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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
ช่ือวิชา ภาษาองักฤษฟัง-พูด 1 รหสัวิชา 1000-2103 

 

 ควรอนุญาตใหใ้ชก้ารสอนได้
 ควรปรับปรุงเก่ียวกบั
................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ลงช่ือ..................................................... 
             (.......................................................) 
            หวัหนา้หมวด / แผนกวชิา 
    ............../......................../.................... 

 

 เห็นควรอนุญาตใหใ้ชก้ารสอนได้
 ควรปรับปรุงดงัเสนอ
 อ่ืน ๆ .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
       ลงช่ือ..................................................... 
             (.......................................................) 
                     รองผูค้ณบดีฝ่ายวชิาการ 
           ............../......................../.................... 

 

 อนุญาตใหใ้ชก้ารสอนได้
 อ่ืน ๆ .......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
. 
 
       ลงช่ือ..................................................... 
             (.......................................................) 
                                  คณบดี 
           ............../......................../..............



 

ค าน า 

 

 แผนการจดัการเรียนรู้   มุ่งเนน้ฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วชิา
ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ รหสัวิชา 1000–0204  เล่มน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นคู่มือประกอบการสอน หรือเป็นแนว
ทางการสอนในรายวชิาเพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2546 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 การจดัท าไดมี้การพฒันาเพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 16 หน่วย การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมจริยธรรม ไวใ้น
หน่วยการเรียนรู้ตามความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเน้ือหา มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน พร้อมเฉลย มีใบ
งาน กิจกรรมปฏิบติั และส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลแก่ผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน 
 ผูจ้ดัท าหวงัวา่แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ีคงจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อครู-อาจารยแ์ละนกัเรียน 
หากมีขอ้เสนอแนะประการใด ผูจ้ดัท ายนิดีนอ้มรับไวเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขในคร้ังต่อไป 
 
 

                                                                                                       
       ลงช่ือ  พูลสวสัด์ิ โคตพรหม 

   (นายพูลสวสัด์ิ โคตพรหม) 
ต าแหน่ง อาจารย ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

 วิธีการใช้แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม คา่นยิมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  4 
ตารางวเิคราะห์เนือ้หาที่สอดคล้องกบัจดุประสงค์รายวชิา และมาตรฐานรายวิชา 6 

 ก าหนดการสอนท่ีบรูณาการคณุธรรม จริยธรรม คา่นยิมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 7 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่บรูณาการคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   1 12 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   2 15 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   3 19 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   4 23 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   5 28 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   6 32 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   7 36 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   8 40 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   9 44 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่  10 48 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่  11 50 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่  12 54 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่  13 58 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่  14 62 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่  15 66 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่  16 70 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่  17 74 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่  18 78 

 ภาคผนวก 
 ก ตวัอยา่งแบบประเมินด้วยแฟม้สะสมผลงาน (Portfolio)  81 
 ข ตวัอยา่งแบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏิบตัิงานรายบคุคล 82 
 ค ตวัอยา่งแบบสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 83 
 ง ตวัอยา่งแบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบคุคล 84 
 จ ตวัอยา่งแบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 85 
 ฉ ตวัอยา่งแบบรวมคะแนนการประเมินคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม 
  และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 86 
 ช ตวัอยา่งแบบสรุปผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 87 
 ฌ ตวัอยา่งกิจกรรมเสนอแนะ 88 
 ญ ตวัอยา่งกิจกรรมเสนอแนะ 89 

 



 
วิธีการใช้แบบประเมนิคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1. ในการท ากิจกรรมทกุครัง้ ครูจะใช้แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะ      อนัพึงประสงค์ ท า
การสงัเกตและประเมินนกัเรียน  

2. ในขณะเดียวกนั เพื่อความเที่ยงตรงในการประเมิน ครูจะมอบแบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  ซึง่เป็นชดุเดียวกบัของครูให้ประธานกลุม่สงัเกตและประเมินนกัเรียน 

3. คณุลกัษณะที่ประเมินตลอดจนพฤติกรรมบง่ชีท้ี่ระบใุนแบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ที ่ศธ 1911/3363  ลงวนัที ่9 กรกฎาคม 2544 เร่ือง แนวปฏิบติัในการก ากบัดูแล
การบูรณาการคณุธรรม ก าหนดให้ครูผู้สอนต้องบรูณาการคณุธรรม จริยธรรม    คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ในทกุรายวิชา 
โดยให้มีคะแนน 20% เมื่อการจดัการเรียนการสอนครบทกุ รายวิชาตามโครงสร้างของหลกัสตูรแล้ว จะต้องมีการบรูณาการคณุธรรม 
จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะ     อนัพงึประสงค์ ครบ 11 คณุลกัษณะ 

ดงันัน้ คณุลกัษณะที่ประเมนิตลอดจนพฤตกิรรมบง่ชี ้ จงึขึน้อยูก่บัสถานศกึษาและครูเหน็สมควรวา่เหมาะสมกบั
เนือ้หาวชิาเพียงใด ตวัอยา่งที่แสดงมานีจ้ึงสามารถเปลีย่นแปลงได้ ในท่ีนีไ้ด้เลอืกคณุลกัษณะและพฤติกรรมบง่ชี ้ จ านวน 7 
คณุลกัษณะ (10 ข้อ) ก าหนดข้อละ 1 คะแนน 

4. เมื่อท าการประเมินในแต่ละครัง้ ครูจะน าคะแนนของนกัเรียนแตล่ะคนไปสรุปในแบบรวมคะแนนการประเมิน
คณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อดพูฒันาการของนกัเรียน 

5. ครูมอบให้ประธานกลุม่สรุปคะแนนการประเมินในแตล่ะครัง้ที่ประเมินลงในแบบรวมคะแนน                   การประเมิน
คณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

6. หลงัจบภาคการศกึษา น าหลกัฐานคะแนนที่ได้ทัง้ 2 สว่น คือ จากครูและประธานกลุม่ไปสรุปลงในแบบสรุปผลการ
ประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  ในที่นีไ้ด้แบง่คะแนนที่ได้จากครู 10% และจากประธานกลุม่ 
10% ก็จะได้ผลรวมคะแนนคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบตัิเก่ียวกบัการฟัง-ด ูพดู อ่าน เขียน การฟัง-ดเูร่ืองราวตา่งๆ บนัเทิงคดีจากสือ่โสตทศัน์ การสนทนาโต้ตอบใน

สถานการณ์ตา่งๆ ที่ก าหนดเก่ียวกับการเดินทางทอ่งเที่ยว การบอกทิศทาง การบอกต าแหนง่ที่ตัง้ สิง่บนัเทงิ 

การซือ้ ขายการต้อนรับ การสนทนาทางโทรศพัท์ การปฏิบตัิตามค าสัง่ ขัน้ตอนการปฏิบตัิ การอา่นเร่ืองทัว่ไป 

ข้อความ ก าหนดการ ปา้ยประกาศตา่งๆ ท่ีพบในชีวติประจ าวนัจากสือ่สิง่พิมพ์และสือ่อิเล็็กทรอนิกส์ จดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มตา่งๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา การ

ใช้เทคโนโลย็ีสารสนเทศเป็นแหลง่เรียนรู้หรือฝึกฝนกบัเพื่อน เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาด้วยตนเอง การสบืค้น

ข้อมลูจากแหลง่การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 



ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

วิชา ภาษาอังกฤษในชีวติจริง 2   รหัส 2000-1202  2(2)   
 

สัปดาห์ 
ที่ 

ชื่อหน่วย/สาระส าคัญ 
หน่วย 
ที่ 

ชั่วโมง 
ที่ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ 

1 ปฐมนิเทศ 
1. ขอบขา่ยเนือ้หาวิชา

ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 
2. มาตรฐาน จดุเน้น และ   

แนวปฏิบตัิในการเรียน
วิชาภาษาองักฤษในชีวติ
จริง 2 

3. แนวทางการวดัผลและ        
การประเมินผลการ
เรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ
ในชีวติจริง 2 

- 
 
 

1-2  
1. มีความเข้าใจในขอบขา่ย

เนือ้หาวชิาภาษาองักฤษใน
ชีวติจริง 2 

2. รู้และเข้าใจใน มาตรฐาน 
และแนว การปฏิบตัใินการ
เรียน 

3. มีความเข้าใจวิธีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

4. มีความเข้าในในการใช้
ภาษา และมคีวามเช่ือมัน่ 
มีวินยัที่ดี  มคีวามสนใจใฝ่รู้
และความคิดริเร่ิม 

ความมีมนษุยสมัพนัธ์ 
ความมวีินยั 
ความรับผิดชอบ 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความรักสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี



2 Dates and Times 
1. Vocabulary Study 

1.1 Telling the time 
and Dates 

2. Language focus 
2.1 how to use the 

verbs 
            with …. 

