
 
 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
ช่ือวิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2  (Real Life English 2)  

รหสัวิชา 1000-2102 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2546 

สาขาวิชาพ้ืนฐานประยกุต ์  
 
 

 
 

จดัท าโดย 
 
 

นายพูลสวสัด์ิ โคตพรหม 
 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวิทยาลยันครพนม 
 
 



รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
ช่ือวิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 รหสัวิชา 1000-2102 

 

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

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

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



 

ค าน า 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้   มุ่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิชาภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ รหัสวิชา 1000–0204  เล่มน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการสอน 
หรือเป็นแนวทางการสอนในรายวิชาเพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ พุทธศกัราช 2546 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 การจดัท าไดมี้การพฒันาเพื่อใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 16 หน่วย การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
คุณธรรมจริยธรรม ไวใ้นหน่วยการเรียนรู้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกบัเน้ือหา มีแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน พร้อมเฉลย มีใบงาน กิจกรรมปฏิบติั และส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลแก่ผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน 
 ผูจ้ดัท าหวงัวา่แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ีคงจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อครู-อาจารย์
และนกัเรียน หากมีขอ้เสนอแนะประการใด ผูจ้ดัท ายนิดีนอ้มรับไวเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขในคร้ังต่อไป 
 
 

                                                                                                            
ลงช่ือ  พูลสวสัด์ิ โคตพรหม 
   (นายพูลสวสัด์ิ โคตพรหม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สารบัญ 



 3 

 
 วิธีการใช้แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  4 

ตารางวเิคราะห์เนือ้หาที่สอดคล้องกบัจดุประสงค์รายวชิา และมาตรฐานรายวิชา 6 
 ก าหนดการสอนท่ีบรูณาการคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 7 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่บรูณาการคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   1 12 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   2 15 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่  3 19 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   4 23 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   5 28 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   6 32 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   7 36 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   8 40 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่   9 44 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่  10 48 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที ่ 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 
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วิธีการใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
1. ในการท ากิจกรรมทกุครัง้ ครูจะใช้แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะ      อนั

พึงประสงค์ ท าการสงัเกตและประเมินนกัเรียน  

2. ในขณะเดียวกนั เพื่อความเที่ยงตรงในการประเมิน ครูจะมอบแบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  ซึง่เป็นชดุเดียวกบัของครูให้ประธานกลุม่สงัเกตและประเมินนกัเรียน 

3. คณุลกัษณะที่ประเมินตลอดจนพฤติกรรมบง่ชีท้ี่ระบใุนแบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ที ่ศธ 1911/3363  ลงวนัที ่9 กรกฎาคม 2544 
เร่ือง แนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลการบูรณาการคณุธรรม ก าหนดให้ครูผู้สอนต้องบรูณาการคณุธรรม จริยธรรม    
คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ในทกุรายวิชา โดยให้มีคะแนน 20% เมื่อการจดัการเรียนการสอนครบทกุ 
รายวิชาตามโครงสร้างของหลกัสตูรแล้ว จะต้องมีการบรูณาการคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะ     อนั
พงึประสงค์ ครบ 11 คณุลกัษณะ 

ดงันัน้ คณุลกัษณะที่ประเมินตลอดจนพฤติกรรมบง่ชี ้ จึงขึน้อยูก่บัสถานศกึษาและครูเห็นสมควรวา่
เหมาะสมกบัเนือ้หาวชิาเพียงใด ตวัอยา่งที่แสดงมานีจ้ึงสามารถเปลีย่นแปลงได้ ในท่ีนีไ้ด้เลอืกคณุลกัษณะและ
พฤติกรรมบง่ชี ้จ านวน 7 คณุลกัษณะ (10 ข้อ) ก าหนดข้อละ 1 คะแนน 

4. เมื่อท าการประเมินในแต่ละครัง้ ครูจะน าคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนไปสรุปในแบบรวมคะแนน
การประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ เพื่อดพูฒันาการของนกัเรียน 

5. ครูมอบให้ประธานกลุ่มสรุปคะแนนการประเมินในแต่ละครัง้ที่ประเมินลงในแบบรวมคะแนน                   
การประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

6. หลงัจบภาคการศกึษา น าหลกัฐานคะแนนที่ได้ทัง้ 2 สว่น คือ จากครูและประธานกลุม่ไปสรุปลงใน
แบบสรุปผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  ในที่นีไ้ด้แบง่คะแนนที่ได้จากครู 
10% และจากประธานกลุม่ 10% ก็จะได้ผลรวมคะแนนคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
20% 
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ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบตัิเก่ียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่าน เขียน การฟัง-ดเูร่ืองราวต่างๆ บนัเทิงคดีจากสื่อโสตทศัน์ การ

สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนดเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว การบอกทิศทาง 

การบอกต าแหน่งที่ตัง้ สิ่งบนัเทิง การซือ้ ขายการต้อนรับ การสนทนาทางโทรศพัท์ การปฏิบตัิตาม

ค าสัง่ ขัน้ตอนการปฏิบัติ การอ่านเร่ืองทั่วไป ข้อความ ก าหนดการ ป้ายประกาศต่างๆ ที่พบใน

ชีวิตประจ าวนัจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์ม

ต่างๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา  การใช้เทคโนโลย็ี

สารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อน เพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้น

ข้อมลูจากแหลง่การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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 7 

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. ขอบขา่ยเนือ้หาวชิา
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 และมีความเช่ือมัน่ 
มีวินยัที่ด ี มีความสนใจใฝ่รู้
และความคิดริเร่ิม 

ความมีมนษุยสมัพนัธ์ 
ความมวีินยั 
ความรับผิดชอบ 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความรักสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี
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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 ที่เก่ียวข้องกบั
วนัและเวลาได้ถกูต้อง 

3. ถามและบอกเวลาได้  
4. อา่นตวัเลขและล าดบัได้

ถกูต้อง 
5. อา่นข้อความและตอบ

ค าถามได้ 
6. เขียนบนัทีกประจ าวนัได้ 
7. บอกความหมายค าศพัท์ที ่

เก่ียวกบัเวลาได้ 
8. พดูเก่ียวกบัเวลาโดยน า

ส านวนเก่ียวกบัเวลามา
ใช้ได้ถกูต้อง 
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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 
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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 
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สัปดาห์ 
ที่ 

ชื่อหน่วย/สาระส าคัญ 
หน่วย 
ที่ 

ชั่วโมง 
ที่ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ 

อนัพงึประสงค์ 
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 
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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 ี
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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 
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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 ที่ปรากฏ
ตามทีต่า่งๆ ได้ 

5. ถาม และบอกทิศทางได้ 
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 ี
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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 

ความมีมนษุยสมัพนัธ์ 
ความมวีินยั 
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17 3.  Proverbs 
4.  Article 

33-34 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 

ความรับผิดชอบ 
ความสนใจใฝ่รู้ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความรักสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

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

 
หมายเหตุ :  ก าหนดการสอนท่ีบรูณาการคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์นี ้ จดัท าขึน้

เพื่อเป็นแนวทางให้กบัครูเทา่นัน้ สามารถเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัครูและสถานศกึษาเป็นส าคญั 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 1 หน่วยที ่ - 

รหสัวิชา 2000-1202 วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี  1-2 

ช่ือหน่วย ปฐมนิเทศ 

เรื่อง  ปฐมนิเทศ 

จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

 

 

สาระส าคญั 
 ในการเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 ผูเ้รยีนจะไดรู้ข้อบขา่ยเนื้อหา มาตรฐาน แนวปฏบิตัริวมทัง้
การวดัผลและประเมนิผลเพื่อตรวจสอบความสามารถและทกัษะในการใชภ้าษา ทศันคต ิ เจตคต ิตามหลกัสตูรที่
ก าหนดไวม้ากน้อยเพยีงใด 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. มคีวามเขา้ใจในขอบขา่ยเนื้อหาวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 
2. รูแ้ละเขา้ใจในมาตรฐาน และแนวการปฏบิตัใินการเรยีน 
3. มคีวามเขา้ใจวธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
4. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถสงัเกตเหน็

ไดใ้นดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
มคีวามสามคัค ีกตญัญกูตเวท ี

 

เน้ือหาสาระ 
1. ขอบขา่ยเนื้อหาวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 
2. มาตรฐาน จุดเน้น และแนวปฏบิตัใินการเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 
แนวทางการวดัผลและการประเมนิผลการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครผููส้อนอภปิรายถงึขอบขา่ยของเนื้อหาสาระวชิา 
2. ครผููส้อนใหค้วามรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้และแนวทางปฏบิตัใินการเรยีน 
3. ครผููส้อนอภปิรายวธิกีารวดัผลและการประเมนิผลการเรยีนรูว้ชิาภาษาในชวีติจรงิ 2 
4. ครผููส้อนใหผู้เ้รยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีนจากหนงัสอืเรยีน 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสอืเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แผ่นใสแสดงมาตรฐานการเรยีนรูใ้นรายวชิา 
3. แผ่นใสแสดงวธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้
4. แผ่นใสเฉลยค าตอบแบบทดสอบก่อนเรยีน 
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หลกัฐาน 

การเชค็ชื่อเขา้เรยีนในวชิา 
การตรวจ Pre-test และ Exercise ต่างๆ 

 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

1. ใชแ้บบทดสอบก่อนเรยีน 
2. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 

เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบทดสอบก่อนเรยีน 
2. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครผููส้อนและผูเ้รยีน

ร่วมกนัประเมนิ  
 

เกณฑก์ารประเมินผล 
1. แบบทดสอบก่อนเรยีนไม่มเีกณฑผ์่าน ผูส้อนจะเกบ็คะแนนไวเ้ปรยีบเทยีบกบัคะแนนทีไ่ดจ้ากการ

ทดสอบหลงัจากเรยีนจบแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้
แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการ ประเมนิ

ตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหน้กัเรยีนฝึกการใชท้ัง้สีท่กัษะ (ฟัง พดู อ่าน และเขยีน) 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 2 หน่วยที ่1 

รหสัวิชา 2000-1202  วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 3-4 

ช่ือหน่วย  Dates and Time จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง  Dates and Time  
 

 

สาระส าคญั 
วนัและเวลาเป็นสิง่จ าเป็นในชวีติประจ าวนัทีน่ักศกึษาทุกคนจ าเป็นต้องเรยีนรู้ การบอกเวลา พูดถาม

ตอบเกี่ยวกบัเวลา วนัเดอืนปี และเขยีนบนัทกึ อ่านตารางต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเวลาได้ถูกต้องตามสากลนิยม 
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั การประกอบอาชีพ การประชาสมัพนัธ์เหตุการณ์ต่างๆ ในชุมชน ท้องถิ่น  
สงัคมโลก และเป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. พดูโตต้อบในชวีติประจ าวนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัและเวลาได ้
2. อ่านบทความ ประกาศ ตารางต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัและเวลาไดถู้กตอ้ง 
3. ถามและบอกเวลาได ้
4. อ่านตวัเลขและล าดบัไดถู้กตอ้ง 
5. อ่านขอ้ความและตอบค าถามได ้
6. เขยีนบนัทกึประจ าวนัได ้
7. บอกความหมายศพัทท์ีเ่กีย่วกบัเวลาได ้
8. พดูเกีย่วกบัเวลาโดยน าส านวนเกีย่วกบัเวลามาใชไ้ดถู้กตอ้ง 
9. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถสงัเกตเหน็

ไดใ้นดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
มคีวามสามคัค ีกตญัญกูตเวท ี

 

เน้ือหาสาระ 
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 
1.1 Present progressive Tense 

1.2 Number : ordinal and cardinal number 

4. Reading 

1.3 On the way to School 

1.4 My way 

1.5 Notices 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครผููส้อนถามผูเ้รยีนเกีย่วกบัเวลา What’s the time? What time is it? What day is today?  
What date is today?  

2. ใหท้ าแบบทดสอบก่อนเรยีน 
 

ขัน้สอน 

3. ใหผู้เ้รยีนศกึษาค าศพัทเ์กีย่วกบัเวลา การบอกเวลา และส านวนในการบอกเวลา 
4. ใหห้ดัอ่านตวัเลขเกีย่วกบั วนั เดอืน ปี วธิกีารอ่านปีครสิตศ์กัราช  
5. ใหผู้เ้รยีนศกึษาค ากรยิาทีใ่ชก้บัเวลาทีผ่่านไป การใช ้how long ในการถามเกีย่วกบัระยะเวลา  
6. ใหผู้เ้รยีนจบัคูแ่ลกเปลีย่นการถามเวลาดว้ย how long หลงัจากนัน้ ใหท้ าแบบฝึกหดั 
7. ฟังเทปและดรูปูภาพ เขยีนเวลาทีถู่กตอ้งตามทีไ่ดย้นิในแบบฝึกหดั 
8. ใหผู้เ้รยีนฝึกการสนทนาโดยใชส้ านวนประโยคเกีย่วกบัวนั เวลา วนัที ่ และเดอืน โดยเตมิค าใน  

บทสนทนาใหถู้กตอ้งจากแบบฝึกหดั และฝึกการพดูกบัเพื่อน โดยใชบ้ทสนทนาดงักล่าว 
9. ใหผู้เ้รยีนอ่านขอ้ความและขดีเสน้ใตส้ านวนตามค าศพัทท์า้ยบท ตอบค าถามในแบบฝึกหดั  
10. ฝึกเขยีนประโยคจากส านวนในขอ้ความ 
11. ครูผู้สอนอธิบาย present progressive tense แล้วฝึกการใช้ present progressive tense โดยเขียน

ประโยคใต้รูปภาพในแบบฝึกหัด จากข้อความที่ก าหนดไว้ โดยเลือกข้อความให้เหมาะสมกบั
รปูภาพ 

12. ใหผู้เ้รยีนอ่านและเขยีนเวลาทีถ่กูตอ้งตามรปูนาฬกิาทีแ่สดงไว ้ในแบบฝึกหดั 
 

ขัน้สรปุและการประยุกต ์

13. ใหผู้เ้รยีนน าเสนอตารางเวลาของตนเองโดยเน้นทีก่ารอ่านเวลา วนั เดอืน ปี 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสอืเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. เทป CD  
3. ใบงาน 
 

หลกัฐาน 

1. การเชค็ชื่อเขา้เรยีนในวชิา 
2. การตรวจ Pre-test และ Exercise ต่างๆ 
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การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยครผููส้อนและผูเ้รยีน

ร่วมกนัประเมนิ   
 

เกณฑก์ารประเมินผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ       

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหน้กัเรยีนฝึกการใชท้ัง้สีท่กัษะ (ฟัง พดู อ่าน และเขยีน) 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 3 หน่วยที ่2 

รหสัวิชา 2000-1202 วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 5-6 

ช่ือหน่วย  Food and Drinks จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง  Food and Drinks  

 

 

สาระส าคญั 
 อาหารและน ้าเป็นหนึ่งในปัจจยัสีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัทุกคนต้องเรยีนรูส้ านวนภาษาองักฤษที่
เกีย่วกบัสิง่เหล่านี้เพื่อใชใ้นการสือ่สารในชวีติประจ าวนั ดา้นการบอกรายชื่ออาหาร เครื่องปรุงอาหาร วธิกีารปรุง
อาหาร ประโยชน์และโทษของอาหารและเครื่องดื่ม ชนิดของเครื่องดื่ม ตลอดจนการสอบถามถงึความรูส้กึทมีต่ีอ
อาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ  ว่ามีรสชาดเป็นอย่างไร  ชอบหรือไม่ชอบ  เป็นต้น  เพื่อการสื่อสารใน
ชวีติประจ าวนั การประกอบอาชพี และเป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อไปในระดบัทีส่งูขึน้ 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. สามารถฟังและถ่ายทอดสิง่ทีฟั่งเกีย่วกบัอาหารและเครื่องดื่มใหผู้อ้ื่นรบัทราบได ้
2. สามรถพดูโตต้อบ บอกรายชื่ออาหารและเครื่องดืม่ชนิดต่างๆ สว่นผสมของอาหารและวธิปีรงุ

อาหารใหผู้อ้ื่นรบัทราบได ้
3. สามารถพดูโตต้อบบอกชนิดาของอาหารและเครื่องดืม่ทีต่นเองชอบ ไมช่อบ ตลอดจนประโยชน์

และโทษของอาหารใหผู้อ้ื่นทราบและเขา้ใจได ้
4. สามารถอ่านต าราอาหาร วธิกีารปรุงอาหาร และสามารถไปปฏบิตัแิละบอกกล่าวใหผุ้อ้ื่นเขา้ใจและ

ปฏบิตัติามได ้
5. สามารถเขยีนสว่นประกอบของอาหารและวธิกีารปรุงอาหารใหผู้อ้ื่นทราบและเขา้ใจได ้

 

เน้ือหาสาระ 
Type of Foods 

Food Substances 
Food and Drinks 
Information about Foods and Drinks 

 

สมรรถนะหลกั 
 1.  ทกัษะการพดู    2.  ทกัษะการฟัง 
 3.  ทกัษะการอ่าน    4.  ทกัษะการเขยีน 
 5.  ทกัษะการใชภ้าษาและวฒันธรรม  6.  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวับ่งช้ี 

สนทนาในเรื่องทกี าหนดใหแ้ละกลา้แสดงออก 
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โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
บอกใจความส าคญั รายละเอยีดจากบทสนทนาทีฟั่ง 
บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได ้
สามารถเขยีนบนัทกึไดต้ามเน้ือหาทีเ่รยีน 
สามารถเขยีน/สือ่สารไดถู้กตอ้งชดัเจน 
บรูณาการการใชภ้าษาพดู เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ใหน้กัเรยีนท า Pre-test และอธบิายบางสว่นทีเ่กดิความเขา้ใจผดิ พรอ้มน าเขา้สูเ่รื่องของอาหาร 
และเครื่องดื่มโดยการพดูคุย ซกัถามเกีย่วกบัค าศพัทเ์พื่อทดสอบความจ าเกีย่วกบัค าศพัทท์ี่
นกัเรยีนเคยรูจ้กัเช่น Have you breakfast?  

