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แนวการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
1.  หลกัสูตรรำยวิชำ  กำรสนทนำภำษำองักฤษ 1 (2000-2106)  มีคำบเรียน  3  คำบ/สัปดำห์  จ  ำนวน  
3  หน่วยกิต 
 1  ภำคเรียน  มีกำรเรียนกำรสอน  18 สัปดำห์ 
 1  ภำคเรียน  มีกำรเรียนกำรสอน  3 คำบ/สัปดำห์ 
 1  ภำคเรียน  มีกำรเรียนกำรสอน  54 คำบ 
 รวมกำรเรียนกำรสอนต่อภำคเรียน  54 คำบ 
2.  กำรเตรียมกำรสอน  จะเตรียมกำรสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์รำยวิชำและโครงสร้ำง
หลกัสูตร 
3.  ส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีใชป้ระกอบกำรเรียนกำรสอนเตรียมไดจ้ำก  เอกสำรประกอบกำรสอน 
และส่ือทำงอินเตอร์เน็ต โดยกำรเน้นให้ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมด้วย
ตนเอง โดยมีรำยช่ือเวบ็ไซด์ท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้ห้ในเอกสำรอำ้งอิงในทำ้ยหน่วยของแต่ละหน่วยกำร
เรียน  
4.  กำรวดัผลและประเมินผล  ใช้กำรสังเกต  กำรซักถำม  ฝึกทกัษะโดยกำรท ำแบบฝึกหัดกำรท ำ
แบบทดสอบ 

  4.1  กำรวดัผลและประเมินผล   ก่อนเรียน  วดัผลโดยกำรทดสอบก่อนเรียน     ขณะเรียน  
วดัผลและประเมินผล  โดยกำรถำมตอบ  และตรวจผลงำนจำกกำรปฏิบติัตำมงำน     ท่ีมอบหมำย  
สังเกตพฤติกรรม  วดัคุณธรรม  จริยธรรม   และ หลงัเรียน  วดัผลและประเมินผลจำกกำรทดสอบ
หลงัเรียน 
 4.2  กำรประเมินผลก ำหนดหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
    อตัรำส่วนระหวำ่งภำคและปลำยภำคเท่ำกบั  80:20 
    กำรก ำหนดคะแนน 
            1)  คะแนนระหวำ่งภำค  80 คะแนน 
     -  ท ำแบบฝึกหดัหลงัเรียน 30 คะแนน 
     -  ควำมสนใจในกำรเรียน 20 คะแนน 
     -   สอบเก็บคะแนนระหวำ่งภำค 20 คะแนน 

  -   เลือกศึกษำเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ตำมควำมสนใจใน    
      ศูนยก์ำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง(SALC)  10   คะแนน 

         
     2)  คะแนนสอบปลำยภำค               20 คะแนน 
    รวม   100 คะแนน 



เกณฑก์ำรประเมิน 
 ประเมินจำกคะแนนรวมตลอดทั้งภำคเรียน  โดยเทียบจำกเกณฑ ์ ดงัน้ี 
ประเมินจำกคะแนนรวมตลอดทั้งภำคเรียน  โดยเทียบจำกเกณฑ ์ ดงัน้ี 
 คะแนน 80-100  หมำยถึง  ดีเยีย่ม  ไดร้ะดบัคะแนน    A 
 คะแนน 75-79  หมำยถึง  ดีมำก  ไดร้ะดบัคะแนน  B+  
 คะแนน 70-74  หมำยถึง  ดี  ไดร้ะดบัคะแนน             B  
 คะแนน 65-69  หมำยถึง  ค่อนขำ้งดี ไดร้ะดบัคะแนน  C+  
 คะแนน 60-64  หมำยถึง  ปำนกลำง ไดร้ะดบัคะแนน  C  
 คะแนน 55-59  หมำยถึง  อ่อน  ไดร้ะดบัคะแนน  D+  
 คะแนน 50-54  หมำยถึง  อ่อนมำก ไดร้ะดบัคะแนน  D  
 คะแนน 0-49  หมำยถึง  ต ่ำกวำ่เกณฑ ์ ไดร้ะดบัคะแนน   F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการสอนทฤษฎแีละปฏบิัติ 
วชิา    2000-2106   การสนทนาภาษาองักฤษ 1 
 3คาบ/สัปดาห์                                            

สัปดาห์ที ่ หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ 
จ านวนคาบ 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 

1-2 Unit 1 Greeting 
         Formal Greeting                 
         Informal Greeting 
        Greeting a person you haven’t seen for  
         a long time  

6  

3-4 Unit 2 Good bye 
        Formal and informal Saying good bye 
        Leaving a place expressions 

6 
 
 

 
 
 

5- 6 Unit 3 Introductions  
      Getting and Introducing Yourself and friends 
            1. Introducing yourself:  
            2. Introducing others: 

6 
  
  

 
  
  

7-8 Unit 4 On the phone 
        1. Making Phone Calls 
        2. Receiving Calls 
        3. Telephone conversations 

Asking who is on the telephone     
Leaving and taking a message for someone 
Dialing a wrong number               
Ending a conversation     

 Special situations 

6  

 



หน่วยการสอนทฤษฎแีละปฏบิัติ 
วชิา  2000-2106   การสนทนาภาษาองักฤษ 1 
 3คาบ/สัปดาห์                                            

สัปดาห์ที ่ หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ 
จ านวนคาบ 

ทฤษฏี ปฏิบัติ 

9-10 Unit 5 Asking and giving Directions 

     Asking for and Giving Directions  

    1.  Asking for directions  
    2. Giving Directions  

6  

11-12 Unit 6 Getting information 
       1.  Asking about things.   
       2.  Giving information about things 
       3. Asking about Products 
       4. General information 
            Having a car repaired,  At the gas station  
            Movies and DVD Rentals 

6 
 
 

 
 
 

13-14 Unit 7 Compliments and Complain 
      Giving compliments  
     Compliment and Praise  
     Giving Complaints  

6 
  
  

 
  
  

15 Unit 8 Sport and Recreation 

     Talking about Sports   

     Expressing Likes and Dislikes 

3  

16-17 Unit 9 Computer 
Computer and the internet 

            World of computer 

6  

http://www.eslgold.com/speaking/topic_sports.html
http://www.eslgold.com/speaking/ss_expressing_likes_dislikes.html


18  Final Exam   

 
 
สนทนาภาษาองักฤษ 1                         รหัสวชิา 2000-2106                         
(English Conversation 1) 
****************************************************************************** 
จุดประสงค์รายวชิา 
 1.  มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรสนทนำภำษำองักฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  

2.  สำมำรถน ำภำษำไปใชใ้นสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
 3.  ตระหนกัและของกำรใชภ้ำษำองักฤษในกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำต่อ   
 
มาตรฐานรายวชิา 
 1.  สนทนำโตต้อบเร่ืองทัว่ไปทำงสังคมและกำรท ำงำนท่ีคน้เคย 
 2.  ใชว้ลีส ำนวนทำงภำษำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
 3.  ใชภ้ำษำตำมมรรยำทของสังคมและวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
 4.  ใช้เทคโนโลยีสนเทศสืบค้นแลละฝึกฝนกำรฟัง พูด อ่ำนและ เขียน พร้อมแสดง
หลกัฐำนกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษำ  ปฏิบติัเก่ียวกบั กำรฟัง  พูด เร่ืองรำว เหตุกำรณ์ควำมสนใจ กิจกรรมทัว่ไปท่ีคุน้เคย 
ควำมเป็นอยู่ ครอบครัว กำรศึกษำ กำรท ำงำน เปล่ียนขอ้มูล แสดงควำมคิดเห็น กำรเปรียบเทียบ  
ควำมเหมือนควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรม  กำรใช้กระบวนกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีสนเทศเพื่อ
พฒันำทกัษะกำรพูด 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
การสนทนาภาษาองักฤษ  1                                                                 Unit 1 
(English Conversation 1)                                                                  รหัสวชิา 2000-2106 

______________________________________________________________  
แผนการเรียนรู้ประจ าหน่วย ที ่ 1 

Greeting 
การทกัทาย 

หัวข้อเร่ือง(Topics) 

 Formal Greeting                 Informal Greetings 

แนวคดิ (Main Idea) 

กำรทกัทำยเป็นเหมือนกำรเปิดกำรสนทนำ  เป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรพูดอ่ืนๆ ท่ีจะตำมมำ 
ส ำหรับภำษำองักฤษนั้นซ่ึงคนท่ีเรำพบอำจจะเป็นคนท่ีรู้จกั หรือ ไม่รู้จกัมำก่อนเพื่อเป็นกำรแสดง
มรรยำทและอธัยำศยัท่ีดี  กำรทกัทำยจะค่อนขำ้งพิถีพิถนั  มีค  ำศพัทแ์ละวธีิพูดหลำยแบบ  ข้ึนอยูก่บั
วำ่เรำก ำลงัทกัทำยกบัใคร  รวมไปถึงเวลำท่ีกล่ำวทกัทำยดว้ย รูปแบบกำรทกัทำยของภำษำองักฤษ  
จะเร่ิมท่ีกำรกล่ำวทกั  แลว้ตำมดว้ยกำรถำมไถ่สุขภำพ  หรือสำรทุกขสุ์ข  

วตัถุประสงค์ของการปฏบัิติ (Performance Objectives) 

 1.กล่ำวทกัทำยและตอบรับกำรทกัทำยไดถู้กตอ้ง 
     2. บอกควำมหมำยของค ำศพัท์ ส ำนวน ประโยคในกำรกล่ำวทักทำยและตอบรับกำร
ทกัทำยได ้
              3. ระบุประโยค กล่ำวทกัทำยและแนะน ำตวัเองไดต้ำมประโยคและโครงสร้ำงของภำษำท่ี
ก ำหนด 

4. สำมำรถน ำศพัท์  ส ำนวน  ท่ีเก่ียวกบักำรถำมทุกข์สุขจำกท่ีไดเ้รียนมำประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ ำวนัและในงำนอำชีพไดไ้ดเ้ป็นอยำ่งดี 



5. ศึกษำส ำนวนท่ีใช้เม่ือจ ำเป็นต้องจบบทสนทนำ  (Leave taking)  ให้เหมำะสมกับ
กำลเทศะ   

6.  ใชภ้ำษำองักฤษเป็นเคร่ืองมือในกำรแสวงหำควำมรู้จำกเอกสำรและ เทคโนโลย ี
     7.  มีควำมรู้ด้ำนวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำท่ีสอดแทรกอยู่ในภำษำด้วย  มีกำรพฒันำ   
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่ำนิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ท่ีผูส้อนสำมำรถสังเกตไดใ้นดำ้น  
ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์   ควำมมีวินยั   ควำมรับผิดชอบ   ควำม เช่ือมัน่  ควำมสนใจใฝ่รู้  ควำมรู้รัก
สำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที 
 
การวเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) 

1. ทำงสำยกลำง  (The middle path) : พอประมำณ มีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 

2. เง่ือนไข (Condition) : ควำมรู้และคุณธรรม 

 หลกัความพอประมาณ  (Moderation) 
 เข้ำใจศัพท์ ส ำนวนท่ีเขียนเก่ียวกับกำรทักทำย ตอบรับกำรทักทำย ให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์และสำมำรถพิจำรณำเลือกใช้อย่ำงเหมำะสมกบัชีวิตประจ ำวนั ใช้เวลำเหมำะสมกบั
เน้ือหำ 

 หลกัความมีเหตุผล  (Reasonableness) 

 ผูเ้รียนใช้ภำษำองักฤษในกำรส่ือสำรในกำรกล่ำวกำรทกัทำย ตอบรับกำรทักทำย ระบุ
ประโยค กล่ำวทกัทำยและแนะน ำตวัเองไดต้ำมประโยคและโครงสร้ำงของภำษำท่ีก ำหนด 
เหมำะสมกบัระดบับุคคล กำลเทศะและวฒันธรรมของภำษำ 

 หลกัการมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี  (Self - awareness) 

ผูเ้รียนใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรตำมมำรยำทของสังคม สร้ำงควำมสัมพนัธ์กบับุคคลต่ำง ๆ ใน
สังคมได้ ตระหนักเห็นควำมส ำคญั เห็นคุณค่ำของภำษำและวฒันธรรมท่ีเรียน และน ำไปพฒันำ
ตนเอง เห็นประโยชน์ในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้   ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็น
เคร่ืองมือพื้นฐำนใน กำรศึกษำต่อ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัสังคมโลก 

 หลกัเง่ือนไขความรู้  (Knowledge) 
มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของ

ภำษำใช้ภำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้เก่ียวขอ้งกบัสำระกำรเรียนรู้อ่ืนและหลกัแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงดว้ยวิธีท่ีหลำกหลำย   ผูเ้รียนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำร



ส่ือสำรเหมำะสมกบัวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เห็นประโยชน์ของกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำร
เขำ้สู่สังคม 
 หลกัเง่ือนไขคุณธรรม  (Virtue) 
 มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมอดทน ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์  
ควำมมีวินยั  ควำมรับผิดชอบ  ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง   กำรประหยดั  ควำมสนใจใฝ่รู้   กำรละเวน้
ส่ิงเสพติดและกำรพนนั  ควำมรักสำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที   ใชส้ติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิตท่ีดี 
ใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนอยำ่งมีควำมสุข 
 
 การเช่ือมโยงสู่ 4 มิติ 
 มิติสังคม 

ผูเ้รียนน ำควำมรู้ท่ีไดเ้รียนไปใชส่ื้อสำรในชีวติประจ ำวนัไดถู้กตอ้งตำมสถำนกำรณ์  
รู้และเขำ้ใจควำมแตกต่ำงระหวำ่งภำษำไทยและภำษำองักฤษและน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์นั้น ๆ  เห็นประโยชน์จำกกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำรเขำ้สู่สังคม  เขำ้ใจควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล อยู่ร่วมกันกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม 
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข สำมัคคี แบ่งปัน จิตอำสำ และจิตสำธำรณะ                          
ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลก 

มิติเศรษฐกจิ 
ใชภ้ำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้น ำไปพฒันำในกำรประกอบอำชีพไดห้รือศึกษำต่อ

ในระดบัท่ีสูงข้ึน  มีควำมรู้ น ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดยำ่งคุม้ค่ำ  ประหยดัและอดออม  
วฒันธรรม 
ใชค้  ำศพัท ์และส ำนวนถูกตอ้งตำมวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เขำ้ใจควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง

ภำษำกบัวฒันธรรม  เขำ้ใจควำมเหมือน และควำมแตกต่ำงระหวำ่งวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ และ
น ำมำใชอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสมกบักำลเทศะ  น ำมำซ่ึงมิตรไมตรีและควำมร่วมมือกบัประเทศต่ำง ๆ   
รู้จกัทอ้งถ่ิน เขำ้ร่วมกิจกรรมของทอ้งถ่ิน รักควำมเป็นไทย และเขำ้ใจควำมเป็นสำกล 

ส่ิงแวดล้อม 
ใชภ้ำษำต่ำงประเทศส่ือสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไดท้ั้งในสถำนกำรณ์ สถำนศึกษำ ชุมชน

และสังคม สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมอ่ืน  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม   ใช้ทรัพยำกรอย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด  ดูแลส่ิงแวดล้อม   อนุรักษ์และเห็นคุณค่ำ
ส่ิงแวดล้อม  ใช้ภำษำ กับ   เช่ือมโยงกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืน และพื้นฐำนในกำรพฒันำแสวงหำ
ควำมรู้และเปิดโลกทศัน์ของตน 

 



กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.  ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยท่ี  1 

       2.  ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน  Unit ท่ี 1 Greeting   ค ำศพัท์ ส ำนวน ประโยคในกำร
กล่ำวทกัทำยและตอบรับกำรทกัทำย 

3. ผูเ้รียนฝึกทกัษะกำรพูด (Speaking)  จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ กล่ำว

ทักทำย และตอบรับ กำรทักทำย Formal Greeting and Informal Greeting จำกบทเรียน
เปล่ียนกนัถำมและตอบ 

4.  ปฏิบติัตำมใบงำน (Work sheet) ท่ีไดรั้บมอบหมำยในเอกสำรกำร 
5. ประเมินควำมกำ้วหนำ้โดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  หน่วยท่ี  1 
6. ฝึกทกัษะเพิ่มเติมและทบทวนบทเรียน 

ส่ือการเรียนรู้ 
       1.  เอกสำรประกอบกำรสอน 
       2.  ใบงำนส ำหรับฝึกทกัษะกำรฟัง  พูด  อ่ำน  เขียน  หน่วยท่ี  1 

     3.  พจนำนุกรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 
     4.   ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมจำก เว็บไซด์ท่ีเก่ียวข้อง ศูนยก์ำรเรียนรู้ภำษำองักฤษด้วย
ตนเอง ศูนยอ์ำเซียนศึกษำ  หอ้งสมุด  ตลอดจนเอกสำรอำ้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประเมินผล 
        1.  ประเมินจำกแบบประเมินผลตนเอง  ก่อนและหลงัเรียน 
        2.  ขณะเรียน  วดัผลและประเมินผล  โดยกำรถำมตอบ  และตรวจผลงำนจำกกำรปฏิบติัตำม

งำนจำกใบงำน (Work sheet) ทำ้ยบท ท่ีมอบหมำย สังเกตพฤติกรรม วดัคุณธรรม จริยธรรม     
       3.  ประเมินจำกกำรท ำกิจกรรมคู่ 
       4.  สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
       5.  ประเมินจำกสอบปลำยภำคเรียน  
 
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว  ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยที ่ 1  แล้ว 
จึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
 
 
 
 
 



บันทกึหลงัการสอน 
ช่ือวชิา  :          ระดับ  : 
ช่ือหน่วย :                                  หน่วยที ่ : 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนของผูเ้รียน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
แนวทำงแกปั้ญหำ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
กำรแกไ้ข / กำรปรับปรุง / พฒันำ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ควำมเห็นของผูบ้ริหำร /ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Answer key 
Unit 1: Greeting    
Pre-Test  
 1.  Choose the correct answer. 
1. Hi. Haven't we met before? (Yes. I believe we have.)  
2. Long time, no see. (It has been a long time.)  
3. Hi, how's your family these days? (They're fine.)  
4. So, what's up? (Nothing much.)  
5. Did you hear I got a new job? (Hey, that's fantastic.)  
6. Have you heard from Bill recently? (Yes. He's still working downtown.)  
7. Well, have a nice weekend. (Same to you.)  
8. Well, take care. (You too.)  
9. Say hello to your brother for me. (I will.)  
10. Be careful on your way home. (You too.)  
***9. Hello, Emily. How are you? . (Fine, thanks.)  
     10. I’m Bili Delgado.( It’s nice to meet you.) 

Worksheet 1    Choose the correct answer. 
1. Great to see you again. I haven't seen you   (d) for   ages.    
2.Welcome to our house. Come in and make yourself  (a) comfortable.  
3. How do you do? I don't think we've met  (d) before. 
4. Hi Mary. Where have you been  (b) hiding  yourself all this time? 
5. Good morning, sir. I hope you will have an enjoyable (a) stay  in our hotel. 
6. Good evening to you all. Let me find you a(n) (c) table  near the window. 
7. How are you, David? I must (d)  admit  you're looking very well. 
8. Hello there. I just don't believe it. You haven't changed a (a)  bit  since we last met. 
9. Ah, you must be Mary's husband. Do come in and  (d)  meet  everyone. 
10. Here you are at last! I hope your (c)  trip  here wasn't too horrible. 



