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เรียนการสอนที่จัด ควรมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
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1.รหัสและชื่อรายวิชา 

   10000206  ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม (Technical English on-the-job) 

2.จ านวนหนวยกิต 
   1 หนวยกิต 

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
   3.1 หลักสูตร 

     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   3.2 ประเภทของรายวิชา 
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5. ภาคการศึกษา ชั้นปที่เรียน 

    ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้น ปวช.3 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) 

    ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน 

     ไมมี 
8. สถานที่เรียน 

    หอง 1304 สาขาวิชาทักษะชีวิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งลาสุด 
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จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา 
 

จุดประสงค์รายวิชา  
1. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน ในงานอาชีพช่าง  
2. เพ่ือให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ  

 

                                 มาตรฐานรายวิชา 
 

1. ฟัง ดู สาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโสตทัศน์ 
2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง  
3. อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ ์ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน  
4. สาธิตและน าเสนอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
5. การกรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติงานช่าง 
6. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง  
7. ใช้เทคโนโลยีสารมสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ  
   เรียนรู้ด้วยตนเอง  
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ศัพท์เทคนิคที่เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานช่างๆต่างๆ 

การอ่านคู่มือ ชื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดส่วน รูปทรง 
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ แผนภาพ ป้ายประกาศความปลอดภัยในโรงฝึกงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน 
แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน การปฏิบัติและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานง่ายๆ การเขียนข้อความ กรอกข้อมูลการ 
ปฏิบัติงาน การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรู้ด้านอาชีพตนเอง 
จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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1.   ปฏิบัติตนระหว่างเรียนรายวิชาได้ตามข้อตกลง
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้อย่างน้อยร้อยละ 80 
2.  ผ่านการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นสุด
การเรียน 
3.  อ่านและเขียนภาษาไทยเป็นภาษาโรมันได้ถูกต้อง 
4.  จับใจความส าคัญจากการอ่านข้อมูลอาชีพได้
ถูกต้อง 
5.  แปลบทสนทนา จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ได้ถูกต้อง 
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        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 1         หน่วยท่ี 1 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                    สอนครั้งที่ 1-2 

ชื่อหน่วย ปฐมนิเทศ + My first day at college                จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 การทักทายเป็นวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนทุกท่ีในโลกและเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่สุดของการใช้ภาษาอังกฤษ 

 ใน unit นี้จะศึกษาเก่ียวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทักทาย ประโยคทักทายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ประโยคเพื่อใช้ถามข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ สาขาที่เรียน นอกจากนี้ใน unit นี้จะกล่าวถึงค าศัพท์ที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่เรียนในวิทยาลัย  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 



 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

ปฐมนิเทศ 

Unit 1 My first day at college 

Section I Talking to your new friends 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 (ปฐมนิเทศ) 

 1.ครูแนะน าตัวเอง และให้ผู้เรียนแนะน า ด้วยข้อมูลง่ายๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น  เปน็ต้น 

 2.ครูชี้แจงจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา แนวทางการวัดผลและการ 

ประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนกฎกติกาในการเรียน 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 

 1.ครูวาดตัวการ์ตูนรูปคนไว้บนกระดาน 2 ตัว และเขียน I และ II ก ากับไว้ และอธิบายว่าสรรพนาม

บุรุษที่ 1 คือผู้พูด และสรรพนามบุรุษท่ี 2 คือผู้ฟัง หากนักเรียนเข้าใจดีแล้วครูอาจเกริ่นถามว่าสรรพนามบุรุษ

ที่ 3 คือใคร 

 2.ครูสุ่มถามนักเรียน และครูเฉลย (ผู้ที่ถูกกล่าวถึง) 

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 1.1 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 



 6.ครูวงกลมล้อมรอบรูปวาดที่มีเลข II ก ากับ และถามนักเรียนว่าในซีดีเรียกสรรพนามบุคคลที่ 2 ว่า

อย่างไรบ้าง (man, buddy) ครูเขียนเป็นผังมโนทัศน์ 

 ขั้นสอน 

 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 1.2 ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 

 8.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและครูสนทนา 

 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 

 10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนาอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูเขียนค าว่า career ไว้บนกระดานและวงกลมล้อมรอบไว้ ถามนักเรียนว่านักเรียนต้องการจะ

ประกอบอาชีพอะไรในอนาคต 

 12.ครูเขียนอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันไว้บนกระดานเป็นผังมโนทัศน์ 

 13.ครูถามว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าต้องเรียนสาขาอะไร 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่านและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นักเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูถามนักเรียนว่านักเรียนทราบชื่อสาขาวิชาที่เรียนอะไรบ้าง 

 20.ครูเขียนเป็นผังมโนทัศน์ 

 ขั้นสอน 

 21.ครูให้นักเรียนเขียนชื่อสาขาวิชาที่โจทย์ก าหนดให้เป็นภาษาไทย 

 22.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 23.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น และอธิบาย 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 5) 

 24.ครูถามนักเรียนว่าเวลาพบกันนักเรียนทักทายกันอย่างไรบ้าง 

 ขั้นสอน 

 25.ครูอธิบายเรื่องการกล่าวทักทายและการตอบการทักทาย 



 26.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและครูสนทนา 

 27.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 

 28.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนาอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 6) 

 29.ครูให้นักเรียนดูที่รูปภาพและลองเดาว่าน่าจะเป็นการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

 ขั้นสอน 

 30.ครูให้นักเรียนเติมบทสนทนาให้ถูกต้อง 

 31.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 32.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น 

 33.ครูสุ่มเลือกนักเรียนเพ่ือให้สนทนาตามสถานการณ์คู่ละ 1 สถานการณ์ 

 ขั้นสรุป 

 34.ครูถามนักเรียนว่าการทักทายและการตอบรับการทักทายใช้ประโยคใดได้บ้าง ครูเขียนไว้บน

กระดาน 

 35.ครูให้นักเรียนลองลงในสมุด 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 



 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นักเรียนคิดสถานการณ์การสนทนาทักทาย จากนั้นขออาสาสมัครออกมาแสดงการสนทนา

หน้าชั้นเรียน 

 2.ครูให้นักเรียนจัดบอร์ดเกี่ยวกับการทักทายและการตอบรับการทักทาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 2         หน่วยท่ี 1 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                   สอนครั้งที่ 3- 

ชื่อหน่วย My first day at college                 จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 การทักทายเป็นวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนทุกท่ีในโลกและเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่สุดของการใช้ภาษาอังกฤษ 

 ใน unit นี้จะศึกษาเก่ียวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทักทาย ประโยคทักทายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ประโยคเพื่อใช้ถามข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ สาขาที่เรียน นอกจากนี้ใน unit นี้จะกล่าวถึงค าศัพท์ที่เกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่เรียนในวิทยาลัย  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 

 



 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Section II Talking to your new friends 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

-Word search game 

-Activity making friends 

-Self check 

-Independent  study 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 

 1.ครูสุ่มเลือกนักเรียนขึ้นมาสนทนาเรื่องการทักทายและการตอบรับการทักทาย 

 2.ครูให้นักเรียนที่ครูเลือกมาสนทนา เลือกเพ่ือนมาสนทนา จากนั้นให้เรียกไปเรื่อยๆ สัก 4-5 คู่ 

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 1.7 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 

 6.ครูเขียนค าว่า Long time no see. และ Hoe about  you? จากนั้นถามนักเรียนว่าหมายถึงอะไร 

 ขั้นสอน 

 7.ครูให้นักเรียนดูที่แบบฟอร์มการแนะน าตัว และให้นักเรียนเติมข้อมูลลงไป 

 8.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและพูดแนะน าตัว 



 9.ครูอธิบายเรื่องความส าคัญของการแนะน าตัว 

 10.ครูให้นักเรียนมาแนะน าตัวหน้าชั้นเรียน 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูเขียนค าว่า C E I L A E N C T I R ไว้บนกระดานและถามนักเรียนว่าค านี้เมื่อเขียนให้ถูกต้อง