                   Bread,burgers,hotdog, salad , sandwich….. 
2. ชีแ้จงจุดประสงคก์ารเรยีน 
ขัน้สอน 
3. ครใูหน้กัเรยีนรูจ้กัชนิดและประเภทของอาหารทีน่กัเรยีนพบบ่อย หรอืเคยรบัประทาน (Types of 

Foods) โดยแยกเป็นหมวดหมู่ทัง้อาหารและเครื่องดืม่ หลงัจากนัน้ใหน้กัเรยีนอ่าน short passage 
‘Taste Buds’ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสมัพนัธก์บัการรบัรสโดย(/) จุดใดทีร่บัรสอาหาร salty  sweet bitter 
sour ตรวจสอบจาก passage ทีอ่่าน 

4. ใหน้กัเรยีนฟัง CD เกีย่วกบั Food Substances  ใหร้ะบวุ่าอาหารประเภทใดมสีารอาหารประเภท
ใดประกอบบา้งเช่น Energy Protein carbohydrate  Fat โดย (/)ในตารางธาตุอาหารใหต้รงกบัชื่อ
อาหาร ซึง่นกัเรยีนเหน็จากรปูภาพประกอบ นกัเรยีนสามารถตอบไดท้นัท ี

5. ครแูนะน าการรบัประทานอาหารประเภทใดควรบรโิภค และควรหลกีเลีย่ง ใหน้กัเรยีนอ่าน ‘Foods 
and Drinks’และแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัอาหารทีค่วรบรโิภคและมปีระโยชน์ต่อร่างกายและ
อาหารทีค่วรหลกีเลีย่งโดยท าเป็นการบนัทกึขอ้มลูในตารางทีก่ าหนดไวใ้หแ้ลว้น ามาเปรยีบเทยีบ
กบัเพื่อนกลุ่มอื่นๆ เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั  

6. ท าแบบฝึกหดัโดยใช ้ Adverb of Frequency ทีก่ าหนดใหท้า้ยขอ้ของแต่ละขอ้เขยีนในประโยคให้
ถูกตอ้งครอูธบิายประกอบและชีแ้นะรปูประโยคในการเขยีนประโยคบอกเล่าและประโยคค าถามที่
ถูกตอ้งผ่านแผ่นใส 

 Ex: Americans use cream in their coffee. (often) Americans often use cream in their coffee. 
 S + Adv.of frequency+V1(V1+s/es) S+is/am/are+adv.of frequency……….. 
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 Wh.+ do/does+S+adv.of frequency+V1?  :  What do you usually have for breakfast? 
            :  I usually have a hamburger for breakfast. 
ขัน้สรปุและการประยุกตใ์ช้ 
8. ใหน้กัเรยีนสรุปเรื่อง Food and Drinks ใหอ้่าน Nutritions informations จากซองอาหารหรอืกล่อง

นม อาหาร ถุงขนมและน าเสนอ Food Substances 
9. ตรวจแบบฝึกหดั Adverb of frequency และชีแ้จงใหน้กัเรยีนปรบัปรุงในสว่นทีเ่กดิความเขา้ใจผดิ 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
เทป/CD 
แผ่นใส 
real object ถุงขนม กล่องนม...... 
หนงัสอืเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 

การวดัและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
สงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม 
ตรวจแบบประเมนิการเรยีนรู ้
การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. การสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม (ภาคผนวก ง) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้และแบบประเมนิตนเอง เพื่อทดสอบความซื่อสตัย ์
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคลตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม คอืปานกลาง (50%  ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละแบบประเมนิตนเอง เกณฑผ์่าน คอื พอใช ้(5-6 คะแนน) 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
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.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 
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.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 4 หน่วยที ่2 

รหสัวิชา 2000-1202 วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 7-8 

ช่ือหน่วย  Food and Drinks  จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง  Food and Drinks  
 

 

สาระส าคญั 
 อาหารและน ้าเป็นหนึ่งในปัจจยัสีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัทุกคนต้องเรยีนรูส้ านวนภาษาองักฤษที่
เกีย่วกบัสิง่เหล่านี้เพื่อใชใ้นการสือ่สารในชวีติประจ าวนั ดา้นการบอกรายชื่ออาหาร เครื่องปรุงอาหาร วธิกีารปรุง
อาหาร ประโยชน์และโทษของอาหารและเครื่องดื่ม ชนิดของเครื่องดื่ม ตลอดจนการสอบถามถงึความรูส้กึทมีต่ีอ
อาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ  ว่ามีรสชาดเป็นอย่างไร  ชอบหรือไม่ชอบ  เป็นต้น  เพื่อการสื่อสารใน
ชวีติประจ าวนั การประกอบอาชพี และเป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อไปในระดบัทีส่งูขึน้ 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. สามารถฟังและถ่ายทอดสิง่ทีฟั่งเกีย่วกบัอาหารและเครื่องดื่มใหผู้อ้ื่นรบัทราบได ้
2. สามรถพดูโตต้อบ บอกรายชื่ออาหารและเครื่องดืม่ชนิดต่างๆ สว่นผสมของอาหารและวธิปีรงุ

อาหารใหผู้อ้ื่นรบัทราบได ้
3. สามารถพดูโตต้อบบอกชนิดาของอาหารและเครื่องดืม่ทีต่นเองชอบ ไมช่อบ ตลอดจนประโยชน์

และโทษของอาหารใหผู้อ้ื่นทราบและเขา้ใจได ้
4. สามารถอ่านต าราอาหาร วธิกีารปรุงอาหาร และสามารถไปปฏบิตัแิละบอกกล่าวใหผุ้อ้ื่นเขา้ใจและ

ปฏบิตัติามได ้
5. สามารถเขยีนสว่นประกอบของอาหารและวธิกีารปรุงอาหารใหผู้อ้ื่นทราบและเขา้ใจได ้

 

เน้ือหาสาระ 
Having meals and Cooking Foods 

2.1 Flavor , taste and Quality 
2.2 Ways to Prepare and Cook Foods 
2.3 Giving instructions 

3. Grammar Note 
       3.1 Quantity words: few, a few/ little, a little… 
 

สมรรถนะหลกั 
 1.  ทกัษะการพดู    2.  ทกัษะการฟัง 
 3.  ทกัษะการอ่าน    4.  ทกัษะการเขยีน 
 5.  ทกัษะการใชภ้าษาและวฒันธรรม  6.  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ตวับ่งช้ี 
1. สนทนาในเรื่องทกี าหนดใหแ้ละกลา้แสดงออก 
2. โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
บอกใจความส าคญั รายละเอยีดจากบทสนทนาทีฟั่ง 
บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได ้
สามารถเขยีนบนัทกึไดต้ามเน้ือหาทีเ่รยีน 
สามารถเขยีน/สือ่สารไดถู้กตอ้งชดัเจน 
บรูณาการการใชภ้าษาพดู เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีน 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครทูบทวนเรื่อง Foods and Drinks และการใชค้ าถามถามตอบ ครใูหน้กัเรยีนเสนอแนะวธิกีาร
ท าอาหาร 1 อย่าง ใหน้กัเรยีนคดิเอง เช่น ประเภท ทอด ตม้ .... 

2. ครชูีแ้จงจุดประสงคก์ารเรยีน 
 ขัน้สอน 

3. ครใูหน้กัเรยีนอธบิายวธิกีารท าอาหารประเภททอด ตม้ .......และขัน้ตอนการเตรยีม วธิกีารท า 
โดยศกึษาค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเตรยีมและปรุงอาหารจากหนงัสอืเรยีนโดยท าแบบฝึกหดั 

4. เลอืกค าทีก่ าหนดให ้ เขยีนเตมิทีร่ปูภาพแต่ละรปู เช่น pour, mix, fry, bake ,steam….. และ(/)  
ในตารางรายชื่ออาหารตรงกบัวธิกีารประกอบอาหารแบบใด  

5. ครอูธบิายการใชภ้าษาเพื่อการสือ่สารกนัในเรื่องของการกนิซึง่เป็นวฒันธรรมของแต่ละชาตแิต่ละ
ภาษาดงันัน้การสือ่สารทีม่กัจะสรา้งความคุน้เคยกนัอกีแบบหนึ่งกค็อืการถามเรื่องอาหาร หรอืการ
รบัประทานอาหาร ความชอบหรอืไมช่อบอาหารประเภทใดครอูธบิายและแนะน าในเรื่องของการ
บรโิภคอาหารต่อวนั ควรรบัประทานบ่อยมากน้อยเพยีงใดโดยใชโ้ครงสรา้งทางภาษา มาปรบัใช้
ในการสือ่สารใหผู้อ้ื่นเขา้ใจคอื การใชค้ าถาม ถามเช่น   

* What’s your favorite snack?  * What are you going to have breakfast? 
  * Have you ever tried Indian food?  * I feel like eating out. 

 การใชร้ปูประโยคในการพดูว่าชอบหรอืไมช่อบอาหารประเภทใด 
* S+ prefer+gerund/noun + to +gerund/noun 

 * S+ would rather +V1 +than +V1 
 * S+ is/am/are+fond of +V-ing+object/noun 
6. นกัเรยีนท าแบบฝึกหดั และน าสง่ใหค้รตูรวจ Ex: 6.5 โดยดรูปูแบบโครงสรา้งประโยคประกอบ 
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7. นกัเรยีนท าแบบฝึกหดัโดยเตมิบทสนทนาใหถู้กตอ้งโดยใชค้ าทีก่ าหนดให ้ แลว้เฉลยค าตอบพรอ้ม
กบัครอูธบิายการใช ้  Sequence words ในการบอกขัน้ตอนของการประกอบอาหารเช่น First, 
then ,next, Finally, last 

8. ใหน้กัเรยีนอ่านดา้นหลงั ซองบะหมีส่ าเรจ็รปูทีค่รนู ามาให ้ ใหน้กัเรยีนสงัเกต instructions จะม ี
Sequence words  ประกอบอยู่ดว้ย โดยใหน้กัเรยีนฝึกเขยีนอย่างง่ายตามแบบฝึกหดั Eน า 
Sequence wordsมาเตมิใหถู้กตอ้งตามล าดบั แลว้เรยีงล าดบัการประกอบอาหารใหถู้กตอ้งโดยใส่
หมายเลขทีร่ปูภาพ ใหน้กัเรยีนเรยีงล าดบั 

   ‘How to make a cup of instant coffee’ 
9. มอบหมายใหน้กัเรยีนเขยีน instructions โดยชีแ้นะใหน้กัเรยีนดจูากซองอาหารทีม่ขีายทัว่ไป 

