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ค ำน ำ 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้ (แผนการสอน) วชิาภาษาองักฤษช่างเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  (English for 
Industrial Technology) รหสัวชิา 2000-2109 มีเน้ือหาตามจุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา และ
ค าอธิบายรายวชิา ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวส.) พุทธศกัราช 2557  ของส านกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ                  การจดัแผนการจดัการเรียนรู้จากเน้ือหาวชิา
ทั้งหมด 9 หน่วย   ใชเ้วลาเรียน  3  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ มีการจดัเน้ือหาและกิจกรรมในแต่ละบทเรียนดงัน้ี 
          1. Pre – test   แบบทดสอบก่อนหน่วยการเรียน เป็นการทดสอบวา่ผูเ้รียนมีพื้นความรู้ในเร่ืองท่ีจะ
เรียนมากนอ้ยเพียงใด 
          2.  Warm up  เป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน 
          3.  Vocabulary  Practice  ประกอบดว้ยค าศพัทท่ี์เตรียมพร้อมส าหรับการเรียน 

          4.  Grammar Focus  เป็นไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค  ส านวนต่างๆ มีค าอธิบายสั้น ๆ  
ถึงหลกัการใช ้วธีิการน าไปใชใ้นการเขียน การพูด  พร้อมยกตวัอยา่งประโยค ส านวนเพื่อความ 
เขา้ใจของผูเ้รียน 
          5. Listening  and  speaking    เป็นการฝึกทกัษะการฟังเน้ือเร่ือง แลว้ตอบค าถามหรือท า 
กิจกรรมท่ีก าหนด  และฝึกทกัษะการพูดจาบทสนทนาท่ีก าหนดให ้ และจากบทสนทนาท่ีผูเ้รียน 
คิดข้ึน      
         6.  Reading  and  Writing   น าเสนอเน้ือหาส าหรับฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนจาก 
เน้ือหาท่ีก าหนดให ้
           7. Self-study  เป็นการศึกษาคน้ควา้เร่ืองต่าง ๆ จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา  อาจศึกษาเพียงล าพงัหรือเป็นกลุ่ม 
           8. Post – test การทดสอบทา้ยหน่วยการเรียน เป็นการทดสอบเพื่อดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ในแต่ละหน่วยการเรียนวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด 
 แผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัน้ี หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูเ้รียบเรียงขอน้อมรับค าติชมดว้ยความ
ยนิดียิง่ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาต่อไป 

 
ลงช่ือ  ปราณี  ยตะโคตร 
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หลกัสูตรรำยวชิำ 
ช่ือวชิำ วชิำภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชำ 2000-2109 

จ ำนวนคำบสอน     3      คำบ : สัปดำห์ ระดับช้ัน  ปวส.       
 
วชิำภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  (English for Industrial Technology)  
รหัสวชิำ 3000-1209 
จุดประสงค์รำยวชิำ 

1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
2. เพื่อใหส้ามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3. เพื่อใหต้ระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราวเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนงานช่างอุตสาหกรรมจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พูดส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นช่างอุตสาหกรรม 
3. อ่านเร่ืองราวดา้นการใชเ้ทคโนโลยช่ีางอุตสาหกรรมจากส่ือส่ิงพิมพต่์างๆหรือส่ือออนไลน์ 
4. เขียนใหข้อ้มูล รายงานการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรมตามท่ีก าหนด 
5. ใชศ้พัทเ์ทคนิคในงานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนดา้นการฟัง พูด อ่านและเขียนพร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน เขียน เก่ียวกบังานช่างอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  การ
โตต้อบส่ือสารเก่ียวกบังานอาชีพ  การถ่ายโอนความหมายศพัทเ์ทคนิค  การแสดงขั้นตอนการปฏิบติังาน  
การสาธิตและการน าเสนอ  การสรุปความเน้ือเร่ืองดา้นช่างอุตสาหกรรม  การอ่านกฎ ระเบียบ  ขอ้ปฏิบติั
และขอ้หา้มในงานช่างอุตสาหกรรม  การเขียนบนัทึกยอ่  รายงานขอ้มูลการปฏิบติังาน  ปัญหาและการ
แกปั้ญหา  การเขียนน าเสนองานดา้นช่างอุตสาหกรรม    การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษา 
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หน่วย
ท่ี 

ช่ือหน่วย 
จ านวน
คาบ 

ท่ีมา 
A B C D E F G 

1 Tools and Equipments 6 / / / / /   

2 Trades  Study 6 / / / / /   

3 Company  Profile 6 / / / / /   

4 Shapes  and Description 6 / / / / /   

5 Safety  Signs 6 / / / / /   

6 Instructions  6 / / / / /   

7 Demonstration 6 / / / / /   

8 Reading Manual 6 / / / / /   

9 Reporting & Solving Problems 6 / / / / /   

          
          
          
          
          
          
          

รวม 54        
 
หมายเหตุ A = หลกัสูตรรายวชิา   B = เอกสาร  หนงัสือ  ต ารา 
  C =  ประสบการณ์   D = ผูเ้ช่ียวชาญ 
  E = ส่ืออิเลกทรอนิกส์ เวบ็ไซด์  F = งานวจิยั 
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โครงกำรจดักำรเรียนรู้ 
ช่ือวชิำ วชิำภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชำ 2000-2109 

จ ำนวนคำบสอน     3      คำบ : สัปดำห์   ระดับช้ัน  ปวส.       
 
สัปดาห์ท่ี หน่วยท่ี ช่ือหน่วย/รายการสอน จ านวนคาบ 

1 1 Tools and Equipments 3 

2 1 Tools and Equipments 3 

3 2 Trades  Study 3 

4 2 Trades  Study 3 

5 3 Company  Profile 3 

6 3 Company  Profile 3 

7 4 Shapes  and Description 3 

8 4 Shapes  and Description 3 

9 5 Safety  Signs 3 

10 5 Safety  Signs 3 

11 6 Instructions 3 

12 6 Instructions 3 

13 7 Demonstration 3 

14 7 Demonstration 3 

15 8 Reading Manual 3 

16 8 Reading Manual 3 

17 9 Reporting & Solving Problems 3 

18 9 Reporting & Solving Problems 3 
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ตำรำงวเิครำะห์หลกัสูตรรำยวชิำ 
ช่ือวชิำ วชิำภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชำ 2000-2109 

จ ำนวนคำบสอน     3      คำบ : สัปดำห์   ระดับช้ัน  ปวส.       
 