2.2 asking and telling 
time 

3. Grammar focus 
3.1 Present 

progressive Tense 
3.2 Number: ordinal 

and cardinal 
number 

4. Reading 
4.1 On the way to 

School 
4.2 My way 
4.3 Notices 

10 3-4  
1. พดูโต้ตอบในชีวิตประจ าวนั

ที่เก่ียวข้องกบัวนัและเวลา
ได้ 

2. อา่นบทความ ประกาศ 
ตารางตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
วนัและเวลาได้ถกูต้อง 

3. ถามและบอกเวลาได้  
4. อา่นตวัเลขและล าดบัได้

ถกูต้อง 
5. อา่นข้อความและตอบ

ค าถามได้ 
6. เขียนบนัทีกประจ าวนัได้ 
7. บอกความหมายค าศพัท์ที่ 

เก่ียวกบัเวลาได้ 
8. พดูเก่ียวกบัเวลาโดยน า

ส านวนเก่ียวกบัเวลามา
ใช้ได้ถกูต้อง 

 



 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

ชื่อหน่วย/สาระส าคัญ 
หน่วย 
ที่ 

ชั่วโมง 
ที่ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ 

3 Foods and Drinks 
1.  Type of Foods 
    1.1  Food Substances 
    1.2  Foods and Drinks 
    1.3  Information about 
Foods and Drinks 
 

2 5-6 
 

1. สามารถฟังและถา่ยทอดสิง่
ที่ฟังเก่ียวกบัอาหารและ
เคร่ืองดื่มให้ผู้อื่นรับทราบได้ 

2. สามารถพดูโต้ตอบ บอก
รายช่ืออาหารและเคร่ืองดื่ม
ชนิดตา่ง ๆ สว่นผสมของ
อาหารและวธีิปรุงอาหารให้  
ผู้อื่นรับทราบได้ 

3. สามารถพดูโต้ตอบบอก
ชนิดของอาหารและ
เคร่ืองดื่มที่ตนเองชอบ ไม่
ชอบ ตลอดจนประโยชน์
และโทษของอาหารให้ผู้อื่น
ทราบและเข้าใจได้ 

4. สามารถอา่นต าราอาหาร 
วิธีการปรุงอาหาร และ
สามารถน าไปปฏิบตัิและ
บอกกลา่วให้ผู้อื่นเข้าใจและ
ปฏิบตัิตามได้ 

5. สามารถเขียนสว่น ประกอบ
ของอาหารและวิธีการปรุง
อาหารให้ผู้อื่นทราบและ
เข้าใจได้ 

ความมีมนษุยสมัพนัธ์ 
ความมวีินยั 
ความรับผิดชอบ 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความรักสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

4 2.  Having meals and 
Cooking Foods 
    2.1  Flavor, Taste and 
Quality 
    2.2  Ways to Prepare 
Foods 
    2.3  Ways to Cook 
Foods 
    2.4  Giving instructions 
3.  Grammar Note 

3.1  Quantity words 

7-8 

5 At the Restaurant 
1.  Eating out 
    1.1  Restaurants and  
          Personnel 

    1.2  Agreement   

3 9-10  
1. มีความรู้กว้างๆ เก่ียวกบัเร่ือง
อาหารหรือภตัตาคาร และ
สามารถพดูคยุ สัง่อาหารได้ 



6 2.  Dining out 
    2.1  Going to a 
Restaurant  
    2.2  Ordering food 

 

11-12 ในร้านอาหารทกุระดบั 
2. สามารถอา่นรายการอาหาร
และข้อความตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบั
การรับประทานอาหารแล้ว
สรุป พดูหรือเขียนให้ ผู้อื่นฟัง 
รู้ เข้าใจ และปฏิบตัิตามได้ 

3. สามารถเขียนรายการอาหาร 
สัง่อาหาร จองสถานท่ี และ
ข้อความอื่นที่เก่ียวกบัการสัง่
อาหาร การจองสถานท่ี และ
การจา่ยเงิน 

 



 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

ชื่อหน่วย/สาระส าคัญ 
หน่วย 
ที่ 

ชั่วโมง 
ที่ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ 

7 Vacations 
1.  Preparation for 
Vacation 
    1.1  Activities on 
Vacations 
    1.2  Family Vacation 

4 13-14  
1. สามารถฟังและสรุปเร่ืองราว
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบักิจกรรม
ตา่งๆ ในระหวา่งการพกัผอ่น
ช่วงวนัหยดุงาน 

2. สามารถพดูโต้ตอบ 
ติดตอ่สือ่สารด้านการจองที่
พกัและการท ากิจกรรมตา่งๆ 
ในระหวา่งการพกัผอ่นชว่ง
วนัหยดุงาน 

3. สามารถอา่นเร่ืองราวตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการพกัผอ่นช่วง
วนัหยดุงาน สรุป ตอบ
ค าถาม และอธิบายให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

4. สามารถเขียนจดหมายเลา่
เร่ืองราวให้ผู้อื่นรับทราบ และ
กรอกแบบฟอร์มเข้าพกัในท่ี
พกัได้ถกูต้อง 

ความมีมนษุยสมัพนัธ์ 
ความมวีินยั 
ความรับผิดชอบ 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความรักสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

8 2. Enquiries 
    2.1  Accommodation  
reservation 
    2.2  Fill out the form 

2.3  Writing informal 
letter 

15-16 

9 Shopping 
1. Reading 

1.1 Price label 
1.2 Advertisement 
1.3 Money currency 

2. Grammar Focus 
2.1 Active and Passive 

Voice 
2.2 Countable and 

Uncountable 
2.3 How much….? 

5 17-18  
1. พดูติดตอ่ซือ้ขายโดยอาศยั

ส านวนตา่งๆ ได้ 
2. ฟัง สรุปความและตอบ

ค าถามได้ 
3. พดูแนะน าสนิค้า การ

ต้อนรับลกูค้าได้ 
4. สอบถามราคา และตอ่รอง

ราคาสนิค้าได้ 
5. อา่นปา้ยราคาสนิค้าได้  
6. ถามราคาสนิค้าโดยใช้ 



10 ทบทวน 19-20 How  much….? ได้ 
7. อา่นตวัเลขบอกราคาสนิค้า

ได้ถกูต้อง 
8. เขียนประกาศขายสนิค้าได้ 
9. อา่นข้อความและตรวจสอบ

ค ากริยาได้ถกูต้องตาม
โครงสร้างภาษา 

10. อา่นข้อความและ
ตอบค าถามได้ 

11. แก้ไขมอบหมายงาน
ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัปดาห์ 
ที่ 

ชื่อหน่วย/สาระส าคัญ 
หน่วย 
ที่ 

ชั่วโมง 
ที่ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ 

11 Sports 
1. Vocabulary Study 

1.1 Some popular 
sports 

1.2 Equipment 
2. Language focus 

2.1 Suggestion 
2.2 Accepting 
2.3 Refusing 

6 21-22  
1. ฟังข้อความแล้วสรุป

ใจความส าคญัได้ 
2. ตอบค าถามเก่ียวกบักีฬาได้ 

ถกูต้อง 
3. พดูสือ่สารด้านกีฬาโดยน า   

ค าศพัท์ส านวนท่ีเรียนรู้ไป
พดูได้ถกูต้อง 

4. พดูแนะน า และตอบรับหรือ
ปฏิเสธได้ 

ความมีมนษุยสมัพนัธ์ 
ความมวีินยั 
ความรับผิดชอบ 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความรักสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี



12 Countries, Nationalities, 
Languages 
1.  Vocabulary study 
2.  Questions and Answers 
3.  Writing letter 

7 23-24  
1. มีความสามารถในการฟัง

เร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
บคุคล สญัชาติ ประเทศชาติ
และภาษา แล้วน าไปบอก
กลา่วให้ผู้อื่นรู้ เข้าใจ และ
น าไปปฏิบตัิได้ 

