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การวเิคราะห์หลกัสูตร 
 โครงการสอน  

รายวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิและสังคมรหัสวชิา 20002101                     
จ านวน  3  ช่ัวโมง / สัปดาห์                           จ านวน 18 สัปดาห์         รวม   54    ช่ัวโมง 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษส่ือสารในงานอาชีพ 

2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดู การส่ือสารในชีวติประจ าวนั และทางดา้นธุรกิจจากส่ือโสตทศัน์ 

2. พูดส่ือสารในชีวติประจ าวนั และทางดา้นธุรกิจ 

3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสารธุรกิจ จากส่ือส่ิงพิมพต่์างๆหรือส่ือออนไลน์ 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสมเทศสืบคน้และฝึกฝนการอ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง 

ค าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารใน

ชีวติประจ าวนัและทางดา้นธุรกิจ ฝึกการสนทนาสอบถามและใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ การใหข้อ้มูลส่วน

บุคคล การใหข้อ้มูลหรือค าแนะน าเก่ียวกบัสถานท่ี สินคา้ และบริการ โดยใชบ้ทบาทสมมุติ สถานการณ์

จ าลอง สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวนั และสาขางานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ใจความเหมือนความแตกต่าง

ระหวา่งวฒันธรรมตามมารยาทสังคม ประเพณีเจา้ของภาษา การใชก้ระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

 

 



 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิและสังคม 

ตารางสมรรถนะรายวชิา 

 
  
 

สมรรถนะรายวชิา 
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1. Everyday Activities       

2. Meeting People       

3. On the Telephone       

4. Getting Help       

5. Let’s Eat Out       

6. Social Times       

7. Technology       

8. Fill out a Form       

 

 

 



 

วเิคราะห์เวลาเรียนต่อสัปดาห์ 

รายวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิและสังคม      
รหัสวชิา 20002101                3 หน่วยกติ 3 ช่ัวโมง 
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง                           กลุ่มวชิาสามัญ 
จ านวน   3  ช่ัวโมง / สัปดาห์   จ านวน 18 สัปดาห์                   รวม   54 ช่ัวโมง 

 

สัปดาห์ที่ 

 

หน่วยที่ 

 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 

 

จ านวนช่ัวโมง  

1-3 1  Everyday Activities 9 

4-6 2 Meeting People 9 

7-8 3 On the Telephone 6 

9  Mid Term 3 

10 4 Getting Help 3 

11-12 5 Let’s Eat Out 6 

13-14 6 Social Times 6 

15-16 7 Technology 6 

17 8 Fill out a Form 3 

18  Final 3 

รวม  54 

 

 



 
หน่วยการสอน 

รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม      
จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
1 - Everyday Activities     การเขียนกิจวตัรประจ าวนั 3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่1 

ช่ือหน่วย  Everyday Activities  ช่ัวโมงรวม 9 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Everyday Activities จ านวนช่ัวโมง 3 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
ปฐมนิเทศ 

1. ความส าคญัในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ 
2. จุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐานรายวชิา และค าอธิบายรายวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทาง

ธุรกิจและสังคม 
3. การวดัผลและประเมินผล 
4. การแนะน าตวั 
5. ค าศพัท ์ส านวนท่ีใชใ้นกิจวตัรประจ าวนั 

 
สาระส าคัญ 
 ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสังคมโลกยคุปัจจุบนัท่ีก าลงักา้ว
เขา้สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ท่ีเป็นสังคมของการเคล่ือนท่ีก าลงัคนอยา่งต่อเน่ือง     
 การติดต่อส่ือสารระหวา่ง “พลเมืองอาเซียน” ยิง่ทวคีวามส าคญัมากยิง่ข้ึนในดา้นแรงงาน รวมถึง
การติดต่อส่ือสาร ผา่นทางภาษาถ่ินและภาษากลาง หรือท่ีเรียกวา่ “ภาษาอาเซียน” โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. บอกความหมายของค าศพัท์ ส านวนภาษาท่ีใชใ้นกิจวตัรประจ าวนัได ้ 



2. เลือกใชภ้าษาท่ีใชใ้นกิจวตัรประจ าวนัไดเ้หมาะสม 

3. สนทนาโตต้อบเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนัได ้

4. เขยีนประโยคโครงสร้างได ้

5. สรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ 
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 
 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพือ่เป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - จุดประสงคก์ารเรียนรู้ มาตรฐานรายวชิา ค  าอธิบายรายวิชา 
 - การวดัและการประเมินผล 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

1. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

2. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 



1. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 
เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 

Warm-up Activities: 
Know yourself. Are you a morning flower or a morning monster? 
1. You hear the alarm clock. What do you do? 
2. You get up. What do you do first? 
3. You go to the bathroom. Somebody is there before you. What do you do? 
4. What do you have for breakfast? 
5. What do you do first, your teeth, get dressed or have breakfast? 
6. You leave the house. What do you do next? 
7. You read a newspaper. Where do you read it? 
8. You wake up. It’s a holiday. What do you do? 
Vocabulary 
Match each activity with a picture below. 
1. wake up .................. 2. do the washing ..................  
3. wash up .................. 4. make the bed ..................  
5. tidy up .................. 6. do the shopping ..................  
7. use the Internet .................. 8. chat with friends ..................  
9. do my homework .................. 10. watch TV ..................  
11. go out with friends .................. 12. listen to music 
Complete the text about Niran’s day. 
A day in Niran’s life  
Niran wakes up at 6.30. He doesn’t have breakfast. He takes the children to school. He 
_________________ at 8.30 a.m. In the afternoon, he _____________ for his work. Sometimes he 



________ with his friends. At 5.00 p.m. he ____________ and ____________ for dinner. In the evening, 
he ________ the bed, watches TV and _______ to music. He _______ to bed about 10.00 p.m. 
At the Office  
Mr. Ray and Ms. Sunee work for Samsung. Which activities happen at different times in Sydney and 
Bangkok? 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยถามเก่ียวกบั

เร่ืองกิจวตัรประจ าวนั 
 
2. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อน

เรียน 
3. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คน เขียน

ค าศพัทท่ี์น่าสนใจและตวัแทนออกมา
น าเสนอค าศพัทห์นา้ชั้นเรียน 
ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 

4. ครูใหน้กัเรียนฟังเร่ือง At the Office 
และตอบค าถามจากแบบฝึกหดั 

5. ครูอธิบายเร่ืองการเขียนกิจวตัร
ประจ าวนั  

6. ครูใหน้กัเรียนเขียนกิจวตัรประจ าวนั 
7. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาพูดกิจวตัร

ประจ าวนัหนา้ชั้นเรียน 
8. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง At the 

Office และการเขียนกิจวตัรประจ าวนั 

1. นกัเรียนร่วมกนัตอบค าถาม 
 
 
2. นกัเรียนนกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
3. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คน เขียนค าศพัทท่ี์

น่าสนใจและตวัแทนออกมาน าเสนอค าศพัทห์นา้
ชั้นเรียน 
 

4. นกัเรียนฟังเร่ือง At the Office และตอบค าถาม
จากแบบฝึกหดั 

5. นกัเรียนเขียนกิจวตัรประจ าวนั 
 
6. นกัเรียนออกมาพูดกิจวตัรประจ าวนัหนา้ชั้นเรียน 
7. นกัเรียนออกมาพูดกิจวตัรประจ าวนัหนา้ชั้นเรียน 
 
8. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง At the Office และการ

เขียนกิจวตัรประจ าวนั 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนตอบค าถาม 
ขณะเรียน 

- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
- นกัเรียนฟังครูอธิบายพร้อมกบัท าความเขา้ใจในเร่ือง At the Office 
- นกัเรียนเขียนกิจวตัรประจ าวนั 



หลงัเรียน 
- นกัเรียนพูดกิจวตัรประจ าวนัหนา้ชั้นเรียน 
- นกัเรียนสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. แบบฝึกหดั 
2. หนงัสือเรียน 
3. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
4. อินเทอร์เน็ต 

การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การอภิปราย 
 ขณะเรียน 
 การฟังเน้ือเร่ือง 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การเขียนกิจวตัรประจ าวนั 
 หลงัเรียน 
 การพูดกิจวตัรประจ าวนัหนา้ชั้นเรียน 
บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
1 - Simple Present Information Questions with “be” 3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่2 

ช่ือหน่วย  Everyday Activities ช่ัวโมงรวม 9 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Simple Present จ านวนช่ัวโมง 3 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
 1.  Simple Present 
สาระส าคัญ 
 ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสังคมโลกยคุปัจจุบนัท่ีก าลงักา้ว
เขา้สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ท่ีเป็นสังคมของการเคล่ือนท่ีก าลงัคนอยา่งต่อเน่ือง     
 การติดต่อส่ือสารระหวา่ง “พลเมืองอาเซียน” ยิง่ทวคีวามส าคญัมากยิง่ข้ึนในดา้นแรงงาน รวมถึง
การติดต่อส่ือสาร ผา่นทางภาษาถ่ินและภาษากลาง หรือท่ีเรียกวา่ “ภาษาอาเซียน” โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. พูด ถาม ตอบเก่ียวกบั wh-questionได ้ 

2. สนทนาโตต้อบเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนัได ้

3. เขียนประโยคโครงสร้างได ้
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 
 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 



 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - ประธานหลกัและกิริยาส าคญั 
 - ขอ้ความท่ีเป็นภาคประธานและภาคแสดง 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

1. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

2. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

1.    สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 
เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 
Warm-up Activities: 
Simple Present Information Questions with “be” 



Use the question words who, what, when, where, and how to ask for information.  
Singular Subjects Plural Subjects  
Who is your teacher? Who are your teachers?  
What is your job? What are your schedules?  
When is your birthday? When are your plans?  
Where is the first building? Where are your sandwiches?  
How is your exam? How are your exams? 
Simple Present Information Questions with “main verbs” 
Who is your favorite singer? 
What do you study? 
Where does he shop for food? 
When do Thai people celebrate Songkran day? 
What time do you finish work? 
How is the movie? 
How much is this notepad? 
How many subjects do you study? 
How old are you? 
Why does she go to Rayong? 
How often do they play golf? 
Mother : (1) What’s your roommate’s name?  
Jim : Sakchai.  
Mother : (2)_________________________ he from?  
Jim : Bangkok, Thailand.  
Mother : (3)_________________________ his major?  
Jim : Marketing, mom.  
Mother : (4)_________________________ your instructor?  
Jim : Maybe Peter or Gabby. This is the first class.  
Mother : (5)_________________________ your class finish?  
Jim : About 3:00 p.m.