หมายถึงค าใด 

 12.ครูให้เวลานักเรียน 2 นาทีแก้ปัญหาและเขียนค าตอบของนักเรียนไว้ 

 13.ครูสุ่มถามนักเรียนว่าค าที่ถูกต้องคือค าว่าอะไร (ELECTRICIAN) 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่าน 

 15.ครูเดินดูการท ากิจกรรม 

 16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันอภิปราย 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าธุรกิจใดบ้างท่ีต้องใช้ช่างไฟฟ้า 

 20.ครูให้เวลานักเรียน 2 นาที เขียนให้ได้มากท่ีสุด จากนั้นครูถามและใครเขียนได้มากสุดเป็นผู้ชนะ 

 ขั้นสอน 

 21.ครูให้นักเรียนน าข้อมูลในบทอ่านมาตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 22.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 23.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น และอธิบาย 

 24.ครูให้เวลานักเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมหาศัพท์ที่ 1.11 

25.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 26.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น  

 27.ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 1.12 และให้กรอกข้อมูลเพ่ือนของนักเรียนลงไปในแบบฟอร์ม 

 28.ครูให้นักเรียนเจ้าของข้อมูลตรวจสอบข้อมูล 

 29.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 

 ขั้นสรุป 

 30.ครูให้นักเรียนท า Activity 1.13 Self check เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 

 31.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 



สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 



 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นักเรียนศึกษา Activity 1.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 3         หน่วยท่ี 2 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                              

สอนครั้งที่ 5-6 

ชื่อหน่วย Size and shape                             จ านวน

ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 ขนาด (size) และรูปร่าง (shape) ของวัตถุสิ่งของเป็นเรื่องใกล้ตัวมากในงานช่างอุตสาหกรรม 

เนื่องจากช่างจ าเป็นต้องเก่ียวข้องกับการวัดขนาด บรรยายลักษณะรูปพรรณสัณฐานของชิ้นงานที่ต้องท าอยู่

ตลอดเวลา 

 ใน unit นี้จะศึกษาเก่ียวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบอกขนาด รูปร่าง รูปทรง สี และความเหมือน 

ความคล้ายรวมถึงเครื่องมือช่างเบื้องต้นที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 

 



-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Unit 2 Size and shape 

Section I Size does matter 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 

 1.ครใูห้นักเรียนดูที่ภาพและให้นักเรียนลองเดาสถานการณ์ 

 2.ครูสุ่มถามนักเรียน  

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 2.1 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 

 6.ครูถามข้อมูลนักเรียน หลังจากท่ีนักเรียนตอบ ครูพูดว่า Oh,really? และออกเสียงให้นักเรียนฟัง 

 ขั้นสอน 

 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 2.2 ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 

 8.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและครูสนทนา 



 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 

 10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนาอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูเขียนค าว่า tower ไว้บนกระดานและวงกลมล้อมรอบไว้ ถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักตึกที่มี

ชื่อเสียงอะไรบ้างในประเทศไทย 

 12.ครูเขียนชื่อตึกท่ีนักเรียนพูดไว้บนกระดานเป็นผังมโนทัศน์ 

 13.ครูถามว่านักเรียนว่าเคยเห็นตึกดังกล่าวหรือไม่ 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่านและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นักเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูวาดรูปรูปทรงที่มีความกว้าง ยาว สูงไว้บนกระดาน 

 

 

 

  

 

 

20.ครูถามนักเรียนว่าส่วนใดเรียกว่า กว้าง ยาว สูง 

 ขั้นสอน 

 21.ครูอธิบายเรื่องความกว้าง ยาว สูง และความลึก 

 22.ครูอธิบายเรื่องการถามความกว้าง ยาว สูง และความลึก 

 23.ครูให้นักเรียนตอบค าถาม และจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 5) 

 24.ครูถามนักเรียนว่ามีเครื่องมือช่างอะไรบ้าง จากนั้นเขียนเป็นผังมโนทัศน์ 

 ขั้นสอน 



 25.ครูอธิบายเรื่องการออกเสียงเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง 

 26.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ออกเสียง 

 27.ครูให้นักเรียนจับคู่กันคนหนึ่งชี้ที่ค าศัพท์ อีกคนออกเสียง 

 28.ครูให้นักเรียนสลับกันชี้และออกเสียง 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 6) 

 29.ครูให้นักเรียนดูที่รูปภาพและถามชื่อในภาษาไทย 

 ขั้นสอน 

 30.ครูให้นักเรียนเติมค าศัพท์ให้ถูกต้อง 

 31.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 32.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น 

 33.ครูสุ่มเลือกนักเรียนวาดภาพและเขียนศัพท์ลงในสมุด 

 ขั้นสรุป 

 34.ครูถามนักเรียนว่าการถามเกี่ยวกับรูปร่างมีอะไรบ้าง 

 35.ครูให้นักเรียนลอกลงในสมุด 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 



 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นักเรียนคิดสถานการณ์การสนทนา จากนั้นขออาสาสมัครออกมาแสดงการสนทนาหน้าชั้น

เรียน 

 2.ครูให้นักเรียนจัดบอร์ดเกี่ยวกับเครื่องมือช่างชนิดต่างๆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 4          หน่วยที่ 2 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม              สอนครั้งที่ 7-8 

ชื่อหน่วย Size and shape     จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 ขนาด (size) และรูปร่าง (shape) ของวัตถุสิ่งของเป็นเรื่องใกล้ตัวมากในงานช่างอุตสาหกรรม 

เนื่องจากช่างจ าเป็นต้องเก่ียวข้องกับการวัดขนาด บรรยายลักษณะรูปพรรณสัณฐานของชิ้นงานที่ต้องท าอยู่

ตลอดเวลา 

 ใน unit นี้จะศึกษาเก่ียวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบอกขนาด รูปร่าง รูปทรง สี และความเหมือน 

ความคล้ายรวมถึงเครื่องมือช่างเบื้องต้นที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

 



สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Section II Getting to know shapes and colors 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

-True or false 

-Missing word puzzle 

-Self check 

-Independent study  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 

 1.ครูสุ่มเลือกนักเรียนขึ้นมาสนทนาเรื่องการถามรูปร่างและการตอบ 

 2.ครูให้นักเรียนที่ครูเลือกมาสนทนา เลือกเพ่ือนมาสนทนา จากนั้นให้เรียกไปเรื่อยๆ สัก 4-5 คู่ 

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 2.7 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 

 6.ครูถามนักเรียนว่าใส่เสื้อ size ใด s, m ,L, XL จากนั้นถามนักเรียนว่าหมายถึงอะไร 

 ขั้นสอน 

 7.ครูให้นักเรียนดูที่ค าศัพท์เกี่ยวกับรูปร่างประเภทต่างๆ 



 8.ครูให้นักเรียนวาดรูปและเขียนค าศัพท์ลงในสมุด 

 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 

 10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนา 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูเขียนค าว่า K  H S  A A C W และ D H S A A N W ไว้บนกระดานและถามนักเรียนว่าค านี้

เมื่อเขียนให้ถูกต้องหมายถึงค าใด 

 12.ครูให้เวลานักเรียน 2 นาทีแก้ปัญหาและเขียนค าตอบของนักเรียนไว้ 

 13.ครูสุ่มถามนักเรียนว่าค าที่ถูกต้องคือค าว่าอะไร (HACKSAW และ HANDSAW) 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่าน 

 15.ครูเดินดูการท ากิจกรรม 

 16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันอภิปราย 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูให้นักเรียน 3 นาทีทบทวนค าศัพท์หน้า 29 