                                
                                 พฤติกรรม 
 
 
ช่ือหน่วย 

พุทธิพิสยั 

ทกั
ษะ

พิส
ัย 

จิต
พิส

ัย 

รว
ม ล า
ดบั

คว
าม
ส า
คญั

 

คว
าม
รู้ค

วา
มจ

 า 

คว
าม
เขา้

ใจ
 

ปร
ะย
กุต

-์น
 าไ
ปใ

ช้ 

วเิค
รา
ะห์

 

สูง
กว

า่ 

Tools and Equipments 2 2 3   4 2 13 1 

Trades  Study 1 1 3   3 2 10 4 

Company  Profile 1 2 3   3 2 11 3 

Shapes  and Description 2 2 3   4 2 13 1 

Safety  Signs 2 2 3   4 2 13 1 

Instructions  2 2 3   4 2 13 1 

Demonstration 1 1 2   3 2 9 5 

Reading Manual 1 1 2      3 2 9 5 

Reporting & Solving 
Problems 

2 2 3   3 2 12 2 

          
          
          
          
          
          
          

รวม 14 15 25   31 18   
ล าดบัความส าคญั 5 4 2   1 3   
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ช่ือวชิา  วชิำภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหัสวิชำ 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหน่วย   Tools and Equipments 
สอนคร้ังท่ี 1-2/18 

ช่ือเร่ือง  Tools and Equipments จ านวน 6 คาบ 
 

หัวข้อเร่ือง 
หวัขอ้เร่ืองของหน่วยท่ี 1  ดงัน้ี    

 1. ค าศพัทเ์ก่ียวกบัเคร่ืองมือพื้นฐานทางช่าง 
 2.  การใช ้a, an, the  การใช ้this, that, these those   ค านามเอกพจน์ พหูพจน์                                                                                                                       
 3. การสนทนาเก่ียวกบัเคร่ืองมือพื้นฐานทางช่าง  
สำระส ำคญั/แนวคดิส ำคญั 
 เคร่ืองมือพื้นฐานทางช่างมีจ านวนมาก สามารถแยกประเภทไดห้ลากหลาย เช่น ตามลกัษณะการใช้
งาน  ช่างตอ้งรู้จกัเคร่ืองมือต่างๆ  สามารถเรียกเคร่ืองมือนั้นๆไดถู้กตอ้ง  จะท าใหเ้กิดความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน นอกจากน้ีการรู้จกัเคร่ืองมือต่างๆท าใหส้ามารถสนทนา ส่ือสารเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือได้
ถูกตอ้งอีกดว้ย 
 

สมรรถนะ 
 มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือพื้นฐานทางช่าง 
 

จุดประสงค์กำรปฏบัิต ิ
 1.  บอกความหมาย ค าศพัทเ์คร่ืองมือพื้นฐานทางช่าง  
 2. อ่านออกเสียงค าศพัทเ์คร่ืองมือพื้นฐานทางช่าง                                                                                          
 3. การสนทนาเก่ียวกบัเคร่ืองมือพื้นฐานทางช่าง                                                                                         
 4.  ใช ้a, an, the  การใช ้this, that, these those   ค านามเอกพจน์ พหูพจน์ไดถู้กตอ้ง                                        
   

เน้ือหำสำระ 
 เน้ือหาสาระของหน่วยท่ี 1 ดงัน้ี  
 1.1 ด้ำนควำมรู้    ศึกษาค าศพัท ์เคร่ืองมือพื้นฐานทางช่าง  และใช ้a, an, the  การใช ้this, that, these 
those   ค านามเอกพจน์ พหูพจน์ 
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2.2 ด้ำนทกัษะ ฝึกทกัษะตามกิจกรรม  1-6 และ Self  study  

 

ส่ือกำรเรียนรู้ 
1. รูปภาพเคร่ืองมือช่าง  

2. บตัรค าศพัทเ์ก่ียวกบัเคร่ืองมือช่าง 

3.  ส่ือของจริง   

กจิกรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ที ่1,2) 
 

กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กจิกรรมครู กจิกรรมนกัเรียน ส่ือ 

เตรียมความพร้อม 
 
ทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นน า 
 
ขั้นสอน 
 
ขั้นสรุป 
 
 
ทดสอบหลงัเรียน 

20 
 

20 
 

20 
 

80 
 

20 
 
 

20 

- อบรมหนา้แถวหนา้ชั้น
เรียนและขานช่ือผูเ้รียน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
- แจง้หวัขอ้/จุดประสงค ์
- ถาม-ตอบ 
- บรรยาย/ถาม-ตอบ/
อภิปราย 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- สรุปผล 
- มอบหมายงาน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

- เขา้เรียนตรงเวลา 
 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- ท าแบบฝึกหดั 
- อภิปรายและสรุป
ร่วมกนั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

-สมุดบนัทึกเวลาเรียน 
 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- กระดาษค าตอบ 
 
-เน้ือหา หน่วยท่ี1 
 
-แบบฝึกหดั 
- กิจกรรม self-study 
 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

รวม 180 นาที  

 
กำรวดัผลและประเมนิผล 

ก่อนเรียน      1) ใชส้มุดบนัทึกเวลาเรียน   ขานช่ือผูเ้รียนและตรวจการตรงต่อเวลา 
                                   2) ทดสอบก่อนเรียน 
          ขณะเรียน        1) ใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม สังเกต  การตอบค าถาม  
                                      ผลการท างานท่ีมอบหมายหรือแบบฝึกหดั   การร่วมกิจกรรม  
          หลงัเรียน        1) ทดสอบหลงัเรียน ใชเ้กณฑผ์า่น 50 % 
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งำนทีม่อบหมำย 
 Self  study 

Try to look for unfamiliar machines, devices, equipments or hand tools in a work place 

and write its names and its usage. 

ผลงำน/ช้ินงำน/ควำมส ำเร็จของผู้เรียน 
1.  ผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี  1-6 
2. ผลการสนทนาเก่ียวกบัเคร่ืองมือพื้นฐานทางช่าง   
3. ผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  (Self  study) 
4.  ผลการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียนของผูเ้รียน 

เอกสำรอ้ำงองิ 
พิมพใ์จ  สายวภูิ. 2558..  ภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวชิำ 3000-1209 .พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือเมืองไทย.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

บันทกึหลงักำรสอน 

 1. ผลกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลกำรเรียนของนักเรียน/ผลกำรสอนของครู/ปัญหำที่พบ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

                                                   ลงช่ือ............................................... 
                (.............................................) 
        ครูผูส้อน 
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แผนกำรจดักำรเรียนรู้ที่ 2 หน่วยที ่2 
ช่ือวชิา  วชิำภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหัสวิชำ 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหน่วย   Trades  Study  สอนคร้ังท่ี 3-4/18 
ช่ือเร่ือง  Trades  Study  จ านวน 6 คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
หวัขอ้เร่ืองของหน่วยท่ี 2  ดงัน้ี       

 1. ค าศพัทเ์ก่ียวกบัอาชีพ  ความรับผดิชอบในงานอาชีพ 
 2.  การถามตอบ Yes/ No และการใช ้can                                                                                                       
 3. การสนทนาเก่ียวกบัอาชีพ และความสามารถ ทกัษะในงานอาชีพ 
 

สำระส ำคญั/แนวคดิส ำคญั 
 อาชีพต่างๆดา้นช่างอุตสาหกรรมมีหลากหลาย แต่ละอาชีพมีความรับผดิชอบและหนา้ท่ีแตกต่างกนั 
หากเรามีความรู้เก่ียวกบัอาชีพ และความรับผดิชอบในหนา้ท่ี ท าใหส้ามารถตดัสินใจไดว้า่เรามีความชอบจะ
ท าอาชีพนั้นหรือไม่ ในขณะเดียวกนัสามารถสนทนา แนะน าผูอ่ื้นเก่ียวกบัอาชีพได ้
 