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
1. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยถามเก่ียวกบั

เร่ืองสภาพอากาศ 
 

2. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คน
ศึกษาเร่ือง Simple Present 

3. ครูอธิบายเร่ือง Simple Present  
4. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
5. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาเฉลยหนา้ชั้น

เรียน 
6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง 

Simple Present  

1. นกัเรียนตอบค าถาม 
 
 

2. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คน ศึกษาเร่ือง 
Simple Present  

3. นกัเรียนฟัง Simple Present 
4. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
5. นกัเรียนออกมาเฉลยหนา้ชั้นเรียน 

 
6. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง Simple Present 
 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนอภิปรายเร่ืองสภาพอากาศ 
ขณะเรียน 

- นกัเรียนศึกษาเร่ือง Simple Present   
- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ือง Simple Present   

ส่ือการเรียนการสอน 
1. แบบฝึกหดั 
2. หนงัสือเรียน 
3. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
4. อินเทอร์เน็ต 

การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การอภิปราย 
 ขณะเรียน 
 การท าแบบฝึกหดั Simple Present 



 หลงัเรียน 
 สรุปเร่ือง Simple Present   
บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 2000-2101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
1 Typical Vocational Student Life in Thailand  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 



 แผนการสอน หน่วยที ่1 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่3 

ช่ือหน่วย  Everyday Activities ช่ัวโมงรวม 9 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Typical Vocational Student Life in Thailand จ านวนช่ัวโมง 3 
 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
 1. Typical Vocational Student Life in Thailand 
 
สาระส าคัญ 
 ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสังคมโลกยคุปัจจุบนัท่ีก าลงักา้ว
เขา้สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ท่ีเป็นสังคมของการเคล่ือนท่ีก าลงัคนอยา่งต่อเน่ือง     
 การติดต่อส่ือสารระหวา่ง “พลเมืองอาเซียน” ยิง่ทวคีวามส าคญัมากยิง่ข้ึนในดา้นแรงงาน รวมถึง
การติดต่อส่ือสาร ผา่นทางภาษาถ่ินและภาษากลาง หรือท่ีเรียกวา่ “ภาษาอาเซียน” โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. ระบุชุดค าหรือวลีท่ีเก่ียวขอ้งกบั คน สัตว ์ส่ิงของหรือ สถานท่ีจากขอ้ความท่ีก าหนดได ้

2. ระบุค านามหลกัจากชุดค าหรือวลีท่ีก าหนดได ้

3. สร้างสรรคชุ์ดค า หรือวลีตามท่ีพบเห็นจากการส่ือสารในชีวติประจ าวนัได้ 

 
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
 
 
 
 
 
 



วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 

 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูดอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - อ่านและตีความหมาย 
 - เขียนประโยคจากภาพ 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

1. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

2. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

1.    สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
              1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
              2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 



เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 

Typical Vocational Student Life in Thailand 
 Thai vocational students study typical subjects-maths, English, Thai, social study and their 
professional subjects. A student normally studies ten to twelve subjects. Students start their first 
class at eight o’clock. There are about 40 students in each class.  
The students are in different classrooms each day. The students go from one classroom to another at 
the start and the end of class.  
At the start and the end, the students stand up to pay respect to the teacher. When the teacher goes, 
the students talk with their friends for a few minutes and prepare their books for the next class.  
The students have lunch in the canteen. Some bring a packed lunch from home. Lunch is 50 minutes 
and there is some break for the students to relax. Thai students finish class at 4 o’clock. When they 
finish class they clean the desks, the board and tidy up their operation tools. 
Read the story again. Are these sentences true (T) or false (F)? 
1. Thai vocational students have unusual subjects. ................................. 
2. In English class, they have 40 students with one teacher. ................ 
3. The students (stand up) for the teacher only at the end of the lesson. ................... 
4. The students study in only one classroom. ......................................... 
5. Lunch break is one hour but sometimes 50 minutes. ........................ 
6. Thai students study 8 hours a day. ..................................................... 
7. When the students finish their studies, they go home right away. ................... 
8. Some students bring lunch from home. .............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
1. ครูใหน้กัเรียนเล่นเกมจบัคู่ค  าศพัท ์
2. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน

อภิปรายเร่ืองการเรียนของนกัเรียน
ไทย 

3. ครูใหน้กัเรียนอ่านเร่ือง Typical 
Vocational Student Life in 
Thailand 

4. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
5. ครูสุ่มนกัเรียนออกมาเฉลย

แบบฝึกหดัพร้อมทั้งช่วยแกไ้ขเม่ือ
นกัเรียนท าผิด 

6. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ือง 
Typical Vocational Student Life in 
Thailand 
 

 
 

 
 
 
 

1. นกัเรียนเล่นเกม 
2. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คนอภิปรายเร่ืองการ

เรียนของนกัเรียนไทย 
 

3. นกัเรียนอ่านเร่ือง Typical Vocational 
Student Life in Thailand 

 
4. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
5. นกัเรียนออกมาเฉลยแบบฝึกหดั 

 
 

6. นกัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ือง Typical 
Vocational Student Life in Thailand 

               
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนเล่นเกม 
 

ขณะเรียน 
- นกัเรียนฟังครูอธิบายเร่ือง Typical Vocational Student Life in Thailand 
- นกัเรียนเฉลยค าตอบ 
- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 

 
หลงัเรียน 

- นกัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ือง Typical Vocational Student Life in Thailand 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
  

1. แบบฝึกหดั Typical Vocational Student Life in Thailand 
2. เกม 
3. หนงัสือเรียนเรียน 
4. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
5. อินเทอร์เน็ต 

 
การประเมินผล 

ก่อนเรียน 
 การเล่นเกม 
 
 ขณะเรียน 
 การท าแบบฝึกหดั  
 การแต่งประโยค 
 
 หลงัเรียน 

การสรุปเร่ือง Typical Vocational Student Life in Thailand 



บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
2 - Meeting People  3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่2 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่4 

ช่ือหน่วย  Meeting People  ช่ัวโมงรวม 9 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Introduction  จ านวนช่ัวโมง 3 
 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
1. Meeting People  
2. Introduction 

สาระส าคัญ 
 ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสังคมโลกยคุปัจจุบนัท่ีก าลงักา้ว
เขา้สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ท่ีเป็นสังคมของการเคล่ือนท่ีก าลงัคนอยา่งต่อเน่ือง     
 การติดต่อส่ือสารระหวา่ง “พลเมืองอาเซียน” ยิง่ทวคีวามส าคญัมากยิง่ข้ึนในดา้นแรงงาน รวมถึง
การติดต่อส่ือสาร ผา่นทางภาษาถ่ินและภาษากลาง หรือท่ีเรียกวา่ “ภาษาอาเซียน” โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 
 1. บอกความหมายของค าศพัท์ ส านวนภาษาท่ีใชใ้นการทกัทายและการแนะน าตวัได้  
 2. เลือกใชภ้าษาแนะน าตนเองและผูอ่ื้นไดเ้หมาะสม  
 3. สนทนา โตต้อบ เก่ียวกบัอาชีพได ้
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
2 - Meeting People  3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่2 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่4 

ช่ือหน่วย  Meeting People  ช่ัวโมงรวม 9 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Introduction  จ านวนช่ัวโมง 3 
 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
1. Meeting People  
2. Introduction 

สาระส าคัญ 
 ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสังคมโลกยคุปัจจุบนัท่ีก าลงักา้ว
เขา้สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ท่ีเป็นสังคมของการเคล่ือนท่ีก าลงัคนอยา่งต่อเน่ือง     
 การติดต่อส่ือสารระหวา่ง “พลเมืองอาเซียน” ยิง่ทวคีวามส าคญัมากยิง่ข้ึนในดา้นแรงงาน รวมถึง
การติดต่อส่ือสาร ผา่นทางภาษาถ่ินและภาษากลาง หรือท่ีเรียกวา่ “ภาษาอาเซียน” โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 
 1. บอกความหมายของค าศพัท์ ส านวนภาษาท่ีใชใ้นการทกัทายและการแนะน าตวัได้  
 2. เลือกใชภ้าษาแนะน าตนเองและผูอ่ื้นไดเ้หมาะสม  
 3. สนทนา โตต้อบ เก่ียวกบัอาชีพได ้
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิและสังคม 

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
3 On the Telephone 

- Vocabulary  
- Listening and Speaking  

3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่3 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่7 

ช่ือหน่วย  On the Telephone ช่ัวโมงรวม 6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน On the Telephone จ านวนช่ัวโมง 3 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
On the Telephone  

- Vocabulary  
      -  Listening  
      -  Speaking  

สาระส าคัญ 
 การใชค้  าศพัท ์ส านวน ภาษาท่ีใชใ้นการสนทนาทางโทรศพัท์ นั้นจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาท่ีสุภาพและ
เป็นทางการ ทั้งการใหข้อ้มูล การตอบค าถาม การสอบถามขอ้มูลมีความถูกตอ้งเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 
  1. สามารถบอกความหมายของค าศพัท์ ภาษาท่ีใชใ้นการสนทนาทางโทรศพัทไ์ด้ 
 2. ฝากและจดบนัทึกขอ้ความทางโทรศพัทไ์ด้ 
 3. สามารถพดูตอบโตแ้ละออกเสียงภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 



วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 

 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - จุดประสงคก์ารเรียนรู้ มาตรฐานรายวชิา ค  าอธิบายรายวิชา 
 - การวดัและการประเมินผล 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

3. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

4. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 



เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 
Warm-up Activities: 
 

 David Peterson has travelled from England to Thailand to visit N-Tech, one of his clients. They are 
meeting at the airport. 
 Read this conversation and find the answers. 
 David : Excuse me. Are you Mr. Jakrit? I’m David Peterson. 
Jakrit : Yes, that’s right, Mr. Peterson. My name’s Jakrit Srisanti  
from N-Tech, Thailand. Nice to meet you. I’m here to take  
you to our office. 
David : Nice to meet you, too. 
Jakrit : Can I help you with your bags? 
David : Thank you. That’s very kind. 
Jakrit : How was your flight, Mr. Peterson?  
David : Ah. Please call me David. It was a very good flight.  
What do you do at N-Tech, Jakrit? 
Jakrit : I work in marketing now. I’m a marketing assistant. 
David : How long do we get to the office? 
Jakrit : It’s not far. About 30 minutes and we can take the motorway. 
Excuse me. Are you ..................................................................?  
• I’m ............................ from ..........................................................  
• My name’s ............................ from .............................................  
• Nice to meet you.  
• Nice to meet you, too.  
• Good morning / afternoon / evening  
• Can I help you with your bags/ luggage?  
• Thank you. That’s very kind.  
• How was your flight / trip?  
• I work in maintenance / accounting / marketing / engineering.  
• I’m a / an engineer / accountant / marketing assistant.  
• How do we get to the ...............................................................? 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
9. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยการกล่าว