Worksheet 2 
Complete these conversations 
Conversation 1: At school 
Wichai  :  Good morning, Mrs. Sunee. How are you? 
Mrs. Sunee :           Very well, thanks. And you? 
Wichai             : I’ fine, thank you. 
Conversation 2: At the cafeteria 
Jim  :  Hello, Fred. 
Fred  : Hello, Jim How’s everything? 
Jim  :  OK, thanks. What about you? 
Fred  : Not bad, thanks. 
Conversation 3: At a playground 
Aree  : You look pale. What’s wrong? 
Surai  : I’m not too well.  I’ve got a fever. 
Aree  : I hope you’ll be better soon. 

Worksheet 3 
Complete sentences with the correct responses.  (possible answer) 
 1.  Hello! My name is   Bill Delgado.        Hi! I am Sam. 

2. How do you do? Pleased to meet you. 
How do you do? Pleased to meet you, too. 

3. See you later. Good bye.                    Good bye. Have a nice day.  
4. Nice to meet you. I am Sarah from Italy. 
      Nice to meet you, too . I am Wirote from Ihailand. 
5. Good morning. Are you Dr. Smith? 

Yes, I am./ Yes, sure/ That’s right. etc. 
 

 



Worksheet 4 
 Choose the best responses with the expressions given. 

1. How are thing going?         Awful. I have a terrible cold. 
2. How your wife doing?        She’s doing very well. Thank you. 
3. Hello! Daeng. How was your trip to Phuket? 

           Oh! I really like it. I enjoyed the white sand beach and the blue sky. 
4. How was your job going?    It’s going well. 
5. What can I get you, sir?       Papaya and Pine apple would be fine. 
6. Did you have a safe journey?        Yes, I did. 
7. Are you doing Okay?            Pretty good. I guess.  
8.  Could I have some wine?      Yes, sure go ahead it’s in the refrigerator. 
9. Where are you?                    I am in Khonkean. 
10. I’d better be going?              Bye. I hope to see you . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสนทนาภาษาองักฤษ  1                                                                 Unit 2  
(English Conversation 1)                                                                     รหัสวชิา 2000-2106 

_____________________________________________________________________  
แผนการเรียนรู้ประจ าหน่วย ที ่ 2 

Good bye 
การกล่าวลา 

หัวข้อเร่ือง(Topics) 

Formal and informal Saying good bye 
    Leaving a place expressions  
แนวคดิ(Main Idea) 

กำรกล่ำวลำ ถือเป็นมำรยำทอยำ่งหน่ึงท่ีพึงปฎิบติัเม่ือตอ้งลำจำกคู่สนทนำ 
กำรสนทนำกนัยอ่มมีเวลำส้ินสุด  จึงตอ้งเลือกใช้ให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์และและควำมสนิท
สนมกนัระหวำ่งผูพู้ดและคู่สนทนำ 

วตัถุประสงค์ของการปฏบัิติ (Performance Objectives) 

1. กล่ำวลำและตอบรับกำรกล่ำวลำไดแ้ละถูกตอ้งทั้งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
2. พูดและเขียนกำรจำกลำได ้ตำมประโยคโครงสร้ำงทำงภำษำท่ีก ำหนด 
3. บอกควำมหมำยของค ำศพัท ์ส ำนวน ประโยคในกำรกล่ำวลำได ้
4.  ใชภ้ำษำองักฤษเป็นเคร่ืองมือในกำรแสวงหำควำมรู้จำกเอกสำรและ เทคโนโลย ี
  5.  มีควำมรู้ด้ำนวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำท่ีสอดแทรกอยู่ในภำษำด้วย  มีกำรพฒันำ   
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่ำนิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ท่ีผูส้อนสำมำรถสังเกตได้
ในดำ้น  ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์   ควำมมีวนิยั   ควำมรับผดิชอบ   ควำม เช่ือมัน่  ควำมสนใจ
ใฝ่รู้  ควำมรู้รักสำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที 

การวเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) 

1.ทำงสำยกลำง  (The middle path) : พอประมำณ มีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 

2.เง่ือนไข (Condition) : ควำมรู้และคุณธรรม 
 

  



หลกัความพอประมาณ  (Moderation) 
 เขำ้ใจศพัท ์ส ำนวนท่ีเขียนเก่ียวกบักำรกล่ำวลำและตอบรับกำรกล่ำวลำ และ กล่ำวสนทนำ
ไดเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์และสำมำรถพิจำรณำเลือกใชอ้ยำ่งเหมำะสมกบัชีวิตประจ ำวนั ใชเ้วลำ
เหมำะสมกบัเน้ือหำ 

 หลกัความมีเหตุผล  (Reasonableness) 

 ผูเ้รียนใชภ้ำษำองักฤษในกำรส่ือสำรในกำรกล่ำวลำและตอบรับกำรกล่ำวลำ พูดและเขียน
กำรจำกลำได้ ตำมประโยคโครงสร้ำงทำงภำษำท่ีก ำหนด บอกควำมหมำยของค ำศพัท์ ส ำนวน 
ประโยคในกำรกล่ำวลำได ้ไดเ้หมำะสมกบัระดบับุคคล กำลเทศะและวฒันธรรมของภำษำ 

 หลกัการมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี  (Self - awareness) 

ผูเ้รียนใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรตำมมำรยำทของสังคม สร้ำงควำมสัมพนัธ์กบับุคคลต่ำง ๆ ใน
สังคมได้ ตระหนักเห็นควำมส ำคญั เห็นคุณค่ำของภำษำและวฒันธรรมท่ีเรียน และน ำไปพฒันำ
ตนเอง เห็นประโยชน์ในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้   ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็น
เคร่ืองมือพื้นฐำนใน กำรศึกษำต่อ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัสงัคมโลก 

 หลกัเง่ือนไขความรู้  (Knowledge) 
มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของ

ภำษำ ใช้ภำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้เก่ียวขอ้งกบัสำระกำรเรียนรู้อ่ืนและหลกัแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงดว้ยวิธีท่ีหลำกหลำย   ผูเ้รียนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำร
ส่ือสำรเหมำะสมกบัวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เห็นประโยชน์ของกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำร
เขำ้สู่สังคม 
 หลกัเง่ือนไขคุณธรรม  (Virtue) 
 มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมอดทน ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์  
ควำมมีวินยั  ควำมรับผิดชอบ  ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง   กำรประหยดั  ควำมสนใจใฝ่รู้   กำรละเวน้
ส่ิงเสพติดและกำรพนนั  ควำมรักสำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที   ใชส้ติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิตท่ีดี 
ใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนอยำ่งมีควำมสุข 
 
 
 
 
 
 



การเช่ือมโยงสู่ 4 มิติ 
 มิติสังคม 

ผูเ้รียนน ำควำมรู้ท่ีไดเ้รียนไปใชส่ื้อสำรในชีวติประจ ำวนัไดถู้กตอ้งตำมสถำนกำรณ์  
รู้และเขำ้ใจควำมแตกต่ำงระหวำ่งภำษำไทยและภำษำองักฤษและน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์นั้น ๆ  เห็นประโยชน์จำกกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำรเขำ้สู่สังคม  เขำ้ใจควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล อยู่ร่วมกันกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม 
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข สำมัคคี แบ่งปัน จิตอำสำ และจิตสำธำรณะ  ใช้
ภำษำต่ำงประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลก 

มิติเศรษฐกจิ 
ใชภ้ำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้น ำไปพฒันำในกำรประกอบอำชีพไดห้รือศึกษำต่อ

ในระดบัท่ีสูงข้ึน  มีควำมรู้ น ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดยำ่งคุม้ค่ำ  ประหยดัและอดออม  
วฒันธรรม 
ใชค้  ำศพัท ์และส ำนวนถูกตอ้งตำมวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เขำ้ใจควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง

ภำษำ กบัวฒันธรรม  เขำ้ใจควำมเหมือน และควำมแตกต่ำงระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ 
และน ำมำใช้อย่ำงถูกตอ้งเหมำะสมกบักำลเทศะ  น ำมำซ่ึงมิตรไมตรีและควำมร่วมมือกบัประเทศ
ต่ำง ๆ   รู้จกัทอ้งถ่ิน เขำ้ร่วมกิจกรรมของทอ้งถ่ิน รักควำมเป็นไทย และเขำ้ใจควำมเป็นสำกล 

ส่ิงแวดล้อม 
ใชภ้ำษำต่ำงประเทศส่ือสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไดท้ั้งในสถำนกำรณ์ สถำนศึกษำ ชุมชน

และสังคม สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมอ่ืน  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม   ใช้ทรัพยำกรอย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด  ดูแลส่ิงแวดล้อม   อนุรักษ์และเห็นคุณค่ำ
ส่ิงแวดล้อม  ใช้ภำษำ กับ   เช่ือมโยงกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืน และพื้นฐำนในกำรพฒันำแสวงหำ
ควำมรู้และเปิดโลกทศัน์ของตน 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

 1.  ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยท่ี  2 

 2.  ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน  Unit ท่ี 2  Good bye ค ำศพัท ์ส ำนวน ประโยค 

ในกำรกล่ำวลำและตอบรับกำรกล่ำวลำ 

3. ผูเ้รียนฝึกทกัษะกำรพูด(Speaking)  จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ กล่ำว

กล่ำวลำและตอบรับกำรกล่ำวลำFormal and informal Saying good bye จำกบทเรียนเปล่ียน
กัน ถ ำมและตอบ   และจำก  Practice these expressions and talk with your partner 
Leaving a place expressions 



4.  ปฏิบติัตำมใบงำน (Work sheet) ท่ีไดรั้บมอบหมำยในเอกสำรกำร 
7. ประเมินควำมกำ้วหนำ้โดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  หน่วยท่ี  2 
8. ฝึกทกัษะเพิ่มเติมและทบทวนบทเรียน   

ส่ือการเรียนรู้ 
       1.  เอกสำรประกอบกำรสอน 
       2.  ใบงำนส ำหรับฝึกทกัษะกำรฟัง  พูด  อ่ำน  เขียน  หน่วยท่ี  2 

     3.  พจนำนุกรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 

    4.   ศึกษำเรียนรู้ดว้ยตนเองเพิ่มเติมจำก เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวขอ้ง ศูนยก์ำรเรียนรู้ภำษำองักฤษดว้ย
ตนเอง ศูนยอ์ำเซียนศึกษำ  หอ้งสมุด ตลอดจนเอกสำรอำ้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประเมินผล 
        1.  ประเมินจำกแบบประเมินผลตนเอง  ก่อนและหลงัเรียน 
        2.  ขณะเรียน  วดัผลและประเมินผล  โดยกำรถำมตอบ  และตรวจผลงำนจำกกำรปฏิบติัตำม

งำนจำกใบงำน (Work sheet) ทำ้ยบท ท่ีมอบหมำย สังเกตพฤติกรรม วดัคุณธรรม จริยธรรม     
       3.  ประเมินจำกกำรท ำกิจกรรมคู่ 
       4.  สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
       5.  ประเมินจำกสอบปลำยภำคเรียน  
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว  ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยที ่ 2  
แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
 
 
บันทกึหลงัการสอน 
 
ช่ือวชิา  :          ระดับ  : 
ช่ือหน่วย :                                  หน่วยที ่ : 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนของผูเ้รียน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



 
แนวทำงแกปั้ญหำ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
กำรแกไ้ข / กำรปรับปรุง / พฒันำ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ควำมเห็นของผูบ้ริหำร /ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Answer key 
Unit 2: Good bye 
Choose the correct answer. 
Ways of saying goodbye 
1.  I'm afraid it's . (b)  time we left. 
2.  If you don't (d)  mind, I think we'll be cutting along. 
3.  I'll be seeing you then in due(c)  course.. 
4.  Well, as they say all good things come to an . (c)  course. 
5.  Thank you so much for (d)  having us you must come to us next time. 
6.  Good bye then and . (b)  remember me to all your family. 
7.  If we don't leave now I'm afraid we'll (c)  miss the last train. 
8.  It's been great meeting up again and we mustn't . (a)  leave it so long next time. 
9.  Looks (b)  like we ought to be going really as it's got so late. 
10.  Well, there's . (d)  nothing for it but simply to wish you well and say goodbye. 

 
Worksheet 1 
1. 1 Match these sentences with the correct response. 
 
____b___1.  What’s your name?     a.  I’m fine, thanks. 
____c___2.  Where are you from?    b.  My name’s George. 
____a___3.  How are you?    c.  I’m from Italy. 
____e___4.  How old are you?   d.  Tony. 
____d___5.  Who is your best friend?  e.  I’m twenty – eight. 

 
 
 



 
 
1.2. Match each sentence 1 - 10 with the correct response a – f. 
__c__ 1.  Can we join you please?  a)  T –h – a –i –l- a – n - d 
__h__ 2.  Do you come from Bangkok? b)  Yes please. I’d like some information. 
__j__ 3.  Are you Australian?   c)  Sure! Please sit down. 
__a__ 4.  How do you spell it?  d)  Not at all! Don’t mention it. 
__d___5.  It’s very kind of you!  e)  At Technical college. 
__g___6.  What do you do?   f)  Very well, thank you. 
__f__ 7.  How are you?   g)  I’m a student. 
__i__ 8.  Where do they live?               h)  Yes, I do. 
__e__ 9.  Where do they study?  i)  In Cholburi. 
__b__10.  Can I help you?   j)  No, I’m not. 
 

1.3 Practice the following telephone conversation with a friend. Use your real 
names. 
 
Student A Hi. Can I speak to Suwit please?  
Student B This is Mana speaking. 
Student A Would you like to go to the cinema this weekend? 
Student B That would be great! 
Student A  How about Saturday afternoon? 
Student B I think that’s OK. I’ll check and I’ll call you back. 
Student A I’ll wait for your call. Bye! 
 

 
 



Worksheet 2 
2.1 Complete these dialogues 
 

Dialogue 1  
A :It was really fun today. Thank you. 
B :Feel free to visit here again whenever 
you like.  

A:  Thank you.    

B :Please say hello to your family for 
me.   

  A  :O.k. I have to go now. Goodbye. 
  B : Bye.   
 

Dialogue 2 
 Jack:         Have a good weekend!      
 Andrew:   Thank you. You too!       
Dialogue 3 
Lisa:           Merry Christmas!       
Michael:     The same to you!       
Dialogue 4 
 A:  Good night see you soon. 
  B:    I hope so . Bye. 
 
 

 
2.2. Complete these dialogues 
 

At a dinner party 
A:  I really must be going 
B:  Can’t you stay a little longer? 
A:  I can’t. I have an appointment. 
B: Drop me a line. 
A: I will. Goodbye. 
B: Take care. 
 

At the train station 
Sandy: Goodbye, Mr. Kim. Have a good          
time. And Please give my best regards 
to your parents. 
David: Thanks, I will. Don’t forget to 
keep in touch. 
Sandy : I won’t. Goodbye. 
 

 
 
 



 

สนทนาภาษาองักฤษ  1       Unit  3      
(English Conversation 1)                     รหัสวชิา 2000-2106 

_____________________________________________________________________  
แผนการเรียนรู้ประจ าหน่วย ที ่ 3 

Introductions 
กล่าวแนะน าตนเอง 

หัวข้อเร่ือง(Topics) 

  1. Introducing yourself  
  2. Introducing others 

แนวคดิ (Main Idea) 

 ตำมธรรมเนียมของกำรพบปะกบับุคคลท่ีเรำไม่รู้จกัคุน้เคยกนั  กำรแนะน ำตวัถือเป็นส่ิง
ส ำคัญและจ ำเป็นยิ่ง  เพรำะจะเป็นกำรปูทำงไปสู่กำรสนทนำกันในเร่ืองอ่ืนต่อไป  พอจะแบ่ง
กล่ำวถึงลกัษณะภำษำพูด ในวนัหน่ึงเรำมีโอกำสจะพบเจอผูค้นมำกมำย  ทั้งคนท่ีเคยรู้จกัอยู่แล้ว  
และคนใหม่ๆ  ท่ีเพิ่งจะเขำ้มำในชีวิตเรำเป็นคร้ังแรก  โดยเฉพำะคนท่ีเดินทำงบ่อย  หรือตอ้งพบปะ
ลูกคำ้อยูเ่ป็นประจ ำ  กำรแนะน ำตวัจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่อำจหลีกเล่ียงได ้  

วตัถุประสงค์ของการปฏบัิติ (Performance Objectives) 
1.  กล่ำวแนะน ำตนเองไดอ้ยำ่งถูกตอ้งทั้งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
2.  แนะน ำบุคคลอ่ืนใหรู้้จกักนัตำมวฒันธรรมแบบตะวนัตก 
3.  ใชส้ ำนวนเก่ียวกบักำรแนะน ำตนเอง  คนรู้จกั  และน ำไปใชใ้นชีวติประจ ำวนัในงำนอำชีพได ้
4.  น ำศพัท์  ส ำนวน ส ำนวนเก่ียวกบักำรกล่ำวแนะน ำตนเองทกัทำยท่ีได้เรียนมำประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ ำวนัและในงำนอำชีพไดไ้ดเ้ป็นอยำ่งดี 
5.  เขำ้ใจและน ำหลกัไวยำกรณ์ภำษำไปใช้ได้อย่ำงถูกตอ้ง และสำมำรถพิจำรณำเลือกใช้ภำษำได้
อยำ่งเหมำะสม 
6. ใชภ้ำษำองักฤษเป็นเคร่ืองมือในกำรแสวงหำควำมรู้จำกเอกสำรและ เทคโนโลย ี
 7. มีควำมรู้ดำ้นวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำท่ีสอดแทรกอยู่ในภำษำดว้ย  มีกำรพฒันำ   คุณธรรม  
จริยธรรม  ค่ำนิยม  และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  ท่ีผูส้อนสำมำรถสังเกตได้ในด้ำน  ควำมมี



มนุษยสัมพนัธ์   ควำมมีวินยั   ควำมรับผิดชอบ   ควำม เช่ือมัน่  ควำมสนใจใฝ่รู้  ควำมรู้รักสำมคัคี  
ควำมกตญัญูกตเวที 
การวเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) 

1.ทำงสำยกลำง  (The middle path) : พอประมำณ มีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 

2.เง่ือนไข (Condition) : ควำมรู้และคุณธรรม 

 หลกัความพอประมาณ  (Moderation) 
 เข้ำใจศพัท์ ส ำนวนท่ีเขียนเก่ียวกับกล่ำวแนะน ำตนเอง และ แนะน ำบุคคลอ่ืน ได้อย่ำง
ถูกตอ้งทั้งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์และสำมำรถพิจำรณำ
เลือกใชอ้ยำ่งเหมำะสมกบัชีวติประจ ำวนั ใชเ้วลำเหมำะสมกบัเน้ือหำ 

 หลกัความมีเหตุผล  (Reasonableness) 

 ผูเ้รียนใชภ้ำษำองักฤษในกำรส่ือสำรในกล่ำวแนะน ำตนเอง และ แนะน ำบุคคลอ่ืนไดเ้ขำ้ใจ
และน ำหลักไวยำกรณ์ภำษำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับระดับบุคคล กำลเทศะและ
วฒันธรรมของภำษำ 

 หลกัการมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี  (Self - awareness) 

ผูเ้รียนใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรตำมมำรยำทของสังคม สร้ำงควำมสัมพนัธ์กบับุคคลต่ำง ๆ ใน
สังคมได้ ตระหนักเห็นควำมส ำคญั เห็นคุณค่ำของภำษำและวฒันธรรมท่ีเรียน และน ำไปพฒันำ
ตนเอง เห็นประโยชน์ในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้   ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็น
เคร่ืองมือพื้นฐำนใน กำรศึกษำต่อ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัสังคมโลก 