สมรรถนะ 
                         แสดงความรู้ดา้นค าศพัท ์ส านวน  ประโยคเก่ียวกบัเก่ียวกบัอาชีพ  และความรับผดิชอบใน
งานอาชีพ 
 

จุดประสงค์กำรปฏบัิต ิ
 1.  บอกความหมาย ค าศพัท ์เก่ียวกบัอาชีพ  ความรับผดิชอบในงานอาชีพ 
 2.  การสนทนาเก่ียวกบัเก่ียวกบัอาชีพ  ความรับผิดชอบในงานอาชีพ                                                                    
 3. การถาม ตอบโดย Yes/ No Questions และการใช ้can                                                                                                        
เน้ือหำสำระ 
 เน้ือหาสาระของหน่วยท่ี 2 ดงัน้ี  
 1.1 ด้ำนควำมรู้    ศึกษาค าศพัท ์เก่ียวกบัอาชีพ  ความรับผดิชอบในงานอาชีพ 
 2.2 ด้ำนทกัษะ ฝึกทกัษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  
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ส่ือกำรเรียนรู้ 
1. รูปภาพเก่ียวกบัอาชีพ  ความรับผดิชอบในอาชีพ 
2.  บตัรค าศพัทเ์ก่ียวกบัอาชีพ  ความรับผดิชอบในอาชีพ 
3. วซีีดี , เวบ็ไซด์, เพลง,  ภาพยนตร์ 

 

กจิกรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ที ่3,4) 
 

กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กจิกรรมครู กจิกรรมนกัเรียน ส่ือ 

เตรียมความพร้อม 
 
ทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นน า 
 
ขั้นสอน 
 
ขั้นสรุป 
 
 
ทดสอบหลงัเรียน 

20 
 

20 
 

20 
 

80 
 

20 
 
 

20 

- อบรมหนา้แถวหนา้ชั้น
เรียนและขานช่ือผูเ้รียน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
- แจง้หวัขอ้/จุดประสงค ์
- ถาม-ตอบ 
- บรรยาย/ถาม-ตอบ/
อภิปราย 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- สรุปผล 
- มอบหมายงาน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

- เขา้เรียนตรงเวลา 
 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- ท าแบบฝึกหดั 
- อภิปรายและสรุป
ร่วมกนั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

-สมุดบนัทึกเวลาเรียน 
 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- กระดาษค าตอบ 
 
-เน้ือหา หน่วยท่ี 2 
 
-แบบฝึกหดั 
- กิจกรรม self-study 
 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

รวม 180 นาที  

 
กำรวดัผลและประเมนิผล 

ก่อนเรียน      1) ใชส้มุดบนัทึกเวลาเรียน  ขานช่ือผูเ้รียนและตรวจการตรงต่อเวลา 
                                   2) ทดสอบก่อนเรียน 
             ขณะเรียน        1) ใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบค าถาม     ผลการท างานท่ีมอบหมายหรือ   
                                     แบบฝึกหดั   การร่วมกิจกรรม  
             หลงัเรียน        1) ทดสอบหลงัเรียน ใชเ้กณฑผ์า่น 50 % 
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งำนทีม่อบหมำย 
 Self  study 

             Research on different kinds of work or jobs which are not familiar to you and write their 

related works. 

ผลงำน/ช้ินงำน/ควำมส ำเร็จของผู้เรียน 
1. ผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี  1-6 
2. ผลการสนทนาเก่ียวกบัเก่ียวกบัอาชีพ  ความรับผิดชอบในอาชีพ                                                                     
3.  ผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  (Self  study) 
4.  ผลการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียนของผูเ้รียน 

 

เอกสำรอ้ำงองิ 
 

พมิพใ์จ  สายวภูิ. 2558..  ภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  (English for Industrial 
Technology) รหัสวชิำ 3000-1209 .พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือเมืองไทย.  
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บันทกึหลงักำรสอน 

 1. ผลกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลกำรเรียนของนักเรียน/ผลกำรสอนของครู/ปัญหำที่พบ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

                  ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                                        ครูผูส้อน 
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แผนกำรจดักำรเรียนรู้ที่ 3 หน่วยที ่3 
ช่ือวชิา  วชิำภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหัสวิชำ 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหน่วย   Company Profile สอนคร้ังท่ี 5-6/18 
ช่ือเร่ือง  Company Profile จ านวน 6 คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
หวัขอ้เร่ืองของหน่วยท่ี 3  ดงัน้ี       
1. ค าศพัทเ์ก่ียวกบั Company Profile 

2. การเขียน Company Profile 

3. การน าเสนอ Company Profile 

4. การสนทนาเก่ียวกบั Company Profile 

สำระส ำคญั/แนวคดิส ำคญั 

การประกอบธุรกิจหรือท างาน ผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูท้  างานควรรู้เก่ียวกบั Company 
Profile ซ่ึงเป็นรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบับริษทั เช่นประวติัการก่อตั้ง ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศพัท ์กิจการท่ี
ประกอบธุรกิจ เป็นตน้ Company Profile จะช่วยใหผู้อ่ื้นเขา้ใจและรู้จกับริษทัมากข้ึน เป็นขอ้มูลให้
ผูอ่ื้นตดัสินใจวา่จะติดต่อหรือท าธุรกิจร่วมกนัหรือไม่  

สมรรถนะ 

 การสนทนาและน าเสนอเก่ียวกบั Company Profile 

จุดประสงค์กำรปฏบิัติ 

 1.  บอกความหมาย ค าศพัท ์เก่ียวกบั Company Profile                                                               
 2.  การเขียน Company Profile                                                                                                               
 3.  การสนทนาเก่ียวกบั Company Profile                                                                                               
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 4.  การเขียน Company Profile                                                                                                                
 5.  การน าเสนอ Company Profile                                                                                                             
เน้ือหำสำระ 
 เน้ือหาสาระของหน่วยท่ี 3 ดงัน้ี  

 1.1 ด้ำนควำมรู้    ศึกษาค าศพัท ์ส านวนและประโยคท่ีใชใ้นการการเขียน  การน าเสนอ 
และการสนทนาเก่ียวกบั Company Profile 

2.2 ด้ำนทกัษะ ฝึกทกัษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  

ส่ือกำรเรียนรู้ 
1. รูปภาพเก่ียวกบัการ Company Profile 

2. บตัรค าศพัทเ์ก่ียวกบั Company Profile 
3. ส่ือของจริง   

กจิกรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ที ่5,6) 
 

กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กจิกรรมครู กจิกรรมนกัเรียน ส่ือ 

เตรียมความพร้อม 
 
ทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นน า 
 
ขั้นสอน 
 
ขั้นสรุป 
 
 
ทดสอบหลงัเรียน 

20 
 

20 
 

20 
 

80 
 

20 
 
 

20 

- อบรมหนา้แถวหนา้ชั้น
เรียนและขานช่ือผูเ้รียน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
- แจง้หวัขอ้/จุดประสงค ์
- ถาม-ตอบ 
- บรรยาย/ถาม-ตอบ/
อภิปราย 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- สรุปผล 
- มอบหมายงาน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

