตามจินตนาการของ
ตนเอง 

ทักษะการสังเคราะห 

9. ติชม ใหคําแนะนําตอผลงานการจินตนาการ
ของเพื่อน 

ทักษะการประเมิน 
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