หลกัเง่ือนไขความรู้  (Knowledge) 
มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของ

ภำษำ ใช้ภำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้เก่ียวขอ้งกบัสำระกำรเรียนรู้อ่ืนและหลกัแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงดว้ยวิธีท่ีหลำกหลำย   ผูเ้รียนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำร
ส่ือสำรเหมำะสมกบัวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เห็นประโยชน์ของกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำร
เขำ้สู่สังคม 
 หลกัเง่ือนไขคุณธรรม  (Virtue) 
 มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมอดทน ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์  
ควำมมีวินยั  ควำมรับผิดชอบ  ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง   กำรประหยดั  ควำมสนใจใฝ่รู้   กำรละเวน้
ส่ิงเสพติดและกำรพนนั  ควำมรักสำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที   ใชส้ติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิตท่ีดี 
ใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนอยำ่งมีควำมสุข 



 
 
การเช่ือมโยงสู่ 4 มิติ 
 มิติสังคม 

ผูเ้รียนน ำควำมรู้ท่ีไดเ้รียนไปใชส่ื้อสำรในชีวติประจ ำวนัไดถู้กตอ้งตำมสถำนกำรณ์  
รู้และเขำ้ใจควำมแตกต่ำงระหวำ่งภำษำไทยและภำษำองักฤษและน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์นั้น ๆ  เห็นประโยชน์จำกกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำรเขำ้สู่สังคม  เขำ้ใจควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล อยู่ร่วมกันกบัคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข มีทกัษะในกำร   ท ำงำนเป็นทีม 
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข สำมัคคี แบ่งปัน จิตอำสำ และจิตสำธำรณะ  ใช้
ภำษำต่ำงประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลก 

มิติเศรษฐกจิ 
ใชภ้ำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้น ำไปพฒันำในกำรประกอบอำชีพไดห้รือศึกษำต่อ

ในระดบัท่ีสูงข้ึน  มีควำมรู้ น ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดยำ่งคุม้ค่ำ  ประหยดัและอดออม  
วฒันธรรม 
ใชค้  ำศพัท ์และส ำนวนถูกตอ้งตำมวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เขำ้ใจควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง

ภำษำ กบัวฒันธรรม  เขำ้ใจควำมเหมือน และควำมแตกต่ำงระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ 
และน ำมำใชอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสมกบักำลเทศะ   

กำรสร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก  ตระหนักถึงควำม
หลำกหลำยทำงวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ำมำซ่ึงมิตรไมตรีและควำมร่วมมือกับ
ประเทศต่ำง ๆ   รู้จกัทอ้งถ่ิน เขำ้ร่วมกิจกรรมของทอ้งถ่ิน รักควำมเป็นไทย และเขำ้ใจควำมเป็น
สำกล 

ส่ิงแวดล้อม 
ใชภ้ำษำต่ำงประเทศส่ือสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไดท้ั้งในสถำนกำรณ์ สถำนศึกษำ ชุมชน

และสังคม สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมอ่ืน  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม   ใช้ทรัพยำกรอย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด  ดูแลส่ิงแวดล้อม   อนุรักษ์และเห็นคุณค่ำ
ส่ิงแวดล้อม  ใช้ภำษำ กับ   เช่ือมโยงกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืน และพื้นฐำนในกำรพฒันำแสวงหำ
ควำมรู้และเปิดโลกทศัน์ของตน 

  กจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยท่ี 4 

2.  ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน  Unit ท่ี4 Introductions 



3. ผูเ้รียนฝึกทกัษะกำรพูด(Speaking)  จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ กล่ำว

แนะน ำตนเอง Introducing yourself and Introducing others 
4.  ปฏิบติัตำมใบงำน (Work sheet) ท่ีไดรั้บมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน ส ำหรับฝึกปฏิบติั

ทกัษะ กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน (ฝึกทกัษะกำรฟังจำกซีดีประกอบเสียง) 
5.   ผูเ้รียนฝึกพฒันำบทสนทนำ จำกกำรฟังจำก CD และจบัคู่กันสนทนำอ่ำนออกเสียงโดย

ผูส้อนแกไ้ขขอ้บกพร่อง ฝึกปฏิบติัซ ้ ำจนเกิดควำมช ำนำญ 
      6.  ฟังบทสนทนำจำก CD เพื่อตอบค ำถำมในใบงำน จำกบทเรียนซ่ึงควรเปิดบทสนทนำให้ฟัง
ซ ้ ำ 2-3 คร้ังเพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันำทกัษะกำรฟังเขำ้ใจขอ้ควำมจำกบทสนทนำและตอบค ำถำมได้
ถูกตอ้ง 

7.  ประเมินควำมกำ้วหนำ้โดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  หน่วยท่ี  3 
ส่ือการเรียนรู้ 
       1.  เอกสำรประกอบกำรสอน 
       2.  ใบงำนส ำหรับฝึกทกัษะกำรฟัง  พูด  อ่ำน  เขียน  หน่วยท่ี  3 

       3.   ซีดีประกอบเสียง ของเอกสำรประกอบกำรสอนหน่วยท่ี  3 Introductions and Small 
Talk : Meeting New People 
     3.  พจนำนุกรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 
     4.   ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมจำก เว็บไซด์ท่ีเก่ียวข้อง ศูนยก์ำรเรียนรู้ภำษำองักฤษด้วย
ตนเอง หอ้งสมุด ตลอดจนเอกสำรอำ้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประเมินผล 
        1.  ประเมินจำกแบบประเมินผลตนเอง  ก่อนและหลงัเรียน 
        2.  ขณะเรียน  วดัผลและประเมินผล  โดยกำรถำมตอบ  และตรวจผลงำนจำกกำรปฏิบติัตำม

งำนจำกใบงำน (Work sheet) ทำ้ยบท ท่ีมอบหมำย สังเกตพฤติกรรม วดัคุณธรรม จริยธรรม     
       3.  ประเมินจำกกำรท ำกิจกรรมคู่ 
       4.  สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
       5.  ประเมินจำกสอบปลำยภำคเรียน  
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว  ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยที ่ 3  
แล้วจึงศึกษาเอกสารการ 
 
 
 
 



 
 
บันทกึหลงัการสอน 
 
ช่ือวชิา  :          ระดับ  : 
ช่ือหน่วย :                                  หน่วยที ่ : 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนของผูเ้รียน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
แนวทำงแกปั้ญหำ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
กำรแกไ้ข / กำรปรับปรุง / พฒันำ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ควำมเห็นของผูบ้ริหำร /ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 



 
 

Answer key 
Unit 3.  Introductions 

Pretest 
Choose the correct responses 
1.  Good morning. Nitipon.            2.  My name is Bob Smith 
    a. Oh, hello                                     b. It’s Thomas Williams  
3. ____. How are you.?                  4  Excuse me. Are you Mishiko?   
     a. Hi.                                              b.  Yes, I am. 
5. My name is Jessica. How you do?  6 I’d like you to meet my Director .  
                                                        Mr.  Sakchai.                           
      b.  How do you do?                       b.  It’s nice to meet you. 
7. How so you spell your last name.   8.I work in Munich now. 
       b. It’s R-O-G-E-R--S.                  a. Oh, really?     
 9. Is this your first time in Thailand.    10.I’m happy to meet you. Bill. 
       a. This is my first time.                 a. It’s nice to meet you, too. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Worksheet 1 
Listening: Let’s Listen  
 Introductions and Small Talk : Meeting New People 
Listening Exercises 
Listen  then, select the correct answer for each sentence. 
Listen to the sentences again by pressing the Play Audio button and read along with 
the recording. 

1. What's your name? (I'm Nancy.)  
2. Where do you live? (I live in Chicago.)  
3. How's it going? (Okay.)  
4. Where does she work? (She works at City Bank.)  
5. Where are they from? (They are from Mexico.)  
6. How many people are in your family? (I have three brothers.)  
7. Hey, what's new? (Nothing much.)  
8. What does he do? (He's an engineer.)  
9. What do you do in your spare time? (I like to exercise.)  
10. What does your father do for a living? (He's a doctor.)  

Worksheet 2 
2.1Complete the conversation.   Use the questions from the list. 
1.   A: Are you Ashley Nevins? 
      B: No, I am not. 
2.   A: On, I’m sorry. What’s your name? 
      B: Cathy Moor 
3.   A: How do. 
      B: C-A-T-H-Y 
 



4.   A: And how. 
      B: M-O-O-R 
5.   A: What’s your phone number. 
      B: It’s 555-7120 
2.2 Complete this conversation with the phrase given. 

 Tom:  Ann, this is Jim. Jim, this is Ann(C). 
 Jim:  It’s a pleasure to meet you. 

 Ann: It’s a pleasure to meet you, too(E). 
 Tom:  Ann, have you met Kelly? 
 Ann:  No, we haven’t met (A). 

Tom:  Then, let me introduce you to her.    
Ann, let me introduce you to Kelly,(D) Kelly. let me introduce you to Ann. 
Ann:  It’s nice to meet you (B). 
Kelly:  Likewise. 

2.3 Complete this conversation  
Kelvin is in the bank with his wife, Kimberly. Kelvin’s friend. Mark , walk into the 
bank Mark never met Kimberly. Kelvin introduces Mark to his wife. 
Mark:     Kelvin! Hello! 
Kelvin:  Hi, Mark. How are you?  
Mark:    Fine thanks, and you? 
Kelvin:  I’m all right, thanks.  Do you know my wife? 

Mark:    No, I don’t. 
Kelvin:  Mark, this is my wife, Kimberly.  Kimberly, this is Mark , a friend of mine 
from   school.  
Mark:        Nice to meet you, Kimberly. 
Kimberly:  And it’s nice to meet you, too, Mark. 
 
 



Activity 1  
SURVEY What can your friends do? 
Interview your friends to see what abilities they have 
Find someone who … 
is afraid to speak English   ______________________________ 
can cook very well    ______________________________ 
likes Britney Spears    ______________________________ 
likes to sing in the shower   ______________________________ 
likes to sleep in class    ______________________________ 
watches TV every night   ______________________________ 
can write with their left and right hands ______________________________ 
walks to Technical College   ______________________________ 
goes on the Internet every day   ______________________________ 
can talk for 3 hours on the telephone              ______________________________  
lives alone               ______________________________  
lives near  College                                          ______________________________  
doesn’t eat lunch at the canteen in College ______________________________ 
doesn’t  like durian           ______________________________ 
rides a motorcycle to College              ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสนทนาภาษาองักฤษ  1                                                                 Unit  4  
(English Conversation 1)                                                                   รหัส 3000-1206 

_____________________________________________________________________  
แผนการเรียนรู้ประจ าหน่วย ที ่ 4 

On the phone 
การพูดโทรศัพท์ 

 

หัวข้อเร่ือง(Topics) 

 1. Making Phone Calls 
2. Receiving Calls 
3. Telephone conversations 

Asking who is on the telephone   Putting Someone Through 

Asking Someone To Wait        Leaving and taking a message for 

someone 

Dialing a wrong number              Dealing with problems 

Ending a conversation      Special situations 

    
 

แนวคดิ (Main Idea) 

 ในปัจจุบนัโทรศพัทไ์ดเ้ขำ้มำมีบทบำทส ำคญั ทั้งในชีวติประจ ำวนัและกำรด ำเนินธุรกิจ 
กำรส่ือสำรทำงไกลโดยระบบโทรศัพท์  เป็นวิธีติดต่อส่ือสำรท่ี ให้ควำมสะดวกรวดเร็วและ
แพร่หลำยและในโลกยุคปัจจุบนัท่ีมีกำรติดต่อกับชำวต่ำงประเทศ กำรเรียนรู้บทสนทนำท่ีเป็น
ภำษำสำกลนับว่ำมีควำมส ำคญัมำกข้ึนทุกที  ทั้งน้ีเพรำะสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งกำรส่ือทอด
ข่ำวสำรซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในชีวติประประจ ำวนัและกำรท ำงำน   
 



วตัถุประสงค์ของการปฏบัิติ (Performance Objectives) 

 
1.   รู้และเขำ้ใจค ำศพัทแ์ละส ำนวนในกำรสนทนำทำงโทรศพัท์ 
2 รู้และสำมำรถน ำค ำศพัท์รวมถึงส ำนวนท่ีใช้ในกำรโทรศพัท์ไปใช้ในชีวิตประจ ำวนั

และในงำนอำชีพได ้
1.  สำมำรถฟัง พูด อ่ำน และเขียนประโยคหรือส ำนวนท่ีเก่ียวกบักำรใชโ้ทรศพัท ์

ไดโ้ทรศพัท ์
4.     ฝึกปฏิบติัใชภ้ำษำในกำรสนทนำทำงโทรศพัท ์  กำรอ่ำนขอ้ควำมขอ้ควำมท่ีไดรั้บฝำก      
        ฝำกขอ้ควำม       
5.  สร้ำงบทสนทนำโตต้อบทำงโทรศพัทไ์ดถู้กตอ้ง  ส่ือควำมหมำยชดัเจน 
6.  ใชภ้ำษำองักฤษเป็นเคร่ืองมือในกำรแสวงหำควำมรู้จำกเอกสำรและ เทคโนโลย ี

     7.  มีควำมรู้ด้ำนวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำท่ีสอดแทรกอยู่ในภำษำด้วย  มีกำรพฒันำ   
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่ำนิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ท่ีผูส้อนสำมำรถสังเกตไดใ้นดำ้น  
ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์   ควำมมีวินยั   ควำมรับผิดชอบ   ควำม เช่ือมัน่  ควำมสนใจใฝ่รู้  ควำมรู้รัก
สำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที 
 
การวเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) 

1.ทำงสำยกลำง  (The middle path) : พอประมำณ มีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 

2.เง่ือนไข (Condition) : ควำมรู้และคุณธรรม 

หลกัความพอประมาณ  (Moderation) 
เข้ำใจศพัท์ ส ำนวนท่ีเขียนเก่ียวกับกำรในกำรสนทนำทำงโทรศพัท์   กำรอ่ำนข้อควำม

ขอ้ควำมท่ีไดรั้บฝำก กำรฝำกขอ้ควำม สร้ำงบทสนทนำโตต้อบทำงโทรศพัทไ์ดถู้กตอ้งใหเ้หมำะสม
กบัสถำนกำรณ์และสำมำรถพิจำรณำเลือกใชอ้ยำ่งเหมำะสมกบัชีวิตประจ ำวนั ใชเ้วลำเหมำะสมกบั
เน้ือหำ 

หลกัความมีเหตุผล  (Reasonableness) 

ผูเ้รียนใชภ้ำษำองักฤษในกำรส่ือสำรในในกำรสนทนำทำงกำร.    ฝึกปฏิบติัใชภ้ำษำในกำร
สนทนำทำงโทรศพัท์   กำรอ่ำนขอ้ควำมขอ้ควำมท่ีไดรั้บฝำก     ฝำกขอ้ควำม      สร้ำงบทสนทนำ
โตต้อบทำงโทรศพัทไ์ดถู้กตอ้ง  ไดเ้หมำะสมกบัระดบับุคคล กำลเทศะและวฒันธรรมของภำษำ 

หลกัการมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี  (Self - awareness) 



ผูเ้รียนใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรตำมมำรยำทของสังคม สร้ำงควำมสัมพนัธ์กบับุคคลต่ำง ๆ ใน
สังคมได้ ตระหนักเห็นควำมส ำคญั เห็นคุณค่ำของภำษำและวฒันธรรมท่ีเรียน และน ำไปพฒันำ
ตนเอง เห็นประโยชน์ในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้   ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็น
เคร่ืองมือพื้นฐำนใน กำรศึกษำต่อ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัสังคมโลก 

 หลกัเง่ือนไขความรู้  (Knowledge) 
มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของ

ภำษำ 
ใช้ภำษำอังกฤษในกำรแสวงหำควำมรู้เก่ียวข้องกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืนและหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงดว้ยวิธีท่ีหลำกหลำย   ผูเ้รียนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำร
ส่ือสำรเหมำะสมกบัวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เห็นประโยชน์ของกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำร
เขำ้สู่สังคม 
 หลกัเง่ือนไขคุณธรรม  (Virtue) 
 มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมอดทน ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์  
ควำมมีวินยั  ควำมรับผิดชอบ  ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง   กำรประหยดั  ควำมสนใจใฝ่รู้   กำรละเวน้
ส่ิงเสพติดและกำรพนนั  ควำมรักสำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที   ใชส้ติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิตท่ีดี 
ใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนอยำ่งมีควำมสุข 
การเช่ือมโยงสู่ 4 มิติ 
 มิติสังคม 

ผูเ้รียนน ำควำมรู้ท่ีไดเ้รียนไปใชส่ื้อสำรในชีวติประจ ำวนัไดถู้กตอ้งตำมสถำนกำรณ์  
รู้และเขำ้ใจควำมแตกต่ำงระหวำ่งภำษำไทยและภำษำองักฤษและน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์นั้น ๆ  เห็นประโยชน์จำกกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำรเขำ้สู่สังคม  เขำ้ใจควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล อยู่ร่วมกันกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม 
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข สำมัคคี แบ่งปัน จิตอำสำ และจิตสำธำรณะ  ใช้
ภำษำต่ำงประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลก 

มิติเศรษฐกจิ 
ใชภ้ำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้น ำไปพฒันำในกำรประกอบอำชีพไดห้รือศึกษำต่อ

ในระดบัท่ีสูงข้ึน  มีควำมรู้ น ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดยำ่งคุม้ค่ำ  ประหยดัและอดออม  
 

 



วฒันธรรม 
ใชค้  ำศพัท ์และส ำนวนถูกตอ้งตำมวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เขำ้ใจควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง

ภำษำ กบัวฒันธรรม  เขำ้ใจควำมเหมือน และควำมแตกต่ำงระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ 
และน ำมำใช้อย่ำงถูกตอ้งเหมำะสมกบักำลเทศะ  น ำมำซ่ึงมิตรไมตรีและควำมร่วมมือกบัประเทศ
ต่ำง ๆ   รู้จกัทอ้งถ่ิน เขำ้ร่วมกิจกรรมของทอ้งถ่ิน รักควำมเป็นไทย และเขำ้ใจควำมเป็นสำกล 

ส่ิงแวดล้อม 
ใชภ้ำษำต่ำงประเทศส่ือสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไดท้ั้งในสถำนกำรณ์ สถำนศึกษำ ชุมชน

และสังคม สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมอ่ืน  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม   ใช้ทรัพยำกรอย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด  ดูแลส่ิงแวดล้อม   อนุรักษ์และเห็นคุณค่ำ
ส่ิงแวดล้อม  ใช้ภำษำ กับ   เช่ือมโยงกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืน และพื้นฐำนในกำรพฒันำแสวงหำ
ควำมรู้และเปิดโลกทศัน์ของตน 

  กจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยท่ี 4 

      2.  ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน  Unit ท่ี 4 On the phone  
3. ผูเ้รียนฝึกทกัษะกำรพูด(Speaking)  จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศพัท์

และส ำนวนในกำรสนทนำทำงโทรศพัท์  Making Phone Calls, Receiving Calls and 
Telephone conversations 
4.  ปฏิบติัตำมใบงำน (Work sheet) ท่ีไดรั้บมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน ส ำหรับฝึกปฏิบติั