ทกัทายและแนะน าตวัเอง 
10. ครูใหน้กัเรียนอ่านบทสนทนาเดวดิและ

จกัรกริชในหนงัสือเรียน 
11. ครูใหน้กัเรียนตอบค าถามจากบท

สนทนา 
12. ครูใหน้กัเรียนศึกษาค าศพัทใ์นบทเรียน

เก่ียวกบัการแนะน าตวั  
13. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
14. ครูอธิบายเร่ืองการกล่าวทกัทายและการ

ตอบรับ 
15. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนกล่าว

ทกัทาย 
16. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมากล่าวทกัทาย

หนา้ชั้นเรียน 
17. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองการ

กล่าวทกัทาย 

9. นกัเรียนฟังครู 
 
10. นกัเรียนอ่านบทสนทนาเดวิดและจกัรกริชใน

หนงัสือเรียน 
11. นกัเรียนตอบค าถามจากบทสนทนา 
 
12. นกัเรียนศึกษาค าศพัทใ์นบทเรียนเก่ียวกบัการ

แนะน าตวั  
13.  นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
14. นกัเรียนฟังครูอธิบาย 
 
15. นกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนกล่าวทกัทาย 
 
16. นกัเรียนออกมากล่าวทกัทายตวัหนา้ชั้นเรียน 
 
17. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง การกล่าวทกัทาย 
 

 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนฟังครูแนะน าตวั 
ขณะเรียน 

- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
- นกัเรียนฟังครูอธิบายพร้อมกบัท าความเขา้ใจในเร่ืองการกล่าวทกัทาย 
- นกัเรียนอ่านบทสนทนา 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนกล่าวทกัทายหนา้ชั้นเรียน 
- นกัเรียนสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

 



ส่ือการเรียนการสอน 
5. แบบฝึกหดั 
6. หนงัสือเรียน 
7. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
8. อินเทอร์เน็ต 

การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การอภิปราย 
 ขณะเรียน 
 การฟังเน้ือเร่ือง 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การเขียนกล่าวทกัทาย 
 หลงัเรียน 
 การกล่าวทกัทายหนา้ชั้นเรียน 
 

บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
2 - Meeting people Simple present 3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่2 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่5 

ช่ือหน่วย  Meeting people ช่ัวโมงรวม 9 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Simple present  จ านวนช่ัวโมง 3 
 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
 1.  Simple present 
สาระส าคัญ 
 ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสังคมโลกยคุปัจจุบนัท่ีก าลงักา้ว
เขา้สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ท่ีเป็นสังคมของการเคล่ือนท่ีก าลงัคนอยา่งต่อเน่ือง     
 การติดต่อส่ือสารระหวา่ง “พลเมืองอาเซียน” ยิง่ทวคีวามส าคญัมากยิง่ข้ึนในดา้นแรงงาน รวมถึง
การติดต่อส่ือสาร ผา่นทางภาษาถ่ินและภาษากลาง หรือท่ีเรียกวา่ “ภาษาอาเซียน” โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. เขียนประโยคโครงสร้าง Simple Present ได ้

2. สนทนาโตต้อบประโยคโครงสร้าง Simple Present ได ้

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 
 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 



 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
  หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - ประธานหลกัและกิริยาส าคญั 
 - ขอ้ความท่ีเป็นภาคประธานและภาคแสดง 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

3. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

4. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

1.    สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 
Warm-up Activities: 
1.Simple Present Tense 
 



โครงสร้าง     

Subject auxiliary verb ( do )  main verb ( base ) 
ประธาน กริยาช่วย ( do) กริยาหลกัช่อง 1 

ดังตัวอย่าง 

  ประธาน กริยาหลกั     

  บอกเล่า 

I am   French. 

You, we, they are   French. 

He, she, it is   French. 

-  ปฏิเสธ 

I am not old. 

You, we, they are not old. 

He, she, it is not old. 

? ค าถาม 

Am I   late? 

Are 
you, we, 
they 

  late? 

Is he, she, it   late? 

การใช้     ใช ้ Simple Present tense เม่ือ 
เป็นการกระท า/เหตุการณ์ท่ีเป็นจริงโดยทัว่ไป เช่น 
The Moon goes round the Earth. 
Birds fly. 
Sugar is sweet. 
เป็นการบรรยายการกระท า/เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีพูด  
John waits patiently while Bridget books the tickets. 
He needs help right now. 
I'm here now. 
The car is clean 
เป็นกระท าท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา เป็นกิจวตัร ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต  เช่น  
He gets up early every day. 
I play football every Sunday. 



เป็นการกระท าท่ีก าหนดแน่นอนวา่ จะกระท าในอนาคต   โดยใช ้ร่วมกบั adverb หรือ adverbial phrase 
เช่น  The doors open in 10 minutes. 
        John arrives on Tuesday. 

มีขอ้ยกเวน้ดงัน้ี 
ส าหรับประโยคบอกเล่า ( positive ) ปกติจะไม่ใช้กริยาช่วย   ( นอกจากตอ้งการเนน้เช่น  I do love you ) 
ส าหรับประธานเอกพจน์บุรุษท่ี 3  ( he, she, it ) เติม  s ท่ีกริยาหลกั และเติม  es ท่ีกริยาช่วย 
ส าหรับ verb to be ท่ีเป็นกริยาหลกั    ปกติจะไม่มีกริยาช่วย แมใ้นประโยคปฏิเสธ หรือประโยคค าถาม 

ตามตวัอยา่งในตารางต่อไปน้ี 

  ประธาน กริยาช่วย   กริยาหลกั   

  
บอกเล่า 

I, you, we, 
they 

    like coffee. 

He, she, it     likes coffee. 

- 
ปฏิเสธ 

I, you, we, 
they 

do not like coffee. 

He, she, it does not like coffee. 

? 
ค าถาม 

Do 
I, you, we, 
they 

  like coffee? 

Does he, she, it   like coffee? 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
7. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยอภิปราย ถาม

เก่ียวกบัเร่ือง Simple Present 
 

8. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คน 
ศึกษาหลกัการใช ้Simple Present 

9. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงาน 
10. ครูอธิบายเพิ่มเติมเร่ือง Simple 

Present 
11. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
12. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาเฉลยหนา้ชั้น

7. นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย 
 
 

8. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คน ศึกษาหลกัการ
ใช ้Simple Present 

9. นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงาน 
10. นกัเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมเร่ือง Simple 

Present 
11. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
12. นกัเรียนออกมาเฉลยหนา้ชั้นเรียน 



เรียน 
13. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง 

Simple Present  

 
13. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ือง Simple Present 
 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนอภิปรายเร่ือง Simple Present 
ขณะเรียน 

- นกัเรียนศึกษาเร่ือง Simple Present 
- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ือง Simple Present 

ส่ือการเรียนการสอน 
5. แบบฝึกหดั 
6. หนงัสือเรียน 
7. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
8. อินเทอร์เน็ต 

การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การอภิปราย 
 ขณะเรียน 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การศึกษาเร่ือง Simple Present 
 หลงัเรียน 
 สรุปเร่ือง Simple Present 
บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 



 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
2 - Balancing Time Online and Time with People 3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่2 

ช่ือวชิา 20002101 สอนคร้ังที ่6 

ช่ือหน่วย  Meeting people ช่ัวโมงรวม 9 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Balancing Time Online and Time with People จ านวนช่ัวโมง 3 
 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
 1. Balancing Time Online and Time with People 
สาระส าคัญ 
 ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสังคมโลกยคุปัจจุบนัท่ีก าลงักา้ว
เขา้สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ท่ีเป็นสังคมของการเคล่ือนท่ีก าลงัคนอยา่งต่อเน่ือง     
 การติดต่อส่ือสารระหวา่ง “พลเมืองอาเซียน” ยิง่ทวคีวามส าคญัมากยิง่ข้ึนในดา้นแรงงาน รวมถึง
การติดต่อส่ือสาร ผา่นทางภาษาถ่ินและภาษากลาง หรือท่ีเรียกวา่ “ภาษาอาเซียน” โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 

1. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้

2. สร้างสรรคป์ระโยคดว้ยตนเองตามรูปแบบท่ีก าหนดได ้

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 
 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 



 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูดอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - อ่านและตีความหมาย 
 - เขียนประโยคจากภาพ 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

3. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

4. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

1.    สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
              1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
              2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 
เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 
Balancing Time Online and Time with People 
 In today’s busy world, people spend a lot of time with computers, and they spend less and less 
time with people. Does this change how people interact with family and friends? Does it help or hurt 



people and relationships? Sociologists disagree about this. Some worry about the Internet’s effect on our 
friends and family. Others think this is not a problem. Studies show that people spend less face-to-face 
time with family and friends than they did a few years ago. Instead, they play online games, shop online, 
and also look at social networking sites. In the United States, the average person spends 13 hours a week 
online. They interact face-to-face less, and this sometimes has bad effects. For example, some people do 
not spend time together as a family very often. They talk less because they spend more time online. 
Sometimes technology helps people improve their relationships with others. For example, social 
networking sites help people stay in touch with friends and family who live far away. They enable people 
to reconnect with old friends and classmates.  
 Are you worried about the time you spend online? If so, try to make a schedule. Schedule time 
away from the computer to be with family and friends. Try to balance online time with face-to-face time. 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
2. ครูใหน้กัเรียนเล่นเกมเก่ียวกบั

ค าศพัทใ์นเน้ือเร่ือง 
7. ครูอธิบายเร่ือง Balancing Time 

Online and Time with People 
8. ครูใหน้กัเรียนอ่าน Balancing Time 

Online and Time with People 
9. ครูใหน้กัเรียนออกมาน าเสนอหนา้

ชั้นเรียน 
10. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
11. ครูสุ่มนกัเรียนออกมาเฉลย

แบบฝึกหดัพร้อมทั้งช่วยแกไ้ขเม่ือ
นกัเรียนท าผิด 

12. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ือง 
Balancing Time Online and Time with 
People 

7. นกัเรียนเล่นเกม 
 

8. นกัเรียนฟังครูอธิบายเร่ือง Balancing Time 
Online and Time with People 

9. นกัเรียนอ่าน Balancing Time Online and 
Time with People 

10. นกัเรียนออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 

11. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
12. นกัเรียนออกมาเฉลยแบบฝึกหดั 