น าสง่คร ูเพื่อเป็นการฝึกการเขยีนและการอ่านภาษาองักฤษ 
9. หลงัจากนัน้ครใูหน้กัเรยีนฝึกการพดูซกัถามโดยใช ้ How much . How many and quantity 

words : few  , a few, little, a litte และการเชญิชวนใหป้รุงอาหารหรอืประกอบอาหารทานกนัเอง 
โดยใช ้ Let’s make a/an…..และการตอบรบั We can’t . /We don’t have any…………….. 
ศกึษาจาหนงัสอืประกอบและฝึกการเขยีนก่อนน าไปพดูจาก Ex:6.6 B 

10. การใช ้ How many , How much ใหน้กัเรยีนดรูปูแบบโครงสรา้งประโยคจากหนงัสอืเรยีนและฝึก
ท าแบบฝึกหดั  

11. ใหน้กัเรยีนศกึษา Quantity words จากหนงัสอืเรยีน และท าแบบฝึกหดั  ครจูะคอยชีแ้นะในกรณีที่
นกัเรยีนสบัสน 

12. ใหน้กัเรยีนจบัคู่สนทนาถาม ตอบ และท า Extra Exercise 
ขัน้สรปุและการประยุกตใ์ช้ 
13. ใหน้กัเรยีนสรุปและระบุว่าเกีย่วขอ้งกบัชวีติจรงิอย่างไร 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ซองขนม, บะหมีส่ าเรจ็รปู..... 
2. หนงัสอืเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

การวดัและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
3. สงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิการเรยีนรู ้
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
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 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. การสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม (ภาคผนวก ง) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้และแบบประเมนิตนเอง เพื่อทดสอบความซื่อสตัย ์
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ภาคผนวก จ) 

เกณฑก์ารประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคลตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม คอืปานกลาง (50%  ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละแบบประเมนิตนเอง เกณฑผ์่าน คอื พอใช ้(5-6 คะแนน) 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

 



 27 

บนัทึกหลงัการสอน 
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 .................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 5 หน่วยที ่3 

รหสัวิชา 2000-1202 วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 9-10 

ช่ือหน่วย  At the restaurant จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง  At the restaurant  

 

 

สาระส าคญั 
 การดื่มกนิถอืว่ามคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัชวีติความเป็นอยู่ของทุกๆ คน ซึง่ทุกคนตอ้งมกีารสื่อสาร
ติดต่อกนัเมื่อเวลารบัประทานอาหารตามสถานที่ต่างๆ  ด้วยภาษาองักฤษที่สุภาพ ด้วยเหตุนี้เราจ าเป็นต้อง
เรยีนรูค้ าศพัท์ ส านวนและโครงสร้างทางภาษาองักฤษที่จะน ามาใชใ้นการสื่อสารในสถานการณ์ดงักล่าว  อาทิ
เช่น  ค าศพัท์ที่เกี่ยวกบัอาหารและเครื่องดื่ม ส านวนเกี่ยวกบัการต้อนรบัแขกที่มารบัประทานอาหาร และการ
จ่ายเงนิหลงัจากการรบัประทานอาหารสิน้สดุลง 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. มคีวามรูก้วา้งๆ เกีย่วกบัเรื่องอาหารหรอืภตัตาคาร และสามารถพดูคุยสัง่อาหารได ้ ในรา้นอาหาร

ทุกระดบั 
2. สามารถอ่านรายการอาหารและขอ้ความต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการรบัประทานอาหารแลว้สรุป พดู หรอื

เขยีนใหผู้อ้ื่นฟังรู ้เขา้ใจ และปฏบิตัติามได ้
3. สามารถเขยีนรายการอาหาร สัง่อาหาร จองสถานที ่และขอ้ความอื่นทีเ่กีย่วกบัการสัง่อาหาร การ

จองสถานที ่และการจ่ายเงนิ 
 

เน้ือหาสาระ 
1. Eating out 

 Restaurants and Personnel 
 Agreement 

 

สมรรถนะหลกั 
 1.  ทกัษะการพดู    2.  ทกัษะการฟัง 
 3.  ทกัษะการอ่าน    4.  ทกัษะการเขยีน 
 5.  ทกัษะการใชภ้าษาและวฒันธรรม  6.  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวับ่งช้ี 

1. สนทนาในเรื่องทีก่ าหนดใหแ้ละกลา้แสดงออก 
2. บรรยาย อธบิายและบอกวตัถุประสงค ์
3. โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
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4. บอกใจความส าคญั รายละเอยีดจากบทสนทนาทีฟั่ง 
5. บอกความหมายค าศพัท ์ส านวน 
6. บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
7. สามารถเขยีนบนัทกึไดต้ามเน้ือหาทีเ่รยีน 
8. สามารถเขยีน/สือ่สารไดถู้กตอ้งชดัเจน 
9. บรูณาการการใชภ้าษาพดู เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
10. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
11. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
12. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
13. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีน 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ใหน้กัเรยีนท า Pre-test  และอธบิายหลงัจากนกัเรยีนท าเสรจ็แลว้น าสง่ 
2. ครชูีแ้จงจุดประสงคก์ารเรยีน 

 ขัน้สอน 
3. นกัเรยีนศกึษา ค าศพัทท์ีเ่กีย่วกบับุคคล  อาหาร แต่ละประเภท รา้นอาหาร ระดบัของรา้นอาหาร 

และบ่งชีร้า้นอาหารจากรปูภาพเป็นรา้นอาหารประเภทใด 
4. อธบิายประเภทของอาหารเช่น fries, appetizer, dessert, dirnk, main courses  และชื่ออาหาร 

ใหน้กัเรยีน(/)ในช่องประเภทของอาหารใหต้รงกบัชื่ออาหารทีป่ระกอบรปูภาพ ครเูลอืกนกัเรยีนให้
เป็นผูต้อบเพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจและตรวจค าตอบพรอ้มกนัทัง้ชัน้  

5. นกัเรยีนเตมิบทสนทนาดว้ยค าทีก่ าหนดให ้ 
6. ครตูัง้ค าถามถามนกัเรยีน What do you do when you eat out? 
7. ใหน้กัเรยีนคดิและตอบค าถามครู โดยครชูีแ้นะใหบ้า้งเช่น look at the menu 
8. ใหน้กัเรยีนดสู านวนจากหนงัสอืเลอืกส านวนไปเขยีนใตร้ปูภาพใหเ้หมาะสมครถูามค าตอบที่

นกัเรยีนเขยีน 
9. อธิบายวิธีการใช้รูปประโยค So or neither ในการแสดงความเห็นคล้อยตาม (agreement) ให้

นกัเรยีนฝึกการใชแ้ละฝึกพดูแสดงการเหน็ดว้ยทีค่ลอ้ยตามกนัและคลอ้ยตามในเชงิปฏเิสธ โดยท า  
ซึง่ค าตอบนัน้ไม่ก าหนดแน่นอนขึน้อยู่กบัผูเ้รยีน 

 

ขัน้สรปุและการประยุกตใ์ช้ 
10. ใหน้กัเรยีนจบัคู่สนทนาแสดงความคดิเหน็คลอ้ยตามกนัโดยใช ้So, Neither 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนงัสอืเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
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การวดัและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
3. สงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิการเรยีนรู ้
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. การสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม (ภาคผนวก ง) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้และแบบประเมนิตนเอง เพื่อทดสอบความซื่อสตัย ์
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคลตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม คอืปานกลาง (50%  ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละแบบประเมนิตนเอง เกณฑผ์่าน คอื พอใช ้(5-6 คะแนน) 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
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บนัทึกหลงัการสอน 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 6 หน่วยที ่3 

รหสัวิชา 2000-1202 วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 11-12 

ช่ือหน่วย  At the restaurant จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง  At the restaurant  

 

 

สาระส าคญั 
 การดื่มกนิถอืว่ามคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัชวีิตความเป็นอยู่ของทุกๆ คน ซึง่ทุกคนตอ้งมกีารสื่อสาร
ติดต่อกนัเมื่อเวลารบัประทานอาหารตามสถานที่ต่างๆ  ด้วยภาษาองักฤษที่สุภาพ ด้วยเหตุนี้เราจ าเป็นต้อง
เรยีนรูค้ าศพัท์ ส านวนและโครงสร้างทางภาษาองักฤษที่จะน ามาใชใ้นการสื่อสารในสถานการณ์ดงักล่าว  อาทิ
เช่น ค าศพัท์ที่เกี่ยวกบัอาหารและเครื่องดื่ม ส านวนเกี่ยวกบัการต้อนรบัแขกที่มารบัประทานอาหาร และการ
จ่ายเงนิหลงัจากการรบัประทานอาหารสิน้สดุลง 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. มคีวามรูก้วา้งๆ เกีย่วกบัเรื่องอาหารหรอืภตัตาคาร และสามารถพดูคุยสัง่อาหารได ้ในรา้นอาหาร

ทุกระดบั 
2. สามารถอ่านรายการอาหารและขอ้ความต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการรบัประทานอาหารแลว้สรุป พดู หรอื

เขยีนใหผู้อ้ื่นฟังรู ้เขา้ใจ และปฏบิตัติามได ้
3. สามารถเขยีนรายการอาหาร สัง่อาหาร จองสถานที ่และขอ้ความอื่นทีเ่กีย่วกบัการสัง่อาหาร การ

จองสถานที ่และการจ่ายเงนิ 
 

เน้ือหาสาระ 
2. Dining out 

 Going to a restaurant 
 Ordering food 

 

สมรรถนะหลกั 
 1.  ทกัษะการพดู    2.  ทกัษะการฟัง 
 3.  ทกัษะการอ่าน    4.  ทกัษะการเขยีน 
 5.  ทกัษะการใชภ้าษาและวฒันธรรม  6.  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวับ่งช้ี 