- เขา้เรียนตรงเวลา 
 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- ท าแบบฝึกหดั 
- อภิปรายและสรุป
ร่วมกนั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

-สมุดบนัทึกเวลาเรียน 
 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- กระดาษค าตอบ 
 
-เน้ือหา หน่วยท่ี 3 
 
-แบบฝึกหดั 
- กิจกรรม self-study 
 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

รวม 180 นาที  
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กำรวดัผลและประเมนิผล 
ก่อนเรียน      1) ใชส้มุดบนัทึกเวลาเรียน  ขานช่ือผูเ้รียนและตรวจการตรงต่อเวลา 

                                   2) ทดสอบก่อนเรียน 
             ขณะเรียน        1) ใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบค าถาม ผลการท างานท่ีมอบหมายหรือ  
                                    แบบฝึกหดั   การร่วมกิจกรรม  
 
              หลงัเรียน        1) ทดสอบหลงัเรียน ใชเ้กณฑผ์า่น 50 % 

 
งำนทีม่อบหมำย 
 Self  study 

1.  Study more company profile sample and try to make it. 

2. Try to present the company profile. 

ผลงำน/ช้ินงำน/ควำมส ำเร็จของผู้เรียน 
1. ผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี  1-6 
2. ผลการน าเสนอ company profile 
3. ผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  Self  study 
4. ผลการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียนของผูเ้รียน 

เอกสำรอ้ำงองิ 
พิมพใ์จ  สายวภูิ. 2558..  ภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวชิำ 3000-1209 .พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือเมืองไทย.  
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บันทกึหลงักำรสอน 

 1. ผลกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลกำรเรียนของนักเรียน/ผลกำรสอนของครู/ปัญหำที่พบ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

                                                                                                                 ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                                    (.............................................) 
                                                                                                                                ครูผูส้อน 
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แผนกำรจดักำรเรียนรู้ที่ 4 หน่วยที ่4 
ช่ือวชิา  วชิำภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหัสวิชำ 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหน่วย   Shapes and Descriptions สอนคร้ังท่ี 7-8/18 
ช่ือเร่ือง  Shapes and Descriptions จ านวน 6 คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
หวัขอ้เร่ืองของหน่วยท่ี 4  ดงัน้ี       

1. ค าศพัทเ์ก่ียวกบัรูปทรงและการบรรยายรูปทรง 

2. การบรรยายรูปทรงโดยใช ้Have /Has , How many, Yes/No Question 

3. การพูดสนทนาเก่ียวกบัรูปทรงและการบรรยายรูปทรง 

สำระส ำคญั/แนวคดิส ำคญั 
 การปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรมตอ้งเก่ียวขอ้งกบัรูปทรง ต่างๆ การเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองรูปทรงจึงเป็น
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัช่าง  และหากสามารถบรรยายรูปทรงต่างๆไดก้็จะท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

สมรรถนะ 
 แสดงความรู้ดา้นค าศพัท ์ส านวน  ประโยคท่ีใชใ้นพูดสนทนาเก่ียวกบัรูปทรงและการบรรยาย
รูปทรง 
จุดประสงค์กำรปฏบัิต ิ

1. บอกความหมาย ค าศพัท ์เก่ียวกบัรูปทรงและการบรรยายรูปทรง 

2. ถามตอบเก่ียวกบัรูปทรงและการบรรยายรูปทรง 

3. สนทนาเก่ียวกบัรูปทรงและการบรรยายรูปทรง 

เน้ือหำสำระ 
 เน้ือหาสาระของหน่วยท่ี 4 ดงัน้ี  

1.1 ด้ำนควำมรู้    ศึกษาค าศพัท ์ส านวนและประโยคท่ีใชเ้ก่ียวกบัรูปทรงและการบรรยาย

รูปทรง 
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2.2 ด้ำนทกัษะ ฝึกทกัษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  

ส่ือกำรเรียนรู้ 
1. รูปภาพเก่ียวกบัรูปทรง 
2. บตัรค าศพัทเ์ก่ียวกบัรูปทรง 
3. ส่ือของจริง   
4. วซีีดี , เวบ็ไซด์, เพลง,  ภาพยนตร์ 

กจิกรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ที ่7,8) 
 

กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กจิกรรมครู กจิกรรมนกัเรียน ส่ือ 

เตรียมความพร้อม 
 
ทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นน า 
 
ขั้นสอน 
 
ขั้นสรุป 
 
 
ทดสอบหลงัเรียน 

20 
 

20 
 

20 
 

80 
 

20 
 
 

20 

- อบรมหนา้แถวหนา้ชั้น
เรียนและขานช่ือผูเ้รียน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
- แจง้หวัขอ้/จุดประสงค ์
- ถาม-ตอบ 
- บรรยาย/ถาม-ตอบ/
อภิปราย 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- สรุปผล 
- มอบหมายงาน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

- เขา้เรียนตรงเวลา 
 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- ท าแบบฝึกหดั 
- อภิปรายและสรุป
ร่วมกนั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

-สมุดบนัทึกเวลาเรียน 
 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- กระดาษค าตอบ 
 
-เน้ือหา หน่วยท่ี  4 
 
-แบบฝึกหดั 
- กิจกรรม self-study 
 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

รวม 180 นาที  

 
กำรวดัผลและประเมนิผล 

ก่อนเรียน      1) ใชส้มุดบนัทึกเวลาเรียน ขานช่ือผูเ้รียนและตรวจการตรงต่อเวลา 
                                   2) ทดสอบก่อนเรียน 
          ขณะเรียน        1) ใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบค าถาม ผลการท างานท่ีมอบหมายหรือ 
                                       แบบฝึกหดั   การร่วมกิจกรรม  
 
          หลงัเรียน        1) ทดสอบหลงัเรียน ใชเ้กณฑผ์า่น 50 % 
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งำนทีม่อบหมำย 
 Self  study 

 Choose any object from your workplace or home and describe it by shape, color or weight 

and it usage. 

ผลงำน/ช้ินงำน/ควำมส ำเร็จของผู้เรียน 
1. ผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี  1-6 
2. ผลการแสดงสนทนาเก่ียวกบัรูปทรงและการบรรยายรูปทรง 

3.  ผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  Self  study 

4.  ผลการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียนของผูเ้รียน 

เอกสำรอ้ำงองิ 

 
พิมพใ์จ  สายวภูิ. 2558..  ภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวชิำ 3000-1209 .พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือเมืองไทย.  
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บันทกึหลงักำรสอน 

 1. ผลกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลกำรเรียนของนักเรียน/ผลกำรสอนของครู/ปัญหำที่พบ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

                                                                                                                 ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                                      (.............................................) 
                                                                                                                                  ครูผูส้อน 
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แผนกำรจดักำรเรียนรู้ที่ 5 หน่วยที ่5 
ช่ือวชิา  วชิำภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหัสวิชำ 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหน่วย   Safety Signs สอนคร้ังท่ี 9-10/18 
ช่ือเร่ือง  Safety Signs จ านวน 6 คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
หวัขอ้เร่ืองของหน่วยท่ี 5  ดงัน้ี       