 
 

13. นกัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ือง Balancing Time 
Online and Time with People  

 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนเล่นเกม 
 



ขณะเรียน 
- นกัเรียนฟังครูอธิบายเร่ือง Balancing Time Online and Time with People 
- นกัเรียนอ่านเร่ือง Balancing Time Online and Time with People 
- นกัเรียนเฉลยค าตอบ 
- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ือง Balancing Time Online and Time with People 

ส่ือการเรียนการสอน 
 แบบฝึกหดั 

1. เกม 
2. หนงัสือเรียน 
3. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
4. อินเทอร์เน็ต 

การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การเล่นเกม 
 ขณะเรียน 
 การท าแบบฝึกหดั  
 การอ่านเร่ือง Balancing Time Online and Time with People 
 หลงัเรียน 
 การสรุปเร่ือง Balancing Time Online and Time with People 
บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 



 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
3 On the Telephone 

- Vocabulary  
- Listening and Speaking  

3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่3 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่7 

ช่ือหน่วย  On the Telephone ช่ัวโมงรวม 6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน On the Telephone จ านวนช่ัวโมง 3 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
On the Telephone  

- Vocabulary  
      -  Listening  
      -  Speaking  

สาระส าคัญ 
 การใชค้  าศพัท ์ส านวน ภาษาท่ีใชใ้นการสนทนาทางโทรศพัท ์นั้นจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาท่ีสุภาพและ
เป็นทางการ ทั้งการใหข้อ้มูล การตอบค าถาม การสอบถามขอ้มูลมีความถูกตอ้งเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 
  1. สามารถบอกความหมายของค าศพัท ์ภาษาท่ีใชใ้นการสนทนาทางโทรศพัทไ์ด ้
 2. ฝากและจดบนัทึกขอ้ความทางโทรศพัทไ์ด  ้

 3. สามารถพูดตอบโตแ้ละออกเสียงภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 



วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 

 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - จุดประสงคก์ารเรียนรู้ มาตรฐานรายวชิา ค  าอธิบายรายวิชา 
 - การวดัและการประเมินผล 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

5. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

6. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

3. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 



เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 
Warm up 
 Angela Anderson works for Tena Software in Singapore. She wants to speak to Maitree Pirom, a 
customer from Thailand. 
1.Could I speak to Khun Maitree Pirom, please? 
2. Who’s calling, please? 
3. Can I take a message? 
4. What’s your number? 
5. I’ll him the message. 
Ways of Saying Telephone Numbers 
08-1890-1790 Oh eight / one eight nine oh / one seven nine oh  
08-1880-1555 Oh eight / one double eight oh / one five double five 
Telephone Languages 
At the beginning of telephone calls  
Say your name or the name of your organization or both 
This is Greg from Euro Software.  
• Euro Software.  
• This is Greg speaking. 
Say who you want to speak to 
I’d (like) to speak to _______.  
• Extension 134, please.  
• May/could I speak to ______?  
• Could you put me through Khun Chai, please? 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
18. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าเสนอค าศพัท์

เก่ียวกบัโทรศพัท ์
19. ครูใหน้กัเรียนฟังบทสนทนาการพูด

ทางโทรศพัท ์
20. ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัประโยคท่ีใชใ้น

การพูดทางโทรศพัท ์
21. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนฝึกพูด

18. นกัเรียนฟังครูน าเสนอค าศพัท ์
 
19. นกัเรียนนกัเรียนฟังบทสนทนาการพูดทาง

โทรศพัท ์
20. นกัเรียนตอบค าถาม 
 
21. นกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนฝึกพูดสนทนา 



สนทนา 
22. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาสนทนาหนา้

ชั้นเรียน 
23. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
24. ครูเฉลยแบบฝึกหดั 
25. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน

ทั้งหมดเพื่อทบทวนความเขา้ใจ 

 
22. นกัเรียนออกมาสนทนาหนา้ชั้นเรียน 
 
23. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
24. นกัเรียนตรวจค าตอบ 
25. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียนทั้งหมดเพื่อ

ทบทวนความเขา้ใจ 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนฟังครูน าเสนอค าศพัท ์
ขณะเรียน 

- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
- นกัเรียนฟังบทสนทนา 
- นกัเรียนพูดสนทนา 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
9. แบบฝึกหดั 
10. หนงัสือเรียน 
11. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
12. อินเทอร์เน็ต 

การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การน าเสนอค าศพัท ์
 ขณะเรียน 
 การฟังบทสนทนา 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การพูดสนทนา 
 หลงัเรียน 
 การสรุปเร่ืองท่ีเรียน 
 
 



 

บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
      

     (........................................) 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
3 On the Telephone 

- Simple Present 
       Present Continuous 

3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่3 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่8 

ช่ือหน่วย  On the phone ช่ัวโมงรวม 6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Simple Present and Present Continuous จ านวนช่ัวโมง 3 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
- On the phone  
- Simple Present and Present Continuous 

สาระส าคัญ 
  การใชค้  าศพัท ์ส านวน ภาษาท่ีใชใ้นการสนทนาทางโทรศพัท ์นั้นจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาท่ีสุภาพและ
เป็นทางการ ทั้งการใหข้อ้มูล การตอบค าถาม การสอบถามขอ้มูลมีความถูกตอ้งเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 

3.  เขียนประโยคโครงสร้าง Simple Present and Present Continuous ได ้

4. สนทนาโตต้อบประโยคโครงสร้าง Simple Present and Present Continuous ได ้

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 
 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 



 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - ประธานหลกัและกิริยาส าคญั 
 - ขอ้ความท่ีเป็นภาคประธานและภาคแสดง 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

5. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

6. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

1.    สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 
 Simple Present  
1. Lek always works late. 
2. Lek and Lily often have lunch in the cafeteria. 



3. Nipa always calls to the customers every morning. 
4. Kate checks emails every morning. 
5. Gabby usually phones her mother on Sunday.  
6. Malee prepares a presentation for her boss every Wednesday. 
 Present Continuous 
This evening he is working with his boss. 
2. Today they are having lunch outside. 
3. Right now she is calling to Mr. Hiroshi, one of her customers. 
4. Today she is busy. She isn’t checking her emails. 
5. Now she is phoning her mother. 
6. Right now she is preparing a presentation for special guests. 
Simple Present is used to talk about the truth, regular events or habits. 
Example  
• We drive to work.  
• Montira speaks two languages.  
• A doctor treats patients but a nurse takes care of them.  
• Do you drink coffee in the morning?  
• Sek doesn’t have a car. 
Present Continuous is used to describe an activity in  
progress or anunfinished activity.  
Example  
• Chalee is driving to the airport.  
• The construction workers are building MRT stations.  
• Listen! Someone is playing the violin.  
• Are you watching TV now?  
• It is often sunny in Bangkok, but today it is raining. 
Read about the Samsung smartphone. 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
14. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยอภิปราย ถาม

เก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั 
15. ครูอธิบายเร่ือง  Simple Present and 

14. นกัเรียนตอบค าถาม 
 

15. นกัเรียนฟังครูอธิบายเร่ือง  Simple Present 



Present Continuous 
16. ครูนกัเรียนแต่งประโยค Simple 

Present and Present Continuous 
17. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
18. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาเฉลยหนา้ชั้น

เรียน 
19. ครูใหน้กัเรียนอ่านเร่ือง the Samsung 

Smartphone. 
20. ครูถามนกัเรียนจากเร่ืองท่ีอ่าน 
21. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ี

เรียน 

and Present Continuous  
16. นกัเรียนแต่งประโยค Simple Present and 

Present Continuous 
17. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
18. นกัเรียนออกมาเฉลยหนา้ชั้นเรียน 

 
19. นกัเรียนอ่านเร่ือง the Samsung 

Smartphone. 
20. นกัเรียนตอบค าถาม 

21. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 
 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนตอบค าถาม 
ขณะเรียน 

- นกัเรียนแต่งประโยค Simple Present and Present Continuous 
- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
- นกัเรียนอ่านเร่ือง the Samsung Smartphone. 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
9. แบบฝึกหดั 
10. หนงัสือเรียน 
11. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
12. อินเทอร์เน็ต 

การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การอภิปราย 
 ขณะเรียน 
 การแต่งประโยค Simple Present and Present Continuous 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การอ่านเร่ือง the Samsung Smartphone. 



 
 หลงัเรียน 
 สรุปเร่ืองท่ีเรียน 
 
 
บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
4 Getting help 

- Vocabulary  
- Listening and Speaking  

3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่4 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่9 

ช่ือหน่วย  Getting help ช่ัวโมงรวม 6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Getting help จ านวนช่ัวโมง 3 
 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
Getting help 

- Vocabulary  
      -  Listening  
      -  Speaking  

สาระส าคัญ 
 

   ค าศพัท ์ส านวน ภาษาท่ีใชใ้นการถามและบอกทิศทาง จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษติดต่อส่ือสาร 
ทกัษะทางดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 
  1. บอกความหมายของค าศพัท ์ส านวนภาษาท่ีใชใ้นการถามและบอกทิศทางได ้

 2.  เลือกใชภ้าษาท่ีใชใ้นการถามและบอกทิศทางไดเ้หมาะสม 

 3. สนทนา โตต้อบ เก่ียวกบัการสอบถามทิศทางได ้
 
 
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 



 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 
 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - จุดประสงคก์ารเรียนรู้ มาตรฐานรายวชิา ค  าอธิบายรายวิชา 
 - การวดัและการประเมินผล 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

7. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

8. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

4. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 



ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 
เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 

Vocabulary 
How well do you know these places in your neighborhood?  
Write the words under the pictures.  
a library a drugstore a convenience store  
a restaurant a supermarket a post office  
a bakery a department store a hospital  
a Laundromat 
Match the words with their meanings. 
1. a post office 
2. a drugstore 
3. a convenience  
store 
4. a restaurant 
5. a supermarket 
6. a library 
7. laundromat 
8. a hospital 
9. a bakery 
10. a department store 
a. a place where many different books  
are kept 
b. sells health care products and medicine 
c. serves foods and drinks 
d. washes and dries clothes  
e. makes and sells flour-based food baked  
in an oven 
f. provides health care to a patient 
g. a large store that sells a variety of  



consumer goods 
h. offers a variety and range of food and household items. 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
26. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าเสนอค าศพัท์

เก่ียวกบัการบอกทิศทาง 
27. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คน เขียน