 20.ครูให้นักเรียนเขียนศัพท์ตามค าบอก 

 ขั้นสอน 

 21.ครูให้นักเรียนน าข้อมูลในบทอ่านมาตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 22.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 23.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น และอธิบาย 

 24.ครูให้เวลานักเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมตอบว่าถูก (T) หรือผิด (F) 

25.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 26.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น  

 27.ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 2.12 โดยเติมตัวอักษรที่ขาดหายไปให้ค าศัพท์สมบูรณ์ 

 28.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 29.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 

 ขั้นสรุป 

 30.ครูให้นักเรียนท า Activity 2.13 Self check เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 



 31.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 



 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นักเรียนศึกษา Activity 2.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 5         หน่วยท่ี 3 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                  สอนครั้งที่ 9-10 

ชื่อหน่วย Different  uses         จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 ในภาษาอังกฤษ ค าว่า use เป็นค าที่มีประโยชน์มากและใช้ในสถานการณ์เนื่องจากลักษณะการใช้

และความหมายของค าเหล่านี้มีความหลากหลาย แต่กระนั้นการใช้ค าว่า use ตรงส่วนที่ส าคัญมากๆ ส าหรับ

วิชาชีพช่างก็คือ การใช้ค าว่า use เพ่ือบอกวัตถุประสงค์ 

 ใน unit นี้จะศึกษาเก่ียวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบอกวัตถุประสงค์ควบคู่กับการแนะน าเครื่องมือ

ช่างอุตสาหกรรมเบื้องต้นเพ่ิมเติมจาก unit ที่ผ่านมา การใช้ค าว่า use ประกอบกับค าอ่ืนๆที่เราสามารถ

น าไปใช้เป็นภาษาในการปฏิบัติงานและสนทนาทั่วไปได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 

 



-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Unit 3 Different uses 

Section I What is it used for? 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 

 1.ครูให้นักเรียนดูที่ภาพและให้นักเรียนลองเดาว่าตัวละครอยู่ที่ใด 

 2.ครูสุ่มถามนักเรียน  

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 3.1 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 

 6.ครูถามข้อมูลนักเรียน โดยใช้ประโยคว่า Do you know…? และให้นักเรียนตอบว่า I guess it is … 

 ขั้นสอน 

 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 3.2 ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 

 8.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและครูสนทนา 

 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 



 10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนาอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูเขียนค าว่า Multimeter  ไว้บนกระดานและ ถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักอุปกรณ์นี้หรือไม่ 

 12.ครูให้นักเรียนออกมาวาดรูป 

 13.ครูถามว่านักเรียนว่าทราบหรือไม่ว่าอุปกรณ์นี้เอาไว้ท าอะไร 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่านและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นักเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูถามนักเรียนว่า Multimeter เอาไว้ท าอะไร ด้วยประโยค What is it used for? จากนั้นเรียน

ค าถามไว้บนกระดานแล้ววงกลมล้อมรอบไว้ 

20.ครูเขียนค าถาม What is it used for?  ไว้บนกระดานแล้ววงกลมล้อมรอบไว้ 

 ขั้นสอน 

 21.ครูอธิบายเรื่องการถามและตอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

 22.ครูให้นักเรียนเติมค าตอบให้ถูกต้อง 

 23.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 5) 

 24.ครูเขียนค าว่า How to ไว้บนกระดาน และถามนักเรียนว่าแปลว่าอะไร 

 ขั้นสอน 

 25.ครูอธิบายเรื่องการใช้ How to 

 26.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้พูดประโยค 

 27.ครูให้นักเรียนจับคู่กันคนถามอีกคนหนึ่งตอบ 

 28.ครูให้นักเรียนสลับกันถามและตอบ 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 6) 

 29.ครูเขียนค าว่า hand tool, machine, device, instrument ไว้บนกระดานและถามนักเรียนว่า

หมายถึงอะไร 



 ขั้นสอน 

 30.ครูให้นักเรียนพิจารณาค าศัพท์ที่ก าหนดให้และตอบว่าอยู่ในเครื่องมือหมวดใด 

 31.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 32.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น 

 33.ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างเครื่องมือแต่ละหมวดเพ่ิมเติมอีกหมวดละ 2 ชนิด และครูเขียนเป็นผัง

มโนทัศน์ 

 ขั้นสรุป 

 34.ครูถามนักเรียนว่าการถาม How to ใช้เพื่ออะไร ครูเขียนแนวคิดลงบนกระดาน 

 35.ครูให้นักเรียนลอกลงในสมุด 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนังสือเรียน 



 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นักเรียนคิดสถานการณ์การสนทนา จากนั้นขออาสาสมัครออกมาแสดงการสนทนาหน้าชั้น

เรียน 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 6         หน่วยท่ี 3 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม             สอนครั้งที่ 11-12 

ชื่อหน่วย Different  uses          จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 ในภาษาอังกฤษ ค าว่า use เป็นค าที่มีประโยชน์มากและใช้ในสถานการณ์เนื่องจากลักษณะการใช้

และความหมายของค าเหล่านี้มีความหลากหลาย แต่กระนั้นการใช้ค าว่า use ตรงส่วนที่ส าคัญมากๆ ส าหรับ

วิชาชีพช่างก็คือ การใช้ค าว่า use เพ่ือบอกวัตถุประสงค์ 

 ใน unit นี้จะศึกษาเก่ียวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบอกวัตถุประสงค์ควบคู่กับการแนะน าเครื่องมือ

ช่างอุตสาหกรรมเบื้องต้นเพ่ิมเติมจาก unit ที่ผ่านมา การใช้ค าว่า use ประกอบกับค าอ่ืนๆที่เราสามารถ

น าไปใช้เป็นภาษาในการปฏิบัติงานและสนทนาทั่วไปได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 

 



-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 
 Section II Other forms of “Use” 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

-Odd one out 

-Cloze test 

-Self check 

-Independent study 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 

 1.ครูสุ่มเลือกนักเรียนดูภาพว่าตัวละครในรูปน่าจะอยู่ที่ใด 

 2.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ตอบค าถาม 

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 3.7 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 

 6.ครูถามนักเรียนว่าเคยไปที่ต่างๆหรือไม่ด้วยประโยค Have you ever been to…? และเชียน

ประโยคไว้บนกระดาน 



 ขั้นสอน 

 7.ครูอธิบายประโยคเกี่ยวกับการถามและตอบประโยค Have you ever been to…? 

 8.ครูอธิบายเรื่องการใช้ I used to 

 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 

 10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนา 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูถามนักเรียนว่าใครที่มี e-mail บ้าง 

 12.ครูถามนักเรียนว่านักเรียนใช้ e-mail ของเวปไซต์ใด 

 13.ครูสุ่มถามนักเรียนว่านักเรียนใช้ประโยชน์จาก e-mail อย่างไรบ้าง 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่าน 

 15.ครูเดินดูการท ากิจกรรม 

 16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันอภิปราย 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูให้นักเรียน ดูที่รูปภาพและถามว่าชื่อไทยเรียกว่าอะไร 

 20.ครูถามนักเรียนว่าอุปกรณ์ในรูปภาพใช้ท าอะไร 

 ขัน้สอน 

 21.ครูให้นักเรียนน าชื่อเครื่องมือและหมวดหมู่มาเติมให้ถูกต้อง 

 22.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 23.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น และอธิบาย 

 24.ครูให้เวลานักเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมที่ 3.11 หาสิ่งที่แปลกแยกไปจากพวก 

25.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 26.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น  

 27.ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 3.12 โดยให้นักเรียนเติมประโยคให้สมบูรณ์ 

 28.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 29.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 

 ขั้นสรุป 



 30.ครูให้นักเรียนท า Activity 3.13 Self check เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 

 31.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 



 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นักเรียนศึกษา Activity 3.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 7         หน่วยท่ี 4 

รหัสวิชา 10000206  ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม         สอนครั้งที่ 13-