 1. ค าศพัทเ์ก่ียวกบัป้าย  สัญลกัษณ์     และความปลอดภยัดา้นช่างอุตสาหกรรม 
 2.  ความหมายป้าย  สัญลกัษณ์     และความปลอดภยัดา้นช่างอุตสาหกรรม 
 3. การเตือนถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 
 4. ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบติั  ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัและตอ้งไม่ปฏิบติัเก่ียวกบัดา้นช่างอุตสาหกรรม 
 

สำระส ำคญั/แนวคดิส ำคญั 
 ความปลอดภยัในการปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีช่างอุตสาหกรรมตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่  การ
เรียนรู้  อ่านและรู้ความหมายป้าย สัญลกัษณ์เก่ียวกบัความปลอดภยัจึงเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานใหเ้กิด
ความปลอดภยั เพราะผูป้ฏิบติังานจะไดท้ราบถึงส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบติั  ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัและตอ้งไม่
ปฏิบติัเก่ียวกบัดา้นช่างอุตสาหกรรม 
 

สมรรถนะ 
 แสดงความรู้ดา้นค าศพัท ์ส านวน  ประโยคท่ีใช้เก่ียวกบัป้าย  สัญลกัษณ์     และความปลอดภยัดา้น
ช่างอุตสาหกรรม  การเตือนถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบติั  ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัและตอ้งไม่
ปฏิบติัเก่ียวกบัดา้นช่างอุตสาหกรรม 
 

จุดประสงค์กำรปฏบัิต ิ

 1.  บอกความหมาย ค าศพัท ์เก่ียวกบัป้าย  สัญลกัษณ์และความปลอดภยัดา้นช่างอุตสาหกรรม 
 2.  อ่านป้าย  สัญลกัษณ์และความปลอดภยัดา้นช่างอุตสาหกรรม 
 3. สนทนาเก่ียวกบัป้าย  สัญลกัษณ์และความปลอดภยัดา้นช่างอุตสาหกรรม 
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เน้ือหำสำระ 
 เน้ือหาสาระของหน่วยท่ี 5 ดงัน้ี  
 1.1 ด้ำนควำมรู้    ศึกษาค าศพัท ์ส านวนและประโยคท่ีใช้เก่ียวกบัป้าย  สัญลกัษณ์     และความ
ปลอดภยัดา้นช่างอุตสาหกรรม  การเตือนถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบติั  ส่ิงท่ีตอ้ง
ปฏิบติัและตอ้งไม่ปฏิบติัเก่ียวกบัดา้นช่างอุตสาหกรรม 
             2.2 ด้ำนทกัษะ ฝึกทกัษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  

ส่ือกำรเรียนรู้ 
1. รูปภาพป้าย  สัญลกัษณ์     และความปลอดภยัดา้นช่างอุตสาหกรรม 
2. บตัรค าศพัทเ์ก่ียวกบัป้าย  สัญลกัษณ์     และความปลอดภยัดา้นช่างอุตสาหกรรม 
3. ส่ือของจริง   
4. วซีีดี , เวบ็ไซด์, เพลง,  ภาพยนตร์ 

กจิกรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ที ่9,10) 
 

กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กจิกรรมครู กจิกรรมนกัเรียน ส่ือ 

เตรียมความพร้อม 
 
ทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นน า 
 
ขั้นสอน 
 
ขั้นสรุป 
 
 
ทดสอบหลงัเรียน 

20 
 

20 
 

20 
 

80 
 

20 
 
 

20 

- อบรมหนา้แถวหนา้ชั้น
เรียนและขานช่ือผูเ้รียน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
- แจง้หวัขอ้/จุดประสงค ์
- ถาม-ตอบ 
- บรรยาย/ถาม-ตอบ/
อภิปราย 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- สรุปผล 
- มอบหมายงาน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

- เขา้เรียนตรงเวลา 
 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- ท าแบบฝึกหดั 
- อภิปรายและสรุป
ร่วมกนั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

-สมุดบนัทึกเวลาเรียน 
 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- กระดาษค าตอบ 
 
-เน้ือหา หน่วยท่ี 5 
 
-แบบฝึกหดั 
- กิจกรรม self-study 
 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

รวม 180 นาที  
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กำรวดัผลและประเมนิผล 
ก่อนเรียน      1) ใชส้มุดบนัทึกเวลาเรียน  ขานช่ือผูเ้รียนและตรวจการตรงต่อเวลา 

                                   2) ทดสอบก่อนเรียน 
          ขณะเรียน        1) ใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบค าถาม ผลการท างานท่ีมอบหมายหรือ 
                                       แบบฝึกหดั   การร่วมกิจกรรม  
          หลงัเรียน        1) ทดสอบหลงัเรียน ใชเ้กณฑผ์า่น 50 % 

 
งำนทีม่อบหมำย 
 Self  studying 
 1. Familiarize yourselves with signs and other symbols in factories and other places. 
 2. Read procedures before operating an equipment. 
 3. Identify safety measures when accidents happen in your work place. 
  

ผลงำน/ช้ินงำน/ควำมส ำเร็จของผู้เรียน 
1. ผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี  1- 6 
2. ผลการสนทนาเก่ียวกบัป้าย  สัญลกัษณ์     และความปลอดภยัดา้นช่างอุตสาหกรรม  

การเตือนถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบติั  ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัและ
ตอ้งไม่ปฏิบติัเก่ียวกบัดา้นช่างอุตสาหกรรม 

3.  ผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  Self  study 
4.  ผลการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียนของผูเ้รียน 

เอกสำรอ้ำงองิ 

 
พิมพใ์จ  สายวภูิ. 2558..  ภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวชิำ 3000-1209 .พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือเมืองไทย.  
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บันทกึหลงักำรสอน 

 1. ผลกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลกำรเรียนของนักเรียน/ผลกำรสอนของครู/ปัญหำที่พบ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

                                                                                                                  ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                                      (.............................................) 
                                                                                                                                    ครูผูส้อน 
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แผนกำรจดักำรเรียนรู้ที่ 6 หน่วยที ่6 
ช่ือวชิา  วชิำภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหัสวิชำ 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหน่วย   Instructions สอนคร้ังท่ี 11-12/18 
ช่ือเร่ือง  Instructions จ านวน 6 คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
หวัขอ้เร่ืองของหน่วยท่ี 6  ดงัน้ี       

 1. ค าศพัทเ์ก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 2.  การบอกและการสนทนาล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังาน  
 

สำระส ำคญั/แนวคดิส ำคญั 
 ในการปฏิบติังานดา้นช่างอุตสาหกรรมมกัมีการปฏิบติังานท่ีเป็นล าดบั  ขั้นตอนต่างๆ ซ่ึง
ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความเขา้ใจการปฏิบติัแต่ละขั้นตอนและรู้วา่ตอ้งท าอะไรก่อนหลงัตามล าดบั  จึงจะท าให้
การปฏิบติังานส าเร็จดว้ยดีและมีความปลอดภยั  หากผูป้ฏิบติังานไม่เขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติังาน  อนัตราย
จากการปฏิบติังานนั้นๆอาจเกิดข้ึนท าใหบ้าดเจบ็หรือเสียชีวติได ้
 

สมรรถนะ 
 แสดงความรู้  สนทนาเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน 