ค าศพัทก์ารบอกทิศทางและตวัแทน
ออกมาน าเสนอค าศพัทห์นา้ชั้นเรียน 

28. ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัการบอกทิศทาง 
29. ครูใหน้กัเรียนฟังบทสนทนา 
30. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนฝึกพูด

สนทนา 
31. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาสนทนาหนา้

ชั้นเรียน 
32. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
33. ครูเฉลยแบบฝึกหดั 
34. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน

ทั้งหมดเพื่อทบทวนความเขา้ใจ 

26. นกัเรียนฟังครูน าเสนอค าศพัท ์
 
27. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คน เขียนค าศพัทก์าร

บอกทิศทางและตวัแทนออกมาน าเสนอค าศพัท์
หนา้ชั้นเรียน 

28. นกัเรียนตอบค าถาม 
 
29. นกัเรียนฟังบทสนทนา 
30. นกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนฝึกพูดสนทนา 
31. นกัเรียนออกมาสนทนาหนา้ชั้นเรียน 
 
32. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
33. นกัเรียนตรวจค าตอบ 
34. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียนทั้งหมดเพื่อ

ทบทวนความเขา้ใจ 
 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนฟังครูน าเสนอค าศพัท ์
ขณะเรียน 

- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
- นกัเรียนฟังบทสนทนา 
- นกัเรียนพูดสนทนา 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

13. แบบฝึกหดั 



14. หนงัสือเรียน 
15. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
16. อินเทอร์เน็ต 

การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การน าเสนอค าศพัท ์
 ขณะเรียน 
 การฟังบทสนทนา 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การพูดสนทนา 
 หลงัเรียน 
 การสรุปเร่ืองท่ีเรียน 
บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 



 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 
 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 2002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
4 Getting help 

-  Preposition of Places and Directions 
        การใช ้Is there / Are there? สอบถามขอ้มูล 

3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่4 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่10 

ช่ือหน่วย  Getting help ช่ัวโมงรวม 6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Preposition of Places and Directions จ านวนช่ัวโมง 3 
 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
Getting help 

-  Preposition of Places and Directions 

-  การใช ้Is there / Are there? สอบถามขอ้มูล 
สาระส าคัญ 
  ค าศพัท ์ส านวน ภาษาท่ีใชใ้นการถามและบอกทิศทาง จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษติดต่อส่ือสาร 
ทกัษะทางดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 
  1. ใช ้Preposition of Places and Directions ได ้

 2. ใช ้Is there / Are there? สอบถามขอ้มูลได ้

 3.  สรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 



วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 

 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - ประธานหลกัและกิริยาส าคญั 
 - ขอ้ความท่ีเป็นภาคประธานและภาคแสดง 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

7. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

8. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

1.    สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 



เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 

  Grammar focus 
Prepositions 
Describing position 
The fast-food restaurant is near the swimming pool.  
It’s on Cambridge Road, on the corner, on the left.  
It’s next to the school.  
And it’s across from the supermarket.  
The business center is on the second floor.  
Robinson Department Store is on the second floor, below the fast  
food section.  
The sports center is between Homepro and the coffee shop. 
Giving direction 
Come out of the school on Ram-Intra Road.  
Turn left to Maitree Road.  
Go along / straight / up / down Suwintawong Road.  
Take the first turning left / right.  
Go past the museum, the supermarket and the bank.  
Go across / into ... 
Yes / No Questions 
Is there a restaurant in your city? Are there restaurants in your city?  
Yes, there is. Yes, there are.  
No, there isn’t. No, there aren’t. 
Is it in front of the school?  
Yes, it is.  
No, it isn’t. 
Listen to the conversation and practice. 
A : I’m hungry! Let’s go to KFC.  
B : OK. Where is it?  
A : I think it’s on Apple Street.  
B : Oh I see. Is it in front of the pharmacy?  
A : No, it isn’t. It’s between the video shop and the book store.  



B : Ah... Come on now. I’m hungry too. 
Reading and writing 
Is Fashion an Island? 
               Welcome to Fashion Island. It’s not an island but a popular mall near Minburi. It is a 3-storey 
building that accommodates many stores, cinemas, restaurants and other novelty shops. 
It is on Ram Intra road. If you are coming from Minburi, it’s on your right. You can take a taxi, van, bus 
or mini bus. It is beside Promenade. You can’t miss it because it’s big and has its colorful name written on 
top of the building. Usually, Fashion Island is full of people on weekends.  
Down the basement, you can find banks, restaurants, language and music centers, and foodshops, too. On 
the first level, there are different fashion shops. Some are local and some are imported. You can also find 
beauty clinics. 
                On the second level, there are beauty salons and Robinson Department Store. Along back side 
of this level you can find Big C, coffee shops and mobile networks.  
On the third level, you will find the fast food section selling Thai food and other international cuisines. If 
you are an IT fan, you can check their IT section for the latest mobile phones, laptops, and accessories. 
You can watch a movie in surround sound. 
               So if you want to go to an island but really don’t like to hop on a boat or swim the sea, go to 
Fashion Island instead, the nearest island in Minburi. 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
22. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยอภิปราย ถาม

เก่ียวกบัการบอกทิศทางไปสถานท่ี
ต่างๆ 

23. ครูอธิบายเร่ือง Prepositions และ  
there is, there are. 

24. ครูนกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คนอ่าน
เร่ืองการเขียนแผนท่ีบอกทิศทางไป
บา้นของตนเอง 

25. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน 

26. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
27. ครูใหน้กัเรียนอ่านเร่ือง Is Fashion an 

22. นกัเรียนตอบค าถาม 
 
 

23. นกัเรียนฟังครูอธิบายเร่ือง  Prepositions 
และ  there is, there are. 

24. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คนอ่านการเขียน
แผนท่ีบอกทิศทางไปบา้นของตนเอง 

 
25. นกัเรียนออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 
26. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
27. นกัเรียนอ่านเร่ือง Is Fashion an Island? 



Island? 
28. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
29. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ี

เรียน 

 
28. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 

29. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 
 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนตอบค าถามทิศทาง 
ขณะเรียน 

- นกัเรียนเขียนแผนท่ีทางไปบา้นตนเอง 
- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
- นกัเรียนอ่านเร่ือง Is Fashion an Island? 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
13. แบบฝึกหดั 
14. หนงัสือเรียน 
15. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
16. อินเทอร์เน็ต 

การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การอภิปราย 
 ขณะเรียน 
 การอ่านเน้ือเร่ือง 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การเขียนแผนท่ีทางไปบา้นตนเอง 
 หลงัเรียน 
 สรุปเร่ืองท่ีเรียน 
บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 



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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
5 Let’s eat out 

- Vocabulary  
- Listening  
      Speaking  

3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่11 

ช่ือหน่วย  Let’s eat out ช่ัวโมงรวม 6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Let’s eat out จ านวนช่ัวโมง 3 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
Let’s eat out 

- Vocabulary  
      -  Listening  
      -  Speaking  

สาระส าคัญ 
   ค าศพัท ์ส านวน ภาษาเก่ียวกบัอาหาร การสนทนาเก่ียวกบัการสั่งอาหาร จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษ
ติดต่อส่ือสาร ทกัษะทางดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 
  1. บอกความหมายของค าศพัท ์ส านวนภาษาท่ีใชเ้ก่ียวกบัอาหารได ้

 2.  ใชภ้าษาในการสั่งอาหารไดสุ้ภาพและเหมาะสม 

 3. สนทนา โตต้อบ เก่ียวกบัการสั่งอาหารได ้
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 



 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 
 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - จุดประสงคก์ารเรียนรู้ มาตรฐานรายวชิา ค  าอธิบายรายวิชา 
 - การวดัและการประเมินผล 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

9. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

10. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

5. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 



ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 
เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 
Three people are talking about their food habits. Answer the  
questions. 
1. Matt is a vegan. He doesn’t like to eat any kind of meat. He thinks it’s bad for his health. He often buys 
fresh vegetables from the market every weekend. Sometimes he goes to Green Harvest, his favorite veggie 
restaurant. 
Vocabulary 
pasta  hamburger  pancake  soup  
chicken   dumpling  sushi  pizza  
milk  beef  noodle   tomato  
pork  onion  lemonade 
Waiter : Are you ready to order? 
Lady : Yes, I am. What do you recommend today? 
Waiter : Would you like some soup or salad? 
Lady : Yes. I’d like to start with some fresh salad in olive oil and a  
little vinegar. 
Waiter : What would you like for your main course? 
Lady : I’d like a steak with mashed potato on the side, please. 
Waiter : Good. Would you like something to drink? 
Lady : Yes. I’d like a glass of red wine, please. 
Waiter : What will you have as a dessert? I recommend the honey  
toast. 
Lady : That would be nice. I would like to take home please. 
Waiter : OK. Anything else? 
Lady : That’s all. Thank you. 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
35. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าเสนอค าศพัท์

เก่ียวกบัอาหาร 
36. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คน เขียน

ค าศพัทเ์ก่ียวกบัอาหารและตวัแทน
ออกมาน าเสนอค าศพัทห์นา้ชั้นเรียน 

37. ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัการสั่งอาหาร 
38. ครูใหน้กัเรียนฟังบทสนทนา 
39. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนฝึกพูด

สนทนา 
40. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาสนทนาหนา้

ชั้นเรียน 
41. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
42. ครูเฉลยแบบฝึกหดั 
43. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน

ทั้งหมดเพื่อทบทวนความเขา้ใจ 

35. นกัเรียนฟังครูน าเสนอค าศพัท ์
 
36. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คน เขียนค าศพัทเ์ก่ียวกบั

อาหารและตวัแทนออกมาน าเสนอค าศพัทห์นา้
ชั้นเรียน 

37. นกัเรียนตอบค าถาม 
38. นกัเรียนฟังบทสนทนา 
39. นกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนฝึกพูดสนทนา 
 
40. นกัเรียนออกมาสนทนาหนา้ชั้นเรียน 
 
41. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
42. นกัเรียนตรวจค าตอบ 
43. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียนทั้งหมดเพื่อ

ทบทวนความเขา้ใจ 

 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนฟังครูน าเสนอค าศพัท ์
ขณะเรียน 

- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
- นกัเรียนฟังบทสนทนา 
- นกัเรียนพูดสนทนา 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
17. แบบฝึกหดั 
18. หนงัสือเรียน 
19. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 



20. อินเทอร์เน็ต 
การประเมินผล 

ก่อนเรียน 
 การน าเสนอค าศพัท ์
 ขณะเรียน 
 การฟังบทสนทนา 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การพูดสนทนา 
 หลงัเรียน 
 การสรุปเร่ืองท่ีเรียน 
บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
5 Let’s eat out 

-  Countable and Uncountable Nouns 
3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่5 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่12 

ช่ือหน่วย  Let’s eat out ช่ัวโมงรวม 6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Countable and Uncountable Nouns จ านวนช่ัวโมง 3 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
Let’s eat out  

-  Countable and Uncountable Nouns 
สาระส าคัญ 
  ค าศพัท ์ส านวน ภาษาท่ีใชใ้นการถามและบอกทิศทาง จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษติดต่อส่ือสาร 
ทกัษะทางดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 
  1. อธิบายความแตกต่างระหว่าง Countable and Uncountable Nouns ได ้

 2. สรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 
 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 



 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - ประธานหลกัและกิริยาส าคญั 
 - ขอ้ความท่ีเป็นภาคประธานและภาคแสดง 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

9. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

10. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

1.    สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 

  Grammar focus 
Countable and Uncountable Nouns  
Some and Any 
Some and Any are used with plural nouns and uncountable nouns.  