ทกัษะ กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน (ฝึกทกัษะกำรฟังจำกซีดีประกอบเสียง) 
5.   ผูเ้รียนฝึกพฒันำบทสนทนำ จำกกำรฟังจำก CD และจบัคู่กันสนทนำอ่ำนออกเสียงโดย

ผูส้อนแกไ้ขขอ้บกพร่อง ฝึกปฏิบติัซ ้ ำจนเกิดควำมช ำนำญ 
      6.   ฟังบทสนทนำจำก CD เพื่อตอบค ำถำมในใบงำน จำกบทเรียนซ่ึงควรเปิดบทสนทนำให้ฟัง
ซ ้ ำ 2-3 คร้ังเพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันำทกัษะกำรฟังเขำ้ใจขอ้ควำมจำกบทสนทนำและตอบค ำถำมได้
ถูกตอ้ง 
      7.    ท  ำกิจกรรมรวม Activity จำกกิจกรรมในใบกิจกรรม  
Pair work What phone behavior bothers you? Ask your partner the questions, 
and check () the answers. เป็นกำรฝึกทักษะกำรพูดโดยผู ้เรียนหำข้อมูลโดยกำรเดิน
สัมภำษณ์เป็นภำษำองักฤษในห้องเรียนตำมท่ีผูส้อนก ำหนดไวป้ระมำณ 5-7 ขอ้ ผูท่ี้หำขอ้มูลไดค้รบ 
3 คนแรกไดรั้บรำงวลัคนท่ีไดร้องลงมำก็ชมเชยและให้ก ำลงัใจ และน ำผลสัมภำษณ์เสนอหน้ำชั้น
เรียน 

8. ประเมินควำมกำ้วหนำ้โดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  หน่วยท่ี  4 



9. ฝึกทกัษะเพิ่มเติมและทบทวนบทเรียน 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
       1.  เอกสำรประกอบกำรสอน 
       2.  ใบงำนส ำหรับฝึกทกัษะกำรฟัง  พูด  อ่ำน  เขียน  หน่วยท่ี  4 

       3.  ซีดีประกอบเสียง ของเอกสำรประกอบกำรสอนหน่วยท่ี  4 Telephone Conversations: 
Taking and Leaving Messages 
     3.  พจนำนุกรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 
     4.   ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมจำก เว็บไซด์ท่ีเก่ียวข้อง ศูนยก์ำรเรียนรู้ภำษำองักฤษด้วย
ตนเอง หอ้งสมุด ตลอดจนเอกสำรอำ้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประเมินผล 
        1.  ประเมินจำกแบบประเมินผลตนเอง  ก่อนและหลงัเรียน 
        2.  ขณะเรียน  วดัผลและประเมินผล  โดยกำรถำมตอบ  และตรวจผลงำนจำกกำรปฏิบติัตำม

งำนจำกใบงำน (Work sheet) ทำ้ยบท ท่ีมอบหมำย สังเกตพฤติกรรม วดัคุณธรรม จริยธรรม     
       3.  ประเมินจำกกำรท ำกิจกรรมคู่ 
       4.  สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
       5.  ประเมินจำกสอบปลำยภำคเรียน  
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว  ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยที ่ 4  
แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทกึหลงัการสอน 
 
ช่ือวชิา  :          ระดับ  : 
ช่ือหน่วย :                                  หน่วยที ่ : 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนของผูเ้รียน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
แนวทำงแกปั้ญหำ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
กำรแกไ้ข / กำรปรับปรุง / พฒันำ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ควำมเห็นของผูบ้ริหำร /ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 



 

Answer key 
Unit 4: On the phone 
Pretest 
Chit Chat: On the phone 
Woman: Hello. 6 — 3 — 4 — 9 — 5. Who's  a. calling (1)   please? 
Charlie: Yes, hello. It's Charlie here. I wanted to d. know (2)  how you are. 
Woman: Me? Oh, I'm doing b. fine(3) thank you. And you? 
Charlie: Well, to be c. honest (4) I've had a few problems recently. 
Woman: Sorry to hear that. What  b. kind (5) of problems? 
Charlie: Well, it all started when my wife d. walked (6) out on me. 
Woman: Sorry to hear that. That must have been a c. blow.(7) 
Charlie: Of course that was some time ago and I've got a. used (8) to it now. 
Woman: By the way, I don't know anybody b. called (9) Charlie. 
Charlie: Sorry about that. I must have c. dialed (10) the wrong number. Have a nice 
day. 

Worksheet 1 
Telephone Conversations : Taking and Leaving Messages 
Talking on the phone is sometimes difficult because you can talk face-to-face with the 
other person, but you can speak better on the phone as you study common telephone 
expressions. 

1. May I ask who's calling? (This is Bob Hall.)  
2. I'm sorry, but she's out to lunch right now. (I'll call her after lunch.)  
3. Could I have your telephone number, please? (Yes. It's 532-9843.)  
4. Would you like to leave a message? (No. I'll call later.)  
5. Could you spell your name, please? (It's spelled T . . I . . M.)  



6. I'll be sure to give her the message. (Thank you.)  
7. I'm sorry, but he's in a meeting now. (Do you know when it'll be over?)  
8. I'm sorry, but he won't be back to the office until Thursday afternoon.   

(Alright. Please tell him Jeff called.)  
9. Mr. Jones would like to reschedule Wednesday's appointment to next 

Monday at 10 O'clock. (Sure. No problem.)  
10. Shall I have her call you back later today? (No. Just tell her I called.)  

Worksheet 2 
2.1 Put this dialogue in the correct order 
 I’m fine .How are you ?   _____4_____ 

 Hello, Is that  055441683    _____1_____ 

 Hi, Gary. It’s Jennie here.   _____2_____ 

I’m at the hotel   _____6_____ 

Very well, thank you. Where are you? ____5_____ 

           Hi, Jennie.  How are you ?   ____3_____ 

2.2 Complete this dialogue with the phrase given.  
Situation: A foreigner is calling. 
A: Hello. Is that the White Lotus Hotel? 
B: Sorry,  You’ve got the wrong number. 
A: I’m sorry to have bothered you. 
B: That’s O.K. 
 
 
 
 
 



 

2. 3 Put theses sentences in order and write the telephone conversation. 
 
Daniel: Hello? 
Andrea: Hi, Daniel. It’s Andrea  
Daniel:  Oh, hi Andrea 
 Andrea:  Can I speak to Nana, Please? 
Daniel: I’m sorry . she’s not here right now? 
Andrea: Oh.  Can you give her a message? 
Daniel:     Sure. What’s the message? 
Andrea:  Please ask her to call me. 
Daniel:  OK.  Give me your number. 
Andrea:  It’s 055- 412813. 
Daniel:  055- 412813. Got it 
Andrea:  Thanks, Daniel 
Daniel:  No problem. Bye 
Andrea:  Bye-bye 
 

3.1 :  Placing an order via phone 
Receptionist 1: Thank you for calling ABC Inc., this is Mary. How may I d.  direct   
(1)your call? 
Phil:                  Could you a.  put me through (2) to accounting, please? 
Receptionist 1:  One d.  moment , (3) please. 
Receptionist 2:  Thank you for calling Friendly Neighbors! d.  How  (4) can I help 
you today? 
Fred:                 May I  b. speak (5) with the supervisor of international affairs please? 



Receptionist 2:    I'm sorry, sir, he's unavailable right now. Would you like me to 
c.  transfer  (6) you to his voicemail? 
Fred:                   No thank you. I'll   b.  try (7) again later. 
To-go specialist: Thank you for calling Motzeralla's 'To-go'.   d.  This is (8)  Amy. 
How can I help you? 
Nick:                   I'd like to c.  place (9) a to-go order. 
To-go specialist: What can I  a.  get  (10) for you today, sir? 

3.2 Fill in the blanks to complete the conversation with the word given 
On my Mobile 
A:    Hello — I'm just testing out my new mobile.  
B:    Oh yes. Are you far away? 
A:    Not really. I'm quite near.   
B:    You sound very clear.  
A:    Well, I did spend  a lot of money on it.  
B:    Tell me, where are you at the moment?   
A:     I've already told you I'm in the area. 
B:    Well, this is very interesting but I am very busy.  
A:    Don't worry— I'll see you very soon. 
B:     Oh there goes the front door bell — oh it's you! I might have guessed. 

Worksheet 4 
4.1 Complete these telephone conversations for each situation. 
Complete the telephone conversation with your own words 
Dialogue1.. 
A:  Hello. 
B:  Hello. Is that Joe? 
A:  No. 
B:  Is this 055-412917. 



A:  No. It isn’t I think you have got wrong number? 
B: Oh, sorry. 
Dialogue 2 
A:  Hello. 
B:  Hello. Is Jane there, please? 
A:   She’s busy right now. Can you call back later? 
B:   Oh, sure. 
Dialogue 3. 
A:  Hello.  
B:  Hello. Is Araya there? 
A:  Sorry she’s not in right now. 
B:  Oh well, this is --------Rod. Can I leave a message? 
A:  OK.   
Dialogue 4. 
A:  Hello.  
B:  Hello. Is Mr. Brown there, please? 
A:   Yes, May I and Who’s calling? 
B:   Yes, this is Jack Simpson. 
A:   Just a minute, please. 
Dialogue 5. 
A:  Hello, Hi  
B:  Hello. Can I speak  to Tony, please? 
A:  sure had on and I get him. 

4.2 Complete these telephone conversation for each situation. 
Operator: Hello, Frank and Brothers, How can I help you?  
Peter: This is Peter Jackson. Can I have extension 3421?  
Operator: Certainly, hold on a minute, I'll put you through. 
Frank: Bob Peterson's office, Frank speaking.  



Peter: This is Peter Jackson calling, is Bob in?  
Frank: I'm afraid he's out at the moment. Can I take a message?  
Peter: Yes, Could you ask him to call me at . I need to talk to him about the Nuovo 
line, it's urgent.  
Frank: Could you repeat the number please?  
Peter: Yes, that's , and this is Peter Jackson.  
Frank: Thank you Mr. Jackson, I'll make sure Bob gets this message.  
Peter: Thanks, bye.  
Frank: Bye.  
 

Activity 1 
On the phone 
Pair work What phone behavior bothers you? Ask your partner the 
questions, and check  () the answers. 
Does it bother you morning   Yes  Sometimes   No 
calls early in the morning                
calls late at night                 
doesn’t call back                 
leaves a long message                 
puts you on hold                 
talk too long                  
talks too loudly                 
uses call-waiting                 

 
 
 
 



การสนทนาภาษาองักฤษ  1                                                                 Unit 5  
(English Conversation 1)                                                                     รหัสวชิา 2000-2106 
 

_____________________________________________________________________  
แผนการเรียนรู้ประจ าหน่วย ที ่ 5 

Asking and Giving Directions 
การถามและการบอกทศิทางการ 
 

แนวความคดิส าคญั 
บำ้นเมืองเจริญก้ำวหน้ำจะมำกหรือน้อย  ส่วนหน่ึงสำมำรถดูได้จำกถนนหนทำง  เม่ือมี

ถนนหนทำงมำกข้ึนก็อำจจะก่อใหเ้กิดควำมสับสน  หลงทำง  ฉะนั้นกำรถำม – ตอบเร่ืองทิศทำง 
จึงเป็นส่ิงท่ีส ำคญัเป็นอยำ่งยิ่งต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวนั กำรสอบถำมขอ้มูลโดยทัว่ไปจะแบ่งเป็น
เร่ืองใหญ่ๆ  ดงัน้ี  กำรถำมหำสถำนท่ี  แหล่งท่ีตั้ง  และเส้นทำง   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. พูดส่ือควำมและใหค้  ำแนะน ำต่ำงๆ  แก่ชำวต่ำงชำติและคนแปลกหนำ้  หรือเพื่อนฝงูดว้ย
กนัเองในด้ำนกำรเดินทำงและกำรให้ขอ้มูลอ่ืนๆ  ท่ีเกิดข้ึนภำยในทอ้งถ่ิน  ชุมชน  ประเทศชำติ  
และสังคมโลกไดถู้กตอ้ง 

2. สำมำรถน ำค ำศพัท์รวมถึงส ำนวนท่ีใช้ในกำรบอกทิศทำงและกำรถำมทิศทำงไปใช้ใน
ชีวติประจ ำวนัและในงำนอำชีพได ้

               3. ฟัง พูด อ่ำนและเขียนเร่ืองกำรถำมและกำรบอกทิศทำงไดอ้ยำ่งเป็นธรรมชำติ
และใชภ้ำษำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 
 
การวเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) 

1.ทำงสำยกลำง  (The middle path) : พอประมำณ มีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 

2.เง่ือนไข (Condition) : ควำมรู้และคุณธรรม 
 

 หลกัความพอประมาณ  (Moderation) 



 เขำ้ใจศพัท ์ส ำนวนท่ีเขียนเก่ียวกบักำรพูดส่ือควำมและให้ค  ำแนะน ำต่ำงๆ  แก่ชำวต่ำงชำติ
และคนแปลกหน้ำ กำรถำม – ตอบเร่ืองทิศทำงในกำรเดินทำงและกำรให้ขอ้มูลอ่ืนๆ ให้เหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์และสำมำรถพิจำรณำเลือกใชอ้ยำ่งเหมำะสมกบัชีวิตประจ ำวนั ใชเ้วลำเหมำะสมกบั
เน้ือหำ 

 หลกัความมีเหตุผล  (Reasonableness) 

 ผูเ้รียนใชภ้ำษำองักฤษในกำรส่ือสำรในกำรกำรถำม – ตอบเร่ืองทิศทำงละกำรให้
ขอ้มูลอ่ืนๆน ำค ำศพัท์รวมถึงส ำนวนท่ีใช้ในกำรบอกทิศทำงและกำรถำมทิศทำงไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวนัและในงำนอำชีพได้ กล่ำวสนทนำ บอกขอ้มูลไดเ้หมำะสมกบัระดบับุคคล 
กำลเทศะและวฒันธรรมของภำษำ 

 หลกัการมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี  (Self - awareness) 

ผูเ้รียนใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรตำมมำรยำทของสังคม สร้ำงควำมสัมพนัธ์กบับุคคลต่ำง ๆ ใน
สังคมได้ ตระหนักเห็นควำมส ำคญั เห็นคุณค่ำของภำษำและวฒันธรรมท่ีเรียน และน ำไปพฒันำ
ตนเอง เห็นประโยชน์ในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้   ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็น
เคร่ืองมือพื้นฐำนใน กำรศึกษำต่อ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัสังคมโลก 

 หลกัเง่ือนไขความรู้  (Knowledge) 
มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของ

ภำษำ 
ใช้ภำษำอังกฤษในกำรแสวงหำควำมรู้เก่ียวข้องกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืนและหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงดว้ยวิธีท่ีหลำกหลำย   ผูเ้รียนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำร
ส่ือสำรเหมำะสมกบัวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เห็นประโยชน์ของกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำร
เขำ้สู่สังคม 
 หลกัเง่ือนไขคุณธรรม  (Virtue) 
 มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมอดทน ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์  
ควำมมีวินยั  ควำมรับผิดชอบ  ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง   กำรประหยดั  ควำมสนใจใฝ่รู้   กำรละเวน้
ส่ิงเสพติดและกำรพนนั  ควำมรักสำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที   ใชส้ติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิตท่ีดี 
ใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนอยำ่งมีควำมสุข 
  
การเช่ือมโยงสู่ 4 มิติ 
 มิติสังคม 

ผูเ้รียนน ำควำมรู้ท่ีไดเ้รียนไปใชส่ื้อสำรในชีวติประจ ำวนัไดถู้กตอ้งตำมสถำนกำรณ์  



รู้และเขำ้ใจควำมแตกต่ำงระหวำ่งภำษำไทยและภำษำองักฤษและน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์นั้น ๆ  เห็นประโยชน์จำกกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำรเขำ้สู่สังคม  เขำ้ใจควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล อยู่ร่วมกันกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม 
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข สำมัคคี แบ่งปัน จิตอำสำ และจิตสำธำรณะ  ใช้
ภำษำต่ำงประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลก 

 
มิติเศรษฐกจิ 
ใชภ้ำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้น ำไปพฒันำในกำรประกอบอำชีพไดห้รือศึกษำต่อ

ในระดบัท่ีสูงข้ึน  มีควำมรู้ น ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดยำ่งคุม้ค่ำ  ประหยดัและอดออม  
 
วฒันธรรม 
ใชค้  ำศพัท ์และส ำนวนถูกตอ้งตำมวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เขำ้ใจควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง

ภำษำ กบัวฒันธรรม  เขำ้ใจควำมเหมือน และควำมแตกต่ำงระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ 
และน ำมำใชอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสมกบักำลเทศะ   

กำรสร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก  ตระหนักถึงควำม
หลำกหลำยทำงวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ำมำซ่ึงมิตรไมตรีและควำมร่วมมือกับ
ประเทศต่ำง ๆ   รู้จกัทอ้งถ่ิน เขำ้ร่วมกิจกรรมของทอ้งถ่ิน รักควำมเป็นไทย และเขำ้ใจควำมเป็น
สำกล 
 

ส่ิงแวดล้อม 
ใชภ้ำษำต่ำงประเทศส่ือสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไดท้ั้งในสถำนกำรณ์ สถำนศึกษำ ชุมชน

และสังคม สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมอ่ืน  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม   ใช้ทรัพยำกรอย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด  ดูแลส่ิงแวดล้อม   อนุรักษ์และเห็นคุณค่ำ
ส่ิงแวดล้อม  ใช้ภำษำ กับ   เช่ือมโยงกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืน และพื้นฐำนในกำรพฒันำแสวงหำ
ควำมรู้และเปิดโลกทศัน์ของตน 
 
 
กจิกรรมระหว่างเรียน 

1. ศึกษำเอกสำรกำรสอนบทเรียนท่ี  4 
2. ฟังเทปประกอบกำรบรรยำยจำกครูผูส้อน 
3. แสดงบทบำทสมมติตำมสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให ้



4. ท ำแบบฝึกหดัในเอกสำรกำรสอน 
5. ท ำแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

 
ส่ือกำรสอน 

1. เอกสำรกำรสอน 
2. เทปหรือซีดี 
3. แผน่ใส 

 
กำรประเมินผล 

1. ประเมินผลจำกแบบฝึกหดัในเอกสำรกำรสอน 
2. สอบกลำงภำค 
3. สังเกตจำกกำรแสดงบทบำทสมมติในสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให ้
4. สอบประจ ำภำคกำรศึกษำ  เม่ืออ่ำนแผนกำรสอนแล้ว  ขอให้ท ำแบบประเมินตนเอง

แลว้จึงศึกษำเอกสำรกำรสอนต่อไป 
5.  ใชภ้ำษำองักฤษเป็นเคร่ืองมือในกำรแสวงหำควำมรู้จำกเอกสำรและ เทคโนโลย ี

     6.  มีควำมรู้ด้ำนวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำท่ีสอดแทรกอยู่ในภำษำด้วย  มีกำรพฒันำ   
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่ำนิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ท่ีผูส้อนสำมำรถสังเกตไดใ้นดำ้น  
ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์   ควำมมีวินยั   ควำมรับผิดชอบ   ควำม เช่ือมัน่  ควำมสนใจใฝ่รู้  ควำมรู้รัก
สำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที 
 

  กจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยท่ี 5 

      2.  ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน  Unit ท่ี Asking and Giving Directions 
    3. ผูเ้รียนฝึกทกัษะกำรพูด(Speaking)  จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศพัท์

รวมถึงส ำนวนท่ีใชใ้นกำรบอกทิศทำงและกำรถำมทิศทำง Useful phrases and Useful words  
4.  ปฏิบติัตำมใบงำน (Work sheet) ท่ีไดรั้บมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน ส ำหรับฝึกปฏิบติั

ทกัษะ กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน  
5. ประเมินควำมกำ้วหนำ้โดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  หน่วยท่ี  4 
6. ฝึกทกัษะเพิ่มเติมและทบทวนบทเรียน 

ส่ือการเรียนรู้ 
       1.  เอกสำรประกอบกำรสอน หน่วยท่ี  5 



       2.  ใบงำนส ำหรับฝึกทกัษะกำรฟัง  พูด  อ่ำน  เขียน  หน่วยท่ี  5 

     3.  พจนำนุกรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 
     4.   ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมจำก เว็บไซด์ท่ีเก่ียวข้อง ศูนยก์ำรเรียนรู้ภำษำองักฤษด้วย
ตนเอง หอ้งสมุด ตลอดจนเอกสำรอำ้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ประเมินผล 
        1.  ประเมินจำกแบบประเมินผลตนเอง  ก่อนและหลงัเรียน 
        2.  ขณะเรียน  วดัผลและประเมินผล  โดยกำรถำมตอบ  และตรวจผลงำนจำกกำรปฏิบติัตำม

งำนจำกใบงำน (Work sheet) ทำ้ยบท ท่ีมอบหมำย สังเกตพฤติกรรม วดัคุณธรรม จริยธรรม     
       3.  ประเมินจำกกำรท ำกิจกรรมคู่ 
       4.  สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
       5.  ประเมินจำกสอบปลำยภำคเรียน  
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว  ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยที ่ 5 
แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทกึหลงัการสอน 
 
ช่ือวชิา  :          ระดับ  : 
ช่ือหน่วย :                                  หน่วยที ่ : 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนของผูเ้รียน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
แนวทำงแกปั้ญหำ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
กำรแกไ้ข / กำรปรับปรุง / พฒันำ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ควำมเห็นของผูบ้ริหำร /ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

 



Answer key 
Unit 5: Asking and Giving Directions 
Pre-test 
Choose the correct answer. 