จุดประสงค์กำรปฏบัิต ิ

 1.  บอกความหมาย ค าศพัท ์เก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 2.  อ่านเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 3. สนทนาเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 4. ปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 

เน้ือหำสำระ 
 เน้ือหาสาระของหน่วยท่ี 6 ดงัน้ี  
 1.1 ด้ำนควำมรู้    ศึกษาค าศพัท ์ส านวนและประโยคท่ีใชเ้ก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน 
  2.2 ด้ำนทกัษะ ฝึกทกัษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  
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ส่ือกำรเรียนรู้ 
1. รูปภาพเก่ียวกบัเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน 

2. บตัรค าศพัทเ์ก่ียวกบัเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3. ส่ือของจริง   

กจิกรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ที ่11,12) 
 

กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กจิกรรมครู กจิกรรมนกัเรียน ส่ือ 

เตรียมความพร้อม 
 
ทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นน า 
 
ขั้นสอน 
 
ขั้นสรุป 
 
 
ทดสอบหลงัเรียน 

20 
 

20 
 

20 
 

80 
 

20 
 
 

20 

- อบรมหนา้แถวหนา้ชั้น
เรียนและขานช่ือผูเ้รียน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
- แจง้หวัขอ้/จุดประสงค ์
- ถาม-ตอบ 
- บรรยาย/ถาม-ตอบ/
อภิปราย 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- สรุปผล 
- มอบหมายงาน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

- เขา้เรียนตรงเวลา 
 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- ท าแบบฝึกหดั 
- อภิปรายและสรุป
ร่วมกนั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

-สมุดบนัทึกเวลาเรียน 
 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- กระดาษค าตอบ 
 
-เน้ือหา หน่วยท่ี 6 
 
-แบบฝึกหดั 
- กิจกรรม self-study 
 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

รวม 180 นาที  

กำรวดัผลและประเมนิผล 
ก่อนเรียน      1) ใชส้มุดบนัทึกเวลาเรียน ขานช่ือผูเ้รียนและตรวจการตรงต่อเวลา 

                                   2) ทดสอบก่อนเรียน 
          ขณะเรียน        1) ใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบค าถาม ผลการท างานท่ีมอบหมายหรือ 
                                       แบบฝึกหดั   การร่วมกิจกรรม  
          หลงัเรียน        1) ทดสอบหลงัเรียน ใชเ้กณฑผ์า่น 50 % 

งำนทีม่อบหมำย 
 Self  study 
 Study more about instruction around yourself. 
 Try to write a set of instruction to show something. 
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ผลงำน/ช้ินงำน/ควำมส ำเร็จของผู้เรียน 
1. ผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี  1- 6 
2. ผลการสนทนาเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน 
3.  ผลการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียนของผูเ้รียน 

เอกสำรอ้ำงองิ 
พิมพใ์จ  สายวภูิ. 2558..  ภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวชิำ 3000-1209 .พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือเมืองไทย.  
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บันทกึหลงักำรสอน 

 1. ผลกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลกำรเรียนของนักเรียน/ผลกำรสอนของครู/ปัญหำที่พบ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

                                                                                                               ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                                     (.............................................) 
                                                                                                                                   ครูผูส้อน 
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แผนกำรจดักำรเรียนรู้ที่ 7 หน่วยที ่7 
ช่ือวชิา  วชิำภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหัสวิชำ 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหน่วย   Demonstrations สอนคร้ังท่ี 13-14/18 
ช่ือเร่ือง  Demonstrations จ านวน 6 คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
หวัขอ้เร่ืองของหน่วยท่ี 7  ดงัน้ี       

1. ค าศพัทเ์ก่ียวกบัการสาธิตการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ 

2. การพูดสาธิตการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ 

3. การสนทนาเก่ียวกบัการสาธิตการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ 

สำระส ำคญั/แนวคดิส ำคญั 
 การรู้ขั้นตอนการท างานของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ต่างๆเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูป้ฏิบติังานดา้น
ช่างอุตสาหกรรม อาจจะศึกษาจากคู่มือ แต่การท่ีช่างสามารถพูดอธิบายและสาธิตขั้นตอนการท างานใหก้บั
ผูอ่ื้นไดเ้ป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเช่นเดียวกนั อาจส าคญัมากกวา่เพราะเป็นการสอนให้ผูอ่ื้นสามารถปฏิบติัได้
อยา่งถูกตอ้ง ช่วยผอ่นแรงช่างไดอี้กดว้ย 
  

สมรรถนะ 
 แสดงความรู้ดา้น ค าศพัทแ์ละการสนทนาเก่ียวกบัการสาธิตการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ 

 

จุดประสงค์กำรปฏบัิต ิ
1. บอกความหมาย ค าศพัท ์เก่ียวกบัการสาธิตการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ 

2. การพูดเก่ียวกบัการสาธิตการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ 

3. 3.  สนทนาเก่ียวกบัการสาธิตการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ 

4. 4.  การเขียนการสาธิตการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ 

เน้ือหำสำระ 
 เน้ือหาสาระของหน่วยท่ี 7 ดงัน้ี  
 1.1 ด้ำนควำมรู้    ศึกษาค าศพัทเ์ก่ียวกบัการสนทนาและการสาธิตการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ 
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2.2 ด้ำนทกัษะ ฝึกทกัษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  

ส่ือกำรเรียนรู้ 
1. รูปภาพเก่ียวกบัเก่ียวกบัค าศพัทเ์ก่ียวกบัการสาธิตการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ 
2.  บตัรค าศพัทเ์ก่ียวกบัเก่ียวกบัการสาธิตการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ 
3. ส่ือของจริง   

4. วซีีดี , เวบ็ไซด์, เพลง,  ภาพยนตร์ 

กจิกรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ที ่13,14) 
 

กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กจิกรรมครู กจิกรรมนกัเรียน ส่ือ 

เตรียมความพร้อม 
 
ทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นน า 
 
ขั้นสอน 
 
ขั้นสรุป 
 
 
ทดสอบหลงัเรียน 

20 
 

20 
 

20 
 

80 
 

20 
 
 

20 

- อบรมหนา้แถวหนา้ชั้น
เรียนและขานช่ือผูเ้รียน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
- แจง้หวัขอ้/จุดประสงค ์
- ถาม-ตอบ 
- บรรยาย/ถาม-ตอบ/
อภิปราย 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- สรุปผล 
- มอบหมายงาน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

- เขา้เรียนตรงเวลา 
 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- ท าแบบฝึกหดั 
- อภิปรายและสรุป
ร่วมกนั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

-สมุดบนัทึกเวลาเรียน 
 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- กระดาษค าตอบ 
 
-เน้ือหา หน่วยท่ี 7 
 
-แบบฝึกหดั 
- กิจกรรม self-study 
 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

รวม 180 นาที  

 
กำรวดัผลและประเมนิผล 

ก่อนเรียน      1) ใชส้มุดบนัทึกเวลาเรียน  ขานช่ือผูเ้รียนและตรวจการตรงต่อเวลา 
                                   2) ทดสอบก่อนเรียน 
          ขณะเรียน        1) ใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบค าถาม ผลการท างานท่ีมอบหมายหรือ 
                                       แบบฝึกหดั   การร่วมกิจกรรม  
          หลงัเรียน        1) ทดสอบหลงัเรียน ใชเ้กณฑผ์า่น 50 % 
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งำนทีม่อบหมำย 
 Self  study 
 1. Study the demonstration from other medias such as internet, You tube, manuals, movie or 
others. 
 2. Try to demonstrate things around you. 
 