2. มีความสามารถใน  การพดู
สือ่สาร โต้ตอบเก่ียวกบัท่ีไป
ที่มาของบคุคลและสิง่ของ
ได้ ถกูต้องตามสามกลนิยม 

3. มีความสามารถในการอา่น
ข้อความตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบั
ความเป็นอยูข่องมนษุยชาติ
และน าไปสรุปบอกกลา่วให้
ผู้อื่นรู้ เข้าใจและปฏิบตัิได้ 

4. สามารถเขียนจดหมายและ
ข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
ความเป็นอยูข่องตนเองและ
มนษุยชาติให้ผู้อื่นรู้ เข้าใจ
และน าไปปฏิบตัิได้ 

 
 



 

สัปดาห์ 
ที่ 

ชื่อหน่วย/สาระส าคัญ 
หน่วย 
ที่ 

ชั่วโมง 
ที่ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ 

13 In the Street 
1. Vocabulary Study 

1.1 something found in 
the street 

2. Changing information 
2.1 giving and asking 

for Directions 
2.2 imperative 

sentence 
3. Reading 

3.1 Traffic Jams 
3.2 Notices & Signs 

4.  Grammar focus 
4.1 Gerund 

4.2
 Permission/oblig
ation/ Prohibition 

8 25-26  
1. ฟังแล้วสรุปความเก่ียวกบั   

เหตกุารณ์ตา่งๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 

2. พดูสือ่ความและให้
ค าแนะน าตา่งๆ แก่
ชาวตา่งชาติและ   คน
แปลกหน้าได้  

3. น าเสนอข้อมลูด้านการ
เดินทาง ภายในชมุชน 
ท้องถ่ินได้ 

4. อา่นค าแนะน าและ
เคร่ืองหมายตา่งๆ ท่ีปรากฏ
ตามทีต่า่งๆ ได้ 

5. ถาม และบอกทศิทางได้ 
6. อา่นค าแนะน าและ

เคร่ืองหมายตา่งๆ ท่ีปรากฏ
ตามทีต่า่งๆ 

7. พดูอนญุาต /ห้าม/ 
กฎเกณฑ์ ด้วยโครงสร้าง
ทางภาษาได้  ถกูต้อง 

8. เขียนข้อความโดยอาศยั
เคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ได้
ด้วยความมัน่ใจ 

9. น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

ความมีมนษุยสมัพนัธ์ 
ความมวีินยั 
ความรับผิดชอบ 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความรักสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี



14 At the office 
Pretest 
1. Office equipment 

1.1 Fax 
1.2 E-mail 
1.3 Asking for 

permission 
 

9 27-28 1. มีความสามารถในการฟัง
เร่ืองราวตา่งๆ ภายใน
ส านกังาน แล้วสรุปความ
น าไปสือ่สารได้อยา่งมี
ทกัษะ 

2. มีความสามารถในการพดู
โทรศพัท์ การสือ่สารภายใน
ส านกังานและภายนอก
ส านกังานได้อยา่งมีทกัษะ 

15 2.  Office department 
       2.1  On the 

telephone 
       2.2  Memorandum 
3.  Office positions 
     3.1  Am I qualified 
     3.2  Vocabulary 

29-30 3. มีความสามารถในการจด
บนัทกึข้อความทาง
โทรศพัท์ สง่สารทาง Fax 
และ E-mail  ได้ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สัปดาห์ 
ที่ 

ชื่อหน่วย/สาระส าคัญ 
หน่วย 
ที่ 

ชั่วโมง 
ที่ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ 

อันพงึประสงค์ 

16 Fiction and Non-ficiton 
1.  Vocabulary Study 
2.  Reading stories 

10 31-32  
1. สามารถฟังนิทาน เร่ืองเลา่ 

ข้อเท็จจริงตา่งๆ  แล้วสรุป
สือ่ความให้บคุคลอื่นรู้ 
เข้าใจและน าไปปฏิบตัิได้
ถกูต้อง 

2. สามารถโต้ตอบ เลา่
เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบันิทาน ข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ 
ภมูิศาสตร์ และสิง่แวดล้อม
ได้อยา่งมีทกัษะ 

3. สามารถอา่นนิทาน 
บทความข้อความตา่งๆ 
แล้วสรุปแยกแยะใจความ
ส าคญัวา่เก่ียวกบัอะไร เป็น
เร่ืองจินตนาการหรือ
ข้อเท็จจริง 

4. สามารถเขียนสรุปเร่ืองราว
ตา่งๆ ทัง้ที่เป็นทานและ
ข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นรู้เข้าใจจน
น าไปปฏิบตัิในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัได้อยา่งมี
ทกัษะ 

5. มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษา สือ่ความตา่งๆ อนั
เป็นพืน้ฐานในการประกอบ
อาชีพและการศกึษาตอ่
อยา่งมีความสขุ 

ความมีมนษุยสมัพนัธ์ 
ความมวีินยั 
ความรับผิดชอบ 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความรักสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

17 3.  Proverbs 
4.  Article 

33-34 

18 สอบปลายภาค - 35-36 1. เพื่อทบทวนสาระการเรียนรู้ 
2. เพื่อวดัและการประเมิน 

 
หมายเหตุ :  ก าหนดการสอนท่ีบรูณาการคณุธรรม จริยธรรม คา่นยิมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์นี ้จดัท าขึน้เพื่อเป็นแนวทาง

ให้กบัครูเทา่นัน้ สามารถเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัครูและสถานศกึษาเป็นส าคญั 
 



 
 

แผนการสอนวชิา “ภาษาองักฤษ ฟัง-พูด 1” ( English  Lishing and Speaking 1 ) 
  

 รหสั 1000 – 2103      สัปดาห์ท่ี 1 – 2
 ทฤษฏี – ปฏิบติั รวม 36 คาบ ( 18 สัปดาห์)   คาบท่ี 1 – 2 – 3
 หน่วยกิต : 2       จ านวน ...3...คาบ 

 
บทที ่1 

My Family 
 
1. Listening and Speaking 
 :  Greeting and introduction for self and family. 
 : Greeting and introduction in other situations. 
2. Reading 
 : History of family tree. 
 : How to trace your ancestry. 
3. Writing 
 : Verb to be  
 : Verb to have 
 
สาระการเรียนรู้ 
1.  การฟังและพูดขอ้ความการทกัทายและแนะน าตวัเอง , ครอบครัว 
2. การฟังและพูดขอ้ความการทกัทาย และแนะน าในสถานการณ์ต่าง ๆ 
3. การสนทนาเก่ียวกบัการทกัทาย, การแนะน าตวัเองต่อบุคคลอ่ืน 
4. การเขียนและอธิบาย Family Tree 
5. การเขียนและการใช ้Verb to be / to have 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. พูดและตอบประโยคทกัทาย, แนะน าตวัเองและผูอ่ื้นได ้
2. อ่านรายละเอียดของ Cards ต่าง ๆ ได ้
3. อ่านและเขียน, อธิบาย Family Tree ได ้
4. อ่านเร่ืองเขา้ใจ และ ตอบค าถามได ้



5. ใชแ้ละเขียนประโยค Verb to be / to have   ไดถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 
 
เน้ือหาสาระ
 ขั้นตอนการทกัทายแบบ Formal และ Informal
 ขั้นตอนการทกัทาย, แนะน าตนเอง ผูอ่ื้น
 การกรอกรายละเอียดใน Cards ชนิดต่าง ๆ 
 การอธิบายและการเขียน Family Tree พร้อมทั้งเกม – ตอบ
 ค าศพัทต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Family Tree
 การใชแ้ละการเขียนรูปประโยคท่ีถูกตอ้งของ Verb to be / to have ทุกรูปแบบ 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน
 ครูแสดงภาพการทกัทายและตั้งค  าถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ
 ใหผู้เ้รียนคนท่ี 1 ทกัทายผูเ้รียนคนท่ี 2 และแนะน าตวัเองใหเ้พื่อน ๆ รู้จกั
  ใหผู้เ้รียนจบัคู่ และแนะน าตนเองกบั partner ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 ใหผู้เ้รียนออกมาแสดงเป็นครูยนืพูดหนา้ชั้น และถามค าถามผูเ้รียนอ่ืนใหผู้ฟั้งปฏิบติัตาม
 สุ่มผูเ้รียนบางคู่แสดงบทบาทสมมติ สัมภาษณ์หนา้ชั้นเรียนเก่ียวกบัการทกัทายในสถานการณ์ต่าง ๆ
  ผูเ้รียนและครูร่วมกนัพิจารณาผลงาน ใหค้ะแนน ปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งในการใชแ้ละการเรียน Verb to be / 
to have 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