We use some with affirmatives and request statements.  
We use any with negatives and questions. 
A: What would you like for dinner, Jasper?  
B: Let’s have any / some fried chicken.  
2. A: Do you have any / some sugar?  
B: No, I don’t have any / some.  
3. A: Would you like any / some cream for your coffee?  
B: Yes, please. 
4. A: What would you like to have for breakfast?  
B: Let’s have any / some cereals.  
5. A: Do you have some / any pepper for the soup?  
B: Sorry. We don’t have any / some pepper. 
Hearty Treats from Around the World 
Hi. I’m Jae-soon. I’m from South Korea and my favorite is Kimchi. I usually treat my foreign friends in 
this famous restaurant which has the best Kimchi in town. 
Hi. My name is Sukanya. I’m from Thailand. We are known for spicy and hot food. My favorite is Som 
Tam or papaya salad with other vegetables, nuts and fermented crabs. 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
30. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยอภิปราย ถาม

เก่ียวกบัการสั่งอาหาร 
31. ครูอธิบายเร่ือง Countable and 

Uncountable Nouns  
32. ครูนกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คนอ่าน

เร่ืองการเขียนค าศพัทเ์ร่ือง Countable 
and Uncountable Nouns 

33. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน 

34. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
35. ครูใหน้กัเรียนอ่านเร่ือง Hearty Treats 

from Around the World 
36. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 

30. นกัเรียนตอบค าถาม 
 

31. นกัเรียนฟังครูอธิบายเร่ือง  Countable and 
Uncountable Nouns 

32. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คนอ่านการเขียน
เร่ือง Countable and Uncountable Nouns 

 
33. นกัเรียนออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 
34. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
35. นกัเรียนอ่านเร่ือง Hearty Treats from 

Around the World 
36. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 



37. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ี
เรียน 

37. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนตอบค าถามทิศทาง 
ขณะเรียน 

- นกัเรียนเขียน Countable and Uncountable Nouns 
- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
- นกัเรียนอ่านเร่ือง Hearty Treats from Around the World 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
17. แบบฝึกหดั 
18. หนงัสือเรียน 
19. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
20. อินเทอร์เน็ต 

การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การอภิปราย 
 ขณะเรียน 
 การอ่านเน้ือเร่ือง 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การเขียน Countable and Uncountable Nouns 
 หลงัเรียน 
 สรุปเร่ืองท่ีเรียน 
 
บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 



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

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
6 Social Times 

- Vocabulary  
- Listening  
- Speaking  

3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่6 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่13 

ช่ือหน่วย  Social Times  ช่ัวโมงรวม 6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Social Times  จ านวนช่ัวโมง 3 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
 Social Times 

- Vocabulary  
      -  Listening  
      -  Speaking  

สาระส าคัญ 
   ค าศพัท ์ส านวน ภาษา เก่ียวกบักิจกรรมยามว่าง จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษติดต่อส่ือสาร ทกัษะ
ทางดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 
  1. บอกความหมายของค าศพัท ์ส านวน ภาษาท่ีใชใ้นกิจกรรมยามว่างได ้

 2.  ใชภ้าษาในการสนทนาเก่ียวกบักิจกรรมยามว่างไดเ้หมาะสม 

 3. สนทนา โตต้อบ เก่ียวกบักิจกรรมยามว่างได ้
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 



 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 
 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - จุดประสงคก์ารเรียนรู้ มาตรฐานรายวชิา ค  าอธิบายรายวิชา 
 - การวดัและการประเมินผล 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

11. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

12. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

6. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 



ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 
Vocabulary 
online games 
2. crossword 
3. jigsaw 
4. karate 
5. backpacking 
6. yoga 
7. aerobics  
8. weight training 
9. chores 
10. jogging 
basketball - weight training  
- backpacking - yoga  
- the mall - the gym  
- online shopping - aerobics  
- karate – snowboarding 
a) We often use ........... with activities with “-ing”.  
b) We often use .................... with games or sports with a ball.  
c) We use ................................................... for eating or drinking.  
d) We use ............................... for places where we do activities.  
e) We use ........ for activities or non-team sports without a ball. 
Communication Language 
Describing leisure activities 
Look at these words. Decide if they are positive or negative.  
Group them. 
interesting fantastic terrible boring  
a waste of time exciting frustrating fun challenging hectic dangerous great  
difficult easy wonderful 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
44. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าเสนอค าศพัท์

เก่ียวกบักิจกรรมยามวา่ง 
45. ครูใหน้กัเรียนเขียนค าศพัทเ์ก่ียวกบั

กิจกรรมยามวา่งของตนเองและตวัแทน
ออกมาน าเสนอค าศพัทห์นา้ชั้นเรียน 

46. ครูใหน้กัเรียนฟังบทสนทนา 
47. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนฝึกพูด

สนทนา 
48. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาสนทนาหนา้

ชั้นเรียน 
49. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
50. ครูเฉลยแบบฝึกหดั 
51. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน

ทั้งหมดเพื่อทบทวนความเขา้ใจ 

44. นกัเรียนฟังครูน าเสนอค าศพัท ์
 
45. นกัเรียนเขียนค าศพัทเ์ก่ียวกบักิจกรรมยามวา่ง

ของตนเองและตวัแทนออกมาน าเสนอค าศพัท์
หนา้ชั้นเรียน 

46. นกัเรียนฟังบทสนทนา 
47. นกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนฝึกพูดสนทนา 
 
48. นกัเรียนออกมาสนทนาหนา้ชั้นเรียน 
 
49. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
50. นกัเรียนตรวจค าตอบ 
51. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียนทั้งหมดเพื่อ

ทบทวนความเขา้ใจ 
 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนฟังครูน าเสนอค าศพัท ์
ขณะเรียน 

- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
- นกัเรียนฟังบทสนทนา 
- นกัเรียนพูดสนทนา 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
21. แบบฝึกหดั 
22. หนงัสือเรียน 
23. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
24. อินเทอร์เน็ต 

 



การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การน าเสนอค าศพัท ์
 ขณะเรียน 
 การฟังบทสนทนา 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การพูดสนทนา 
 หลงัเรียน 
 การสรุปเร่ืองท่ีเรียน 
บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
6 Social Times 

- ค ากริยาท่ีแสดงความสนใจ (Like / don’t like / enjoy 
/ would like) 

3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่6 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่14 

ช่ือหน่วย  Social Times  ช่ัวโมงรวม 6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Like / don’t like จ านวนช่ัวโมง 3 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
Social Times 

- ค ากริยาท่ีแสดงความสนใจ (Like / don’t like / enjoy / would like) 
สาระส าคัญ 
  ค าศพัท ์ส านวน ภาษา เก่ียวกบักิจกรรมยามว่าง จ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษติดต่อส่ือสาร ทกัษะ
ทางดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 
  1. เขียนประโยคโครงสร้างแสดงความสนใจได ้

 2. สรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
 
 
 



วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 

 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - ประธานหลกัและกิริยาส าคญั 
 - ขอ้ความท่ีเป็นภาคประธานและภาคแสดง 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

11. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

12. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

1.    สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 



เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 

  Grammar focus 
Like and Would like 
A. Talking about interests or positive feelings use  
A-1 like / love / enjoy  
I like playing computer games.  
love  
enjoy  
Do you enjoy playing sports?  
love  
enjoy  
A-2 like / love to + Verb  
He likes to shop online.  
loves  
Do they like to do crossword?  
love  
B. Talking about what you want to do in a polite way, use  
would like (’d like) to + Verb  
would like (’d like) + Noun  
Example Araya’d like to go backpacking.  
Hiroshi would like to work on computer.  
I would like to be a web designer.  
Our clients would like some tea. 
Practice 
Niran is a volunteer Chinese teacher. He likes travelling (travel) and would like to travel (travel) around 
the world. He enjoys __________ (work) for a technical college. He likes ___________ (work) with 
people, and he is trying to _________ (learn) Thai and other foreign languages.  
Wipa is Niran’s girlfriend. She dislikes ______________ (travel) and enjoys _____________ (read) at 
home. She likes to _________(read) news online and __________ (look) for social network sites. She 
loves __________ (do yoga). It makes her fit. Wipa would like to ________ (be) an IT programmer, so 
she studies more about IT. 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
38. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยอภิปราย ถาม

เก่ียวกบักิจกรรมยามวา่ง 
39. ครูอธิบายเร่ือง Like and Would like 
40. ครูนกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คนอ่าน

เร่ืองการเขียนประโยคกิริยาแสดง
ความสนใจ Like and Would like 

41. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน 

42. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
43. ครูใหน้กัเรียนบทอ่านกิจกรรมยาม

วา่ง 
44. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
45. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ี

เรียน 
 

38. นกัเรียนตอบค าถาม 
 

39. นกัเรียนฟังครูอธิบายเร่ือง  Like and Would 
like 

40. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คนอ่านการเขียน
ประโยคกิริยาแสดงความสนใจ Like and 
Would like 

41. นกัเรียนออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
42. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
43. นกัเรียนอ่านกิจกรรมยามวา่ง 

 
44. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 

45. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนตอบค าถามกิจกรรมยามวา่ง 
ขณะเรียน 

- นกัเรียนเขียน Like and Would like 
- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
- นกัเรียนอ่านเร่ืองกิจกรรมยามวา่ง 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
21. แบบฝึกหดั 
22. หนงัสือเรียน 
23. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
24. อินเทอร์เน็ต 

 



การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การอภิปราย 
 ขณะเรียน 
 การอ่านเน้ือเร่ือง 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การเขียน Like and Would like 
 หลงัเรียน 
 สรุปเร่ืองท่ีเรียน 
 
บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชนคุ์ม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
7 Technology  

- Vocabulary  
- Listening  
- Speaking  

3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่15 

ช่ือหน่วย  Technology  

 

ช่ัวโมงรวม 6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Technology  

 

จ านวนช่ัวโมง 3 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
 Technology  

 

- Vocabulary  
      -  Listening  
      -  Speaking  

สาระส าคัญ 
   ค าศพัท ์ส านวน ภาษา เก่ียวกบัเทคโนโลย ีจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษติดต่อส่ือสาร ทกัษะทางดา้น
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 
  1. บอกความหมายของค าศพัท ์ส านวน ภาษาท่ีใชใ้นเทคโนโลยไีด ้

 2.  ใชภ้าษาในการสนทนาเก่ียวกบัเทคโนโลยไีดเ้หมาะสม 

 3. สนทนา โตต้อบ เก่ียวกบัเทคโนโลยไีด ้
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  



1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถสังเกตเห็นไดใ้น
ดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรู้รัก
สามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 
 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - จุดประสงคก์ารเรียนรู้ มาตรฐานรายวชิา ค  าอธิบายรายวิชา 
 - การวดัและการประเมินผล 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

13. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

14. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

7. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 



ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 
เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 
 

 If your mobile phone doesn’t have power, maybe you need a new  
battery. Changing your battery is as easy as counting 1-2-3. Just  
complete the instruction with the verbs and follow these  
simple steps. 
Read the following instruction and arrange the sentences accordingly. 
Select the amount you want to withdraw / or type in  
the desired amount. 
Key in your PIN. 
The machine will dispense money. 
Select the type of account (Current or Savings). 
Select the option “withdrawal”. 
Insert a card into the slot of the machine. 
After the transaction is done, wait for the machine to dispense  
your card. 
Vocabulary 
mobile phone fax machine  router 
upload  download gadget 
e-books  access  application (IT) device 
Fill in the word in each sentence. Use the vocabulary above. 
1. The _________ in our apartment is not working. I can’t connect to  
the Internet. 
2. You can use a ____________ to send documents to other offices. 
3. With this new package you can easily __________ Internet on your  
mobile. 
4. You can ___________ your photos on facebook and share it with friends. 
5. Her ____________ is the latest model from Samsung. 
6. A bluetooth earpiece is an example of a ____________. 



7. You can ___________ music and videos from this website. 
8. You can read her latest book through ___________. 
9. There are so many ____________ you can download for online gaming. 
10. A calculator is a ___________ used to deal with number operations. 
Listen to the conversation. 
A: Excuse me. Can you help me? My mobile phone isn’t working.  
B: What seems to be the problem?  
A: When I turn it on, it suddenly shuts down in a few minutes.  
B: Maybe the problem is its battery.  
A: Maybe. Could you check it out for me please?  
B: Yes. No problem. Let me take a look.  
A: So. What can be the problem?  
B: I’m sorry but your battery is old. It cannot charge anymore.  
I’m afraid you have to buy a new one.  
A: Oh I see. Could you tell me where can I buy a new battery?  
B: Of course. The next shop is around the corner. They sell  
mobile batteries there.  
A: Great. Thanks. 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
52. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าเสนอค าศพัท์

เก่ียวกบัเทคโนโลย ี
53. ครูใหน้กัเรียนเขียนค าศพัทเ์ก่ียวกบั

เทคโนโลยแีละตวัแทนออกมาน าเสนอ
ค าศพัทห์นา้ชั้นเรียน 

54. ครูใหน้กัเรียนฟังบทสนทนา 
55. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนฝึกพูด

สนทนา 
56. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาสนทนาหนา้

ชั้นเรียน 
57. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
58. ครูเฉลยแบบฝึกหดั 

52. นกัเรียนฟังครูน าเสนอค าศพัท ์
 
53. นกัเรียนเขียนค าศพัทเ์ก่ียวกบัเทคโนโลย ี
54. ของตนเองและตวัแทนออกมาน าเสนอค าศพัท์

หนา้ชั้นเรียน 
55. นกัเรียนฟังบทสนทนา 
56. นกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนฝึกพูดสนทนา 
 
57. นกัเรียนออกมาสนทนาหนา้ชั้นเรียน 
 
58. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
59. นกัเรียนตรวจค าตอบ 



59. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน
ทั้งหมดเพื่อทบทวนความเขา้ใจ 

60. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียนทั้งหมดเพื่อ
ทบทวนความเขา้ใจ 

 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนฟังครูน าเสนอค าศพัท ์
ขณะเรียน 

- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
- นกัเรียนฟังบทสนทนา 
- นกัเรียนพูดสนทนา 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
25. แบบฝึกหดั 
26. หนงัสือเรียน 
27. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
28. อินเทอร์เน็ต 

การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การน าเสนอค าศพัท ์
 ขณะเรียน 
 การฟังบทสนทนา 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การพูดสนทนา 
 หลงัเรียน 
 การสรุปเร่ืองท่ีเรียน 
บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 



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

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
7 Technology  

- โครงสร้างและการใชป้ระโยค Imperatives 
3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่7 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่16 

ช่ือหน่วย  Technology  

 

ช่ัวโมงรวม 6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Imperatives จ านวนช่ัวโมง 3 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
Technology  

- โครงสร้างและการใชป้ระโยค Imperatives 
สาระส าคัญ 
  ค าศพัท ์ส านวน ภาษา เก่ียวกบัเทคโนโลย ีจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษติดต่อส่ือสาร ทกัษะทางดา้น
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 
  1. เขียนประโยคโครงสร้าง Imperatives ได ้

 2. สรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านได 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 
 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 



 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - ประธานหลกัและกิริยาส าคญั 
 - ขอ้ความท่ีเป็นภาคประธานและภาคแสดง 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

13. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

14. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

1.    สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 

  Grammar focus 
Begin by putting please before a verb. This makes it more polite.  
• Making a request  
* Please take a seat.  



* Please hold the line.  
* Please wait here.  
• Giving instructions  
* Fall in line.  
* Follow the procedures.  
* Tidy your room.  
• Giving warnings  
* Watch out!  
* Look out!  
* Don’t cross!  
• Giving orders  
* Sit down now!  
* Finish your homework today!  
• Giving advice  
* Don’t smoke.  
* Don't tell him you're resigning now! Wait until Monday  
when he's in a better mood.  
* Be silent.  
* Be careful. Don't touch. That’s very expensive.  
* Wear your ID upon entry.  
* Wear safety hat when coming inside the site. 
 
Using “Let’s” in imperatives  
* Let's stop now.  
* Let's have some lunch.  
* Let's not argue.  
* Let's not tell her about it. 
To send a fax message  
1. Make sure the fax machine is plugged into a power source and also plugged into a working phone jack.  
2. Turn the fax machine on and get the fax number of the destination fax machine.  
3. Gather the documents you want to send and put them in the order you want them to be received.  
4. Lay the documents face-up in the fax machine feeder tray with the cover sheet on top.  



5. Dial the recipient's fax number and press the send button. 
Reading and Writing 
Difference Between LCD and LED Televisions 
LCD means Light Crystal Diodes while LED stands for Light Emitting Diodes. The LCD television is a 
flat-panel television which utilizes a Liquid Crystal Display technology. It has two layers of glass which 
are polarized and stuck together. The liquid crystals are held in one of the layers. These liquid crystals 
pass, or block the light, to produce images on the screen when the electric current passes through it. LCD 
television produces high image quality. They can be made very thin, which makes them less space-
consuming, and the user can hang them anywhere. This makes them appealing to buyers. 
LED TV’s have a new backlight system. It is newly developed for LCD’s, because Light Emitting Diodes 
are said to give more balance in color saturation, and use less power than the fluorescent lamps. LED 
TV’s are the newest version, and that’s why they are currently more expensive than the standard LCD 
TV’s.  
LED TV’s are still LCD TV’s. They are just considered to be the newer LCD TV version because of the 
new backlight system used. The LED TV uses Light Emitting Diodes, while the standard LCD TV uses 
fluorescent lamps. Both still use Liquid Crystal Display technology. The main difference is the part 
behind their screen, which is the backlight. 
Source: DifferenceBetween.net by: Ian F. September 5, 2011 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
46. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยอภิปราย ถาม

เก่ียวกบัเทคโนโลย ี
47. ครูอธิบายเร่ือง Imperatives 
48. ครูนกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คนเขียน

ประโยค Imperatives 
49. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาน าเสนอหนา้

ชั้นเรียน 
50. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
51. ครูใหน้กัเรียนบทอ่านเร่ือง 

Difference Between LCD and LED 
Televisions 

52. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 

46. นกัเรียนตอบค าถาม 
 

47. นกัเรียนฟังครูอธิบายเร่ือง  Imperatives 
48. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คนเขียนประโยค 

Imperatives 
49. นกัเรียนออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 
50. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
51. นกัเรียนอ่านเร่ือง Difference Between LCD 

and LED Televisions 
 

52. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 



53. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ี
เรียน 

53. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนตอบค าถามเทคโนโลย ี
ขณะเรียน 

- นกัเรียนเขียน Imperatives 
- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
- นกัเรียนอ่านเร่ืองเร่ือง Difference Between LCD and LED Televisions 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
25. แบบฝึกหดั 
26. หนงัสือเรียน 
27. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
28. อินเทอร์เน็ต 

การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การอภิปราย 
 ขณะเรียน 
 การอ่านเน้ือเร่ือง 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การเขียน Imperatives 
 หลงัเรียน 
 สรุปเร่ืองท่ีเรียน 
บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 



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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
8 Fill out a form 

- Vocabulary  
- Listening  
      Speaking  

3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่17 

ช่ือหน่วย  Fill out a form  

 
 

ช่ัวโมงรวม 6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Fill out a form  

 
 

จ านวนช่ัวโมง 3 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
 Fill out a form 

 

 

- Vocabulary  
      -  Listening  
      -  Speaking  

สาระส าคัญ 
   ค าศพัท ์ส านวน ภาษาท่ีใชก้รอกขอ้มูลในแบบฟอร์มจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษติดต่อส่ือสาร ทกัษะ
ทางดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 
  1.  บอกความหมายของค าศพัท ์ส านวนภาษาท่ีใชก้รอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม 

 2.   ถาม ตอบ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัได ้

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 



วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
หลกัความพอประมาณ 

 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - จุดประสงคก์ารเรียนรู้ มาตรฐานรายวชิา ค  าอธิบายรายวิชา 
 - การวดัและการประเมินผล 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

15. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

16. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

8. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 



เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 

 Forms do not usually ask questions, but ask for information.  
Match the headings with their information. 
1. First name    a. 08-9118-3333 
2. Family name   b. Chiang Mai 
3. Date of Birth   c. Single 
4. Address    d. October 20, 1988 
5. Mobile number   e. 10510 
6. Marital status   f. Diploma in Marketing 
7. I.D. card No.   g. Sarina 
8. Post Code    h. 3-1201-00510-38-9 
9. Education    i. 32 Sookjai Village, Ramintra Rd.,  
10. Hometown Bangkok  j. Kittipaiboon 
Vocabulary 

1. First name 
2. Family name/Surname/Last name 
3. Date of Birth (DOB) 
4. Address  
 4.1 Permanent  
 4.2 Temporary 
5. Mobile No.  
6. I.D.  
7. Date of Issue 
8. Date of Expire 
9. Date 
10. Marital Status 
11. Nationality 
12. Religion 
13. Block capitals  
14. Please print 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
60. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยน าเสนอค าศพัท์

เก่ียวกบัแบบฟอร์มต่างๆ 
61. ครูอธิบายเร่ืองการกรอกแบบฟอร์ม

ต่างๆ 
62. ครูใหน้กัเรียนกรอกแบบฟอร์มขอ้มูล

ส่วนตวั 
63. ครูใหน้กัเรียนฟังบทสนทนา 
64. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนฝึกพูด

สนทนา 
65. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาสนทนาหนา้

ชั้นเรียน 
66. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
67. ครูเฉลยแบบฝึกหดั 
68. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน

ทั้งหมดเพื่อทบทวนความเขา้ใจ 

61. นกัเรียนฟังครูน าเสนอค าศพัท ์
 
62. นกัเรียนฟังครูอธธิบายเร่ืองการกรอกแบบฟอร์ม

ต่างๆ 
63. นกัเรียนกรอกแบบฟอร์มขอ้มูลส่วนตวั 
 
64. นกัเรียนฟังบทสนทนา 
65. นกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนฝึกพูดสนทนา 
 
66. นกัเรียนออกมาสนทนาหนา้ชั้นเรียน 
 
67. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
68. นกัเรียนตรวจค าตอบ 
69. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียนทั้งหมดเพื่อ

ทบทวนความเขา้ใจ 
 

งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนฟังครูน าเสนอค าศพัท ์
ขณะเรียน 

- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
- นกัเรียนฟังบทสนทนา 
- นกัเรียนพูดสนทนา 
- นกัเรียนกรอกแบบฟอร์ม 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
29. แบบฝึกหดั 
30. หนงัสือเรียน 
31. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 



32. อินเทอร์เน็ต 
การประเมินผล 

ก่อนเรียน 
 การน าเสนอค าศพัท ์
 ขณะเรียน 
 การฟังบทสนทนา 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การพูดสนทนา 
 การกรอกแบบฟอร์ม 
 หลงัเรียน 
 การสรุปเร่ืองท่ีเรียน 
บนัทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 



หน่วยการสอน 
รหัส 20002101   วชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม      

จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
8 Fill out a form 

- โครงสร้างYes/No และ Information Questions 
Using Simple Present Form of Verb to Be 

3 

 
 แผนการสอน หน่วยที ่8 

ช่ือวชิา ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ
และสังคม 

สอนคร้ังที ่18 

ช่ือหน่วย  Fill out a form  

 

 

ช่ัวโมงรวม 6 

ช่ือเร่ืองหรือช่ืองาน Information Questions Using Simple Present 
Form of Verb to Be 

จ านวนช่ัวโมง 3 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
Fill out a form 

- โครงสร้างYes/No และ Information Questions Using Simple Present Form of Verb to Be 
สาระส าคัญ 
  ค าศพัท ์ส านวน ภาษาท่ีใชก้รอกขอ้มูลในแบบฟอร์มจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษติดต่อส่ือสาร ทกัษะ
ทางดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 
1. จุดประสงค์ทัว่ไป 
  1. กรอกขอ้มูลส่วนตวัในแบบฟอร์มได ้ 
 2. สรุปใจความส าคญัจากขอ้มูลในแบบฟอร์มได ้
2. จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 1. มีการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ผูส้อนสามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสนใจ
ใฝ่รู้ ความรู้รักสามคัคี ความกตญัญูกตเวที 
วเิคราะห์ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัความพอประมาณ 



 - พอประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
 - พอประมาณกบัเวลาท่ีใชใ้นการเรียน 
 หลกัความมีเหตุผล 
 - เพื่อใหมี้ทกัษะในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 - เพื่อเป็นการสร้างนิสัยในการฟัง พูด อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 หลกัภูมิคุ้มกนั 
 - เพื่อป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังาน 
 - เพื่อมีจิตใจท่ีเขม้แขง็ไม่มวัเมาในอบายมุข 
 เง่ือนไขความรู้ 
 - ความส าคญัในการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
 - ประธานหลกัและกิริยาส าคญั 
 - ขอ้ความท่ีเป็นภาคประธานและภาคแสดง 
 เง่ือนไขคุณธรรม 
 - ผูเ้รียนมีความรอบรู้ ระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 - ความประมาณกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียน 
การเช่ือมโยง 4 มิต ิ
สังคม 

15. ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็น ของ
ผูอ่ื้น 

16. การใชท้รัพยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
เศรษฐกจิ 

1.    สามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารใชใ้นการประกอบอาชีพ 
วฒันธรรม 
               1.   ผูเ้รียนมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
               2.   มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ดา้นภาษา เพื่อการด ารงชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ส่ิงแวดล้อม 
 1.   เกิดภูมิปัญญาท่ีเอ้ืออาทรต่อธรรมชาติ การด ารงชีวติการประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 
เน้ือหา (หัวข้อเร่ืองทีส่อนพร้อมค าอธิบาย) 

  Grammar focus 



Asking for information by using simple present Form of verb to be 
Yes/ No Question  
Am I a student? 
Are we late? 
Are you married? 
Are you Chinese? 
Short answers 
Yes, I am. 
Yes, we are. 
Yes, they are. 
No, I’m not. 
No, we aren’t. 
No, they aren’t. 
Wh - word be Subject (singular)  
Who is your teacher?  
What your address?  
When your birthday?  
Where your hometown? 
Practice   
I’m Sirinart. I __________ a student at Yodyiam Technical College. I ________ from KhonKaen. Three 
other students in my class _________ from Chonburi and one ________ from Rayong. My foreigner 
friend in this class _______ from Indonesia. Her name ________ Nurani. Her last name _______ 
Hermawan. Our teacher _______Christy. She ____ from the Philippines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนการสอนหรือกจิกรรมของนักเรียน 
54. ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยอภิปราย ถาม

เก่ียวกบั Yes, No question 
55. ครูอธิบายเร่ืองโครงสร้างYes/No และ 

Information Questions Using Simple 
Present Form of Verb to Be 

56. ครูนกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คนเขียน
ประโยคโครงสร้างYes/No และ 
Information Questions Using Simple 
Present Form of Verb to Be 

57. ครูสุ่มใหน้กัเรียนออกมาน าเสนอหนา้
ชั้นเรียน 

58. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
59. ครูใหน้กัเรียนบทอ่านเร่ือง JOB 

APPLICATION FORM  
60. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั 
61. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ี

เรียน 

54. นกัเรียนตอบค าถาม 
 

55. นกัเรียนฟังครูอธิบายเร่ืองโครงสร้างYes/No 
และ Information Questions Using Simple 
Present Form of Verb to Be 

56. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 4 – 5 คนเขียนประโยค 
โครงสร้างYes/No และ Information 
Questions Using Simple Present Form of 
Verb to Be 

57. นกัเรียนออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 

58. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
59. นกัเรียนอ่านเร่ือง JOB APPLICATION 

FORM 
60. นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 

61. นกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 
 
 

 
งานทีม่อบหมายหรือกจิกรรม 
 ก่อนเรียน 

- นกัเรียนตอบค าถาม Yes/No Questions 
ขณะเรียน 

- นกัเรียนเขียน Yes/No และ Information Questions Using Simple Present Form of Verb to Be 
- นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
- นกัเรียนอ่านเร่ืองเร่ือง JOB APPLICATION FORM 

หลงัเรียน 
- นกัเรียนช่วยกนัสรุปเร่ืองท่ีเรียน 

 



ส่ือการเรียนการสอน 
29. แบบฝึกหดั 
30. หนงัสือเรียน 
31. แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
32. อินเทอร์เน็ต 

การประเมินผล 
ก่อนเรียน 

 การอภิปราย 
 ขณะเรียน 
 การอ่านเน้ือเร่ือง 
 การท าแบบฝึกหดั 
 การเขียน Yes/No และ Information Questions Using Simple Present Form of Verb to Be 
 หลงัเรียน 
 สรุปเร่ืองท่ีเรียน 
บันทกึหลงัการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
  
 
 
 
 
 



 
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 ผลการจัดกจิกรรมของครู 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ3D 
 ช่ือผูรั้บการประเมิน................................................ ระดบั .............................แผนก........................... 
 ประจ าภาคเรียนท่ี ........./................ สถานศึกษา ................................................................................. 
ขอ้ เศรษฐกิจพอเพียงและ3D ระดบั 

3 = ดีมาก 2 = ดี 1 = พอใช ้ 0 = ปรับปรุง 
1 ขยนั ตั้งใจ ท าหนา้ท่ีการงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
    

2 ประหยดั รู้จกัเก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์น ส่ิงของแต่พอควรใหเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า 

    

3 ซ่ือสัตย ์ประพฤติตนไม่เอียงเอน ไม่มี
เล่ห์เหล่ียม มีความจริงใจ 

    

4 มีวนิยั ยดึมัน่ในระเบียบแบบแผน 
ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติั 

    

5 สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน มี
กิริยามารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะ 

    

6 สะอาด ปราศจากความมวัหมองทั้ง
กาย ใจ และสภาพแวดลอ้ม 

    

7 สามคัคี มีความพร้อมเพรียง กลม
เกลียว ปรองดอง ร่วมใจกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุผล 

    

8 มีน ้าใจ ไม่เห็นแก่ตวั เอ้ืออาทร และ
ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั 

    

9 เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้แสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง
และสร้างสรรค ์

    

10 ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั     
 
       ลงช่ือ .........................................ครูผูป้ระเมิน 
                (........................................) 
 
 