How to ask the way 
1. Am I going in the right (b) way  for the post office? 
2. Can you tell me please how I  (b)  get to the cinema from here? 
3. Could you please (c)  point me in the direction of the motorway? 
4. I'm making for the M25 motorway — is this road the most (a)  straight route? 
5. Could you tell me please how (b)  far I am from the town centre? 
6. Can you help please because I've lost my way and . (a)  need to get to the shops 
before closing time? 
7. I'm (b) making for the town hall — am I anywhere near? 
8. I took the wrong (d)  turning at the last road junction, can you tell me how I get 
back on the motorway? 
9.  (c)  According to this map I should be near the church. Is it near? 
10. Is this (d) right  for the railway station? 
 

Worksheet 1 : Asking and Giving Directions 

Choose the correct preposition from the word list below to fill in the blanks for 
each sentence. 

1.  I ride my bicycle to work, all the way  up the mountain. 
2.  The sign says, "Please don't sit  on  the grass." 
3.  He ran as fast as he could  to  catch the bus. 
4.  Becareful you don't fall on the stairs. They are very steep! 



5.  It began to rain, so we all ran into the house. 
6.  He gave us directions and suggested we drive about 5 miles toward the sunset, then 
turn left  before we reach the town of Highlands. 
7.  We can't get into the concert hall without our tickets. Someone  
      from our group will need to go back to the hotel to get them. 
8.  The United States of America is located between Canada and Mexico. 
9. If you go over the bridge, you will be in a different country! 
10. Would you like to go for a walk by the river with me? 

Worksheet 2 

2.1 What's the best way to the post office? (Use the map for orientation.) 

   

1. Excuse me, where is the post office, please?  

2. Turn right at the next corner.  

3. Then go straight on until you come to the traffic lights.  

4. Turn left there.  

5. The post office is opposite the cinema.  

2.2 Fill in the words below correctly. (Use the map for orientation.) 

continue, end, excuse, get, left (2x), next, opposite, right, second, straight on, 
thank, turn, welcome 
  

 



 

1.  

 1.  Excuse me, how do I  go to the cinema?  

2.  Go straight on.  

3.  Turn left at the corner.  

4.  Then take the second  road on your right.  

5.   Continue to the end of the road.  

6.  Turn left there.  

7.  The cinema is on your left, opposite the castle.  

8.  Thank you very much.  

9.  You're welcome.  

Worksheet 3 

Asking and giving directions 

3.1. True or false. 



     
                  you are here •   

___T____1.  The Jewelery Store is behind the Italian restaurant 
___F____2.  The Bar is on Second Avenue 
___F____3.  The Police Station is on the left from Fire Department 
___T____4.  The Toy Store is across from the Chinese restaurant 
___T____5.  The Movie Theater is opposite the Book store  
___F____6.  The Sporting Goods store is behind the Furniture store  
___T____7.  The Bar is next to the Chinese restaurant 
  3.2 . Look at the map from 3.1. Choose the correct name of the building!  
 1. Take the first street on the left. Take the next street on the right. Go straight on and 
cross the road. It's on the left. Furniture 
2.  Take the first street on the left. Go down the street. Turn on the right. Take the next 
street on the right. Go straight on    and cross the road. Go straight on. It's in front of 
you on the other side of the road. Italian restaurant 
3. Take the first street on the left. Take the next street on the right. Take the next street 
on the right. Pass the Fire Department. It's on your left. Police Station 
  



3.3. Fill in the missing preposition. 
1. The Women's wear is next to the Jewelry Store. 
2. The Movie Theater is opposite the Book Store. 
3. The Women's wear is between the Jewelry Store and the Sporting Goods. 
4. The Toy store is on the corner of Main Street and Forest Street. 
5. The Jewelry Store is behind the Italian Restaurant. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนทนาภาษาองักฤษ  1                                                                 Unit  6 
(English Conversation 1)                                                                     รหัสวชิา 2000-2106 



 

 
 

Getting information 

 

หัวข้อเร่ือง(Topics) 

1.  Asking about things.     
2.  Giving information about things 
3. Asking about Products 
4. General information 

Having a car repaired 
At the gas station  
Movies and DVD Rentals 

 

แนวคดิ (Main Idea) 

กำรหำขอ้มูล  (Getting information)  จำกสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  มำกมำยในปัจจุบนัน้ีเป็น
ส่ิงจ ำเป็นมำก  เพรำะบำงคร้ังหรือส่วนใหญ่เรำจะตอ้งหำขอ้มูลจำกคนแปลกหน้ำ  หรือตอ้งกำร
ขอ้มูลอ่ืนๆ  เพิ่มเติม  เก่ียวกบัตำรำงกำรเดินรถ  หรือเคร่ืองบิน  ประกอบกำรตดัสินใจ  เป็นตน้ 
 กำรเสนอขำยผลิตภณัฑ ์คือ  กำรบรรยำยใหเ้ห็นคุณสมบติักำรใชง้ำนหรือลกัษณะพิเศษกำร
เสนอขำยหรือกำรน ำเสนอสำระและบริกำรควรแบ่งกำรบรรยำยออกเป็นขั้นตอน  เพื่อให้ผูฟั้งและ
ผูอ่้ำนจบัใจควำมส ำคญัได ้ และไม่สับสน  ควำมส ำเร็จของกำรเสนอขำยขั้นอยูก่บัวธีิกำรน ำเสนอ 

 
 
 

วตัถุประสงค์ของการปฏบัิติ (Performance Objectives) 

1.  บทสนทนำเก่ียวกบักำรถำมและกำรตอบ  กำรใหข้อ้มูลเร่ืองต่ำงๆ 
3.  หลกัไวยำกรณ์ภำษำเก่ียวกบักำรถำมและกำรตอบ  กำรใหข้อ้มูลเร่ืองต่ำงๆ 



1.  ถำมและตอบเก่ียวกบักำรใหข้อ้มูลเร่ืองต่ำงๆ  ได ้
2.  อ่ำนและบอกใจควำมส ำคญัของบทอ่ำนสั้นๆ ได ้
3.  เขำ้ใจหลกัภำษำและน ำหลกักำรไปใชใ้นกำรเรียนภำษำชั้นสูงต่อไป 
4.  อ่ำนและเขียนค ำศพัทห์มวดต่ำงๆ  ไดถู้กตอ้งและไดม้ำกข้ึน 
5.  ใชภ้ำษำองักฤษเป็นเคร่ืองมือในกำรแสวงหำควำมรู้จำกเอกสำรและ เทคโนโลย ี

     6.  มีควำมรู้ด้ำนวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำท่ีสอดแทรกอยู่ในภำษำด้วย  มีกำรพฒันำ   
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่ำนิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ท่ีผูส้อนสำมำรถสังเกตไดใ้นดำ้น  
ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์   ควำมมีวินยั   ควำมรับผิดชอบ   ควำม เช่ือมัน่  ควำมสนใจใฝ่รู้  ควำมรู้รัก
สำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที 
การวเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) 

1. ทำงสำยกลำง  (The middle path) : พอประมำณ มีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 

2.เง่ือนไข (Condition) : ควำมรู้และคุณธรรม 
 

 หลกัความพอประมาณ  (Moderation) 
 เขำ้ใจศพัท ์ส ำนวนท่ีเขียนเก่ียวกบักำรสนทนำเก่ียวกบักำรถำมและกำรตอบ  กำรให้ขอ้มูล
เร่ืองต่ำงๆ ตลอดจนกำรเสนอขำย  กำรบรรยำยผลิตภณัฑ์ สำมำรถพิจำรณำเลือกใช้ภำษำไดอ้ย่ำง
เหมำะสมกบัชีวติประจ ำวนั ใชเ้วลำเหมำะสมกบัเน้ือหำ 

 หลกัความมีเหตุผล  (Reasonableness) 

 ผูเ้รียนใชภ้ำษำองักฤษในกำรส่ือสำรในกำรสนทนำเก่ียวกบักำรถำมและกำรตอบ  
กำรให้ข้อมูลเร่ืองต่ำงๆ ตลอดจนกำรเสนอขำย  กำรบรรยำยผลิตภัณฑ์ ถำมและตอบ
เก่ียวกบักำรใหข้อ้มูลเร่ืองต่ำงๆ อ่ำนและบอกใจควำมส ำคญัของบทอ่ำนสั้นๆ ไดเ้หมำะสม
กบัระดบับุคคล กำลเทศะและวฒันธรรมของภำษำ 

 หลกัการมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี  (Self - awareness) 

ผูเ้รียนใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรตำมมำรยำทของสังคม สร้ำงควำมสัมพนัธ์กบับุคคลต่ำง ๆ ใน
สังคมได้ ตระหนักเห็นควำมส ำคญั เห็นคุณค่ำของภำษำและวฒันธรรมท่ีเรียน และน ำไปพฒันำ
ตนเอง เห็นประโยชน์ในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้   ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็น
เคร่ืองมือพื้นฐำนใน กำรศึกษำต่อ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัสังคมโลก 

 หลกัเง่ือนไขความรู้  (Knowledge) 



มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของ
ภำษำ 
ใช้ภำษำอังกฤษในกำรแสวงหำควำมรู้เก่ียวข้องกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืนและหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงดว้ยวิธีท่ีหลำกหลำย   ผูเ้รียนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำร
ส่ือสำรเหมำะสมกบัวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เห็นประโยชน์ของกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำร
เขำ้สู่สงัคม 
 หลกัเง่ือนไขคุณธรรม  (Virtue) 
 มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมอดทน ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์  
ควำมมีวินยั  ควำมรับผิดชอบ  ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง   กำรประหยดั  ควำมสนใจใฝ่รู้   กำรละเวน้
ส่ิงเสพติดและกำรพนนั  ควำมรักสำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที   ใชส้ติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิตท่ีดี 
ใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนอยำ่งมีควำมสุข 
 
การเช่ือมโยงสู่ 4 มิติ 
 มิติสังคม 

ผูเ้รียนน ำควำมรู้ท่ีไดเ้รียนไปใชส่ื้อสำรในชีวติประจ ำวนัไดถู้กตอ้งตำมสถำนกำรณ์  
รู้และเขำ้ใจควำมแตกต่ำงระหวำ่งภำษำไทยและภำษำองักฤษและน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์นั้น ๆ  เห็นประโยชน์จำกกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำรเขำ้สู่สังคม  เขำ้ใจควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล อยู่ร่วมกันกบัคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข มีทกัษะในกำร   ท ำงำนเป็นทีม 
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข สำมัคคี แบ่งปัน จิตอำสำ และจิตสำธำรณะ  ใช้
ภำษำต่ำงประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลก 

 
มิติเศรษฐกจิ 
ใชภ้ำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้น ำไปพฒันำในกำรประกอบอำชีพไดห้รือศึกษำต่อ

ในระดบัท่ีสูงข้ึน  มีควำมรู้ น ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดยำ่งคุม้ค่ำ  ประหยดัและอดออม  
 
 
 
วฒันธรรม 
ใชค้  ำศพัท ์และส ำนวนถูกตอ้งตำมวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เขำ้ใจควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง

ภำษำ กบัวฒันธรรม  เขำ้ใจควำมเหมือน และควำมแตกต่ำงระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ 



และน ำมำใชอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสมกบักำลเทศะ น ำมำซ่ึงมิตรไมตรีและควำมร่วมมือกบัประเทศต่ำง 
ๆ   รู้จกัทอ้งถ่ิน เขำ้ร่วมกิจกรรมของทอ้งถ่ิน รักควำมเป็นไทย และเขำ้ใจควำมเป็นสำกล 
 

ส่ิงแวดล้อม 
ใชภ้ำษำต่ำงประเทศส่ือสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไดท้ั้งในสถำนกำรณ์ สถำนศึกษำ ชุมชน

และสังคม สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมอ่ืน  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม   ใช้ทรัพยำกรอย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด  ดูแลส่ิงแวดล้อม   อนุรักษ์และเห็นคุณค่ำ
ส่ิงแวดล้อม  ใช้ภำษำ กับ   เช่ือมโยงกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืน และพื้นฐำนในกำรพฒันำแสวงหำ
ควำมรู้และเปิดโลกทศัน์ของตน 
 
 

  กจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยท่ี 6 

      2.  ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน  Unit ท่ี 6 Getting information  
    3. ผูเ้รียนฝึกทกัษะกำรพูด(Speaking)  จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศพัท์

รวมถึงส ำนวนท่ีใชใ้นกำรหำขอ้มูล ต่ำงๆ Asking about things, Giving information about 
things, Asking about Products and General information 

4.  ปฏิบติัตำมใบงำน (Work sheet) ท่ีไดรั้บมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน ส ำหรับฝึกปฏิบติั
ทกัษะ กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน  

5.   ผูเ้รียนฝึกพฒันำบทสนทนำ จำกกำรฟังจำก CD และจบัคู่กันสนทนำอ่ำนออกเสียงโดย
ผูส้อนแกไ้ขขอ้บกพร่อง ฝึกปฏิบติัซ ้ ำจนเกิดควำมช ำนำญ 
    6.     ฟังบทสนทนำจำก CD เพื่อตอบค ำถำมในใบงำน จำกบทเรียนซ่ึงควรเปิดบทสนทนำให้ฟัง
ซ ้ ำ 2-3 คร้ังเพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันำทกัษะกำรฟังเขำ้ใจขอ้ควำมจำกบทสนทนำและตอบค ำถำมได้
ถูกตอ้ง 

7.ประเมินควำมกำ้วหนำ้โดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  หน่วยท่ี  6 
      8.ฝึกทกัษะเพิ่มเติมและทบทวนบทเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ 
       1.  เอกสำรประกอบกำรสอน หน่วยท่ี  6 
       2.  ใบงำนส ำหรับฝึกทกัษะกำรฟัง  พูด  อ่ำน  เขียน  หน่วยท่ี  6 

       3.   ซีดีประกอบเสียง ของเอกสำรประกอบกำรสอนหน่วยท่ี  6 Movies and DVD Rentals  
     4.  พจนำนุกรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 



    5.   ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมจำก เว็บไซด์ท่ีเก่ียวข้อง ศูนยก์ำรเรียนรู้ภำษำองักฤษด้วย
ตนเอง หอ้งสมุด ตลอดจนเอกสำรอำ้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
ประเมินผล 
        1.  ประเมินจำกแบบประเมินผลตนเอง  ก่อนและหลงัเรียน 
        2.  ขณะเรียน  วดัผลและประเมินผล  โดยกำรถำมตอบ  และตรวจผลงำนจำกกำรปฏิบติัตำม

งำนจำกใบงำน (Work sheet) ทำ้ยบท ท่ีมอบหมำย สังเกตพฤติกรรม วดัคุณธรรม จริยธรรม     
       3.  ประเมินจำกกำรท ำกิจกรรมคู่ 
       4.  สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
       5.  ประเมินจำกสอบปลำยภำคเรียน  
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว  ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยที ่ 6  
แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
 
บันทกึหลงัการสอน 
 
ช่ือวชิา  :          ระดับ  : 
ช่ือหน่วย :                                  หน่วยที ่ : 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนของผูเ้รียน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
แนวทำงแกปั้ญหำ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



 
 
กำรแกไ้ข / กำรปรับปรุง / พฒันำ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ควำมเห็นของผูบ้ริหำร /ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Answer key 
Unit 6 : Getting information 

Pre-test 
Choose the correct answer 
1.  Which of the following persons does not work at a shop? c. A window shopper  
2.  Which of the following phrases is not a good way to greet a customer?  
     a. Hi, what's going on today?  
3 .  Customer: "Excuse me. Could you tell me where the coffee is?" Sales clerk: 
"Certainly, it's in the next aisle opposite  b. to   the bread." 
4.  Customer: "Good morning. I need some tissues." Sales clerk: "Of course, how   
a. many packets would you like?" 
5.  If you think this is too big, we have a  c. smaller  size too.  
6.  You will find meat and sausages  b. at the butcher's  next door. 



7 .  Which of the following phrases should NOT be used to say that a product is not 
available at the moment?  b.We don't have this. 
   
8 .  Customer: "Excuse me. When do you close today?" Sales clerk: "We close   c. at 
10 o'clock." 
9.  Thank you, here is your change and your   b. receipt. 
  
2. Asking about Products 
 
Speaking   
Asking about Products 
Direction :  Student A asks about the product with the questions in List A. 
  Student B answers with the items in List B you must match the correct 
answer with the question.   
 
  List A     List B 

a.   What’s it made of?  __e__1. You can feed up to 15 pages of 
paper. 

b.   Who’s designed for?  __c__2.  It’s not very expensive. 
c.   How much is it?   __d__3.  It’s about the size of a briefcase. 
d.   How big is it?   __b__4.  It’s perfect for small businesses. 
e.   What can it do?   __f__5.  You can select Thai or English 

language. 
f.   What’s its special feature?  __a__6.  Plastic, mainly. 

 

 
Listening 
Movies and DVD Rentals  



Now, complete the sentences below with the best answer:  
1. Sometimes, I have a hard time catching all the c. lines  _when I watch a foreign film 
because the actors speak so quickly.  

2. My wife really loves b. suspense b. suspense  movies because they keep her on the 
edge of her seat because you never know what will happen next.  

3. I really didn't like that movie because the a. plot was very weak. The writer could 
have come up with a much better story.  