 Text “Real Life English 1” 
 บตัรค า 
 Chart of conversation 
 Pictures 
 Pattern drill 
 Sentence stripes 

 
การวดัผลและประเมินผล 

 สังเกตจากการท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยใชแ้บบประเมินการ 
 ตรวจสอบความถูกตอ้งของค าตอบนกัเรียนในขณะท่ีอยูห่นา้ชั้น 
 สังเกตจากการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนในชั้นเรียน 
 ตรวจสอบจากสมุดแบบฝึกหดัท่ีทดสอบเน้ือเร่ืองความเขา้ใจ 
 



 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 10 คะแนน) 
พฤติกรรมในห้องเรียน  
1. การมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น การตอบค าถาม การซกัถาม 
การแสดงความคิดเห็น 
2. ความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น การเตรียมพร้อม หนงัสือ
เรียน สมุด แบบทดสอบ เขา้เรียนตรงเวลาไม่ท างานอ่ืน 

 

รวมคะแนน  
ผลการท าแบบฝึกหกั – ทดสอบ ใหค้ะแนนตามลกัษณะของ
แบบทดสอบ 

 

รวมคะแนน  
 
เกณฑ์การตัดสิน     ดีมาก  ดี พอใช ้  ปรับปรุง 
 
1. พฤติกรรมระหวา่งการเรียนช่วงคะแนน  18-20  15-17 10-14  1-9 
2. ผลการท าแบบทดสอบช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม)...... 
 

 กิจกรรมเสนอแนะ 

   ใหน้กัเรียนจดัป้ายนิเทศเก่ียวกบัการทกัทาย – การตอบรับ , การแนะน าตนเอง แบบ Formal และ 
Informal กลุ่มละ 5 คน แลว้มาประกวดแข่งขนักลุ่มใดท าดีท่ีสุด และสวยงามท่ีสุด ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
 

แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกจิกรรม 

รายช่ือพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 

1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก 

1. แสดงความสนใจกระตือรือร้นท่ีจะร่วม
กิจกรรม 

    

2. ตั้งใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย     
3. รับผดิชอบการเรียนของตนและเพื่อน     

 
 



 
 
 
 รหสั 2000 – 1201      สัปดาห์ท่ี 2 – 3
 ทฤษฏี – ปฏิบติั รวม 36 คาบ ( 18 สัปดาห์)   คาบท่ี 4 – 5 – 6 
 หน่วยกิต : 2       จ านวน ...3...คาบ 

 
บทที ่2 

My daily life, interest, and hobby. 
1. Listening and Speaking 
 : Asking about general informations in daily life / routine. 
 : Asking about interest 
 : Asking about hobby 
2. Reading 
 : Weather at home 
 : Monsoon leaver trial of tears 
 : Interesting hobbies 
3. Writing 
 : Acuities at home 
 : Present continuous tense 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. การพูดและการถามขอ้มูลในชีวติประจ าวนั 
2. การพูดและถามเก่ียวกบัทิศทาง 
3. การพูดและถามเก่ียวกบังานอดิเรก 
4. บอก E-mail ส่วนตวั / ท่ีท างาน 
5. อ่านและตอบค าถามเร่ืองส้ินอยา่งถูกตอ้ง 
6. เขียนบนัทึก โนต้สั้น ๆ เพื่อเช้ือเชิญความขอบคุณและยนิดีได ้
7. อธิบายและเขียน Present continuous อยา่งถูกตอ้ง 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. พูดและตอบขอ้มูลในชีวติประจ าวนัได ้
2. พูดและตอบเก่ียวกบั Email ส่วนตวัและทิศทางได ้



3. ตอบค าถามเร่ืองสั้นจากการอ่านเร่ืองได ้
4. เขียนบนัทึกโนต้แสดงความยนิดีได ้
5. อธิบายและเขียน Present continuous tense ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ได ้
เน้ือหาสาระ 

 ขั้นตอนในการถามหาขอ้มูลของคนอ่ืนในชีวิตประจ าวนั 
 ขั้นตอนในการถามหาเก่ียวกบัความสนใจ และงานอดิเรก 
 การบรรยายเก่ียวกบัลมฟ้าอากาศ 
 กิจกรรมท่ีท าร่วมกนัในบา้น 
 การใชแ้ละเรียนรูปประโยค Present continuous ไดถู้กตอ้ง 

 
กจิกรรมการเรียนรู้การสอน 

 ใหผู้เ้รียนจบัคู่และฝึกสนทนาเป็นการฝึกกิจกรรมหนา้ชั้นแบบหลากหลาย 
 ในแต่ละคู่ ผูเ้รียนคนท่ี 1 จะศึกษารายละเอียดของค าถาม ส่วนคนท่ี 2 จะศึกษารายละเอียดของค าตอบ 
 สุ่มผูเ้รียนบางคู่แสดงบทบาทสมมติหนา้ชั้นเรียนเก่ียวกบังานเล้ียงต่าง ๆ 
 ครูทบทวนโดยการยกตวัอยา่ง เรียกถามตอบเป็นรายบุคคล 
 ครูก าหนดจ านวนขอ้ และท าแบบฝึกหดั ก าหนดวนัและเวลาส่ง 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

 Text “Real Life English 1” 
 Pattern drill 
 Chart of conversation 
 บตัรค า / C.D 
 Pictures 
 Sentence stripes 
 

การวดัผลและประเมินผล 
 สังเกตจากการท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยใชแ้บบประเมินการ 
 สังเกตจากการท่ีนกัเรียนโตต้อบ, พูดภาษาองักฤษในชั้นเรียน 
 ตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบฝึกหดั 
 
 
 
 



 
 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 10 คะแนน) 
พฤติกรรมในห้องเรียน  
1. การมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น การตอบค าถาม การซกัถาม 
การแสดงความคิดเห็น 
2. ความกระตือรือร้นในดา้นการเรียน เช่น การเขา้เรียน  ตรงเวลา 
การมีวสัดุอุปกรณ์การเรียนครบ ไม่ท างานอ่ืน 

 

รวมคะแนน  
ผลการท าแบบฝึกหกั – ทดสอบ ใหค้ะแนนตามลกัษณะของ
แบบทดสอบ 

 

รวมคะแนน  
 
เกณฑ์การตัดสิน     ดีมาก  ดี พอใช ้  ปรับปรุง 
 
1. พฤติกรรมระหวา่งการเรียนช่วงคะแนน  18-20  15-17 10-14  1-9 
2. ผลการท าแบบทดสอบช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม)...... 
 
 กจิกรรมเสนอแนะ 

   ใหน้กัเรียนจดับอร์ดเก่ียวกบั “Direction” เช่นไปโรงเรียน โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ หรืออ่ืน ๆ 
โดยการเขียนแผนท่ีมีภาพประกอบและบอกจุดมุ่งหมาย พร้อมทั้งเขียนค าอธิบายเป็นภาษาองักฤษดว้ย แยกค าศพัท์
ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชเ้สมอ ๆ โดยเขียนแยกไวต่้างหากเป็นหมวดหมู่ โดยใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มละ 5 คน แลว้มาแข่งขนักนั
กลุ่มใดท าไดดี้ท่ีสุดไดรั้บรางวลั 

แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกจิกรรม 

รายช่ือพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 

1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก 

1. การมีส่วนรวมในงานกลุ่ม     
2. ความกระตือรือร้นในการท างานกลุ่ม     
3. การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น     
4. การปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ     



 
 
 
 
 รหสั 2000 – 1201      สัปดาห์ท่ี 4 – 5
 ทฤษฏี – ปฏิบติั รวม 36 คาบ ( 18 สัปดาห์)   คาบท่ี 7 – 8 – 9 
 หน่วยกิต : 2       จ านวน ...3...คาบ 
 