1. สนทนาในเรื่องทกี าหนดใหแ้ละกลา้แสดงออก 
2. บรรยาย อธบิายและบอกวตัถุประสงค ์
3. โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
4. บอกใจความส าคญั รายละเอยีดจากบทสนทนาทีฟั่ง 
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5. บอกความหมายค าศพัท ์ส านวน 
6. บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
7. สามารถเขยีนบนัทกึไดต้ามเน้ือหาทีเ่รยีน 
8. สามารถเขยีน/สือ่สารไดถู้กตอ้งชดัเจน 
9. บรูณาการการใชภ้าษาพดู เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
10. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
11. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
12. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
13. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีน 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ทบทวนเรื่องการเรยีกชื่ออาหาร ประเภทของอาหาร และชีแ้จงจุดประสงคก์ารเรยีนรูเ้รื่องต่อไป 
ขัน้สอน 
2. ใหน้ักเรยีนฟัง CD ครอบครวั The Browns เขา้ไปนัง่รบัประทานอาหารและสัง่อาหาร ใหน้ักเรยีน

ฟังและจบัใจความเพื่อบ่งชี้ว่าใครสัง่อาหารประเภทใด  อะไรบ้าง  ครูตรวจค าตอบและอธิบาย
เกีย่วกบัวธิกีารสัง่อาหารตามธรรมเนียมทีค่วรปฏบิตัแิละใหน้กัเรยีนฝึกพดูส านวนในการสัง่อาหาร 
แลว้ท าแบบฝึกหดั  

3. ครตูรวจค าตอบ นกัเรยีนจบัคูฝึ่กสนทนาตามแบบฝึกหดั   
4. ใหน้กัเรยีนอ่านเมนูอาหาร และเขยีนราคาอาหารและเครื่องดื่ม  
5. “Going to a restaurant”  ครใูหน้กัเรยีนดรูปูภาพและ situations ทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอื และอธบิาย

การพดูบอกสถานทีต่ัง้ของรา้นอาหาร ใหน้กัเรยีนบอกสถานทีต่ัง้ของรา้นอาหาร ใหน้กัเรยีนสมมติ
เอง 

6. ใหน้กัเรยีนอ่านจบัใจความแลว้สรุปความโดยตรวจกบัขอ้ความทีก่ าหนดใหถู้กหรอื ผดิ    นกัเรยีน
เตมิขอ้ความในแบบฝึกหดัใหถู้กตอ้งโดยใชค้ าทีอ่ยูใ่นขอ้ความทีอ่่านนกัเรยีนท าแบบฝึกหดัโดยขดี
เสน้ใตเ้ลอืก preposition ใหถู้กตอ้ง 

ขัน้สรปุและการประยุกตใ์ช้ 
7. ใหน้กัเรยีนท า Extra activities โดยใหน้กัเรยีนเขยีนเมนูอาหาร และสลบักนัอ่าน 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. CD และเทป 
2. หนงัสอืเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
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การวดัและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
3. สงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิการเรยีนรู ้
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. การสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม (ภาคผนวก ง) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้และแบบประเมนิตนเอง เพื่อทดสอบความซื่อสตัย ์
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคลตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม คอืปานกลาง (50%  ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละแบบประเมนิตนเอง เกณฑผ์่าน คอื พอใช ้(5-6 คะแนน) 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
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 .................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 7 หน่วยที ่4 

รหสัวิชา 2000-1202 วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 13-14 

ช่ือหน่วย  Vacations จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง  Vacations  

 

 

สาระส าคญั 
 การพกัผ่อนหย่อนใจในวนัหยุดงาน (vacation) เป็นกจิกรรมทีจ่ าเป็นต่อชวีติความเป็นอยู่ซึง่ทุกคนตอ้ง
ประสบและตดิต่อสื่อสารกนัและกนัในดา้นการใช้ส านวนและภาษา (structure & expression) เพื่อการชกัชวน 
เชญิชวน การติดต่อจองสถานที่พกัผ่อน ทีพ่กั และแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ และการเขยีนจดหมายเล่าเหตุการณ์
ต่างๆ ทีป่ระสบใหผู้อ้ื่นไดร้บัทราบ ตลอดจนกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการเดนิทางไปพกัผ่อนตอนหยุด
งาน (taking a vacation) 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. สามารถฟังและสรุปเรื่องราวต่างๆเกีย่วกบักจิกรรมต่างๆ ในระหว่างการพกัผ่อนช่วงวนัหยุดงาน 
2. สามารถพูดโต้ตอบ ติดต่อสื่อสารด้านการจองที่พักและการท ากิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการ

พกัผ่อนช่วงวนัหยุดงาน 
3. สามารถอ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการพกัผ่อนช่วงวนัหยุดงาน สรุป ตอบค าถามและ

อธบิายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ 
 

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

สมรรถนะหลกั 
 1.  ทกัษะการพดู    2.  ทกัษะการฟัง 
 3.  ทกัษะการอ่าน    4.  ทกัษะการเขยีน 
 5.  ทกัษะการใชภ้าษาและวฒันธรรม  6.  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวับ่งช้ี 

1. สนทนาในเรื่องทกี าหนดใหแ้ละกลา้แสดงออก 
2. บรรยาย อธบิายและบอกวตัถุประสงค ์
3. โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
4. บอกใจความส าคญั รายละเอยีดจากบทสนทนาทีฟั่ง 
5. บอกความหมายค าศพัท ์ส านวน 
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6. บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
7. สามารถกรอกแบบฟอรม์ต่างๆ 
8. สามารถเขยีน/สือ่สารไดถู้กตอ้งชดัเจน 
9. บรูณาการการใชภ้าษาพดู เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
10. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
11. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
12. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
13. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีน 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ใหน้กัเรยีนท า Pre-test และเฉลยค าตอบ แลว้ชีแ้จงจุดประสงคก์ารเรยีน 
 

 ขัน้สอน 
2. ใหน้ักเรยีนศกึษาค าศพัทแ์ละส านวนทีเ่หน็พบเหน็บ่อยๆ เกีย่วกบัวนัหยุด  อธบิายการเตรยีมตวั

ในการไปพกัผ่อนวนัหยุด 
3. อธบิาย Accommodations โดยใหน้ักเรยีนดูรปูภาพทีพ่กัลกัษณะต่างๆ แลว้อ่านขอ้ความ ‘Samui 

Island’เตมิค าทีห่ายไปจากขอ้ความโดยเลอืกจากค าทีก่ าหนดใหต้รวจสอบค าตอบดูจากขอ้ความ
ของครผู่านแผ่นใส 

4. อธบิายอุปกรณ์ทีค่วรเตรยีมเมื่อไปพกัผ่อนวนัหยุดและความหมายของค าศพัทท์ีเ่ป็นอุปกรณ์ และ
ให้นักเรยีนเขยีนค าศพัท์ในช่องว่างใต้รูปภาพให้ถูกต้อง  เลือกอุปกรณ์ 5 อย่างส าหรบัที่จะไป
พกัผ่อนวนัหยุด  

5. work in pairs  จบัคู่สิง่ที่จะต้องท ากบัเหตุผลที่เหมาะสม  หลงัจากนัน้ครูพูดถึงกจิกรรมต่างๆ ที่
นิยมท ากนัใน      วนัหยุด โดยใหเ้ลอืกค าทีก่ าหนดใหเ้ตมิในช่องว่าง    

6. ครแูนะน าโครงสรา้งทางภาษาทีน่ ามาพดู เช่น  I’m going on a vacation next week. 
                 I’m going to have /take a vacation next week. 
           S+ am/is/are + going on ................... 
      “……………………. ……..to have /take …………… 
7. ใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดั แลว้ครตูรวจสอบการใชร้ปูแบบทางภาษาถูกตอ้งหรอืไม่ 
8. ใหน้กัเรยีนศกึษาส านวนในการพดูกบักจิกรรมหลายกจิกรรม แลว้ดจูากรปูภาพ แลว้เตมิส านวน

ใหถู้กตอ้ง 
9. ใหน้กัเรยีนฟัง CD และบ่งชีว้่าบุคคลใดท ากจิกรรมใดโดยลากเสน้โยงจากาบุคคลไปสูก่จิกรรม 
10. ครูอธบิายการสอบถามถึงสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจที่คนใกลช้ดิหรอืเพื่อนที่ไดไ้ปพกัผ่อนมาแล้ว 

โดยให้นักเรยีนใช้ประโยคสอบถามที่ถามว่าเคยกระท าหรอืไม่ในอดตี โดยให้นักเรยีนดูประโยค
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ตวัอย่าง และอธบิายโครงสร้างทางภาษาจากประโยคตวัอย่าง และอธบิายลกัษณะ Tense ที่ใช้
สอบถาม ในรปู  Present Perfect Tense 

 Have you ever +V.+object? 
 :Yes, S+have (has).  S+ have (has) already +V3 
 :No,  S+ haven’t (hasn’t).  S+ have (has) never+V3 

11. หลงัจากจบค าอธบิายแลว้ใหน้กัเรยีนฝึกการใชร้ปูประโยคใหถู้กตอ้งโดยฝึกท าแบบฝึกหดัเขยีน
ประโยคและเลอืกค ากรยิาจากทีก่ าหนดให ้ใหถู้กตอ้งตามโครงสรา้งประโยค  

 

ขัน้สรปุและการประยุกตใ์ช้ 
1. ใหน้กัเรยีนสรุปเกีย่วกบัวนัหยุดพกัผ่อน นกัเรยีนไดค้วามรูอ้ะไรบา้ง 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู ้
1. เทป/ CD 
2. รปูภาพสถานทีท่่องเทีย่ว/ ทีพ่กั 
3. หนงัสอืประกอบการเรยีนวชิา ภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 

การวดัและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
3. สงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิการเรยีนรู ้
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. การสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม (ภาคผนวก ง) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรูห้น่วยที ่2 และแบบประเมนิตนเอง เพื่อทดสอบความซื่อสตัย ์
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ภาคผนวก จ) 

เกณฑก์ารประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคลตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม คอืปานกลาง (50%  ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละแบบประเมนิตนเอง เกณฑผ์่าน คอื พอใช ้(5-6 คะแนน) 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์  คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
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บนัทึกหลงัการสอน 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 8 หน่วยที ่4 

รหสัวิชา 2000-1202 วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 15-16 

ช่ือหน่วย  Vacations จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง  Vacations  

 

 

สาระส าคญั 
 การพกัผ่อนหย่อนใจในวนัหยุดงาน (vacation) เป็นกจิกรรมทีจ่ าเป็นต่อชวีติความเป็นอยู่ซึง่ทุกคนตอ้ง
ประสบและตดิต่อสื่อสารกนัและกนัในดา้นการใช้ส านวนและภาษา (structure & expression) เพื่อการชกัชวน 
เชญิชวน การติดต่อจองสถานที่พกัผ่อน ทีพ่กั และแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ และการเขยีนจดหมายเล่าเหตุการณ์
ต่างๆ ทีป่ระสบใหผู้อ้ื่นไดร้บัทราบ ตลอดจนกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการเดนิทางไปพกัผ่อนตอนหยุด
งาน (taking a vacation) 
 

 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
1. สามารถฟังและสรุปเรื่องราวต่างๆทีเ่กีย่วกบักจิกรรมต่างๆ ในระหว่างการพกัผ่อนช่วงวนัหยุดงาน 
2. สามารถพูดโต้ตอบ ติดต่อสื่อสารด้านการจองที่พักและการท ากิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการ

พกัผ่อนช่วงวนัหยุดงาน 
3. สามารถอ่านเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการพกัผ่อนช่วงวนัหยุดงาน สรุป ตอบค าถามและ

อธบิายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจ 
 

เน้ือหาสาระ 
 2. Enquiries 
  2.1  Accommodation reservations 
  2.2  Fill out the form 
  2.3  Writing informal letter 
 

สมรรถนะหลกั 
 1.  ทกัษะการพดู    2.  ทกัษะการฟัง 
 3.  ทกัษะการอ่าน    4.  ทกัษะการเขยีน 
 5.  ทกัษะการใชภ้าษาและวฒันธรรม  6.  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวับ่งช้ี 

1. สนทนาในเรื่องทกี าหนดใหแ้ละกลา้แสดงออก 
2. บรรยาย อธบิายและบอกวตัถุประสงค ์
3. โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
4. บอกใจความส าคญั รายละเอยีดจากบทสนทนาทีฟั่ง 
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5. บอกความหมายค าศพัท ์ส านวน 
6. บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
7. สามารถกรอกแบบฟอรม์ต่างๆ 
8. สามารถเขยีน/สือ่สารไดถู้กตอ้งชดัเจน 
9. บรูณาการการใชภ้าษาพดู เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
10. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
11. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
12. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
13. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีน 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครทูบทวนเรื่อง inquiries ลกัษณะการใชป้ระโยค ใหน้กัเรยีนทบทวน 
2. ครชูีแ้จงจุดประสงคก์ารเรยีน 

 ขัน้สอน 
3. ครแูนะน าส านวนทีใ่ชใ้นการจองทีพ่กัโดยใชป้ระโยคทีส่ภุาพ I’d like… Can I  Have you got….. 
       * การสอบถามราคาทีพ่กั 
      * การใช ้such + a + adj. + noun +that +Subject +V. +obj. 
        Too + adj./adv. +to +V1 
        So+ adj./adv.+that+Subject + V+Obj. 
      * การกรอกแบบฟอรม์ ความรูเ้กีย่วกบัค าศพัทท์ีค่วรจะทราบเพื่อน าไปใชใ้นชวีติจรงิเมื่อตอ้ง

ไปพกัผ่อนจรงิ ใหน้ าสง่ครเูมื่อท าเสรจ็ 
4. ใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดั ใหน้กัเรยีนเตมิค าทีก่ าหนดไวใ้นกรอบสีเ่หลีย่ม แลว้เฉลยค าตอบโดยครู

อธบิายทลีะสว่นซึง่เหตุการณ์เกดิขึน้ในอดตี แลว้ใหฝึ้กการเปลีย่นกรยิาใหเ้ป็น Past simple tense  
5. ใหน้กัเรยีนท า  ซึง่เป็นแบบฝึกหดัเฉพาะทีจ่ะใหน้กัเรยีนฝึกความเขา้ใจและความจ าเลอืกค ากรยิา

ใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
6. จากแบบฝึกหดั  อธบิายรูปแบบของจดหมายและประเภทของจดหมายหลงัจากนัน้ให้นักเรยีน

เปลีย่นค ากรยิาในวงเลบ็เป็น tense ทีถู่กตอ้ง ตามเหตุการณ์ ครตูรวจสอบค าตอบเป็นรายบุคคล 
ขัน้สรปุและการประยุกตใ์ช้ 
7. ใหน้กัเรยีนสรุปและบอกวธิกีารจองทีพ่กัเมื่อไปเทีย่ว การกรอกแบบฟอรม์ในการเขา้พกัทีพ่กั  

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนงัสอืประกอบการเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
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การวดัและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
3. สงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิการเรยีนรู ้
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. การสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม (ภาคผนวก ง) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้และแบบประเมนิตนเอง เพื่อทดสอบความซื่อสตัย ์
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ภาคผนวก จ) 

เกณฑก์ารประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคลตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม คอืปานกลาง (50%  ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละแบบประเมนิตนเอง เกณฑผ์่าน คอื พอใช ้(5-6 คะแนน) 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 9 หน่วยที ่5 

รหสัวิชา 2000-1202 วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 17-18 

ช่ือหน่วย  Shopping จ  านวนชัว่โมง 4 ชม. 

เรื่อง  Shopping  

 

 

สาระส าคญั 

 การซื้อขายหรอืกิจกรรมการจบัจ่ายใช้สอย เป็นกิจกรรมของชีวิตประจ าวนัที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้  
เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจ าเป็นต้องเรยีนรู้ถึงมรรยาทและขัน้ตอนในการจบัจ่ายใช้สอย การสัง่ซื้อสนิค้า การต่อรอง
ราคาสนิค้า การประกาศขายสนิค้า  และการต้อนรบัลูกค้า การน าเสนอสนิค้าตลอดจนการบรกิารลูกค้า โดย
อาศยัการใชค้ าศพัท ์ส านวน และโครงสรา้งทางภาษาองักฤษอย่างมทีกัษะถูกตอ้งตามสากลนิยม ซึง่เป็นพืน้ฐาน
ในด้านการสื่อสารในสงัคม ชุมชน และสงัคมโลก เพื่อการด ารงชวีติ การประกอบอาชีพอย่างมีความสุข และ
การศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. พดูตดิต่อซือ้ขายโดยอาศยัส านวนต่างๆ ได ้
2. ฟัง สรุปความและตอบค าถามได ้
3. พดูแนะน าสนิคา้ การตอ้นรบัลกูคา้ได ้
4. สอบถามราคา และต่อรองราคาสนิคา้ได ้
5. อ่านป้ายราคาสนิคา้ได ้
6. ถามราคาสนิคา้โดยใช ้How much ………….? ได ้
7. อ่านตวัเลขบอกราคาสนิคา้ไดถ้กูตอ้ง 
8. เขยีนประกาศขายสนิคา้ได ้
9. อ่านขอ้ความและตรวจสอบค ากรยิาไดถู้กตอ้งตามโครงสรา้งภาษา 
10. อ่านขอ้ความและตอบค าถามได ้
11. ท าใบมอบหมายงานได ้
12. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถสงัเกตเหน็

ไดใ้นดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
มคีวามสามคัค ีกตญัญกูตเวท ี

 

เน้ือหาสาระ 
1. Reading 

1.1 Price label 
1.2 Advertisement 
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1.3 Money currency 

2. Grammar focus 
2.1 Active and Passive Voice 

2.2 Countable and Uncountable noun 
2.3 How much…………………..? 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ตรวจสอบค าตอบโดยการถามตอบ และให้ผู้เรียนศึกษา      
ค าศพัท ์เพื่อจะน าไปสูก่ารเรยีนรูก้ารซือ้ขาย shopping ในชวีติประจ าวนั 

 

ขัน้สอน 

2. ใหผู้เ้รยีนระบุค าศพัทต์ามรปูภาพใหเ้หมาะสม แลว้น าค าศพัทท์ีก่ าหนดไว ้เตมิขอ้ความใหส้มบรูณ์
จากแบบฝึกหดั A - B 

3. จากแบบฝึกหดั ใหผู้เ้รยีนบอกชื่อของสนิคา้ทีอ่ยู่ในรปูภาพและบอกความหมาย หลงัจากนัน้ฟัง 
CD  และบอกราคาของสนิคา้ โดยเขยีนใหต้รงกบัสนิคา้ 

4. ผูเ้รยีนฝึกการออกเสยีง ตวัเลข จ านวนเงนิ อ่านราคาสนิคา้ และฝึกการใชค้ าถามในการสอบถาม
ราคา โดยใช ้How much………………….? แบบฝึกหดั 