Worksheet 1 

Complete the following conversation with your own words. 
 Salesperson : May I help you? 
 Customer : Yes, I’m looking for something similar to this, but a   

smaller model. Do you have any other types in stock now? 
 Salesperson :No, I’m afraid it’s currently out of stock.  
 Customer : Will you be getting more in stock soon? 
 Salesperson :Yes, We will re-order for you. 
 Customer : How much does this cost? 
 Salesperson : The price  is  1,150 Baht. 
 Customer : Would you be able to give a discount? 
 Salesperson : Oh’ sorry it’s not very expensive. 
     

 

 

Worksheet 2 



Fill in the blanks: Introducing Products 

1.  Introducing products to others is an important first step in making a sale, or in 
helping      someone else become interested in something that you have to offer. 
2.  If you are enthusiastic about the product, the person you are talking to is likely to 
become enthusiastic too. 
3.  Think up as many good reasons as you can why people need what you are 
introducing them to. 
4.  Before you try to introduce a product, be sure that you know all about it. 
5.  Don’t make promises about the product you are introducing if you are not sure they  
     can be kept. 
 

Worksheet 3 
Writing practice 
1. Giving information about things 

 
It’s perfect for people in business like you because you’re  out of  the office 

most of the time.  It’s light and compact. You can easily put it in your handbag or 
pocket. You can even hang on your belt. It can connect with all major telephone 
networks worldwide. It’s a/an ……………… 
 
 

       
2. Complete this conversation with the phrase given   
 
A: What kind of trouble are you having with your car? 
B:  The motor has a strange noise. 
A:   I’m afraid you’ll have to leave it here for a few hours. 



B:  When can you have it done by? 
A:  It should be ready by 2 o’clock. 
 

Worksheet 4 
Choose the correct answer and fill in each blank to complete this letter.  Then 
write the letter in the correct form. 
 
Letter Writing  
 Dear Sir,  

I am writing this letter to describe the (1)problems I've been having with one 
of your products. I am referring to your lawnmower (2) described in the catalogue as 
'Supercut'. To begin with I would like to take (3) issue over the name itself.  'Super' to 
my mind suggests (4) excellence, which it does not possess. Cut' I should have thought 
was an essential (5)requirement of any lawnmower. Unfortunately this does not   (6) 
apply to 'Supercut'. The first time I tried to use it, your lawnmower simply. (7)rolled 
over the grass but did not cut it. (8)Admittedly the grass was flat but it was still as 
long as when I had started. What I would like you to do is to pay me(9) back my 
money and take 'Supercut' away. 10. Finally I want someone to come and cut my 
grass at your (10) expense. 

Yours faithfully,  
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(English Conversation 1)                                                                     รหัสวชิา 2000-2106 

____________________________________________________________________  
แผนการเรียนรู้ประจ าหน่วย ที ่ 7 

Compliments and Complaints 
การชมและการต าหนิ 

หัวข้อเร่ือง(Topics) 

Giving compliments (การให้ค าชม ) 
Compliment and Praise (การชมและการยกย่อง) 

Giving Complaints (การให้ค าต าหนิ) 
 

แนวคดิ (Main Idea) 
กำรกล่ำวชมและกำรต ำหนิเป็นอีกหัวขอ้ท่ีน่ำเรียนรู้ เพรำะเรำมกัพบเจอในชีวิตประจ ำวนั 

เช่น กำรชิมรสชำติอำหำร หรือกำรต ำหนิเร่ืองบริกำร เป็นต้น ส ำหรับกำรกล่ำวชม เรำควรท ำ
พอสมควรด้วยควำมจริงใจ ไม่มีมีอคติ ส่วนกำรกล่ำวต ำหนินั้นข้ึนอยู่กบัสถำนกำรณ์ อำจจะเป็น
กำรพูดตรง ๆเพื่อใหย้อมรับค ำต ำหนิเพื่อน ำไปปรับปรุง แกไ้ขพฒันำใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการปฏบัิติ (Performance Objectives) 

 
1.ใชค้  ำศพัท ์ และส ำนวนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแสดงควำมพึงพอใจกล่ำว ติชมไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
2. ใช้ภำษำท่ีเรียนในกำรขอโทษ  และอธิบำยปัญหำท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งเสนอวิธีแก้ปัญหำได้อย่ำง
ถูกตอ้ง 
3. เขำ้ใจเน้ือหำและเช่ือมโยงกบัเหตุกำรณ์จริงในชีวิตประจ ำวนัในกำรท ำงำนและแกไ้ขปัญหำใน
กำรบิกำรดูแลลูกคำ้ได ้
4.  ใชภ้ำษำองักฤษเป็นเคร่ืองมือในกำรแสวงหำควำมรู้จำกเอกสำรและ เทคโนโลย ี
 5.  มีควำมรู้ดำ้นวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำท่ีสอดแทรกอยู่ในภำษำดว้ย  มีกำรพฒันำ   คุณธรรม  
จริยธรรม  ค่ำนิยม  และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  ท่ีผูส้อนสำมำรถสังเกตได้ในด้ำน  ควำมมี
มนุษยสัมพนัธ์   ควำมมีวินยั   ควำมรับผิดชอบ   ควำม เช่ือมัน่  ควำมสนใจใฝ่รู้  ควำมรู้รักสำมคัคี  
ควำมกตญัญูกตเวที 
การวเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 



เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) 

1.ทำงสำยกลำง  (The middle path) : พอประมำณ มีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 

2.เง่ือนไข (Condition) : ควำมรู้และคุณธรรม 
 

 หลกัความพอประมาณ  (Moderation) 
 เขำ้ใจศพัท์ ส ำนวนท่ีเขียนเก่ียวกบักบักำรแสดงควำมพึงพอใจกำรกล่ำวชมและกำรต ำหนิ 
ให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์และสำมำรถพิจำรณำเลือกใชอ้ยำ่งเหมำะสมกบัชีวิตประจ ำวนั ใชเ้วลำ
เหมำะสมกบัเน้ือหำ 

 หลกัความมีเหตุผล  (Reasonableness) 

 ผูเ้รียนใช้ภำษำองักฤษในกำรส่ือสำรในกำรขอโทษ  และอธิบำยปัญหำท่ีเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสนอวธีิแกปั้ญหำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ไดเ้หมำะสมกบัระดบับุคคล กำลเทศะและวฒันธรรมของภำษำ 

 หลกัการมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี  (Self - awareness) 

ผูเ้รียนใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรตำมมำรยำทของสังคม สร้ำงควำมสัมพนัธ์กบับุคคลต่ำง ๆ ใน
สังคมได้ ตระหนักเห็นควำมส ำคญั เห็นคุณค่ำของภำษำและวฒันธรรมท่ีเรียน และน ำไปพฒันำ
ตนเอง เห็นประโยชน์ในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้   ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็น
เคร่ืองมือพื้นฐำนใน กำรศึกษำต่อ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัสังคมโลก 

 หลกัเง่ือนไขความรู้  (Knowledge) 
มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของ

ภำษำ 
ใช้ภำษำอังกฤษในกำรแสวงหำควำมรู้เก่ียวข้องกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืนและหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงดว้ยวิธีท่ีหลำกหลำย   ผูเ้รียนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำร
ส่ือสำรเหมำะสมกบัวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เห็นประโยชน์ของกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำร
เขำ้สู่สังคม 
 หลกัเง่ือนไขคุณธรรม  (Virtue) 
 มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมอดทน ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์  
ควำมมีวินยั  ควำมรับผิดชอบ  ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง   กำรประหยดั  ควำมสนใจใฝ่รู้   กำรละเวน้
ส่ิงเสพติดและกำรพนนั  ควำมรักสำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที   ใชส้ติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิตท่ีดี 
ใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนอยำ่งมีควำมสุข 
  
 



การเช่ือมโยงสู่ 4 มิติ 
 มิติสังคม 

ผูเ้รียนน ำควำมรู้ท่ีไดเ้รียนไปใชส่ื้อสำรในชีวติประจ ำวนัไดถู้กตอ้งตำมสถำนกำรณ์  
รู้และเขำ้ใจควำมแตกต่ำงระหวำ่งภำษำไทยและภำษำองักฤษและน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์นั้น ๆ  เห็นประโยชน์จำกกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำรเขำ้สู่สังคม  เขำ้ใจควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล อยู่ร่วมกันกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม 
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข สำมัคคี แบ่งปัน จิตอำสำ และจิตสำธำรณะ  ใช้
ภำษำต่ำงประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลก 

มิติเศรษฐกจิ 
ใชภ้ำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้น ำไปพฒันำในกำรประกอบอำชีพไดห้รือศึกษำต่อ

ในระดบัท่ีสูงข้ึน  มีควำมรู้ น ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดยำ่งคุม้ค่ำ  ประหยดัและอดออม  
วฒันธรรม 
ใชค้  ำศพัท ์และส ำนวนถูกตอ้งตำมวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เขำ้ใจควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง

ภำษำ กบัวฒันธรรม  เขำ้ใจควำมเหมือน และควำมแตกต่ำงระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ 
และน ำมำใชอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสมกบักำลเทศะ   

กำรสร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก  ตระหนักถึงควำม
หลำกหลำยทำงวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ำมำซ่ึงมิตรไมตรีและควำมร่วมมือกับ
ประเทศต่ำง ๆ   รู้จกัทอ้งถ่ิน เขำ้ร่วมกิจกรรมของทอ้งถ่ิน รักควำมเป็นไทย และเขำ้ใจควำมเป็น
สำกล 

ส่ิงแวดล้อม 
ใชภ้ำษำต่ำงประเทศส่ือสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไดท้ั้งในสถำนกำรณ์ สถำนศึกษำ ชุมชน

และสังคม สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมอ่ืน  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม   ใช้ทรัพยำกรอย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด  ดูแลส่ิงแวดล้อม   อนุรักษ์และเห็นคุณค่ำ
ส่ิงแวดล้อม  ใช้ภำษำ กับ   เช่ือมโยงกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืน และพื้นฐำนในกำรพฒันำแสวงหำ
ควำมรู้และเปิดโลกทศัน์ของตน 
 
 
 
 

  กจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยท่ี 7 



      2.  ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน  Unit ท่ี 7 Compliments and Complaints 
    3. ผูเ้รียนฝึกทกัษะกำรพูด(Speaking)  จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศพัท์
รวมถึงส ำนวนท่ีใช ้กำรใหค้  ำชม กำรชมและกำรยกยอ่ง  กำรใหค้  ำต ำหนิ  

Giving compliments, Compliment and Praise  and Giving Complaints 
4.  ปฏิบติัตำมใบงำน (Work sheet) ท่ีไดรั้บมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน  
ส ำหรับฝึกปฏิบติัทกัษะ กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน  

5.   ผูเ้รียนฝึกพฒันำบทสนทนำ จำก Conversation practice จบัคู่กนัสนทนำอ่ำนออกเสียง
โดยผูส้อนแกไ้ขขอ้บกพร่อง ฝึกปฏิบติัซ ้ ำจนเกิดควำมช ำนำญ 

6. ประเมินควำมกำ้วหนำ้โดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  หน่วยท่ี  7 
7. ฝึกทกัษะเพิ่มเติมและทบทวนบทเรียน 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
       1.  เอกสำรประกอบกำรสอน 
       2.  ใบงำนส ำหรับฝึกทกัษะกำรฟัง  พูด  อ่ำน  เขียน  หน่วยท่ี  7 

     3.  พจนำนุกรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 
     4.   ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมจำก เว็บไซด์ท่ีเก่ียวข้อง ศูนยก์ำรเรียนรู้ภำษำองักฤษด้วย
ตนเอง หอ้งสมุด ตลอดจนเอกสำรอำ้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ประเมินผล 
        1.  ประเมินจำกแบบประเมินผลตนเอง  ก่อนและหลงัเรียน 
        2.  ขณะเรียน  วดัผลและประเมินผล  โดยกำรถำมตอบ  และตรวจผลงำนจำกกำรปฏิบติัตำม

งำนจำกใบงำน (Work sheet) ทำ้ยบท ท่ีมอบหมำย สังเกตพฤติกรรม วดัคุณธรรม จริยธรรม     
       3.  ประเมินจำกกำรท ำกิจกรรมคู่ 
       4.  สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
       5.  ประเมินจำกสอบปลำยภำคเรียน  
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว  ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยที ่ 7  
แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
 
บันทกึหลงัการสอน 
 
ช่ือวชิา  :          ระดับ  : 



ช่ือหน่วย :                                  หน่วยที ่ : 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนของผูเ้รียน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
แนวทำงแกปั้ญหำ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
กำรแกไ้ข / กำรปรับปรุง / พฒันำ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ควำมเห็นของผูบ้ริหำร /ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Unit 7 : Compliments and Complaints 
Pre-Test  



1.Choose the correct answer. 
Chit Chat: At the garage 
Customer:   Have you had a chance to d. look (1) at my car yet? 
Mechanic:   Yes, we've given it a  a. complete (2)  examination. 
Customer:   And what do you think is b. wrong (3) with it? 
Mechanic:   That's a   c. bit (4) of a difficult answer to give in a few words. 
Customer:   Well, just give me the b. general (5) picture. 
Mechanic:    To start  d. with (6) It's losing a lot of oil. 
Customer:   I see . Anything  a. else? (7) 
Mechanic:   Well, there's a lot more. I mean the petrol tank has a b. hole (8) in it. 
Customer:   Why don't you tell me the  c. truth (9)What should I do? 
Mechanic:   Okay — I'll come straight to the d.  point (10)— buy a new car! 
      

2. Ways of commenting. 
1.  If you want my honest opinion, I thought the play was (d) rubbish. 
2.  It was quite a good film but I thought the characters were a bit like (b) cardboard.  
3.  It's quite a nice car but there was not very much  (a) area  in the back. 
4.  She's pleasant enough but not very pretty. In fact I'd say she was rather (a) plain 
5.  The first time you see the view you can't believe it. It almost takes your breath  
(d)  away. 
6.  I sat through the concert feeling really bored and sleepy and had to stop myself 
from  (b) yawning  several times. 
7.  It was one of the most embarrassing moments of my life and I just wanted the 
ground to (c) open up and swallow me. 
8.  In my opinion no one in their right mind would ever go and pay to see a play 
(d) like  that. 



9.  The room was good, the bed was comfortable and the service was excellent but the 
hotel food left a lot to be  (b) desired. 
10.  To be perfectly honest with you I think that this is the best test I've ever taken in 
my entire (a) life.  

 
Worksheet 1 

1.1 Discussing Reasons Look at these two lists. On the left are items you can buy 
at a store. On the right are possible reasons to return the items. Match the items 
with the reasons. There may be more than one reason for each item. 
 Item     Reasons 
 1.  shoes __d,e,f,g__  a. It doesn’t work. 
 2. purse __b____  b. It was a gift.  I already have one. 
 3.  calculator __a,b___  c.  It was a gift. I don’t like this music. 
 4.  TV  __a____  d.  It’s/They’re too small. 
 5.  shirt _g,e,d,f_  e.  It’s/They’re too big. 
 6.  radio __a____  f.  I don’t like the style. 
 7.  CD  __c____  g.  I don’t like the color. 
 
1.2.  Giving Reasons Practice giving reasons with a partner. Use the two lists in 
Activity 3. 

Example 
A: May I help you? 
B: Yes. I’d like to return this purse. 
A: Why are you returning the purse? 
B: Because I don’t like the style. 
 

Worksheet 2 



Match the items with what is wrong with them. 
____i____ 1.  book  a.  It doesn’t write properly. 
 ___g_____ 2.  camera  b.  It’s color, not black and white. 
____c____ 3.  game  c.  It loses time. 
____f____ 4.  guitar                      d. The heel came off one of them  
____e____ 5.   pair of scissors           the first time I wore them.   
____d____ 6.  pair of shoes e.   They don’t cut properly. 
____a____ 7.  pen                          f.  Two of its strings are broken. 
____J____ 8.  radio                       g.  It has a scratch on its lens 
____b____ 9.  sweater      h.  It doesn’t have a lid. 
____h_____ 10.  kettle              i.  Some pages are missing. 
                                j.  The antenna is broken. 
 
 

Worksheet 3 

Complaints  
Letter of Complaint  
 

.   I am writing this letter to you as a sort of last  report (1)since all my attempts 
to phone you and to try and make an appointment (2)to meet you and discuss my 
problem with you have been unsuccessful. I would like to tell you the story from the  
very (3)beginning. In January this year I bought a washing machine from you for 
which I paid cash (4)and made arrangements (5)for it to be delivered to my home in 
Southcott on the following Tuesday stayed in all day on purpose (6) as you had 
informed me that you could not be sure at what time of day the washing machine 
would arrive. The end nobody came that day. When I phoned, I was told it would 
(7)come the following Tuesday. Again I stayed in all day in vain (8)and there was no 



delivery. After six more phone calls I eventually (9) succeeded in settling on a date 
and the machine came on Tuesday February 20th — almost 5 weeks after the 
promised (10)delivery date. 
 

Worksheet 4 

Fill in the blank  : How to compliment with the words given. 
1.  You look stunning in that dress, Amanda. How beautiful you are. 
2. I  can honestly say I haven't had such a delightful meal for ages. 
3.I  must get to know the name of your tailor's so that I can buy a suit like that. 
4.  I must congratulate you on your performance in the play — it was remarkable. 
5.  One can tell immediately that you are a professional. by the accomplished way you 
perform. 
6.  I honestly can't believe that you are old  enough to have such grown up children. 
7.  Even if I practiced for a hundred years, I couldn't possibly reach your standard. 
8.  You certainly don't look your age What's your secret? 
9.  It's always a pleasure talking to you — you know so much! 
10.  Thank you very much for your letter. As always it's fun to read. 
 