14 

ชื่อหน่วย Take steps                  จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 การน าเสนอ การสาธิต เป็นทักษะที่นักเรียนช่างทุกคนควรศึกษาและฝึกไว้ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา 

เนื่องจากในชีวิตการท างานจริงมักเจอสถานการณ์ที่ต้องอธิบายน าเสนอและสาธิตเพ่ือท าให้ผู้อื่นเกิดความ

เข้าใจ 

 ใน unit นี้จะศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสาธิต การบอกทิศทางและการอธิบายด้านอื่นๆ ที่

ใช้ในการน าเสนอออกมาในรูปแบบของการพูดและการเขียน อีกทั้งผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในการฟังและการ

อ่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 



-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Unit 4 Take steps 

Section I Demonstrations 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 

 1.ครูให้นักเรียนดูที่ภาพและหาค าว่า “Yeb” 

 2.ครูสุ่มถามนักเรียน ว่าหมายความว่าอย่างไร 

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 4.1 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 

 6.ครูถามข้อมูลนักเรียน โดยใช้ประโยคว่า Do you like…? และให้นักเรียนตอบ  จากนั้นครูให้

นักเรียนถามกันเอง หากค าตอบว่าใช่ ให้นักเรียนตอบเพื่อนโดยใช้ค าว่า “Yeb” 

 ขั้นสอน 



 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 4.2 ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 

 8.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและครูสนทนา 

 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 

 10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนาอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูเขียนค าว่า Vernier  ไว้บนกระดานและ ถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักอุปกรณ์นี้หรือไม่ 

 12.ครูให้นักเรียนออกมาวาดรูป 

 13.ครูถามว่านักเรียนว่าทราบหรือไม่ว่าอุปกรณ์นี้เอาไว้ท าอะไร 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่านและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นักเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูให้นักเรียนดูที่รูปหน้า 55 และถามว่าคืออะไร 

20.ครูถามนักเรียนว่าใครเคยใช้เครื่องไมโครเวฟบ้าง 

 ขั้นสอน 

 21.ครูอธิบายเรื่องภาษาที่ใช้ในการบอกล าดับ 

 22.ครูให้นักเรียนเติมค าตอบให้ถูกต้อง 

 23.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 5) 

 24.ครูเขียนค าว่า How to use vernier และให้นักเรียนช่วงกันตอบ โดยใช้ภาษาที่ใช้ในการบอก

ล าดับ จากนั้นเขียนไว้บนกระดาน 

 ขั้นสอน 

 25.ครูอธิบายเรื่องการน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 26.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้พูดประโยค 

 27.ครูให้นักเรียนจับคู่กันคนถามอีกคนหนึ่งตอบ จากนั้นสลับกัน 

 28.ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างการน าเสนอ 



 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 6) 

 29.ครูเขียนค าว่า manual  ไว้บนกระดานและถามนักเรียนว่าหมายถึงอะไร และในฟังก์ชั่นการใช้งาน

มักจะอยู่คู่ตรงข้ามกับค าใด (auto) 

 ขั้นสอน 

 30.ครูอธิบายเรื่องการเขียนคู่มือการใช้งานแบบ manual 

 31.ครูให้เวลานักเรียน 10 นาทีเลือกและเขียนคู่มือการใช้งานหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในกิจกรรม B หน้า 
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 32.ครูสุ่มเลือกนักเรียนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 33.ครูให้เพ่ือนในชั้นให้ข้อเสนอแนะ 

 ขั้นสรุป 

 34.ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนวาดรูปและน าข้อเขียนเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานที่ปรับแก้แล้ว มาท า

เป็นโปสเตอร์ให้สวยงาม 

 35.ครูให้นักเรียนติดลงที่บอร์ดหลังห้อง 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 



 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.เขียนศัพท์ตามค าบอกจากหนังสือเรียนหน้า 52-53 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 8         หน่วยท่ี 4 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                สอนครั้งที่ 15-16 

ชื่อหน่วย Take steps                 จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 การน าเสนอ การสาธิต เป็นทักษะที่นักเรียนช่างทุกคนควรศึกษาและฝึกไว้ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา 

เนื่องจากในชีวิตการท างานจริงมักเจอสถานการณ์ที่ต้องอธิบายน าเสนอและสาธิตเพ่ือท าให้ผู้อื่นเกิดความ

เข้าใจ 

 ใน unit นี้จะศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสาธิต การบอกทิศทางและการอธิบายด้านอื่นๆ ที่

ใช้ในการน าเสนอออกมาในรูปแบบของการพูดและการเขียน อีกทั้งผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในการฟังและการ

อ่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 

 



-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Section II Directions 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 

 1.ครูสุ่มเลือกนักเรียนดูภาพว่าตัวละครในรูปน่าจะอยู่ที่ใด 

 2.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ตอบค าถาม 

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 4.7 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 

 6.ครูถามนักเรียนว่าห้องพักครูไปทางใด ด้วยประโยค Do you know how to get to my office? 

จากนั้นเขียนไว้บนกระดาน และให้นักเรียนตอบ 

 ขั้นสอน 

 7.ครูอธิบายประโยคเกี่ยวกับการถามและตอบประโยค What day is today? และ What date is 

today? 



 8.ครูอธิบายเรื่องการถามทิศทางหรือท่ีตั้ง 

 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 

 10.ครูเปิดซีดีกิจกรรม C หน้า 61 ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูวาดภาพป้ายสัญญาณต่างๆแล้วให้นักเรียนทาย 

 12.ครูให้นักเรียนที่ทายถูกคนแรกออกมาวาดรูปป้ายและให้เพ่ือนๆทายต่อ 

 13.ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับความส าคัญของป้าย 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่าน 

 15.ครูเดินดูการท ากิจกรรม 

 16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันอภิปราย 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูแจกกระดาษ A4 คนละแผ่นให้นักเรียนวาดแผนที่จากบ้านถึงโรงเรียน 

 20.ครูเดินตรวจตราดูการท ากิจกรรมและให้ความช่วยเหลือ 

 ขั้นสอน 

 21.ครูให้นักเรียนเขียนบรรยายการเดินทางจากบ้านนักเรียนมาโรงเรียน 

 22.ครูให้นักเรียนจับคู่กันตรวจสอบการสะกดค าและการใช้ไวยากรณ์ จากนั้นครูตรวจซ้ าอีกรอบ 

 23.ครูให้นักเรียนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 24.ครูให้เพื่อนนักเรียนให้ข้อเสนอแนะ 

 ขั้นสรุป 

 25.ครูให้นักเรียนน าแผนที่และข้อมูล มาจัดท าเป็นโปสเตอร์ เรื่อง How to get to college from 

my home. และติดไว้ที่บอร์ดหลังห้อง 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 



 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑผ์่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ให้นักเรียนจัดบอร์ดเรื่องป้านสัญญาณต่างๆในชัวิตประจ าวัน 

  



 

        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 9         หน่วยท่ี 4 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                 สอนครั้งที่ 17-18 

ชื่อหน่วย Take steps                 จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 การน าเสนอ การสาธิต เป็นทักษะที่นักเรียนช่างทุกคนควรศึกษาและฝึกไว้ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา 

เนื่องจากในชีวิตการท างานจริงมักเจอสถานการณ์ที่ต้องอธิบายน าเสนอและสาธิตเพ่ือท าให้ผู้อื่นเกิดความ

เข้าใจ 

 ใน unit นี้จะศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสาธิต การบอกทิศทางและการอธิบายด้านอื่นๆ ที่

ใช้ในการน าเสนอออกมาในรูปแบบของการพูดและการเขียน อีกทั้งผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในการฟังและการ

อ่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 

 



-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

-The crossword 

-What’s wrong with these sentences? 