5. ใหผู้เ้รยีนฝึกพดูส านวนทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย ในสถานการณ์ทีเ่ป็นทัง้ผูซ้ือ้และผูข้าย ลกูคา้ 
6. การต่อรองราคาใหผู้เ้รยีนเลอืกตวัเลอืกเตมิในบทสนทนาทัง้ 4 บท หลงัจากนัน้ตรวจสอบค าตอบ 

และใหผู้เ้รยีนแสดงบทบาทสมมต ิสนทนาจากบทสนทนา ท าแบบฝึกหดั 

7. มอบหมายงานใหผู้เ้รยีนอ่านโฆษณาท าความเขา้ใจและฝึกเขยีนโฆษณาเป็นของตนเอง ก าหนด
ตวัสนิคา้เองโดยดรูปูแบบการเขยีนจากแบบฝึกหดั 

8. ใหผู้เ้รยีนอ่านและเลอืกค ากรยิาทีถู่กตอ้ง ครผููส้อนตรวจสอบค าตอบ พรอ้มกบัอธบิายขอ้ผดิพลาด
ทีเ่กดิขึน้จากการเขยีนประโยค active and passive voice จากแบบฝึกหดัที ่ 8.8 และใหผู้เ้รยีนท า
แบบฝึกหดัอกีครัง้  

 

ขัน้สรปุและการประยุกต ์

ใหผู้เ้รยีนน าเสนอการซือ้ขายสนิคา้ในสถานการณ์จ าลอง 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสอืเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. เทป CD 
3. ใบงาน 
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หลกัฐาน 

1. การเชค็ชื่อเขา้เรยีนในวชิา 
2. การตรวจ Pre-test และ Exercise ต่างๆ 

 

การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ส ารวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 

 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยครผููส้อนและผูเ้รยีน

ร่วมกนัประเมนิ   
 

เกณฑก์ารประเมินผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหน้กัเรยีนฝึกการใชท้ัง้สีท่กัษะ (ฟัง พดู อ่าน และเขยีน) 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
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.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 10 หน่วยที ่- 

รหสัวิชา 2000-1202 วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 19-20 

ช่ือหน่วย - จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง    

 

 

 
ทบทวน 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
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แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 11 หน่วยที ่6 

รหสัวิชา 2000-1202  วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 21-22 

ช่ือหน่วย  Sports จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง  Sports  

 

 

สาระส าคญั 
 กฬีาเป็นกจิกรรมหนึ่ง ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกโดยมกีารสื่อสารติดต่อกนัอยู่เสมอ  
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในท้องถิ่น  ชุมชน และสังคมโลก ซึ่งเราจ าเป็นต้องเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน และ
โครงสร้างทางภาษาที่เกี่ยวข้องกบักีฬาชนิดต่างๆ  อาทิ ค าศพัท์ที่เป็นชื่อของกีฬา อุปกรณ์ในการเล่นกีฬา  
จนสามารถน าไปใชต้ดิต่อสือ่สารไดอ้ย่างมทีกัษะทัง้สีด่า้น คอื ฟัง พูด อ่าน และเขยีน เพื่อความเป็นอยู่และการ
ประกอบอาชพีในทอ้งถิน่ ชุมชน และสงัคมโลก และเป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ฟังขอ้ความแลว้สรุปใจความส าคญัได ้
2. ตอบค าถามเกีย่วกบักฬีาไดถู้กตอ้ง 
3. พดูสือ่สารดา้นกฬีาโดยน าค าศพัทส์ านวนทีเ่รยีนรูไ้ปพดูไดถู้กตอ้ง 
4. พดูแนะน า และตอบรบัหรอืปฏเิสธได ้
5. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถสงัเกตเหน็

ไดใ้นดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
มคีวามสามคัค ีกตญัญกูตเวท ี

 

เน้ือหาสาระ 
1. Vocabulary Study 

1.1 Some popular sports 

1.2 Equipment 
2. Language focus 

2.1 Suggestion 
2.2 Accepting 

2.3 Refusing 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ใหผู้เ้รยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน 
2. ครผููส้อนถาม “Which sport do you like best ?” เพื่อน าเขา้สูเ่รื่องของกฬีา และตรวจสอบความ

เขา้ใจในการท าแบบทดสอบ 
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ขัน้สอน 

3. ใหผู้เ้รยีนระดมสมองน าเสนอกฬีาทีเ่ป็นทีน่ิยมในขณะนี้ และบอกถงึอุปกรณ์ประกอบกฬีาประเภทนัน้ 
เช่น  
- กอลฟ์นอกจากนี้ใหค้น้ควา้กฬีาประเภทลู่และลาน และประเภทอื่นๆ จาก internet และน ามา    

แบ่งปันความรูใ้หก้บัเพื่อนในชัน้พรอ้มรปูภาพประกอบ 
4. กฬีาแต่ละชนิดในการสือ่ความหมายใชภ้าษาในการสือ่ความหมายคอืค ากรยิาไม่เหมอืนกนั 

ครผููส้อนชีแ้นะใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาเพิม่เตมิจากหนงัสอืเรยีน และชีแ้จงวธิกีารเรยีกชื่อนกักฬีา โดย
การใช ้ suffixes –er เตมิทา้ยค ากรยิา หรอืทา้ยค าศพัทช์ื่อกฬีา เช่น football = footballer/golf   

= golfer/skate= skater หรอืจะใชค้ าว่า player ต่อทา้ยกไ็ด ้เช่น tennis  player นอกจาก suffix–er 

แลว้ยงัใช ้suffix –ist…. 
5. ใหผู้เ้รยีนท าแบบฝึกหดั 
6. จากแบบฝึกหดั ครผููส้อนอธบิายการใช ้ but ในประโยคทีแ่สดงความขดัแยง้กนั เช่น Ken likes 

playing football but he doesn’t like cycling. 

- ใหผู้เ้รยีนท าแบบฝึกหดัดจูากรปูภาพว่าเป็นกฬีาชนิดใดแลว้ใสช่ือ่กฬีา เช่น Ken is fond of 
playing (basketball) but she doesn’t like …..(ผูห้ญงิว่ายน ้า) ดงันัน้จะไดป้ระโยค Ken is 

fond of playing basketball but she  doesn’t like swimming. 

7. ใหผู้เ้รยีนน าเสนอความชอบหรอืไม่ชอบกฬีาประเภทใดของผูเ้รยีนเอง โดยองิประโยคในแบบฝึกหดัที ่
6.4 เป็นรายบุคคล 

8. ครผููส้อนอธบิาย Sports and Games ใหผู้เ้รยีนฟัง CD และท าเครื่องหมาย (/) ในช่องรปูเครือ่ง
กฬีา ว่าเป็น sports หรอื games ซึง่บุคคลทีผู่เ้รยีนไดย้นิจาก CD They don’t do (x) they haven’t 

done. 

9. ครผููส้อนใหผู้เ้รยีนเตมิประโยคสนทนาดว้ย it’s , have, which, do, is, what’s, what exercise 
ครผููส้อนน าประโยคจากบทสนทนามาถามใหผู้เ้รยีนตอบเพื่อฝึกการพดู และฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัใช้
ประโยคค าถามถามเพื่อน เช่น  What sport does Jane play? - She plays tennis 

 

ขัน้สรปุและการประยุกต ์

10. ใหผู้เ้รยีนสรุปกฬีาทีรู่จ้กั และซกัถามเพื่อนเกีย่วกบักฬีาและกฬีาทีช่อบ 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสอืเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. เทป และ CD 

3. ใบงาน 
 

หลกัฐาน 

1. การเชค็ชื่อเขา้เรยีนในวชิา 
2. การตรวจ Pre-test และ Exercise ต่างๆ 
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การวดัและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 

 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยครผููส้อนและผูเ้รยีน

ร่วมกนัประเมนิ  
เกณฑก์ารประเมินผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ      

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหน้กัเรยีนฝึกการใชท้ัง้สีท่กัษะ (ฟัง พดู อ่าน และเขยีน) 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
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.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 
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.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
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.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

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



 54 

 

 

แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 12 หน่วยที ่7 

รหสัวิชา 2000-1202 วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 23-24 

ช่ือหน่วย  Countries, Nationalities, Languages จ  านวนชัว่โมง 2 ช.ม. 

เรื่อง  Countries, Nationalities, Languages  

 

 

สาระส าคญั 
 สญัชาต ิ (nationality) ภาษา (language) ประชากร (population) และประเทศชาต ิ (Country) มสีว่น
เกีย่วขอ้งกบัการสือ่สารตลอดเวลา ดงันัน้ผูเ้รยีนตอ้งเรยีนรูค้ าศพัทส์ านวนภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัชาติ (nationality) 
ภาษา (language) ประชากร(population) และประเทศชาต ิ (country) ดงักล่าว อาท ิค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัชื่อ
ประเทศชาต ิ ภาษาและประชากรในประเทศนัน้ๆ พดูโตต้อบเกีย่วกบัการตอ้นรบัการสอบถาม ทีไ่ปทีม่าของ
บุคคลเหล่านัน้ ตลอดจนการเขยีนจดหมายตดิต่อกบัชาวต่างชาต ิ

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. มคีวามสามารถในการฟังเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบับุคคล สญัชาติ ประเทศชาติ และภาษา 

แลว้น าไปบอกกล่าวใหผู้อ้ื่นรู ้เขา้ใจ และน าไปปฏบิตัไิด้ 
2. มคีวามสามารถในการสือ่สาร โตต้อบเกีย่วกบัทีไ่ปทีม่าของบุคคลและสิง่ของไดถู้กตอ้งตามสากลนิยม 
3. มคีวามสามารถในการอ่านขอ้ความต่างๆ ที่เกี่ยวกบัความเป็นอยู่ของมนุษยชาติและน าไปสรุป