 
 
 
 
 
 

การสนทนาภาษาองักฤษ  1                                                                 Unit  8  
(English Conversation 1)                                                                    รหัสวชิา 2000-2106 

_____________________________________________________________________  
 



แผนการเรียนรู้ประจ าหน่วย ที ่ 8 

Sports and Recreation 

1. หัวข้อเร่ือง(Topics) 
2. Talking about Sports   
3. Expressing Likes and Dislikes 

 

แนวคดิ (Main Idea) 

กำรรู้จกัน ำเวลำวำ่งมำใชใ้หเ้กิดประโยชนโ์ดยใช ้กิจกรรมต่ำงๆเพื่อเป็นกำรพกัผอ่น
หยอ่นใจ มีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ผูส่ื้อสำรตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรใชค้  ำศพัท ์
ส ำนวน สำมำรถสนทนำโต ้ทั้งทำงดำ้นกีฬำ และกิจกรรมยำมวำ่งต่ำงๆไดเ้ป็นพฒันำ
ตนเองใหเ้ขำ้กบัสภำพสังคมตำมมรรยำทของสังคมและวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

วตัถุประสงค์ของการปฏบัิติ (Performance Objectives)  
1.สนทนำโตต้อบ ส่ือสำรในชีวติประจ ำวนัเก่ียวกบักีฬำและกิจกรรมยำมวำ่งอ่ืนๆได ้

2. สนทนำโตต้อบเก่ียวกบัควำมชอบและไม่ชอบทั้งในเร่ืองของกีฬำและกิจกรรมยำมวำ่งได ้
3. เขำ้ใจเน้ือหำรู้ค ำศพัทแ์ละส ำนวนเก่ียวกบักิจกรรมในกำรพกัผอ่นหยอ่นใจ พูดสนทนำเก่ียวกบั
กำรพกัผอ่นหยอ่นใจ กำรเล่นกีฬำ กำรบอกควำมสำมำรถ และควำมชอบและไม่ชอบ 

 และเช่ือมโยงกบัเหตุกำรณ์จริงในชีวติประจ ำวนั 

4.  ใชภ้ำษำองักฤษเป็นเคร่ืองมือในกำรแสวงหำควำมรู้จำกเอกสำรและ เทคโนโลย ี
 5.  มีควำมรู้ดำ้นวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำท่ีสอดแทรกอยู่ในภำษำดว้ย  มีกำรพฒันำ   คุณธรรม  
จริยธรรม  ค่ำนิยม  และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  ท่ีผูส้อนสำมำรถสังเกตได้ในด้ำน  ควำมมี
มนุษยสัมพนัธ์   ควำมมีวินยั   ควำมรับผิดชอบ   ควำม เช่ือมัน่  ควำมสนใจใฝ่รู้  ควำมรู้รักสำมคัคี  
ควำมกตญัญูกตเวที 
 
การวเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) 

http://www.eslgold.com/vocabulary/sports_fun.html
http://www.eslgold.com/speaking/topic_sports.html
http://www.eslgold.com/speaking/ss_expressing_likes_dislikes.html


       1.ทำงสำยกลำง  (The middle path) : พอประมำณ มีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 

2.เง่ือนไข (Condition) : ควำมรู้และคุณธรรม 
 

 หลกัความพอประมาณ  (Moderation) 
 เขำ้ใจศพัท์ ส ำนวนท่ีเขียนเก่ียวกบักีฬำและกิจกรรมพกัผ่อนในยำมย่ำง ให้เหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมในปัจจุบัน  และสำมำรถพิจำรณำเลือกใช้อย่ำงเหมำะสมกับ
ชีวติประจ ำวนั  ใชเ้วลำเหมำะสมกบัเน้ือหำ 

 หลกัความมีเหตุผล  (Reasonableness) 

 ผูเ้รียนใช้ภำษำองักฤษในกำรส่ือสำรสนทนำเก่ียวกนักีฬำและกิจกรรมยำมว่ำงต่ำงๆได้
ถูกตอ้ง ไดเ้หมำะสมกบัระดบับุคคล กำลเทศะและวฒันธรรมของภำษำ 

 หลกัการมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี  (Self - awareness) 

ผูเ้รียนใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรตำมมำรยำทของสังคม สร้ำงควำมสัมพนัธ์กบับุคคลต่ำง ๆ ในสังคมได ้
ตระหนกัเห็นควำมส ำคญั เห็นคุณค่ำของภำษำและวฒันธรรมท่ีเรียน และน ำไปพฒันำตนเอง เห็น
ประโยชน์ในกำรใชภ้ำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้  ใชภ้ำษำต่ำงประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐำน
ใน กำรศึกษำต่อ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก มี
ควำมรอบรู้ในกำรใชภ้ำษำเพื่อกำรส่ือสำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ควำมเป็นอำเซียน 

 

 หลกัเง่ือนไขความรู้  (Knowledge) 
มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของ

ภำษำ 
ใช้ภำษำอังกฤษในกำรแสวงหำควำมรู้เก่ียวข้องกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืนและหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงดว้ยวิธีท่ีหลำกหลำย   ผูเ้รียนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำร
ส่ือสำรเหมำะสมกบัวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เห็นประโยชน์ของกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำร
เขำ้สู่สังคม มีควำมรู้ใช้ ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำ ทกัษะกำรใช้ภำษำองักฤษเพื่อน ำไปใช้ใน
กำรประกอบอำชีพไดอ้ยำ่งดีและมีประสิทธิภำพ 

 
 หลกัเง่ือนไขคุณธรรม  (Virtue) 
 มีควำมตระหนกัในคุณธรรม มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมอดทน ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์ 

ควำมมีวนิยั  ควำมรับผดิชอบ  ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง   กำรประหยดั  ควำมสนใจใฝ่รู้   กำรละเวน้ส่ิง
เสพติดและกำรพนนั  ควำมรักสำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที   ใชส้ติปัญญำในกำรด ำเนินชีวติท่ีดี ใช้
ภำษำในกำรส่ือสำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนอยำ่งมีควำมสุข มีควำมรู้ใชค้วำมรู้



ควำมสำมำรถทำงภำษำ ทกัษะกำรใชภ้ำษำองักฤษเพื่อน ำไปใชใ้นกำรประกอบอำชีพไดอ้ยำ่งดีและ
มีประสิทธิภำพ 

ใช ้ควำมรู้ดำ้นภำษำองักฤษเพื่อส่ือเสริมสร้ำง วฒันธรรม จริยธรรม คุณธรรมและเสริมสร้ำงมนุษย์
สัมพนัธ์เพื่อกำรอยูร่่วมกนัในฐำนะประชำคมโลก 
การเช่ือมโยงสู่ 4 มิติ 
 มิติสังคม 

ผูเ้รียนน ำควำมรู้ท่ีไดเ้รียนไปใชส่ื้อสำรในชีวติประจ ำวนัไดถู้กตอ้งตำมสถำนกำรณ์  
รู้และเขำ้ใจควำมแตกต่ำงระหวำ่งภำษำไทยและภำษำองักฤษและน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์นั้น ๆ  เห็นประโยชน์จำกกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำรเขำ้สู่สังคม  เขำ้ใจควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล อยู่ร่วมกันกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม 
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข สำมัคคี แบ่งปัน จิตอำสำ และจิตสำธำรณะ  ใช้
ภำษำต่ำงประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลก 

มิติเศรษฐกจิ 
ใชภ้ำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้น ำไปพฒันำในกำรประกอบอำชีพไดห้รือศึกษำต่อ

ในระดบัท่ีสูงข้ึน  มีควำมรู้ น ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดยำ่งคุม้ค่ำ  ประหยดัและอดออม  
วฒันธรรม 
ใชค้  ำศพัท ์และส ำนวนถูกตอ้งตำมวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เขำ้ใจควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง

ภำษำ กบัวฒันธรรม  เขำ้ใจควำมเหมือน และควำมแตกต่ำงระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ 
และน ำมำใช้อย่ำงถูกตอ้งเหมำะสมกบักำลเทศะ  น ำมำซ่ึงมิตรไมตรีและควำมร่วมมือกบัประเทศ
ต่ำง ๆ   รู้จกัทอ้งถ่ิน เขำ้ร่วมกิจกรรมของทอ้งถ่ิน รักควำมเป็นไทย และเขำ้ใจควำมเป็นสำกล 

ส่ิงแวดล้อม 
ใชภ้ำษำต่ำงประเทศส่ือสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไดท้ั้งในสถำนกำรณ์ สถำนศึกษำ ชุมชน

และสังคม สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมอ่ืน  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม   ใช้ทรัพยำกรอย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด  ดูแลส่ิงแวดล้อม   อนุรักษ์และเห็นคุณค่ำ
ส่ิงแวดล้อม  ใช้ภำษำ กับ   เช่ือมโยงกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืน และพื้นฐำนในกำรพฒันำแสวงหำ
ควำมรู้และเปิดโลกทศัน์ของตน 
 

  กจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยท่ี 8 

  2.  ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน  Unit ท่ี 8  Sports and Recreation 

http://www.eslgold.com/vocabulary/sports_fun.html


ครูใหน้กัเรียนพูด สนทนำเก่ียวกบักีฬำและกิจกรรมยำมวำ่ต่ำงๆ  Group work โดยแบ่งเป็น กิจ

กรมต่ำงๆ หรือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรเล่นกีฬำ(various types of equipment and clothing to play 
different sports) หน่วยนบัของกีฬำแต่ละชนิด หรือ สถำนท่ีเล่นกีฬำ ตวัอยำ่งเช่น.  

Sports Type of equipment 

and clothing 

Measurement in sports 

Golf:  clubs, ball stroke 

Squash   : point, game 

American Football  ball, pad point, down, quarter, half, yard 

European Football ball, net point, meter, half  

Tennis:  Racket, ball point, game, set, 
match 

Chess Board, piece move, game  

Swimming suit length, meter  

Ping Pong, Volleyball, 
Racket ball 

ball, net 
 

point, game  

 
Baseball  

 

bat, glove point, inning, out  

 
Boxing  

 

gloves round 

 
 
 
    3. ผูเ้รียนฝึกทักษะกำรพูด สนทนำ จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศพัท์
รวมถึงส ำนวนท่ีใช ้เก่ียวกบักีฬำและกิจกรรมในกำรพกัผอ่นหยอ่นใจ     
Talking about recreation activities and sports 



For example       A: What are they doing? 

    B: They are having a barbecue. 

Expressing ability 
ค ำกริยำช่วย ‘can’ ในรูปแบบประโยคบอกเล่ำ ค ำถำม ปฏิเสธ และกำรตอบได ้

ครูยกตวัอยำ่งเพื่ออธิบำยควำมหมำยและรูปแบบของกำรใช ้can  ในประโยคต่ำงๆ เช่น- 

A: Can you play guitar?  
B: Yes, I can/ No, I can’t. 
 (Yes, I can play guitar but  I can’t sing a song. 

Expressing likes and dislike   
                       Talking about Likes and Dislikes  
ครูใหน้กัเรียนจบัคู่ฝึกอ่ำนกำรสนทนำใหผ้กึกำรสนทนำโตต้อบจำกแบบฝึกและกำรสร้ำงบท
สนทนำข้ึนเอง รูปแบบประโยคบอกเล่ำ ค ำถำม ปฏิเส 

.A: Do you like working overtime ? 
B: Yes, I like working overtime 

       A : What kind of food do you like? 

       B : I like Italian food. 

ใหน้กัเรียนอ่ำนตวัอยำ่งกำรใช ้Verb: like + infinitive ทั้งประโยคบอกเล่ำ-ค ำถำม และปฏิเสธ-

ครูอธิบำยเพิ่มเติมเก่ียวกบั 
 

 

Verb: like + infinitive/Gerund 
My parents like to go to the cinema. 
He likes to play tennis. 
I like watching old films on TV 

http://www.eslgold.com/speaking/ss_expressing_likes_dislikes.html


I like getting up early in summer. (I enjoy getting up early in summer.) 
I hate dancing, so don't ask me to. (I don't like dancing.) 

          With an ‘ing’ form, ‘like’ means ‘enjoy’ 

4.  ปฏิบติัตำมใบงำน (Work sheet) ท่ีไดรั้บมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน  
ส ำหรับฝึกปฏิบติัทกัษะ กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน  

5.   ผูเ้รียนฝึกพฒันำบทสนทนำ จำก Conversation practice จบัคู่กนัสนทนำอ่ำนออกเสียง
โดยผูส้อนแกไ้ขขอ้บกพร่อง ฝึกปฏิบติัซ ้ ำจนเกิดควำมช ำนำญ 

8. ประเมินควำมกำ้วหนำ้โดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  หน่วยท่ี  7 
9. ฝึกทกัษะเพิ่มเติมและทบทวนบทเรียน 

 
ส่ือการเรียนรู้ 
       1.  เอกสำรประกอบกำรสอน 
       2.  ใบงำนส ำหรับฝึกทกัษะกำรฟัง  พูด  อ่ำน  เขียน  หน่วยท่ี  7 

     3.  พจนำนุกรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 
     4.   ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมจำก เว็บไซด์ท่ีเก่ียวข้อง ศูนยก์ำรเรียนรู้ภำษำองักฤษด้วย
ตนเอง หอ้งสมุด ตลอดจนเอกสำรอำ้งอิงและ เวปไซดท่ี์เก่ียวขอ้ง เช่น  

http://esl.about.com/od/vocabularyquizzes/a/sporting_vocabulary 

http://a4esl.org/q/h/vm/soccervoc.html 

http://www.usingenglish.com/forum/threads/27528-like-infinitive-gerund 
http://esl.about.com/od/intermediatelevelquizzes/a/sports_location_quiz_2.htm 
 
 
 
 
ประเมินผล 
        1.  ประเมินจำกแบบประเมินผลตนเอง  ก่อนและหลงัเรียน 
        2.  ขณะเรียน  วดัผลและประเมินผล  โดยกำรถำมตอบ  และตรวจผลงำนจำกกำรปฏิบติัตำม

งำนจำกใบงำน (Work sheet) ทำ้ยบท ท่ีมอบหมำย สังเกตพฤติกรรม วดัคุณธรรม จริยธรรม     

http://esl.about.com/od/intermediatelevelquizzes/a/sports_location_quiz_2.htm


       3.  ประเมินจำกกำรท ำกิจกรรมคู่ 
       4.  สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
       5.  ประเมินจำกสอบปลำยภำคเรียน  
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว  ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยที ่ 7  
แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
 
บันทกึหลงัการสอน 
 
ช่ือวชิา  :          ระดับ  : 
ช่ือหน่วย :                                  หน่วยที ่ : 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนของผูเ้รียน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
แนวทำงแกปั้ญหำ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
กำรแกไ้ข / กำรปรับปรุง / พฒันำ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ควำมเห็นของผูบ้ริหำร /ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
 



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Unit 8 : Sports and recreation 
Pre-Test 

Answer key 

1.  Choose the best answer.      
แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  (Pre-Test)  
แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  (Post-Test) 

1. b   2. b   3. c    4. a   5. b   6. a    7. a   8.c   9. b   10.a  

2. Match the sport or hobby 0n the left with the item you use on the right. 
Use each item once only. Write your answer in the box. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
i a f h g j c b e d 

 

 

Worksheet 1 : Do, Play or Go with Various Sports 

Use "play" with any competitive game that you can play, "go" with 
activities that can be done alone, and "do" with groups of related 
activities. 



Decide between "do", "go" or "play". Sometimes the verb needs tobe conjugated or put 
in the infinitive or gerund form. 

1. He used to go jogging every day when he was at university. 
2. I love playing a good game of chess from time to time. 
3. She has been doing gymnastics for over five years now. 
4. This summer we are going to go windsurfing every day on our vacation. 
5. He's quite the athlete. He plays basketball, baseball and hockey, too. 
6. My wife goes horse riding twice a week. 
7. Why don't we play a set of tennis? 
8. Some people think that doing aerobics four times a week is the best 

possible way of keeping fit. 
9. His idea of the perfect summer holiday is to rent a sailboat and go sailing 

between the islands of the Tuscan archipelago. 
10. He does athletics for his local track club. 

“do” – used with groups of related activities  
“go” – used with activities that can be done alone  
“play” – used with any competitive game that you can play  
 
 

 
 
 
 
Worksheet 2 
Complete the sentences below with one of the following words. 
 

http://esl.about.com/od/grammarglossary/g/gerund.htm
http://esl.about.com/od/engilshvocabulary/ig/Visual-Dictionary---Sports/Horse-Riding.htm


love   like   don’t really like   hate 
really like  quite like  don’t like 

 
 
Possible answer 

I don’t like going to discos or raves. 
I like playing chess. 
I really like meeting new people. 
I love listening to classical music. 
I quite like my job (or my school). 
I love cats. 
I hate the smell of garlic. 
I don’t like going to the dentist. 
I really like new challenges.. 
I love  family gatherings. 

 

Worksheet 3 
 
Speaking Practice : Group work ask and answer with friends. 
Possible answer 

1. What sports do you like to play? I like to play basketball. 
2. What sports do you like to watch live? I want to watch football live. 
3.  What sports do you like to watch on TV? I like to watch boxing on TV. 
4. What sports do you think are the best? I think tennis is the best. 
5. What sports do you like to play?  I like to play Squash. 
6. What sports do you like to watch live? I want to watch badminton live. 
7.  What sports do you like to watch on TV? I want to watch swimming on TV. 
8. What sports do you think are the best?   I think horse racing is the best. 



9. What's a sport that you don't like?          I don’t like chess. 
10. How often do you go swimming?          I go to swimming twice a week. 

Worksheet  4  

Fill in the blanks with the sports location given.  

1. American Football:  field       9. European Football: pitch 
2. Tennis: court                           10.Chess: board 
3. Swimming:  pool                    11..Ping Pong:  table 
4. Horse Racing: track                12. Ice Hockey: rink 

      5.Boxing: ring                                13.  Volleyball: court 

6. Athletics:  track                                14.Motor Racing :track 

7.   Baseball:  field                                  15. Squash: court 
8.   Racketball:  court 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

การสนทนาภาษาองักฤษ  1                                                                 Unit 9 
(English Conversation 1)                                                                     รหัส 2000-2106 
 



_____________________________________________________________________  
แผนการเรียนรู้ประจ าหน่วย ที ่ 9 

Computer 

หัวข้อเร่ือง(Topics) 

Listening  

    Computer and the internet 
World of computer 

วตัถุประสงค์ของการปฏบัิติ (Performance Objectives) 

 
1. ฟัง พูด บทสนทนำท่ีใช้  ถำมและตอบดว้ย  และกำรถำมตอบ  ค ำถำม  อ่ำน  เขียนศพัท ์ 

ช่ือส่วนต่ำงๆ  ของ  Computer Hardware  และ  Computer Terms   
2.  บอกส่วนต่ำงๆ ของ  Computer  และระบุศพัทแ์ละกำรใชศ้พัท ์ Compute Term  ได ้
3. ใชศ้พัทแ์ละโครงสร้ำงภำษำ  พูดถำมตอบค ำถำมได้ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์   ควำมมีวนิยั   

ควำมรับผดิชอบ   ควำม เช่ือมัน่  ควำมสนใจใฝ่รู้  ควำมรู้รักสำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที 

แนวคดิ (Main Idea) 
   จำก กำรท่ีคอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลำยประกำร ท ำให้ถูกน ำมำใช้ประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวนัในสังคมเป็นอย่ำงมำก   ในสังคมสำรนิเทศปัจจุบนั กล่ำวไดว้ำ่ คอมพิวเตอร์
เข้ำมำมีบทบำท  ในชีวิตประจ ำวนัของคนในสังคมมำกยิ่งข้ึน ก่อให้เกิดกำรส่ือสำรและกำรใช้
ประโยชน์ จำกสำรนิเทศได้อย่ำงเต็มท่ี  และมีประสิทธิภำพ   ผูเ้รียนคอมพิวเตอร์ สำมำรถใช้
ประโยชน์จำกคอมพิวเตอร์ให้คุม้ค่ำมำกท่ีสุดอีกทั้งยงัเป็นทกัษะชวยในกำรศึกษำคน้ควำ้และกำร
ประกอบอำชีพต่อไปในอนำคตดว้ย 

 
 
การวเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) 
1.ทำงสำยกลำง  (The middle path) : พอประมำณ มีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 

2.เง่ือนไข (Condition) : ควำมรู้และคุณธรรม 



 

 หลกัความพอประมาณ  (Moderation) 
 เขำ้ใจศพัท์ ส ำนวนท่ีเขียนเก่ียวกบักำรถำมและตอบดว้ย  และกำรถำมตอบ  ค ำถำม  อ่ำน  
เขียนศพัท์  ช่ือส่วนต่ำงๆ  ของ  Computer Hardware  และ  Computer Terms  ได้เหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์และสำมำรถพิจำรณำเลือกใช้อย่ำงเหมำะสมกบักำรใช้งำนชีวิตประจ ำวนั ใช้เวลำ
เหมำะสมกบัเน้ือหำ 

 หลกัความมีเหตุผล  (Reasonableness) 

 ผูเ้รียนใช้ภำษำองักฤษในกำรส่ือสำรในกำรบอกส่วนต่ำงๆ ของ  Computer  และระบุ
ศพัทแ์ละกำรใชศ้พัท ์ Compute Term  และกำรใชง้ำนไดเ้หมำะสมกบังำนอำชีพได ้  

หลกัการมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี  (Self - awareness) 