-Self check 

-Independent study 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและถามนักเรียนว่าการเดินทางจากโรงเรียนไปบ้านนักเรียนท าอย่างไร 

 ขั้นสอน 

2.ครูให้เวลานักเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมที่ 4.11 ปริศนาอักษรไขว้ 

3.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 4.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น  

 5.ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 4.12 โดยให้นักเรียนอ่านบทอ่านและหาจุดผิดพลาด 7 จุดในบทอ่าน 

 6.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 7.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 

 ขั้นสรุป 

 8.ครูให้นักเรียนท า Activity 4.13 Self check เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 

 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 



 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 



กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นักเรียนศึกษา Activity 4.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกัน 

  

 

 

        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 10      หน่วยที่ - 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                             

 สอนครั้งที่ 19-20 

ชื่อหน่วย สอบกลางภาค                             จ านวนชั่วโมง 2 

ชั่วโมง 

แนวคิด 

 การสอบกลางภาคเป็นการวัดความรู้และความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 11      หน่วยที่ 5 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                สอนครั้งที่ 21-22 

ชื่อหน่วย Kindly pay attention to safety       จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 ความปลอดภัยในสถานที่ท างานเป็นเรื่องส าคัญส าหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ท างาน

เป็นช่าง ช่างที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถไม่เพียงแต่จะต้องมีทักษะที่ดีเยี่ยมในสาขางานของตน 

จ าเป็นต้องมีความรัดกุมในเรื่องความปลอดภัยในการท างานเป็นหัวข้อที่หลายๆบริษัทพยายามผลักดันให้

เกิดข้ึนภายโรงงานของตนเอง แม้แต่มาตรฐานในด้านความปลอดภัย เช่น มาตรฐานที่เก่ียวกับ Occupational 

Health and safety (OH&S) หรือท่ีอาจรู้จักในชื่อของมาตรฐานที่เก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ใน unit นี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการท างาน สถานที่ท างาน 

รวมถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 



-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Unit 5 Kindly pay attention to safety 

Section I Workshop safety 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 

 1.ครูให้นักเรียนดูที่ภาพและให้นักเรียนลองเดาว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวละคร 

 2.ครูสุ่มถามนักเรียน  

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 5.1 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 

 6.ครูถามนักเรียนที่มีกิริยาไม่สนใจฟัง เช่น หลับ หรือ หาของใต้โต๊ะว่า What’s the matter with 

you? และเขียนไว้บนกระดาน 

 ขั้นสอน 



 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 5.2 ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 

 8.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและครูสนทนา 

 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 

 10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนาอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูเขียนค าว่า” ความผิดพลาดในการปฏิบัติการ”  ไว้บนกระดาน 

 12.ครูถามนักเรียนว่าในการปฏิบัติการมักมีความผิดพลาดที่เกิดข้ึนอะไรบ้าง 

 13.ครูเขียนเป็นผังมโนทัศน์ 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่านและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นักเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาทีทบทวนค าศัพท์หน้า 72-73 

20.ครูให้นักเรียนเขียนศัพท์ตามค าบอก 

 ขั้นสอน 

 21.ครูอธิบายเรื่องการใช้ should, must และ have to 

 22.ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่าง และครูอธิบายเพ่ิมเติมรูปปฏิเสธ 

 23.ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหน้า 74 และเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 5) 

 24.ครูถามนักเรียนว่าในช่วงสงกรานต์อุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากอะไร (เมาแล้วขับ) ดังนั้นจึงมีการ

รณรงค์เรือ่ง “เมาไม่ขับ” ออกมา จากนั้นครูเขียนบนกระดาน You should not drink while you are 

driving 

 ขั้นสอน 

 25.ครูอธิบายเรื่องการใช้ while ,when, before และ after 

 26.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้คิดและพูดประโยค 



 27.หลังจากท่ีนักเรียนพูดประโยคจบ ครูขีดค่าค าท่ีนักเรียนได้ใช้แล้ว จากนั้นครูให้นักเรียนพูด

ประโยคโดยใช้ค าอื่นๆ 

 28.ครูสุ่มเลือกนักเรียนพูดประโยค 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 6) 

 29.ครูเขียนประโยคที่นักเรียนพูดไว้บนกระดาน 

 ขั้นสอน 

 30.ครูอธิบายโครงสร้างการใช้ค าเชื่อมตามหน้า 76 

 31.ครูอธิบายเรื่องการลดรูปหลังค าเชื่อม 

 32.ครูให้นักเรียนน า exercise หน้า 77 

 33.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ตอบจากนั้นเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น 

 ขั้นสรุป 

 34.ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนวาดรูปและเขียนป้ายรณรงค์หรือป้ายเตือนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

โดยใช้ should, must หรือ have to 

 35.ครูให้นักเรียนติดลงที่บอร์ดหลังห้อง 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 



 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ให้นักเรียนจัดบอร์ดเกี่ยวกับ Common faults in workshop 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 12      หน่วยที่ 5 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                สอนครั้งที่ 23-24 

ชื่อหน่วย Kindly pay attention to          จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 ความปลอดภัยในสถานที่ท างานเป็นเรื่องส าคัญส าหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ท างาน

เป็นช่าง ช่างที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถไม่เพียงแต่จะต้องมีทักษะที่ดีเยี่ยมในสาขางานของตน 

จ าเป็นต้องมีความรัดกุมในเรื่องความปลอดภัยในการท างานเป็นหัวข้อที่หลายๆบริษัทพยายามผลักดันให้

เกิดข้ึนภายโรงงานของตนเอง แม้แต่มาตรฐานในด้านความปลอดภัย เช่น มาตรฐานที่เก่ียวกับ Occupational 

Health and safety (OH&S) หรือท่ีอาจรู้จักในชื่อของมาตรฐานที่เก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ใน unit นี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการท างาน สถานที่ท างาน 

รวมถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 

 



-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Section II Warning signs 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

-Safety/protective equipment 

-Areas of protection 

-Self check 

-Independent study  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 

 1.ครูสุ่มเลือกนักเรียนดูภาพว่าตัวละครในรูปน่าจะอยู่ที่ใด 

 2.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ตอบค าถาม 

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 5.7 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 



 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 

 6.ครูถามพูดกับนักเรียนที่เรียนเก่งในชั้น I heard you work very hard. จากนั้นครูเขียนไว้บน

กระดาน 

 ขั้นสอน 

 7.ครูอธิบายประโยคเกี่ยวกับ i heard… 

 8.ครูอธิบายเรื่องการใช้ I got back from… 

 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา ในหัวข้อ “ฉันได้ยินมาว่าเธอได้ไปเที่ยววันหยุด” 

 10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนา 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูถามนักเรียนว่าใครทราบบ้างว่า Tsunami คืออะไร 

 12.ครูให้นักเรียนอธิบาย 

 13.ครูบอกเล่าประสบการณ์สึนามิเมื่อปี 2547 ที่ประเทศไทย 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่าน 

 15.ครูเดินดูการท ากิจกรรม 

 16.ครูให้นักเรียนตอบค าถาม 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูน าป้ายเตือนที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมาให้นักเรียนดู 

 20.ครูถามนักเรียนว่าป้ายนี้หมายถึงอะไร 

 ขั้นสอน 

 21.ครูให้นักเรียนดูภาพป้ายเตือนในหน้า 82 และถามว่าป้ายดังกล่าวคืออะไรบ้าง จากนั้นน าข้อมูลไป

ตอบในกิจกรรม C 

 22.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 23.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น และอธิบาย 

 24.ครูให้เวลานักเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมที่ 5.11 เติมค าศัพท์ให้ถูกต้อง 

25.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 26.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น  



 27.ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 5.12 โดยให้นักเรียนเติมบริเวณป้องกันให้ถูกต้อง 

 28.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 29.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 

 ขั้นสรุป 

 30.ครูให้นักเรียนท า Activity 5.13 Self check เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 