บทที ่ 3 
My polite way 

 
1. Listening and Speaking 
 : Offering 
 : Apologizing 
 : Requesting 
 : Thanking 
2. Reading : Step for making an apology 
3. Writing : Letter of apology 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. การพูดและฟังเก่ียวกบัประโยค Offering 
2. การพูดและการฟังเก่ียวกบัประโยค Apology 
3. การอธิบายและเขียนประโยค Thanking ได ้
4. การใชป้ระโยค Requesting 
5. การอ่านขอ้ความหรือเร่ืองสั้น ๆ และตอบค าถามได ้
6. การเขียน Letter of apology 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. พูดและโตต้อบเก่ียวกบั Offering ได ้
2. ฟังและพูดเก่ียวกบั Apologizing ได ้
3. เขียนประโยค Thanking ได ้
4. อธิบายประโยค Requesting ได ้
5. ตอบค าถามเร่ืองสั้นไดถู้กตอ้ง 



6. เขียนจดหมาย Letter of apology ได ้
 
 
 
เน้ือหาสาระ 

 บทสนทานาเก่ียวกบั Offering พร้อมการตอบรับ ปฏิเสธ 
 บทสนทนาเก่ียวกบั Apologizing พร้อมการตอบ 
 บนสนทนาเก่ียวกบั Thanking พร้อมการตอบรับ 
 การอ่านเร่ืองสั้น ๆ และการตอบค าถาม 
 การเขียนและใชป้ระโยค Requesting ในแบบต่าง ๆ  
 การเขียน Letter of apology 

 
กจิกรรมการเรียนรู้การสอน 

 ใหผู้เ้รียนจบัคู่และฝึกสนทนาเป็นการฝึกกิจกรรมหนา้ชั้นโดยสลบักนัเป็นผูถ้ามและผูต้อบ โดยในแต่ละคู่ 
ผูเ้รียนคนท่ี 1 จะศึกษารายละเอียดของค าถามและผูเ้รียนคนท่ี 2 จะศึกษารายละเอียดของค าตอบ สลบักนั
ทั้งชั้นเรียนในทุกหวัขอ้จนคล่องปาก 

 ใหผู้เ้รียนแต่ละคู่คิดแบบสนทนาของตนเองข้ึนมาและมาพูดหนา้ชั้นเรียนเป็นการเก็บคะแนนไปดว้ย 
 ใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความสั้น ๆ โดยแบ่งกลุ่มแลว้สรุปใจความส าคญัออกมา 
 ครูอธิบายการเขียนจดหมาย Letter of apology และใหน้กัเรียนเขียนลงสมุด เป็นการเก็บคะแนน 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

 Text “Real life English 1” 
 Pattern drill 
 Chart of conversation 
 บตัรค า / C.D 
 Sentence stripes 
 

 
การวดัผลและประเมินผล 

 สังเกตจากการท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยใชแ้บบประเมินการ 
 สังเกตจากการพฤติกรรมในหอ้งเรียน 
 สังเกตจากการโตต้อบหนา้ชั้นเรียน 
 ตรวจสอบจากแบบฝึกหดัในทา้ยบทเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองและการตอบค าถามวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 



 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 10 คะแนน) 
พฤติกรรมในห้องเรียน  
1. ความกระตือรือร้นในดา้นการเรียน การเตรียมพร้อม เขา้เรียน
ตรงเวลาหนงัสือเรียน สมุดแบบทดสอบ การแต่งกายกถูกตอ้ง 
2. การมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น การซกัถาม การตอบค าถามและ
การแสดงความคิดเห็น 

 

รวมคะแนน  
ผลการท าแบบฝึกหกั – ทดสอบ ใหค้ะแนนตามลกัษณะของ
แบบทดสอบ 

 

รวมคะแนน  
 
เกณฑ์การตัดสิน     ดีมาก  ดี พอใช ้  ปรับปรุง 
 
1. พฤติกรรมระหวา่งการเรียนช่วงคะแนน  18-20  15-17 10-14  1-9 
2. ผลการท าแบบทดสอบช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม)...... 
 
 กจิกรรมเสนอแนะ 

   ใหน้กัเรียนจดับอร์ดอยา่งสวยงาม มีภาพประกอบพร้อมบทสนทนาหลากหลายโดยการแบ่งกลุ่ม
กนัโดยใชบ้อร์ดละ 5 คน กลุ่มใดท าดีท่ีสุด ถูกตอ้งท่ีสุด ไดรั้บรางวลั 
 

แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกจิกรรม 

รายช่ือพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 

1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก 

1. แสดงความกระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรม     
2.ตั้งใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย     
3. รับผดิชอบการเรียนของตนและเพื่อน     
 



 
 
 
 
 
 รหสั 2000 – 1201      สัปดาห์ท่ี 4 – 5
 ทฤษฏี – ปฏิบติั รวม 36 คาบ ( 18 สัปดาห์)   คาบท่ี 7 – 8 – 9 
 หน่วยกิต : 2       จ านวน ...3...คาบ 
 

บทที ่4 
My education 

 
1. Listening and Speaking 
 : Take about my school 
 : Talking about Thai educational system, 
2. Reading 
 : Vocational schools 
 : College VS University 
3. Writing 
 : Present Simple Tense 
 : Was / Were 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. การพูดเก่ียวกบัโรงเรียนของตนเอง 
2. การพูดและการอธิบายเก่ียวกบัระบบการศึกษาไทย 
3. การอ่านเน้ือเร่ืองและการตอบค าถาม 
4. เปรียบเทียบความแตกต่างของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 
5. อธิบายการใช ้Present simple พร้อมยกตวัอยา่ง 
6. การเขียนและการใช ้Was และ Were 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. พูดและอธิบายเก่ียวกบัโรงเรียนของตนเองได ้
2. พูดเก่ียวกบัระบบการศึกษาไทยได ้



3. ตอบค าถามเร่ืองสั้น ๆ ไดถู้กตอ้ง 
4.  เขียน Present simple ได ้
5. ใช ้Was / Were ได ้
 
 
เน้ือหาสาระ 

 ระบบการศึกษาของไทย 
 โรงเรียนหรือวทิยาลยัของฉนั 
 ระบบการศึกษาทางดา้นวชิาชีพ 
 ความแตกต่างของ College และ University 
 การใช ้Present Simple tense ในรูปแบบต่างๆ 
 การใช ้Was / Were 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 ครูแสดงภาพระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ และเปรียบเทียบกบัระบบการศึกษาไทยใหน้กัเรียน
อภิปรายถึงขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละประเทศ 

 แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 5 คน จดัการอภิปราย เก่ียวกบั College, University, Vocational School , 
Private School แลว้ครูสรุปขอ้แตกต่างและขอ้เหมือน 

 ใหน้กัเรียนอธิบายหนา้ชั้นให้เพื่อนฟังเก่ียวกบัการใช ้Present simple พร้อมตวัอยา่ง 
 ใหน้กัเรียนอ่านเร่ืองสั้นและใหเ้พื่อนถามและตอบโดยสลบักนั 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

 Text “Real life English 1” 
 บตัรค า 
 Chart of Thai educational system 
 Pattern drill 
 Sentence stripes 
 CD เก่ียวกบัการศึกษาของประเทศต่าง ๆ 
 Pictures 

 
 

การวดัผลและประเมินผล 
 สังเกตจากการท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 



 สังเกตจากการพฤติกรรมในหอ้งเรียน 
 ประเมินผลจากแบบฝึกหดั 
 การทดสอบกลางภาค – ปลายภาค 

 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 10 คะแนน) 
พฤติกรรมในห้องเรียน  
1. การมีส่วนร่วมในการเรียน การตอบค าถาม การซกัถามแสดง
ความคิดเห็น 
2. ความกระตือรือร้นในการเรียน การเตรียมพร้อมเขา้เรียนตรง
เวลา แต่งกายถูกระเบียบ หนงัสือเรียน สมุดทดสอบ ไม่ท างานอ่ืน 

 

รวมคะแนน  
ผลการท าแบบฝึกหกั – ทดสอบ ใหค้ะแนนตามลกัษณะของ
แบบทดสอบ 

 

รวมคะแนน  
 
เกณฑ์การตัดสิน     ดีมาก  ดี พอใช ้  ปรับปรุง 
 
1. พฤติกรรมระหวา่งการเรียนช่วงคะแนน  18-20  15-17 10-14  1-9 
2. ผลการท าแบบทดสอบช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม)...... 
 