ผูเ้รียนใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรตำมมำรยำทของสังคม สร้ำงควำมสัมพนัธ์กบับุคคลต่ำง ๆ ใน
สังคมได้ ตระหนักเห็นควำมส ำคญั เห็นคุณค่ำของภำษำและวฒันธรรมท่ีเรียน และน ำไปพฒันำ
ตนเอง เห็นประโยชน์ในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้   ใช้ภำษำต่ำงประเทศเป็น
เคร่ืองมือพื้นฐำนใน กำรศึกษำต่อ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัสังคมโลก 

 หลกัเง่ือนไขความรู้  (Knowledge) 
มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมเหมือน ควำมแตกต่ำง ระหว่ำงวฒันธรรมของเจำ้ของ

ภำษำ 
ใช้ภำษำอังกฤษในกำรแสวงหำควำมรู้เก่ียวข้องกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืนและหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงดว้ยวิธีท่ีหลำกหลำย   ผูเ้รียนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรใช้ภำษำองักฤษในกำร
ส่ือสำรเหมำะสมกบัวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เห็นประโยชน์ของกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำร
เขำ้สู่สังคม 
 หลกัเง่ือนไขคุณธรรม  (Virtue) 
 มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีควำมอดทน ควำมมีมนุษยสัมพนัธ์  
ควำมมีวินยั  ควำมรับผิดชอบ  ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง   กำรประหยดั  ควำมสนใจใฝ่รู้   กำรละเวน้
ส่ิงเสพติดและกำรพนนั  ควำมรักสำมคัคี  ควำมกตญัญูกตเวที   ใชส้ติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิตท่ีดี 
ใชภ้ำษำในกำรส่ือสำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนอยำ่งมีควำมสุข 
  
 
การเช่ือมโยงสู่ 4 มิติ 
 มิติสังคม 



ผูเ้รียนน ำควำมรู้ท่ีไดเ้รียนไปใชส่ื้อสำรในชีวติประจ ำวนัไดถู้กตอ้งตำมสถำนกำรณ์  
รู้และเขำ้ใจควำมแตกต่ำงระหวำ่งภำษำไทยและภำษำองักฤษและน ำไปใชไ้ดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์นั้น ๆ  เห็นประโยชน์จำกกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษในกำรเขำ้สู่สังคม  เขำ้ใจควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล อยู่ร่วมกันกบัคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข มีทกัษะในกำร   ท ำงำนเป็นทีม 
ปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข สำมัคคี แบ่งปัน จิตอำสำ และจิตสำธำรณะ  ใช้
ภำษำต่ำงประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสังคมโลก 

 
มิติเศรษฐกจิ 
ใชภ้ำษำองักฤษในกำรแสวงหำควำมรู้น ำไปพฒันำในกำรประกอบอำชีพไดห้รือศึกษำต่อ

ในระดบัท่ีสูงข้ึน  มีควำมรู้ น ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดยำ่งคุม้ค่ำ  ประหยดัและอดออม  
 
วฒันธรรม 
ใชค้  ำศพัท ์และส ำนวนถูกตอ้งตำมวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ เขำ้ใจควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง

ภำษำกบัวฒันธรรม  เขำ้ใจควำมเหมือน และควำมแตกต่ำงระหวำ่งวฒันธรรมของเจำ้ของภำษำ และ
น ำมำใชอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสมกบักำลเทศะ  น ำมำซ่ึงมิตรไมตรีและควำมร่วมมือกบัประเทศต่ำง ๆ   
รู้จกัทอ้งถ่ิน เขำ้ร่วมกิจกรรมของทอ้งถ่ิน รักควำมเป็นไทย และเขำ้ใจควำมเป็นสำกล 
 

ส่ิงแวดล้อม 
ใชภ้ำษำต่ำงประเทศส่ือสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไดท้ั้งในสถำนกำรณ์ สถำนศึกษำ ชุมชน

และสังคม สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมอ่ืน  สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม    

ใช้ทรัพยำกรอย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด   ดูแลส่ิงแวดล้อม    อนุรักษ์และเห็นคุณค่ำ
ส่ิงแวดล้อม  ใช้ภำษำ กับ   เช่ือมโยงกับสำระกำรเรียนรู้อ่ืน และพื้นฐำนในกำรพฒันำแสวงหำ
ควำมรู้และเปิดโลกทศัน์ของตน 
 
 

  กจิกรรมการเรียนรู้ 
1.  ท ำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  หน่วยท่ี 8 

      2.  ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน  Unit ท่ี 8 Computer  



    3. ผูเ้รียนฝึกทกัษะกำรพูด(Speaking)  จำกเอกสำรฝึกเป็นคู่ (Work in pairs) ฝึกสนทนำ ค ำศพัท์

รวมถึงส ำนวนท่ีใช ้อ่ำนออกเสียง อธิบำยเก่ียวกบัรำยละเอียด เก่ียวกบั Computer 

4.  ปฏิบติัตำมใบงำน (Work sheet) ท่ีไดรั้บมอบหมำยในเอกสำรกำรสอน  
ส ำหรับฝึกปฏิบติัทกัษะ กำรฟัง, พูด, อ่ำน, เขียน  

5.ผูเ้รียนฝึกกำรฟังค ำศพัท ์ผูเ้รียนฝึกพฒันำค ำศพัทจ์ำก CD :Computer and the internet 
6. ผูเ้รียนฝึกพฒันำค ำศพัท ์โดยเขียนตำมค ำบอก (Dictation) เก่ียวกบัComputer เช่น keyboard 
laptop  monitor   mouse   scanner   printer  และอ่ืนๆ 

7. ผูเ้รียนฟังบทสนทนำ จำกบทเรียน World of computer. เพื่อพฒันำทกัษะกำรฟัง 
ซ่ึงควรเปิดบทสนทนำให้ฟังซ ้ ำ 2-3 คร้ังเพื่อให้ผูเ้รียนเขำ้ใจขอ้ควำมและอ่ำนค ำศพัท์ไดถู้กตอ้ง ซ่ึง
ควรเปิดบทสนทนำให้ฟังซ ้ ำ 2-3 คร้ังเพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันำทกัษะกำรฟังเขำ้ใจขอ้ควำมจำกบท
สนทนำและตอบค ำถำมไดถู้กตอ้ง 

8.ท ำกิจกรรมรวม (Group Work) Activity 1 : computer & Internet 
Activity 2 : computer parts จำกกิจกรรมทำ้ยบทแบ่งเป็น ใหญ่ กลุ่ม]t 5-10 คน เพื่อท ำกำร
แข่งขนั ตำมเวลำท่ีก ำหนด และน ำผลเสนอหนำ้ชั้นเรียน 

9.ประเมินควำมกำ้วหนำ้โดยกำรท ำแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  หน่วยท่ี 8 
10.ฝึกทกัษะเพิ่มเติมและทบทวนบทเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ 
       1.  เอกสำรประกอบกำรสอน 
       2.  ใบงำนส ำหรับฝึกทกัษะกำรฟัง  พูด  อ่ำน  เขียน  หน่วยท่ี  8 

       3.   ซีดีประกอบเสียง ของเอกสำรประกอบกำรสอนหน่วยท่ี   8 Computer and the 
internet and World of computer 

     4.  พจนำนุกรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 
     5.   ศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมจำก เว็บไซด์ท่ีเก่ียวข้อง ศูนยก์ำรเรียนรู้ภำษำองักฤษด้วย
ตนเอง หอ้งสมุด ตลอดจนเอกสำรอำ้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
ประเมินผล 
        1.  ประเมินจำกแบบประเมินผลตนเอง  ก่อนและหลงัเรียน 



        2.  ขณะเรียน  วดัผลและประเมินผล  โดยกำรถำมตอบ  และตรวจผลงำนจำกกำรปฏิบติัตำม

งำนจำกใบงำน (Work sheet) ทำ้ยบท ท่ีมอบหมำย สังเกตพฤติกรรม วดัคุณธรรม จริยธรรม     
       3.  ประเมินจำกกำรท ำกิจกรรมคู่ 
       4.  สังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 
       5.  ประเมินจำกสอบปลำยภำคเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทกึหลงัการสอน 
 
ช่ือวชิา  :          ระดับ  : 



ช่ือหน่วย :                                  หน่วยที ่ : 
 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลกำรเรียนของผูเ้รียน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
แนวทำงแกปั้ญหำ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
กำรแกไ้ข / กำรปรับปรุง / พฒันำ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

ควำมเห็นของผูบ้ริหำร /ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

8.Computer 

Pre-Test  



 1.  Choose the correct answer. 
1.  My computer is not capable of saving material on a separate (c) disc because it has 
no floppy drive. 
2. I understand that I can make it possible for both my computers to share the same 
programs by means of (d)  networking. 
3.  I had only had my computer for three weeks when I had to have the hard drive 
(a)  replaced. 
4.  Laptop computers are becoming more and more (b) popular in the business world. 
5.  You have to have a really (d) sharp mind in order to get your head round some of 
today's computing technology. 
6.  The great advantage of having an external zip drive is that you can use it as an extra 
means of  (d)  storage. 
7.  They tried very hard to install the new components on the computer but the 
language in the manual was too (a)  technical  for them to understand. 
8. When you look at the modern office today you could compare the changes with 
those that took place in the industrial (b) revolution  in the 19th century. 
9.  In order to (d)  facilitate the method by which staff pay is calculated the company 
has bought a new software package. 
10.  Obviously a computer can take all the hard work out of  (c) processing  a large 
mass of data. 

Listening     

Let’s Listen  
1.1 Listen to the words below and consult a dictionary if you need a definition  
Vocabulary on the computer and the internet 
Now, complete the sentences below with the best answer:  
1. b. Email    allows people to compose, send, and receive messages quickly and 
conveniently at any time rather than going to the post office and mailing a letter.  



2. Before you b. install software , you need to check the system requirements to make 
sure it is compatible with your system.  
3. More and more companies are a. building a Website   about their products and 
services as a way to promote more business online.  
 

 

1.2 World of Computers 

 Listening 

Let’s Listen  

1.2 Listening 

Instructions: Listen to the conversation. Then choose words from the vocabulary 
list above and write them in the correct blank.  Not all of the words are used.  

Man:            Okay, Mr. Taylor, let's go ahead and begin. First of all, tell me about your 
last job.  
Mr. Taylor: Well, as stated on my1. resume, I worked for five years at Hi Tech     
Computers.  
Man:           Okay. Hi Tech. And what do you know about 2.computer networks and    
operating systems including 3.DOS, Windows, Macintosh OS, and 4.UNIX?  
Mr. Taylor: Umm . . . well . . . I did come in contact with computers every night at 
my last job.  
Man:           Hum! . . . And how about 5.web site authoring skills? [Oh]. We are 
looking   for someone to create and manage our company's web site which would 
include the development, configuration, and use of 6. CGI scripts.  
Mr. Taylor: Umm . . . uh, web page, 7.web page. Huh . . . I don't think I've read that 
book, and I'm afraid I've never used those CGI things.  
Man:            Huh?! And what about experience with 8.Java or JavaScript?  

http://www.esl-lab.com/comp/compsc1.htm#key#key
http://www.esl-lab.com/comp/compsc1.htm#key#key
http://www.esl-lab.com/comp/compsc1.htm#key#key
http://www.esl-lab.com/comp/compsc1.htm#key#key


Mr. Taylor: Well . . . I think I've tried Java at a foreign coffee shop one time, if that's 
what you mean.  
Man:            Okay, Mr. Taylor, I think I have ALL the  9. information I need!  
Mr. Taylor: Oh, and I really like10.  computer games. I play them everyday.  
Man:           Right, right. Thanks Mr. Taylor. We'll be in touch. 

Let’s Listen  
1.3 Listening Exercises 

Suppose you are applying to work for a computer software company. What 
qualifications and skills would be needed in different positions within a company? 
What kinds of questions do you think you would be asked in a job interview for 
such positions? 

1. What is the main topic of this conversation? 
                  b. a preliminary interview 
2. From the discussion, what did Mr. Taylor probably do for his previous company? 
    c. He worked as a custodian. 

3. Mr. Taylor thinks that Java is:  b. a kind of beverage. 
4. What does the man mean when he says, "We'll be in touch" at the end of the 
conversation? 
   c. He will not contact him for further consideration. 

5. Choose the best word(s) to describe Mr. Taylor:    c. uninformed 

Worksheet 1 
Match each word in column A with its meanings in column B. 

A  B 



 
1.  memory    
2.  scanner   
3.  Google 
4.  cursor   
5.  keyboard   
6.  spell check   
7. monitor       
8.  CPU    
9 pixel   
10. printer  
 

 
 ___6__a.  the program that checks your spelling  
___5___b. the tool you use to type words onto the 
computer  
 __1____c. the temporary storing of information while 
a computer is being used 
___10___d a machine that prints text onto paper esp. 
one linked to a computer. 
____9__e.   The image that you see on the screen is 
made of thousands of tiny dots, points or pixels. 
___8___f.  the brain of  a computer  
 ___7___g.  what is another word for computer screen  
___2___h.   a machine that lets you put paper 
documents onto your computer  
___3___i. the most popular internet search engine  
 
___4___j.   the object on your screen that lets you point 
at things 

Worksheet 2 
are the name of these things? 
 
 
 
 
 
1. Mouses.   2. Cell phones / mobile phones 
 
  

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://encefalus.com/wp-content/uploads/2008/08/mp3_player.jpg&imgrefurl=http://encefalus.com/cognitive/music-personality-traits/&usg=__O1n-aw1USKIZxYjmfPu5s3lqEcg=&h=500&w=500&sz=44&hl=th&start=4&zoom=1&tbnid=1S-sOsEF3VdkRM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=Mp3+player&hl=th&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1


 
                        
3. Fax machine   4. MP 3 player 
     
 
 
 
 
5. Computer   6. Talking dictionary 
 
 
 
 
7. Printer   8. GPS (Global Positioning System) 
 
 
 
 
 
9. Notebook  Computer             10. Mouse Pad 

 
Worksheet 3 
3.1 Complete this form. Choose do or does. 
Computer USE 
1.  Do/Does you have a computer at home?   Yes/No 
2.  Do/Does your home computer have Internet access? Yes/No 
3.  Do/Does you a computer at work?    Yes/No 
4.  Do/Does it have Internet access?    Yes/No 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.mobilewhack.com/sharp_1.jpg&imgrefurl=http://www.mobilewhack.com/sharp-rdcx300-electronic-dictionary/&usg=__bgiyXXX67-IvLt5lGS82DEV1yLs=&h=402&w=450&sz=38&hl=th&start=6&zoom=1&tbnid=0Th0N-e6u434OM:&tbnh=113&tbnw=127&prev=/images?q=electronics+dictionary&hl=th&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://img236.imageshack.us/img236/8256/12430107vl6.gif&imgrefurl=http://www.smart-mobile.com/wp-blog/archives/category/review/review-gps&usg=__XKms-oEn2QJyiinCuPuHOCwnF9U=&h=294&w=320&sz=52&hl=th&start=37&zoom=1&tbnid=1Mtq17oBQKFFvM:&tbnh=108&tbnw=118&prev=/images?q=gps+%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%96&start=20&hl=th&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1


5.  Do/Does it need more memory?    Yes/No 
6.  Do/Does you play games on it?    Yes/No 
4.  Work with a partner. Take turns to ask and answer the questions. 
 Example 
 A  Do you have computer at home? 
 B  Yes, I do. / No, I don’t. 
3.2 Complete this interview questionnaire with the student’s answers 
1. Are you interest in computer? 
 Yes They ‘re OK.         No  
2. When do you use computer? 

playing games                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
doing homework                   

   doing work at school             
   surfing the Internet                
  shopping on the Internet          
   sending e-mail                        
3. Do you think computers sure important for your future work?  

 Yes       No  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activity 1 



Computers & Internet 
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Activity 2 
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Computer Parts 
 

BACKSPACE     CAPSLOCK      DISC               HARDDRIVE   
 ICONS            INTERNET       YBOARD         LAPTOP        MEMORY 
MODEM MONITOR                 MOUSE        PRINTER       ROCESSOR 
SCREENSAVER     SEARCH   SHIFT   SPEAKERS   TOWER   YAHOO 
 
 

V  I  W  A  U  V  A  U  N  C  T  J  H  Q  N  H  T  U  U  S  

R  K  F  T  D  N  N  R  K  S  D  N  Q  A  X  C  D  W  D  T  

U  P  J  W  H  V  Y  U  T  Q  G  P  O  K  M  R  M  X  F  Y  

O  Q  J  U  V  L  S  L  Z  L  B  U  K  Q  Y  A  U  I  H  I  

Q  Q  I  P  H  P  E  G  K  X  J  S  R  Q  A  E  H  U  X  X  

W  U  H  I  E  A  R  F  Y  T  V  O  L  R  H  S  R  R  Z  R  

A  Y  H  R  S  B  O  O  Z  V  S  J  L  U  C  P  L  G  W  Y  

Q  F  R  R  U  I  T  R  T  S  M  G  S  R  A  E  I  U  B  L  

M  Z  O  O  O  H  I  Y  E  E  L  E  E  M  P  A  Y  F  G  Y  

J  H  U  X  M  J  N  C  D  F  G  E  K  D  S  K  M  K  R  X  

Q  L  D  L  G  E  O  O  B  N  N  E  S  I  L  E  U  J  F  S  

Z  V  V  X  L  R  M  H  L  S  Y  A  H  O  O  R  L  P  M  E  

B  E  C  A  P  S  K  C  A  B  B  F  T  P  C  S  J  O  H  Z  

C  P  Y  O  R  P  W  V  O  R  R  X  K  C  K  N  M  T  K  Z  

Q  H  F  Z  I  R  E  A  K  E  D  I  S  C  T  T  O  P  R  C  

I  Z  D  J  N  R  R  D  W  E  S  D  B  Y  A  O  X  A  R  Z  

B  G  A  M  T  D  D  O  Z  G  T  V  R  W  N  M  A  L  C  V  

U  M  F  X  E  Y  T  E  N  R  E  T  N  I  C  O  N  S  I  X  

Y  D  Y  M  R  W  G  C  G  Q  H  U  R  K  V  Q  G  Y  E  M  

Y  B  I  G  P  V  G  X  Q  J  U  M  Y  X  H  E  W  X  K  D  
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ADSL   Asymmetric Digital Subscriber Line 
ATM   Automated Teller Machine 
bit   binary digit 
CAD   Computer-Aided Design 
CD   Compact Disc 
CD-R   Compact Disc-Recordable 
CD-ROM  Compact Disc-Read Only Memory 
CD-RW  Compact Disc-Rewritable  
CPU   Central Processing Unit 
CU   Control Unit 
DVD   Digital Versatile Disc or Digital Video Disc 
GB   Gigabyte (1,024 megabytes) 
GHz   Gigahertz 
GPS   Global Positioning System 
GSM   Global System for Mobile communication 
HP   Hewlett-Packard 
HTML  Hypertext Markup Language 
HTTP  Hypertext Transfer Protocol 
Hz   Hertz 
IBM   International Business Machines 
ISP   Internet Service Provider 
IT   Information technology 
k   1 kilo, used to denote a thousand; 21, 024 bytes 
KB   kilobyte  (1,024 bytes) 
LAN   Local Area Network 
LCD   Liquid-Crystal Display  
MB   Megabyte (1,024 kilobytes) 
MHz   Megahertz 
Modem   Modulator/DEModulator 
MP3   MPEG-1 Layer-3 Audio 
.pdf   portable document format 
PC   1 Personal Computer; 2 Program 
RAM   Random Access Memory 
SMS   Short Message Service 



URL   Uniform Resource Locator 

 