 31.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 



 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นักเรียนศึกษา Activity 5.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 13      หน่วยที่ 6 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                    สอนครั้งที่ 25-26 

ชื่อหน่วย The world of paperwork       จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 งานเอกสารเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคน ลองคิดดูว่ารอบตัวของเรา ไม่ว่าจะไปที่ไหน ท างานอยู่ที่ใด 

หรือเข้าศึกษาต่อในสถาบันใด ล้วนแล้วแต่ต้องเก่ียวข้องกับเอกสารในสถานที่ท างานไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก

หรือใหญ่ ผู้ที่ท างานในองค์กรทุกคนตั้งแต่พนักงานระดับล่าง ช่างเทคนิค จนถึงผู้บริหารระดับสูง ล้วนแต่ต้อง

หาวิธีการจัดการกับงานเอกสารของตน 

 ใน unit นี้จะน าเข้าสู่โลกแห่งงานเอกสาร แนะน าวิธีการเขียนรายงาน รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆที่มักจะ

ได้เจอเมื่อต้องออกไปท างานในฐานะช่างเทคนิคและนายช่างใหญ่ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 

 



-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Unit 6 The world of paperwork 

Section I writing up a report 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 

 1.ครสูุ่มถามนักเรียน  Where did you go yesterday ? 

 2.เมื่อนักเรียนตอบ ให้นักเรียนสุ่มเลือกเพ่ือนนักเรียน และถามต่อ  

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดกีิจกรรมที่ 6.1 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 

 6.ครูถามนักเรียนอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นในเนื้อเรื่องเมื่อสักครู่ที่ได้เรียนไป 

 ขั้นสอน 

 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 6.2 ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 

 8.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและครูสนทนา 



 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 

 10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนาอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูเขียนค าว่า” Safty report”  ไว้บนกระดาน 

 12.ครูถามนักเรียนว่าคืออะไร 

 13.ครูถามนักเรียนว่ามีความส าคัญอย่างไร 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่านและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นักเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาทีทบทวนค าศัพท์หน้า 92 

20.ครูให้นักเรียนเขียนศัพท์ตามค าบอก 

 ขั้นสอน 

 21.ครูอธิบายเรื่องการเขียนรายงานทั่วไป 

 22.ครูให้นักเรียนท า exercise หน้า 94 

 23.ครูให้นักเรียนที่เขียนเสร็จแล้วสลับกันตรวจการสะกดค าและไวยากรณ์กับเพื่อน จากนั้นออกมา

อ่านหน้าชั้นเรียน 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 5) 

 24.ครูให้นักเรียนเปิด Monthly safty report หน้า 91อีกครั้ง และเขียนบนกระดานว่า This table 

shows that… 

 ขั้นสอน 

 25.ครูอธิบายเรื่องการอ้างถึงและน าเสนอ 

 26.ครูให้นักเรียนท า exercise 

 27.ครูให้นักเรียนให้ข้อเสนอแนะ 

 28.ครูสุ่มเลือกนักเรียนมาน าเสนออีกสัก 2-3 คน 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 6) 



 29.ครูถามนักเรียนว่าการเขียนรายงานทั่วไปที่ดีควรมีองค์ประกอบ 4 อย่างอะไรบ้าง ครูเขียนเป็นผัง

มโนทัศน์ไว้บนกระดาน 

 ขั้นสอน 

 30.ครูอธิบายโครงสร้างการเขียน job report 

 31.ครูให้นักเรียนท า exercise โดยเขียน job report 

 32.ครูให้นักเรียนสลับกันตรวจการสะกดค าและไวยากรณ์ จากนั้นออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 33.ครูให้เพ่ือนนักเรียนให้ข้อเสนอแนะ 

 ขั้นสรุป 

 34.ครูให้นักเรียนลองเขียน weekly safty report 

 35.ครูให้นักเรียนติดลงที่บอร์ดหลังห้อง 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 



 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ให้นักเรียนจับคู่กันสัมภาษณ์ ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการท างาน อีกฝ่ายหนึ่งเขียน job 

report จากนั้นสลับกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 14        หน่วยที่ 6 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                สอนครั้งที่ 27-

28 

ชื่อหน่วย The world of paperwork         จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 งานเอกสารเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับทุกคน ลองคิดดูว่ารอบตัวของเรา ไม่ว่าจะไปที่ไหน ท างานอยู่ที่ใด 

หรือเข้าศึกษาต่อในสถาบันใด ล้วนแล้วแต่ต้องเก่ียวข้องกับเอกสารในสถานที่ท างานไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็ก

หรือใหญ่ ผู้ที่ท างานในองค์กรทุกคนตั้งแต่พนักงานระดับล่าง ช่างเทคนิค จนถึงผู้บริหารระดับสูง ล้วนแต่ต้อง

หาวิธีการจัดการกับงานเอกสารของตน 

 ใน unit นี้จะน าเข้าสู่โลกแห่งงานเอกสาร แนะน าวิธีการเขียนรายงาน รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆที่มักจะ

ได้เจอเมื่อต้องออกไปท างานในฐานะช่างเทคนิคและนายช่างใหญ่ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 

 



-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Section II Any form to be filled in 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

-Job application 

-Member subscription 

-Self check 

-Independent study 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 

 1.ครูสุ่มเลือกนักเรียนดูภาพว่าตัวละครในรูปน่าจะอยู่ที่ใด 

 2.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ตอบค าถาม 

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 6.7 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 



 6.ครูถามพูดกับนักเรียนว่า Have you ever filled out any application forms? จากนั้นครูเขียน

ไว้บนกระดาน 

 ขั้นสอน 

 7.ครูอธิบายประโยคเกี่ยวกับ Have  you ever…? 

 8.ครูอธิบายเรื่องการใช้ need to + V.1 

 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา ในหัวข้อ “Have you ever…?” 

 10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนา 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาทีทบทวนค าศัพท์หน้า 98-99 

 12.ครูให้นักเรียนเขียนศัพท์ตามค าบอก 

 13.ครูถามนักเรียนว่าบทอ่านหน้า 100 คืออะไร 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่าน 

 15.ครูเดินดูการท ากิจกรรม 

 16.ครูให้นักเรียนตอบค าถาม 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูให้นักเรียนดูแบบฟอร์มที่หน้า 101 

 20.ครูถามนักเรียนว่าแต่ละหัวข้อคืออะไร 

 ขั้นสอน 

 21.ครูให้นักเรียนอ่านบทสนทนา จากนั้นน าข้อมูลไปเติมในแบบฟอร์มหน้า 102 ให้ถูกต้อง 

 22.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 23.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น และอธิบาย 

 24.ครูให้เวลานักเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมที่ 6.11 เติมข้อมูลใบสมัครของนักเรียนให้สมบูรณ์ 

25.ครูคอยเดินตรวจตราดูความเรียบร้อยและให้ความช่วยเหลือ 

 26.ครูให้นักเรียนสลับกันตรวจการสะกดค าและไวยากรณ์  

 27.ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 6.12 โดยให้นักเรียนเติมบริเวณป้องกันให้ถูกต้อง 

 28.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 



 29.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 

 ขั้นสรุป 

 30.ครูให้นักเรียนท า Activity 6.13 Self check เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 

 31.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 



 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นักเรียนศึกษา Activity 6.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 15      หน่วยที่ 7 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                 สอนครั้งที่ 29-30 

ชื่อหน่วย Let’s get down to business         จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 โลกของธุรกิจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องมาจากการต้องติดต่อ

กับลูกค้าทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่เราท างาน ภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมาก ยิ่งใน

วันข้างหน้าเมื่อก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหาร ภาอังกฤษยิ่งจะเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลย 

 ใน unit นี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาภาษาอังกฤษในโลกของธุรกิจมากขึ้น นั่นคือได้พูดคุยกับผู้อื่นทาง