 กจิกรรมเสนอแนะ 

   ใหน้กัเรียนจดัแผนภูมิโดยแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-8 คน ท าระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ เช่น 
สหรัฐอเมริกา / องักฤษ / ฝร่ังเศส / มาเลเซีย / ไทย / แคนนาดา / จีน ฯลฯ โดยมีแผนท่ีแต่ละประเทศมีโรงเรียนของ
แต่ละประเทศ จดัเป็นบอร์ดแลว้ครูใหค้ะแนนเป็นกลุ่ม 
 

แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกจิกรรม 

รายช่ือพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 

1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก 

1. แสดงความกระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรม     
2.ตั้งใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย     



3. ประสานสามคัคีในกลุ่มขณะท างานร่วมกนั     
4. แนะน าวธีิท างานและช่วยเหลือเพื่อน     
 
 
 
 
 รหสั 2000 – 1201      สัปดาห์ท่ี 7– 8
 ทฤษฏี – ปฏิบติั รวม 36 คาบ ( 18 สัปดาห์)   คาบท่ี 13-14-15-16
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บทที ่5 
My health 

 
1. Listening and Speaking 
 : Illness 
 : Accidents 
 : Going to the doctor 
 : Activities for good health 
2. Reading 
 : Guide to Healthy Active living 
 : Popular causes of death 
 : Medical technology / advancement 
3. Writing 
 : Preposition 
 : Be / have / Do 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. การพูดเก่ียวกบัความเจบ็ป่วย 
2. การพูดและอธิบายเก่ียวกบัอุบติัเหตุ 
3. การพูดเก่ียวกบัการไปพบแพทย ์
4. การพูดและการอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมท่ีมีผลดีต่อสุขภาพ 
5. การอ่านเร่ืองและการตอบค าถาม 
6. การอธิบายถึงสาเหตุของความตาย 



7. เทคโนโลยทีางดา้นการแพทย ์
8. การเขียนและการใชบุ้รพบทพร้อม Verb to be / have / do 
 
 
 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. พูดและอธิบายเก่ียวกบัความเจบ็ป่วยได ้
2. พูดเก่ียวกบัอุบติัเหตุและไปพบแพทยไ์ด ้
3. อธิบายเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
4. ตอบค าถามเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง 
5. อธิบายถึงความกา้วหนา้ทางการแพทยใ์หม่ ๆ ได ้
6. เขียนและใชห้ลกัไวยากรณ์ไดถู้กตอ้ง 
 
เน้ือหาสาระ 

 Illness and accidents 
 Going to the doctor 
 Activities for good health 
 Guide to healthy Active living 
 Popular causes of death 
 Medical technology / advancement 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 ครูถามปัญหาสุขภาพของนกัเรียนมีอะไรบา้งแต่ละคนบอกมาพยายามอยา่ใหซ้ ้ ากนัแลว้เราจะไปพบแพทย์
ทางดา้นใดบา้ง 

 ครูเร่ิมบทสนทนาโดยใหน้กัเรียนจบัคู่กนัพูดบทสนทนาจนคล่องและใหฝึ้กสร้างบทสนทนาดว้ยตนเองกบั
ปัญหาสุขภาพท่ีนกัเรียนมีอยู ่และใหค้รูตรวจแกไ้ข 

 จดัแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน พูดหนา้ชั้น ท าไมการออกก าลงักายจึงส าคญัเป็นการเก็บคะแนนไป
ดว้ย ทุกคนตอ้งพูดและกลา้แสดงความคิดเห็น และถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นฟังดว้ย 

 เขียนและท าหลกัไวยากรณ์ลงสมุด หลงัจากฝึกปากเปล่าแลว้ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

 Text “Read life English1”      Sentence stripes 



 Chart of conversation       Pictures 
 Pattern drill        บตัรค า 

 
 
 
 
การวดัผลและประเมินผล 

 สังเกตจากการพฤติกรรมในหอ้งเรียน 
 ผลการท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 สังเกตจากนกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 สังเกตจากกิจกรรมกลุ่มหนา้ชั้นเรียน 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 10 คะแนน) 
พฤติกรรมในห้องเรียน  
1. ความกระตือรือร้นในการเรียน  
2. การมีส่วนร่วมในการเรียน 

 

รวมคะแนน  
ผลการท าแบบทดสอบ ใหค้ะแนนตามลกัษณะของแบบทดสอบ  

รวมคะแนน  
การรายงานเอกสารแต่ละกลุ่ม 
1. การมีส่วนร่วมสร้างสรรคง์านกลุ่ม 
2. เวลาท่ีใชใ้นการรายงาน 
3. ความถูกตอ้งในการรายงาน 

 

รวมคะแนน  
 
เกณฑ์การตัดสิน     ดีมาก           ดี  พอใช ้  ปานกลาง 
 
1. พฤติกรรมระหวา่งการเรียนช่วงคะแนน  18-20        15-17 10-14  1-9 
2. ผลการท าแบบทดสอบช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม)......    ……… ……..  …….. 
3. การรายงานเอกสารแต่ละกลุ่มช่วงคะแนน 26-30        21-25 15-20  1-14 
 
 กจิกรรมเสนอแนะ 



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

...................................................................................................................................................................................... 
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บทที ่6 
My past, present and future 

 
1. Listening and Speaking 
 : My past / my childhood 
 : My present / my schedule 
 : My future / my plan 
2. Reading 
 : When I was young 
 : When I grow up 
 : Telling line 
3. Writing 
 : Past simple tense 
 : Future tense 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. การพูดเก่ียวกบัเร่ืองอดีต 
2. การบรรยายและการใชกิ้ริยาท่ีเป็นปัจจุบนัและอนาคต 
3. การอ่านเร่ืองและการตอบค าถาม 
4. บอกเวลาไดท้ั้งอดีตและอนาคต 
5. การเขียนประโยค Past tense 
 



ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. พูดและอธิบายเร่ืองเก่ียวกบัอดีตได ้
2. สามารถบรรยายเหตุการณ์ในปัจจุบนั และอนาคตได้ 
3. อ่านเร่ือง เขา้ใจและตอบค าถามได ้
4. สามารถบอกเวลาในอดีตและอนาคตได ้
 
เน้ือหาสาระ 
: Talk about the past / my childhood 
: Take about present intentions 
: Take about future intentions 
: People will do on weekend 
: Read : when I was young … 
: Telling time 
: Past simple and future tense 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 ครูใหน้กัเรียนออกมาเล่าเร่ืองหนา้ชั้นสั้น ๆ ท่ีนกัเรียนจ าไดเ้ม่ือตอนนกัเรียนเด็ก ๆ เหตุการณ์ท่ีจ  าไม่ลืม / 
ต่ืนเตน้ / เศร้าและเสียใจ แลว้จึงเขา้บทเรียน 

 ใหน้กัเรียนพูดถึงปัจจุบนั นกัเรียนคิดท าอะไรบา้ง และในอนาคตจะท าอะไรบา้งโดยใช ้tense ใหถู้กตอ้ง 
ครูสามารถใหค้ะแนนเก็บได ้

 ใหน้กัเรียนโดยแบ่งเป็นกลุ่ม อ่านเร่ืองสั้น และเรียกตอบค าถาม 
 ครูถามนกัเรียนวา่ขณะน้ีเวลาเท่าไร ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ ครูสุมเรียกนกัเรียนคนหน่ึงออกมาเขียน

ประโยคบนกระดาน และอีกคนเขียนค าตอบ 
 ครูอธิบายการบอกเวลา และนกัเรียนช่วยกนัสรุปพิจารณาร่วมกนัใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเพื่อเป็น

การทดสอบ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

 Text “Read life English1” 
 Chart การบอกเวลาทั้งหมด 
 นาฬิกาแขวน (จ าลอง) 1 เรือน 
 Sentence stripes 

 
การวดัผลและประเมินผล 



 สังเกตจากการพฤติกรรมในหอ้งเรียน 
 สังเกตจากการมีส่วนร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 
 สังเกตจากการท าแบบทดสอบ 
 การทดสอบกลางภาค 
 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 10 คะแนน) 
พฤติกรรมในห้องเรียน  
1. การมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น การตอบค าถาม การซกัถามแสดง
ความคิดเห็น 
2. ความกระตือรือร้นในการเรียน  เช่น การเตรียมพร้อมเขา้เรียนตรง
เวลา แต่งกายถูกระเบียบ การมีวสัดุอุปกรณ์การเรียนครบไม่ท างานอ่ืน 

 

รวมคะแนน  
ผลการท าแบบ ทดสอบ ใหค้ะแนนตามลกัษณะของแบบทดสอบ  

รวมคะแนน  
     
เกณฑ์การตัดสิน     ดีมาก           ดี  พอใช ้  ปานกลาง 
 
1. พฤติกรรมระหวา่งการเรียนช่วงคะแนน  18-20        15-17 10-14  1-9 
2. ผลการท าแบบทดสอบช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม)......    ……… ……..  …….. 
 