ผลงำน/ช้ินงำน/ควำมส ำเร็จของผู้เรียน 
 1.ผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี  1- 6 
 2.ผลการสนทนาเก่ียวกบัการสาธิตการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ 
 3. ผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  (Self  study) 
 4. ผลการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียนของผูเ้รียน 
เอกสำรอ้ำงองิ 

พิมพใ์จ  สายวภูิ. 2558..  ภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  (English for Industrial 
Technology) รหัสวชิำ 3000-1209 .พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือเมืองไทย.  
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บันทกึหลงักำรสอน 

 1. ผลกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลกำรเรียนของนักเรียน/ผลกำรสอนของครู/ปัญหำที่พบ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

                                                                                                                 ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                                      (.............................................) 
                                                                                                                                   ครูผูส้อน 
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แผนกำรจดักำรเรียนรู้ที่ 8 หน่วยที ่8 
ช่ือวชิา  วชิำภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหัสวิชำ 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหน่วย Reading Manual    สอนคร้ังท่ี 15-16/18 
ช่ือเร่ือง   Reading Manual จ านวน 6 คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
หวัขอ้เร่ืองของหน่วยท่ี 8  ดงัน้ี       

1. ค าศพัทเ์ก่ียวกบัส่วนประกอบต่างๆของคู่มือ (Manual) 

2. รายละเอียดต่างๆของคู่มือ (Manual) 

3. การอ่านคู่มือ (Manual) 

สำระส ำคญั/แนวคดิส ำคญั 
 คู่มือการปฏิบติังาน  การประกอบช้ินส่วน การท างานของเคร่ืองมืออุปกรณ์  การแกไ้ขความ
ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับช่างอุตสาหกรรมซ่ึงส่ิงต่างๆเพล่าน้ีสามารถศึกษาไดจ้ากคู่มือ  
การอ่านคู่มือไดเ้ขา้ใจ ถ่องแทจึ้งมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อช่างเป็นอยา่งยิง่  

สมรรถนะ 
 แสดงความรู้ดา้น ค าศพัท ์ส านวน  ประโยคเก่ียวกบัส่วนประกอบต่างๆของคู่มือ (Manual) และ
รายละเอียดต่างๆของคู่มือ (Manual) 
จุดประสงค์กำรปฏบัิต ิ

1. บอกความหมาย ค าศพัท ์เก่ียวกบัส่วนประกอบต่างๆของคู่มือ (Manual) 

2. บอกรายละเอียดส่วนต่างๆของคู่มือ (Manual) 

3. อ่านคู่มือ (Manual) 

4. สนทนาเก่ียวกบัความผดิพลาด เสียหายของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

เน้ือหำสำระ 
 เน้ือหาสาระของหน่วยท่ี 8 ดงัน้ี  
 1.1 ด้ำนควำมรู้    ศึกษาค าศพัท ์ส านวน  ประโยคท่ีใชเ้ก่ียวกบัส่วนประกอบต่างๆของคู่มือ 

(Manual) และรายละเอียดต่างๆของคู่มือ (Manual) 
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 2.2 ด้ำนทกัษะ ฝึกทกัษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  
ส่ือกำรเรียนรู้ 

1. รูปภาพเก่ียวกบัค าศพัทส่์วนประกอบต่างๆของคู่มือ (Manual) และรายละเอียดต่างๆของ
คู่มือ (Manual) 

2. บตัรค าศพัทเ์ก่ียวกบัส่วนประกอบต่างๆของคู่มือ (Manual) และรายละเอียดต่างๆของคู่มือ 
(Manual) 

3. ส่ือของจริง   
4. วซีีดี , เวบ็ไซด์, เพลง,  ภาพยนตร์ 

กจิกรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ที ่15,16) 
 

กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กจิกรรมครู กจิกรรมนกัเรียน ส่ือ 

เตรียมความพร้อม 
 
ทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นน า 
 
ขั้นสอน 
 
ขั้นสรุป 
 
 
ทดสอบหลงัเรียน 

20 
 

20 
 

20 
 

80 
 

20 
 
 

20 

- อบรมหนา้แถวหนา้ชั้น
เรียนและขานช่ือผูเ้รียน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
- แจง้หวัขอ้/จุดประสงค ์
- ถาม-ตอบ 
- บรรยาย/ถาม-ตอบ/
อภิปราย 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- สรุปผล 
- มอบหมายงาน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

- เขา้เรียนตรงเวลา 
 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- ท าแบบฝึกหดั 
- อภิปรายและสรุป
ร่วมกนั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

-สมุดบนัทึกเวลาเรียน 
 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- กระดาษค าตอบ 
 
-เน้ือหา หน่วยท่ี  8 
 
-แบบฝึกหดั 
- กิจกรรม self-study 
 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

รวม 180 นาที  

 
กำรวดัผลและประเมนิผล 

ก่อนเรียน      1) ใชส้มุดบนัทึกเวลาเรียนฯ ขานช่ือผูเ้รียนและตรวจการตรงต่อเวลา 
                                   2) ทดสอบก่อนเรียน 
           ขณะเรียน        1) ใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบค าถาม ผลการท างานท่ีมอบหมายหรือ 
                                       แบบฝึกหดั   การร่วมกิจกรรม  
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           หลงัเรียน        1) ทดสอบหลงัเรียน ใชเ้กณฑผ์า่น 50 % 

งำนทีม่อบหมำย 
 Self  study 

1.Try to choose a device, tool or equipment that you are familiar with. Study its manual. 

2. Present  a device, tool or equipment to class using a manual. Show the different parts and 

give a brief description and function of each.  

ผลงำน/ช้ินงำน/ควำมส ำเร็จของผู้เรียน 
1.ผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี  1- 6 

 2.ผลการ อ่านคู่มือ (Manual) และสนทนาเก่ียวกบัความผดิพลาด เสียหายของเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ 

3. ผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  (Self  study) 

4. ผลการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียนของผูเ้รียน 

เอกสำรอ้ำงองิ 

 
พิมพใ์จ  สายวภูิ. 2558..  ภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวชิำ 3000-1209 .พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือเมืองไทย.  
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บันทกึหลงักำรสอน 

 1. ผลกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลกำรเรียนของนักเรียน/ผลกำรสอนของครู/ปัญหำที่พบ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

                                                                                                                   ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                                       (.............................................) 
                                                                                                                                      ครูผูส้อน 
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แผนกำรจดักำรเรียนรู้ที่ 9 หน่วยที ่9 
ช่ือวชิา  วชิำภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหัสวิชำ 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหน่วย  Reports and Solving Problems สอนคร้ังท่ี 17-18/18 
ช่ือเร่ือง  Reports and Solving Problems จ านวน 6 คาบ 

 