โทรศัพท์มากขึ้น ได้อ่าน ได้เขียนเอกสารต่างๆมากขึ้น เริ่มต้นด้วยภาษาท่ีใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์ 

จากนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การเขียน resume หรือ CV รวมถึงการได้เรียนรู้

การเขียนจดหมายธุรกิจเบื้องต้นและการสื่อสารทางธุรกิจทั่วๆไป เช่น e-mail, fax และ memo เป็นต้น 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 

 



-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Unit 7 Let’s get down to business 

Section I Information  

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 

 1.ครใูห้นักเรียนดูที่รูปหน้า 111 

 2.ครูให้นักเรียนลองเดาว่าสถานการณ์นี้เกิดข้ึนที่ใด  

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 7.1 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 

 6.ครูถามนักเรียนอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นในเนื้อเรื่องเมื่อสักครู่ที่ได้เรียนไป 

 ขั้นสอน 

 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 7.2 ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 

 8.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและครูสนทนา 



 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 

 10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนาอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูถามนักเรียนว่าการประกาศรับสมัครงานพบได้ที่ใดบ้าง 

 12.ครูถามนักเรียนว่าใครเคยอ่านประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์บ้าง 

 13.ครูถามนักเรียนว่าเพราะเหตุใดบริษัทใหญ่ๆบางบริษัทจึงนิยมประกาศรับสมัครงานเป็น

ภาษาอังกฤษ 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่านและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นักเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาทีทบทวนค าศัพท์หน้า 113 

20.ครูให้นักเรียนเขียนศัพท์ตามค าบอก 

 ขั้นสอน 

 21.ครูอธิบายเรื่องการเขียน resume หรือ CV 

 22.ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างที่หน้า 116 และครูอธิบายตามไปด้วย 

 23.ครูให้นักเรียนเขียน resume ลงในสมุด จากนั้นให้สลับกันตรวจการสะกดค าและไวยากรณ์กับ

เพ่ือน 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 5) 

 24.ครูถามนักเรียนว่า ส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีคนโทรศัพท์เข้าหานักเรียน นักเรียนจะรับสายอย่างไร 

 ขั้นสอน 

 25.ครูอธิบายเรื่องการโทรศัพท์และการรับโทรศัพท์ 

 26.ครูให้นักเรียนท า exercise และฝึกสนทนากับเพ่ือน 

 27.ครูให้นักเรียนออกมาพูดบทสนทนา 

 28.ครูสุ่มเลือกนักเรียนมาน าเสนออีกสัก 2-3 คน 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 6) 



 29.ครูถามนักเรียนว่าใครเคยเขียนจดหมายธุรกิจบ้าง 

 ขั้นสอน 

 30.ครูอธิบายโครงสร้างการเขียน จดหมายธุรกิจ 

 31.ครูให้นักเรียนท า exercise โดยอ่านจดหมายธุรกิจแล้วตอบค าถาม 

 32.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 33.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น 

 ขั้นสรุป 

 34.ครูให้นักเรียนอ่านข้อความในจดหมายสมัครงานหน้า 120 จากนั้นตอบค าถามใน exercise ให้

ถูกต้อง 

 35.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 



 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ให้นักเรียนเขียนจดหมายสมัครงาน จากนั้นให้สลับกับเพ่ือนเพื่อตรวจสอบการสะกดค าและ

ไวยากรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 16      หน่วยที่ 7 

รหัสวิชา 10000206 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                 สอนครั้งที่ 31-32 

ชื่อหน่วย Let’s get down to business       จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 โลกของธุรกิจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่างอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องมาจากการต้องติดต่อ

กับลูกค้าทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่เราท างาน ภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมาก ยิ่งใน

วันข้างหน้าเมื่อก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหาร ภาอังกฤษยิ่งจะเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้เลย 

 ใน unit นี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาภาษาอังกฤษในโลกของธุรกิจมากขึ้น นั่นคือได้พูดคุยกับผู้อื่นทาง

โทรศัพท์มากขึ้น ได้อ่าน ได้เขียนเอกสารต่างๆมากขึ้น เริ่มต้นด้วยภาษาท่ีใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์ 

จากนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการสมัครงาน การเขียน resume หรือ CV รวมถึงการได้เรียนรู้

การเขียนจดหมายธุรกิจเบื้องต้นและการสื่อสารทางธุรกิจทั่วๆไป เช่น e-mail, fax และ memo เป็นต้น 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 

 



-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Section II Not a problem 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

-Scramble sentences 

-Missing dialog 

-Self check 

-Independent study  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 

 1.ครูสุ่มเลือกนักเรียนดูภาพว่าตัวละครในรูปน่าจะอยู่ที่ใด 

 2.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ตอบค าถาม 

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 7.7 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 



 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 

 6.ครูถามพูดกับนักเรียนว่าเมื่อเห็นครูถือของหนักๆนักเรียนควรแสดงความมีน้ าใจช่วยเหลือด้วยการ

เสนอค าช่วยเหลือว่า How can I help you? จากนั้นครูเขียนไว้บนกระดาน 

 ขั้นสอน 

 7.ครูอธิบายประโยคเกี่ยวกับ How can I help you? 

 8.ครูอธิบายเรื่องการใช้ would like to +V.1 

 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันคิดบทสนทนา และสนทนากัน 

 10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนา 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาทีทบทวนค าศัพท์หน้า 123 

 12.ครูให้นักเรียนเขียนศัพท์ตามค าบอก 

 13.ครูถามนักเรียนว่าบทอ่านหน้า 124 คืออะไร 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่าน 

 15.ครูเดินดูการท ากิจกรรม 

 16.ครูให้นักเรียนตอบค าถาม 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูให้นักเรียนดูแบบฟอร์มที่หน้า 125 และถามนักเรียนว่าคืออะไร 

 20.ครูถามนักเรียนว่าใครเคยขอหรือตอบข้อมูลบ้าง จากหน่วยงานใด ให้บอกเล่าประสบการณ์ให้

เพ่ือนฟัง 

 ขั้นสอน 

 21.ครูให้นักเรียนอ่านข้อมูลและเขียนจดหมายตอบกลับให้ถูกต้อง 

 22.ครูเดินดูการท ากิจกรรมและคอยให้ความช่วยเหลือ 

 23.ครูให้นักเรียนจับคู่กันตรวจสอบการสะกดค าและไวยากรณ์ 

 24.ครูให้เวลานักเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมที่ 7.11 ให้นักเรียนเรียงประโยคให้ถูกต้อง 

25.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 26.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น  



 27.ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 7.12 โดยให้นักเรียนเติมบทสนทนาให้ถูกต้อง 

 28.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 29.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 

 ขั้นสรุป 

 30.ครูให้นักเรียนท า Activity 7.13 Self check เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 

 31.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 



 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นักเรียนศึกษา Activity 7.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 17      หน่วยที่ 8 

รหัสวิชา 10000206ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                   สอนครั้งที่ 33-34 

ชื่อหน่วย We’re still on schedule       จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคิด 

 เวลาเป็นเรื่องท่ีส าคัญมากส าหรับช่างอุตสาหกรรมทุกคน เนื่องจากต้องรู้ว่างานที่ท าอยู่มีก าหนดส่ง

เมื่อใด อีกท้ังต้องรู้ว่าขณะที่ท าอยู่นั้น งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ช้ากว่าที่วางแผนหรือเร็วกว่าที่

วางแผน 

 ในส่วนแรกของ unit นี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาภาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับก าหนดเวลา (due) และค าศัพท์

หรือส านวนที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังจะได้ศึกษาประโยคและส านวนที่เกี่ยวข้องกับการพูดถึงความเป็นไปได้ การขอ

ความช่วยเหลือ และการเสนอความช่วยเหลือ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีค าที่ใช้ร่วมกันคือ can, could, may และ 

might โครงสร้างประโยคที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนให้ผู้อ่ืนทราบในเรื่องต่างๆ ขณะที่ในส่วนหลังของ unit 