 กจิกรรมเสนอแนะ 

- ใหน้กัเรียนช่วยกนัท านาฬิกา 1 อนั แลว้แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ประมาณ 7 กลุ่ม 
- เรียกกลุ่มนกัเรียนออกมาคนหน่ึง หมุนเวลาท่ีนาฬิกาท่ีเหลือแต่ละกลุ่มใหแ้ข่งขนักนัตอบ กลุ่มใด

ยกมือข้ึนก่อน ตอบก่อนถา้ถูกตอ้งให ้1 คะแนน 
หรือ - เรียกนกัเรียนคนหน่ึงออกมาหนา้ชั้น พูดเวลาภาษาไทยแลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มพูดภาษาองักฤษ กลุ่มใด
ตอบไดก่้อนได ้1 คะแนน ผูช้นะจะไดรั้บรางวลั 

 
แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกจิกรรม 

รายช่ือพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 

1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก 

1. ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็     



ความสามารถ 
2.ร่วมปรึกษาและวางแผนกบัเพื่อนในกลุ่ม     
3. ร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์     
4.  ยอมรับขอ้ผดิพลาดร่วมกนั     
 
 
 รหสั 2000 – 1201      สัปดาห์ท่ี  10-11-12
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บทที ่7 
My holiday 

 
1. Listening and Speaking 
 : National holiday 
 : Religious holiday 
 : International holiday 
2. Reading 
 : Thai’s New Year 
 : Christmas Day 
3. Writing 
 : There is / There are 
 : A /An /The 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. การพูดเก่ียวกบัวนัพ่อ, วนัแม่, วนัปิยมหาราช 
2. การพูดวนัส าคญัต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา 
3. การอ่านและวนัส าคญัต่าง ๆ ของชาวโลก 
4. การอ่านและตอบค าถามเร่ืองสั้น ๆ  
5. การอธิบายการใช ้There is / There are และ A / An /  The 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. พูดและอธิบายวนัวนัพอ่, วนัแม่, วนัปิยมหาราชได ้



2. พูดและอภิปรายวนัส าคญัทางพุทธศาสนาได ้
3. พูดและ อธิบายวนัส าคญัต่าง ๆ ของชาวโลกได ้
4. อ่านและตอบค าถามเร่ืองสั้นได ้
5. เขียน There is / There are ได ้
 
 
เน้ือหาสาระ 
 : My past / my childhood 
 : My present / my schedule 
 : My future / my plan 
 : When I was young, ………….. 
 : Telling time 
 : Past simple and future tense 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 ครูเร่ิมตน้โดยการถามวา่ส าคญัของไทย มีวนัอะไรบา้ง โดยใหน้กัเรียนจ าเอาไวเ้พราะนกัเรียนตอ้งไป
ท างานกลุ่มกลุ่ม ละ 5 คน โดยร่วมกนัท าวนัส าคญัแต่ละวนั เช่น วนัจกัรี หารายละเอียด พร้อมตั้งค  าถาม – 
ค  าตอบอยา่งนอ้ย 5 ค าถาม ใหอ้อกมาพูดหนา้ชั้นและใหผู้ฟั้งซกัถามไดทุ้กกลุ่ม ครูเก็บเป็นคะแนนกลุ่ม 

 ครูอธิบายถึงวนัชาติ พร้อมมีภาพประกอบ มีกิจกรรม อะไรบา้ง วนัส าคญัทางศาสนาใหค้รบทุกวนั มีภาพ
และมีกิจกรรมประกอบ 

 วนัส าคญัของโลกมีอะไรบา้ง ใหน้กัเรียนผลดักนัพูดใหม้ากท่ีสุด และใหน้กัเรียนหาขอ้มูลทาง Internet ท า
รายงานกลุ่มส่ง ครูใหค้ะแนนเก็บ 

 วนัข้ึนปีใหม่ กบัวนัคริสตม์าส แตกต่างกนัอยา่งไร มีกิจกรรมอะไรบา้ง ท าเป็นรายงานมีภาพประกอบให้
ครบทุกวนัส าคญั รวบรวมเป็นรูปเล่ม คะแนนกลุ่ม 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

 Text “Read life English 1” 
 Pictures ภาพส าคญัทางศาสนา ของวนัต่าง ๆ พร้อมกิจกรรม 
 Sentence Stripes 
 แผนท่ีโลก (ประเทศต่าง ๆ + ธงชาติประจ าชาตินั้น) 
 CD เก่ียวกบัวนัส าคญัทางศาสนา 

 
การวดัผลและประเมินผล 



 สังเกตจากการท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 สังเกตจากการออกมาพูดหนา้ชั้นเรียน 
 สังเกตจากการทดสอบ-แบบฝึกหดั 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 10 คะแนน) 
พฤติกรรมในห้องเรียน  
1. การมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น การตอบค าถาม การซกัถาม การ
แสดงความคิดเห็น 
2. ความกระตือรือร้นในการเรียน  เช่น การเขา้เรียนตรงเวลา มีหนงัสือ
เรียนแต่งกายถูกระเบียบ อุปกรณ์การเรียนครบ 

 

รวมคะแนน  
ผลการท าแบบ ทดสอบ ใหค้ะแนนตามลกัษณะของแบบทดสอบ  

รวมคะแนน  
     
เกณฑ์การตัดสิน     ดีมาก           ดี  พอใช ้  ปานกลาง 
 
1. พฤติกรรมระหวา่งการเรียนช่วงคะแนน  18-20        15-17 10-14  1-9 
2. ผลการท าแบบทดสอบช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม)......    ……… ……..  …….. 
 
 กจิกรรมเสนอแนะ 

ใหน้กัเรียนจดับอร์ดเก่ียวกบัวนัส าคญัต่าง ๆ / ทางศาสนา / ของโลกพร้อมกิจกรรมของแต่ละวนั โดยแบ่งกลุ่ม 
กลุ่มละประมาณ 5 คน มาประกวดแข่งขนักนั ใครท าไดล้ะเอียดเรียบร้อยท่ีสุดเป็นผูไ้ดรั้บรางวลั 
 

แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกจิกรรม 

รายช่ือพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 

1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก 

1. การมีส่วนร่วมในงานกลุ่ม     
2.ความกระตือรือร้นในการท างานกลุ่ม     
3. การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น     
4.  การปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจ     



 
 
 
 
 
 
 รหสั 2000 – 1201      สัปดาห์ท่ี  12-13
 ทฤษฏี – ปฏิบติั รวม 36 คาบ ( 18 สัปดาห์)   คาบท่ี  24-25-26
 หน่วยกิต : 2       จ านวน ...3..คาบ 
 

บทที ่8 
My reading sources 

1. Listening and Speaking 
 : Listening to the news. 
 : Discussing news 
2. Reading 
 : Newspaper article 
 : Advertisements 
 : Notice 
3. Writing 
 : Instructions 
 : Order 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. การฟังและอธิบายเก่ียวกบัข่าวต่าง ๆ 
2. การอภิปรายหวัขอ้ข่าวต่าง ๆ พร้อมการโฆษณา 
3. การอ่านหวัขอ้-ข่าว พร้อมตอบค าถาม 
4. การโฆษณาต่าง ๆ และการประกาศแจง้ความ 
5. การอธิบายและเขียน Instructions และ Order 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. พูดและอภิปรายข่าวต่าง ๆ ได ้
2. อภิปรายหวัขอ้ข่าวต่าง ๆ พร้อมโฆษณาได ้



3. สามารถตอบค าถามจากขอ้ข่าวไดถู้กตอ้ง 
4. สามารถอ่านโฆษณา ประกาศแจง้ความและแยกแยะได ้
5. อธิบายความแตกต่างของ Instruction และ Order 
 
 
 