หัวข้อเร่ือง 
หวัขอ้เร่ืองของหน่วยท่ี 9  ดงัน้ี       

1. ค าศพัทเ์ก่ียวกบัความผดิพลาดของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรในการปฏิบติังานดา้นช่าง

อุตสาหกรรม 

2. การอธิบายความผดิพลาดของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรในการปฏิบติังานดา้นช่างอุตสาหกรรม 

3. การเขียน Job report 

4. โครงสร้างประโยคและการใช ้past simple, future simple และ present perfect tense 

สำระส ำคญั/แนวคดิส ำคญั 
 ความผดิพลาดและความเสียหายต่างๆรวมถึงอุบติัเหตุเกิดจากหลายสาเหตุดว้ยกนั เช่น ผูป้ฏิบติังาน 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ช ารุด เสียหาย  ความประมาทเลินเล่อ  อยา่งไรก็ตามผูป้ฏิบติังานตอ้งหาสาเหตุของความ
ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาทางป้องกนั แกไ้ขก่อนท่ีจะเกิดอนัตราย รวมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบถึงผลการปฏิบติังานหรือความกา้วหนา้ของงาน 
 

สมรรถนะ 
                      อธิบายความผดิพลาดของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรในการปฏิบติังานดา้นช่างอุตสาหกรรม และการ

เขียน Job report 

จุดประสงค์กำรปฏบัิต ิ

              1.  บอกความหมาย ค าศพัท ์เก่ียวกบัความผดิพลาดของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรในการปฏิบติังานดา้น
ช่างอุตสาหกรรม 
 2.  อธิบายความผดิพลาดของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรในการปฏิบติังานดา้นช่างอุตสาหกรรม 
 3.  สนทนาเก่ียวกบัความผดิพลาดของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรในการปฏิบติังานดา้นช่างอุตสาหกรรม 
             4.  เขียน Job report 
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เน้ือหำสำระ 
 เน้ือหาสาระของหน่วยท่ี 9 ดงัน้ี  
                1.1 ด้ำนควำมรู้    ศึกษาค าศพัท ์ส านวน ประโยคเก่ียวกบัความผดิพลาดของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร
ในการปฏิบติังานดา้นช่างอุตสาหกรรม 
 
                2.2 ด้ำนทกัษะ ฝึกทกัษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  

ส่ือกำรเรียนรู้ 
1. รูปภาพค าศพัท ์เก่ียวกบัความผดิพลาดของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรในการปฏิบติังานดา้นช่าง

อุตสาหกรรม 

2. บตัรค าศพัทเ์ก่ียวกบัความผิดพลาดของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรในการปฏิบติังานดา้นช่าง

อุตสาหกรรม 

3. ส่ือของจริง   
4. วซีีดี , เวบ็ไซด์, เพลง,  ภาพยนตร์ 

กจิกรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ที ่17) 
 

กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กจิกรรมครู กจิกรรมนกัเรียน ส่ือ 

เตรียมความพร้อม 
 
ทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นน า 
 
ขั้นสอน 
 
ขั้นสรุป 
 
 
ทดสอบหลงัเรียน 

20 
 

20 
 

20 
 

80 
 

20 
 
 

20 

- อบรมหนา้แถวหนา้ชั้น
เรียนและขานช่ือผูเ้รียน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
- แจง้หวัขอ้/จุดประสงค ์
- ถาม-ตอบ 
- บรรยาย/ถาม-ตอบ/
อภิปราย 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- สรุปผล 
- มอบหมายงาน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

- เขา้เรียนตรงเวลา 
 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- ท าแบบฝึกหดั 
- อภิปรายและสรุป
ร่วมกนั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

-สมุดบนัทึกเวลาเรียน 
 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- กระดาษค าตอบ 
 
-เน้ือหา หน่วยท่ี 9 
 
-แบบฝึกหดั 
- กิจกรรม self-study 
 
- แบบทดสอบหลัง
เรียน 

รวม 180 นาที  
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กจิกรรมกำรเรียนรู้ (สัปดำห์ที ่18)   
กระบวนกำร เวลำ (นำท)ี กจิกรรมครู กจิกรรมนกัเรียน ส่ือ 

เตรียมความพร้อม 
 
ทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นน า 
 
ขั้นสอน 
 
ขั้นสรุป 
 
 
ทดสอบหลงัเรียน 
 
 
สอบปลายภาค 

10 
 

20 
 

10 
 

40 
 

20 
 
 

20 
 
 

60 

- อบรมหนา้แถวหนา้ชั้น
เรียนและขานช่ือผูเ้รียน 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
- แจง้หวัขอ้/จุดประสงค ์
- ถาม-ตอบ 
- บรรยาย/ถาม-ตอบ/
อภิปราย 
- ใหท้ าแบบฝึกหดั 
- สรุปผล 
 
- ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบ
หลงัเรียน 
 
-ใหน้กัเรียนสอบปลายภาค 

- เขา้เรียนตรงเวลา 
 
- ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- แสดงความคิดเห็นอยา่ง
มีเหตผุล 
- ท าแบบฝึกหดั 
- อภิปรายและสรุป
ร่วมกนั 
- ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 
- สอบปลายภาค 

-สมุดบนัทึกเวลาเรียน 
 
- แบบทดสอบก่อน
เรียน 
- กระดาษค าตอบ 
 
-เน้ือหา หน่วยท่ี 9 
 
-แบบฝึกหดั 
 
 
-แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 
-แบบทดสอบ 

รวม 180 นาที  

 
กำรวดัผลและประเมนิผล 

ก่อนเรียน      1) ใชส้มุดบนัทึกเวลาเรียนฯ ขานช่ือผูเ้รียนและตรวจการตรงต่อเวลา 
                                   2) ทดสอบก่อนเรียน 
           ขณะเรียน        1) ใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบค าถาม ผลการท างานท่ีมอบหมายหรือ 
                                       แบบฝึกหดั   การร่วมกิจกรรม  
           หลงัเรียน        1) ทดสอบหลงัเรียน ใชเ้กณฑผ์า่น 50 % 

งำนทีม่อบหมำย 
 Self  study 
      1. Get an example of a job report from a company and share with the class. 
      2. Practice the grammar focus when you deal with customers. 

ผลงำน/ช้ินงำน/ควำมส ำเร็จของผู้เรียน 
1.ผลการปฏิบติักิจกรรมท่ี  1- 6 
2.ผลการอธิบายและการสนทนาเก่ียวกบัความผดิพลาดของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรในการ
ปฏิบติังานดา้นช่างอุตสาหกรรม 
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3. ผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  (Self  study) 

4. ผลการท าแบบทดสอบทา้ยบทเรียนของผูเ้รียน 

เอกสำรอ้ำงองิ 
พิมพใ์จ  สายวภูิ. 2558..  ภำษำองักฤษช่ำงเทคโนโลยอีุตสำหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวชิำ 3000-1209 .พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือเมืองไทย.  
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บันทกึหลงักำรสอน 

 1. ผลกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 2. ผลกำรเรียนของนักเรียน/ผลกำรสอนของครู/ปัญหำที่พบ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 3. แนวทำงกำรแก้ปัญหำ   
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

 

                                                                                                                  ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                                       (.............................................) 
                                                                                                                                       ครูผูส้อน 
 
 
 