จะพูดถึงเรื่องของภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ production (การผลิต) ซึ่งจะมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อ

การน าไปใช้ของช่างอุตสาหกรรม รวมถึงค าศัพท์และส านวนที่เกี่ยวข้อง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคัญและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบุค าส าคัญและส านวนต่างๆจากเรื่องที่ฟัง 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 
-บูรณาการใช้ภาษาพูดได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-บอกความหมายของค าศัพท์และส านวน 
-บอกใจความส าคัญ รายละเอียดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน 
-เขียนค าศัพท์และประโยคที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาได้ 
-บูรณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
-สนทนาในเรื่องที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพูดอย่างเหมาะสม 

 



-บูรณาการการใช้ภาษาพูดได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
-เขียนประโยคให้สมบูรณ์ได้ 
-บูรณาการการใช้สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 
 2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
 3.  อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
 5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Unit 8 We’re still on schedule 

Section I Study plan 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

Section II Production 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

-Degrees of movement 

-Word review 

-Self check 

-Independent study 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี1) 



 1.ครูให้นักเรียนดูที่รูปหน้า 133 

 2.ครูให้นักเรียนลองเดาว่าสถานการณ์นี้เกิดข้ึนที่ใด  

 ขั้นสอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 8.1 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 2) 

 6.ครูถามนักเรียนอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นในเนื้อเรื่องเมื่อสักครู่ที่ได้เรียนไป 

 ขั้นสอน 

 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 8.2 ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 

 8.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ยืนขึ้นและครูสนทนา 

 9.ครูให้นักเรียนจับคู่กันสนทนา 

 10.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนาอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 3) 

 11.ครูเขียนค าว่า Search Engine บนกระดาน 

 12.ครูถามนักเรียนว่าคืออะไร ใครรู้จักบ้าง 

 13.ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง Search Engine และครูเขียนเป็นผังมโนทัศน์ 

 ขั้นสอน 

 14.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่านและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นักเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 19.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาทีทบทวนค าศัพท์หน้า 136 

20.ครูให้นักเรียนเขียนศัพท์ตามค าบอก 

 ขั้นสอน 

 21.ครูอธิบายเรื่องการเขียนเกี่ยวกับ due date 

 22.ครูให้นักเรียนท า exercise หน้า 137 



 23.ครูให้นักเรียนสลับกันตรวจการสะกดค าและไวยากรณ์กับเพื่อน 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 5) 

 24.ครูหยิบปากกาของนักเรียนที่นั่งโต๊ะด้านหน้าสุดแล้วพูดว่า Can I borrow pen? จากนั้นเขียน

ประโยคไว้บนกระดาน 

 ขั้นสอน 

 25.ครูอธิบายเรื่องการใช้ can และ could 

 26.ครูอธิบายเรื่องการใช้ may และ might 

 27.ครูให้นักเรียนออกมาพูดตาม exercise หน้า 138 

 28.ครูสุ่มเลือกนักเรียนจับคู่กันพูดประโยค 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 6) 

 29.ครูถามนักเรียนว่าใครเคยเขียนหรือเห็นจดหมายแจ้ง หรือเตือนบ้าง 

 ขั้นสอน 

 30.ครูอธิบายโครงสร้างการเขียน จดหมายแจ้งและจดหมายเตือน 

 31.ครูให้นักเรียนท า exercise โดยเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ 

 32.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 33.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี7) 

 34.ครูสุ่มเลือกนักเรียนดูภาพว่าตัวละครในรูปน่าจะอยู่ที่ใด 

 35.ครูสุ่มเลือกนักเรียนให้ตอบค าถาม 

 ขั้นสอน 

 36.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 8.7 ให้นักเรียนฟังและดูหนังสือตามไปด้วย 

 37.ครูเปิดซีดีอีกครั้งและหยุดทีละประโยค และให้นักเรียนดูตามทีละกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 38.ครูเปิดซีดีให้นักเรียนฟังอีกครั้ง 

 ขั้นน าเข้าสู่การเรียน (เรื่องท่ี 8) 

 39.ครูถามนักเรียนว่า When is our exam? เมื่อนักเรียนตอบ ครูสอนนักเรียนให้รู้จักการเตรียม

ความพร้อมในการสอบปลายภาคท่ีจะถึง 

 ขั้นสอน 

 40.ครูอธิบายประโยคเก่ียวกับ When is…? 

 41.ครูอธิบายเรื่อง You can … if you want. 



 42.ครูให้นักเรียนจับคู่กันคิดบทสนทนา และสนทนากัน 

 43.ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่กันสนทนา 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 9) 

 44.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาทีทบทวนค าศัพท์หน้า 141-142 

 45.ครูให้นักเรียนเขียนศัพท์ตามค าบอก 

 46.ครูถามนักเรียนว่าบทอ่านหน้า 142 คืออะไร 

 ขั้นสอน 

 47.ครูให้เวลานักเรียน 5 นาที อ่านบทอ่าน 

 48.ครูเดินดูการท ากิจกรรม 

 49.ครูให้นักเรียนตอบค าถาม 

 50.ครูอ่านและอธิบายบทอ่านพร้อมนักเรียนอีกครั้งและอธิบายตามไปด้วย 

 51.ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลย 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (เรื่องที่ 4) 

 52.ครูถามนักเรียนว่า การผลิตที่ดี ผู้ประกอบการนั้นต้องพิจารณาอะไรบ้าง 

 53.ครูอธิบายถึงความส าคัญของกระบวนการผลิต 

 ขั้นสอน 

 54.ครูอธิบายเรื่องการเขียนเกี่ยวกับการผลิต 

 55.ครูให้นักเรียนพิจารณาที่แบบฟอร์ม 

 56.ครูให้นักเรียนท า exercise หน้า 144 

 57.ครูให้เวลานักเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมที่ 8.11 ให้นักเรียนบรรยายกราฟข้อมูลให้ถูกต้อง 

58.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 59.ครูเฉลยพร้อมนักเรียนทั้งชั้น  

 60.ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมที่ 8.12 โดยให้นักเรียนน าค าศัพท์ที่ก าหนดให้มาเติมประโยคให้ถูกต้อง 

 61.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

 62.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด 

 ขั้นสรุป 

 63.ครูให้นักเรียนท า Activity 8.13 Self check เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 

 64.ครูให้นักเรียนจับคู่กันเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 



 1.หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสียง 

หลักฐาน 

 1.บันทึกการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายชื่อ 

 3.แผนการจัดการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนังสือเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวัดผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เครื่องมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนังสือเรียน 

 3.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 2. Activityในหนังสือเรียนเกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป 

 3.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มีช่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึ้นไป) 



 5.การสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับการผลิต จากนั้นให้สลับกับเพ่ือนเพื่อตรวจสอบการสะกดค าและไวยากรณ์ 

1.ครูให้นักเรียนศึกษา Activity 8.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 18      หน่วยที่ - 

รหัสวิชา 10000206   ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                             

 สอนครั้งที่ 35-36 

ชื่อหน่วย สอบปลายภาค                จ านวนชั่วโมง 2 

ชั่วโมง 

แนวคิด 

 การสอบปลายภาคเป็นการวัดความรู้และความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 

 

 ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 

 ควรปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ………………………………………………… 

       (         ) 

            หัวหน้าหมวด/แผนกวิชา 

          ……………./…………………./………………… 

 ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 

 ควรปรับปรุงดังเสนอ 

 อ่ืนๆ……………………………… ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ………………………………………………… 

       (         ) 

                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

          ……………./…………………./………………… 

 ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 

 อ่ืนๆ……………………………… ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ………………………………………………… 

       (         ) 

                                  คณบดี 

          ……………./…………………./………………… 