เน้ือหาสาระ 
: Listen to the news 
: Discuss news 
: Newspaper article 
: Advertisements 
: Notice 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 ครูถามนกัเรียนข่าวสารคืออะไร ท าไมจึงตอ้งอ่านหรือฟังข่าว และถามนกัเรียนวา่ข่าวต่าง ๆ มีอะไรบา้ง 
ลองใหน้กัเรียนแยกแยะและอธิบายดูใหไ้ดม้ากท่ีสุดแลว้เก็บขอ้มูลไว ้

  ครูอธิบายข่าวารในบทเรียน พร้อมอภิปรายเป็นตวัอยา่งใหน้กัเรียนฟัง 
 ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มตามจ านวนขอ้ข่าวท่ีแยกออกมาไดพ้ร้อมทั้งหาข่าวของหวัขอ้นั้น แลว้น ามาอภิปราย

หนา้ชั้น มีภาพประกอบ ครูเก็บคะแนนกลุ่มแต่ละกลุ่มหา้มซ ้ ากนั แลว้แลกกนัตามกลุ่ม 
 ครูใหน้กัเรียนหาประกาศโฆษณาและแจง้ความใหม้ากท่ีสุดท ารายงานส่วนตวัเก็บคะแนน 
 ครูสอนอธิบายความแตกต่างของ Instruction และ Order 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

 Text “Real life English 1” 
 บตัรค าเก่ียวกบัหวัขอ้ข่าวต่าง ๆ 
 Pictures 
 Sentence stripes 
 ตวัอยา่งประเภทการโฆษณาต่าง ๆ 

 
การวดัผลและประเมินผล 

 พฤติกรรมในห้องเรียน 
 ผลการท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 ตรวจสอบความถูกตอ้งของค าตอบเม่ืออยูห่นา้ชั้น 



 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินผล 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม (ข้อละ 10 คะแนน) 
พฤติกรรมในห้องเรียน  
1. การมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น การตอบค าถาม การซกัถาม การ
แสดงความคิดเห็น 
2. ความกระตือรือร้นในการเรียน  เช่น การเขา้เรียนตรงเวลา วสัดุ 
อุปกรณ์การเรียนครบ  แต่งกายถูกตอ้ง 

 

รวมคะแนน  
ผลการท าแบบ ทดสอบ ใหค้ะแนนตามลกัษณะของแบบทดสอบ  

รวมคะแนน  
     
เกณฑ์การตัดสิน     ดีมาก           ดี  พอใช ้  ปานกลาง 
 
1. พฤติกรรมระหวา่งการเรียนช่วงคะแนน  18-20        15-17 10-14  1-9 
2. ผลการท าแบบทดสอบช่วงคะแนน (ตามความเหมาะสม)......    ……… ……..  …….. 
 
 กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนไปท าสมุดตวัอยา่งโดยแบ่งเป็นกลุ่ม เก่ียวกบัหวัขอ้ข่าวต่าง ๆ แต่ละกลุ่มไม่ใหซ้ ้ ากนั เขียน
หวัขอ้, รายละเอียด, ภาพประกอบ อยา่งถูกตอ้งและสวยงาม แลว้น ามาพูดหนา้ชั้นเรียนเป็นการเก็บคะแนนแลว้ อีก
ส่วนหน่ึงท าแบบการโฆษณาแต่ละชนิดพร้อมภาพประกอบ แลว้ส่งมาประกวดกนั ใครท าดีท่ีสุด ไดรั้บรางวลั 

 
แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกจิกรรม 

รายช่ือพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 

1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก 

1. แสดงความสนใจในการร่วมกิจกรรม     
2.ตั้งใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย     
3. รับผดิชอบการเรียนของตนและเพื่อน     



 
 
 
 
 
 
 รหสั 2000 – 1201      สัปดาห์ท่ี  14-15
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บทที ่9 
My e-life 

 
1. Listening and Speaking 
 : Chatting on iPhone 
 : Talking about website 
2. Reading 
 : The Difference : The internet and the Intranet 
 : Drafting an E-mail 
 : The Electronic mail 
3. Writing 
 : E-mail 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. การพูดคุยทาง Iphone ได ้
2. การพูดและคน้หาทาง Website 
3. ความแตกต่างของ Internet และ Intranet 
4. การร่าง E-mail 
5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
6. การเขียน E-mail 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. สามารถพูดคุยทาง Iphone ได ้



2. การพูดและคน้หาทาง Website 
3. ความแตกต่างของ Internet และ Intranet  
4. การร่าง E-mail 
5. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
6. การเขียน E-mail 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. สามารถพูดคุยทาง Iphone ได ้
2. สามารถหาขอ้มูลต่าง ๆ ทาง website ได ้
3. อธิบายความแตกต่างของ Internet และ Intranet ได ้
4. สามารถร่างและเขียน E-mail ได ้
 
เน้ือหาสาระ 
: Chatting on Iphone 
: Talking about website 
: The Difference : The Internet and The Internet 
: Drafting and E-mail 
: The Electronic mail 
: Writing “E-mail” 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัการพูดคุยทาง Iphone มีแบบหลากหลาย นกัเรียนรู้จกัใหบ้อกมาแต่ละชนิด มี
อะไรบา้ง มีขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้แตกต่างอะไรบา้ง แลว้ครูอธิบายตวัอยา่งในบทเรียนซ่ึงเป็นวธีิหน่ึงในหลาย ๆ 
วธีิ แลว้ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม นกัเรียนในหอ้ง กลุ่มละ 5-7 คน ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกท า Iphone ชนิดใดก็ได้
หา้มซ ้ ากนั บอกวธีิการคุยกนั มีแบบไหนบา้งอยา่งยอ่ ๆ ใหท้  าเป็นค าอธิบายอยา่งยอ่ ๆ และเขา้ใจง่าย ไม่
ขา้มขั้นตอน มีภาพประกอบผลดี และ ผลเสียมีอะไรบา้ง แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มท ารายงานส่งและส่งตวัแทนมา
พูดหนา้ชั้น เก็บคะแนนกลุ่ม 

 เม่ือพูดครบทุกกลุ่มแลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสีย 
 ครูใหน้กัเรียนพูดหนา้ชั้นเก่ียวกบั Internet และ Intranet 
 ครูใหน้กัเรียนหาตวัอยา่ง E-mail จาก Internet 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

 Text “Real life English 1” 



 Website ส าหรับคน้ควา้ 
  ตวัอยา่ง E-mail 
 ตวัอยา่ง Iphone แบบต่าง ๆ 
 Sentence stripes 
 ตวัอยา่ง การร่าง E-mail 

 
การวดัผลและประเมินผล 

 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการกรอกแบบฟอร์มการร่างและเขียน E-mail โดยพิจารณาความถูกตอ้ง การใช้
ค  าศพัทแ์ละส่ือความตามขอ้มูลท่ีตอ้งการไดถู้กตอ้งและสมบูรณ์ 

 สังเกตการร่วมกิจกรรมโดยใชแ้บบประเมินการร่วมกิจกรรม 
 

แบบประเมินผลการรายงานการอภิปรายกลุ่ม 
เกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนกลุ่มอ่ืนช่วยกนัประเมินโดยกรอกหมายเลข 

 
4   =    ดีมาก  3  =  ดี  2  =  พอใช ้  1  =  ตอ้งปรับปรุง 

 
กลุ่มที่ สรุปผลการอภิปราย ผลการประเมิน 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

 
 

 
 กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนรวบรวมการใช ้Iphone ชนิดต่าง ๆ รูปภาพ วธีิการใช,้ ขอ้ความแตกต่างของแต่ละชนิด และท า
เป็นรูปเล่ม หรือติดบอร์ดเป็นคะแนนกลุ่ม ใครท าถูกตอ้ง, สมบูรณ์ไดร้างวลั 

 
แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกจิกรรม 

รายช่ือพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ระดับคุณภาพ 

1 = น้อย 2 = ปานกลาง 3 = ดี 4 = ดีมาก 

กลุ่มท่ี.......................................

ผูป้ระเมิน 



1. แสดงความสนใจกระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรม     
2.ตั้งใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย     
3. รับผดิชอบการเรียนของตนและเพื่อน     
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ทบทวนบทที ่10 
Revisions 

(บทเรียนที ่1 – 9 ) 
ฝึกท าแนวข้อสอบ 