บอกกล่าวใหผู้อ้ื่นรูเ้ขา้ใจ และปฏบิตัไิด ้
4. สามารถเขยีนจดหมายและขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอยู่ของตนเองและมนุษยชาติให้  

ผูอ้ื่นรู ้เขา้ใจ และน าไปปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 
 

เน้ือหาสาระ 
1. Vocabulary study 
2. Questions and Answers 
3. Writing letter 
 

สมรรถนะหลกั 
 1.  ทกัษะการพดู    2.  ทกัษะการฟัง 
 3.  ทกัษะการอ่าน    4.  ทกัษะการเขยีน 
 5.  ทกัษะการใชภ้าษาและวฒันธรรม  6.  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวับ่งช้ี 

1. สนทนาในเรื่องทกี าหนดใหแ้ละกลา้แสดงออก 
2. โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
3. บอกใจความส าคญั รายละเอยีดจากบทสนทนาทีฟั่ง 
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4. ระบุค าส าคญัส านวนต่างๆ จากเรื่องทีฟั่ง 
5. บอกความหมายค าศพัท ์ส านวน 
6. บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
7. สามารถเขยีนบนัทกึไดต้ามเน้ือหาทีเ่รยีน 
8. สามารถเขยีน/สือ่สารไดถู้กตอ้งชดัเจน 
9. บรูณาการการใชภ้าษาพดู เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
10. บรูณาการการใชภ้าษาเขยีน เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
11. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
12. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
13. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
14. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ใหน้กัเรยีนท า Pre-test ก่อนทีจ่ะเรยีน และครูอธบิายจุดประสงคข์องการท าPre-test และการเรยีน  
ต่อไป 

 ขัน้สอน 
2. ใหน้กัเรยีนศกึษาVocabulary Study: nationality (Adjectives , suffixes) ศกึษาจากหนงัสอืเรยีน

และครอูธบิายการเตมิ suffixes ประกอบแบบฝึกหดั หลงัจากนัน้ท าแบบฝึกหดัประกอบความเขา้ใจ  
เกีย่วกบัสญัชาตขิองบุคคลทีม่าจากประเทศต่างๆ ในโลก 

3. ใหน้กัเรยีนฟัง CD และระบุว่าใครชื่ออะไรมสีญัชาตอิะไร  
4. ครตูรวจสอบค าตอบดว้ยการถามว่า Where does she come from? What’s her nationality? 

เพื่อจะเชื่อมโยงไปยงัแบบฝึกหดั   และใหน้กัเรยีนจบัคู่ถามตอบกนั 
5. ใหน้กัเรยีนศกึษาส านวน different from, similar to, the same +noun+as จากหนงัสอื และน าค า

เตมิในแบบฝึกหดั ครเูฉลยค าตอบดว้ยการการอ่านประโยคทีถ่กูตอ้งเพื่อทดสอบการฟังดว้ย 
6. ครอูธบิายวธิกีารใช ้ Reflexive pronoun แจกแจงวธิกีารใชต้ามตามรางจากแผ่นใส หลงัอธบิาย

เสรจ็และ oral drill แลว้ใหน้กัเรยีนฝึกการใชจ้ากแบบฝึกหดั  
7. การใช ้passive without preposition ‘by’ ทบทวนการใช ้Active and passive voice อกีครัง้ ให้

นกัเรยีนท าแบบฝึกหดัพรอ้มกบัทีค่รอูธบิายจะไดเ้กดิความเขา้ใจมากขึน้  
8. ใหน้กัเรยีนอ่านขอ้ความแลว้สรปุความ ถูกหรอืผดิ ‘Australia, the Island’ 
9. อ่านจดหมายโดยเลอืกค าทีเ่หมาะสมจากทีก่ าหนดใหใ้นวงเลบ็ แลว้ท า  and Extra exercise เป็นงาน

ทีม่อบหมายโดยเขยีนจดหมายลกัษณะคลา้ยจดหมายใน  แลว้น าสง่ 
ขัน้สรปุและการประยุกตใ์ช้ 
10. ใหน้กัเรยีนสนทนาถาม ตอบเกีย่วกบัสญัชาต ิประเทศ ตามรปูแบบโครงสรา้งทางภาษาทีเ่รยีน 
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ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. เทป/CD 
2. หนงัสอืประกอบการเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

 

การวดัและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
3. สงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิการเรยีนรูห้น่วยที ่1 
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม(ภาคผนวก ค) 
3. การสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม (ภาคผนวก ง) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้และแบบประเมนิตนเอง เพื่อทดสอบความซื่อสตัย ์
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคลตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม คอืปานกลาง (50%  ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละแบบประเมนิตนเอง เกณฑผ์่าน คอื พอใช ้(5-6 คะแนน) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
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 .................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 13 หน่วยที ่8 

รหสัวิชา 2000-1202  วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 25-26 

ช่ือหน่วย  In the Street  จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง  In the Street  
 

 

สาระส าคญั 

 การตดิต่อสื่อสารทางภาษาทัง้ที่เป็นความเรยีงและไม่ใช่ความเรยีงถอืว่ามคีวามส าคญัและจ าเป็นต่อ
ชวีิตประจ าวนั ของทุกๆ คน ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้เรยีนต้องเรียนรู้ค าศพัท์ส านวนเกี่ยวกบัการขอ  
ค าแนะน าและให้ค าแนะน า ตลอดจนเครื่องหมายต่างๆ ทัง้ที่เป็นความเรยีงและไม่ใช่ความเรยีง ซึ่งปรากฏอยู่
ทัว่ไปตามสถานที่ต่างๆ ในสาธารณชน ตามท้องถิน่ ชุมชน และสงัคมโลก ใหเ้ขา้ใจจนสามารถน าไปใช้ปฏบิตัิ 
ในชวีติประจ าวนั ดา้นการท างาน การประกอบอาชพี และเป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. ฟังแลว้สรุปความเกีย่วกบัเหตุการณ์ต่างๆ ในชวีติประจ าวนัได ้
2. พดูสือ่ความและใหค้ าแนะน าต่างๆ แกช่าวต่างชาตแิละคนแปลกหน้าได ้
3. น าเสนอขอ้มลูดา้นการเดนิทางภายในชุมชน ทอ้งถิน่ได ้
4. ถาม และบอกทศิทางได ้
5. บอกความหมายของค าศพัทท์ีพ่บเหน็ตามถนนได ้
6. อ่านค าแนะน าและเครื่องหมายต่างๆ ทีป่รากฏตามทีต่่างๆ 
7. พดูอนุญาต/หา้ม/กฎเกณฑ ์ดว้ยโครงสรา้งทางภาษาไดถู้กตอ้ง 
8. เขยีนสือ่ความโดยอาศยัเครื่องหมาย สญัลกัษณ์ไดด้ว้ยความมัน่ใจ 
9. น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
10. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถสงัเกตเหน็

ไดใ้นดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
มคีวามสามคัค ีกตญัญกูตเวท ี

 

เน้ือหาสาระ 
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 
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4. Grammar focus 
4.1 Gerund 

4.2 Permission/ obligation/ Prohibition 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ใหผู้เ้รยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน และครผููส้อนน าค าถามจากแบบทดสอบมาถามผูเ้รยีนเพื่อจะ
น าไปสูก่ารถามและบอกทศิทาง 

 

ขัน้สอน 

2. ใหผู้้เรยีนดูแผ่นใส แสดงที่ตัง้ของสถานที่แต่ละแห่งบนถนน โดยให้ผู้เรยีนสงัเกตค าศพัท์ที่ใชใ้น
การบอกทิศทาง และศึกษาค าศพัท์ที่จะพบบนท้องถนน โดยบอกความหมายของค าศพัท์นัน้ๆ 
ผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดั และเตมิค าทีห่ายไปในช่องว่าง หลงัจากนัน้ฟังเทปและท าเครื่องหมายบอก
ทศิทางในการขบัรถในแบบฝึกหดั ตรวจค าตอบทีถู่กตอ้งโดยดจูากแผ่นใส 

3. การแลกเปลีย่นขอ้มลู โดยการใชป้ระโยคค าสัง่ ค าสัง่หา้ม และการใหค้ าแนะน า ใหผู้เ้รยีนท า   
แบบฝึกหดั ประกอบการใชส้ านวนในการตอบและถามทศิทาง ใหผู้เ้รยีนจบัคู่ฝึกการใชส้ านวนใน
การถาม และบอกทศิทาง 

4. อ่าน ‘Traffic Jams’ และตอบค าถาม ขณะทีอ่่านใหผู้เ้รยีนขดีเสน้ใตค้ าศพัทท์ีป่รากฏในหนงัสอืเรยีน 
แบบฝึกหดัที ่

5. จากแบบฝึกหดั ใหผู้เ้รยีนอ่านป้ายประกาศและเครื่องหมาย และระบุป้ายกบัสถานทีต่ามทีก่ าหนด
ไวใ้นแบบฝึกหดั เฉลยค าตอบโดยครสูอบถามถงึป้ายประกาศและเครื่องหมายต่างๆ  

6. ใหผู้เ้รยีนดเูครื่องหมายทีบ่อกการหา้ม ‘Don’t + V1’ และเขยีนไวใ้ตเ้ครื่องหมายโดยเลอืกจากที่
ก าหนดไวใ้นแบบฝึกหดั 

 

ขัน้สรปุและการประยุกต ์

7. ใหผู้เ้รยีนสรุปและวธิกีารอ่านป้ายประกาศ เครื่องหมายต่างๆ  
8. ใหผู้เ้รยีนท าแบบทดสอบหลงัการเรยีน 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสอืเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. เทป CD 
3. แผ่นใส Overhead Projector 
4. ใบงาน 
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หลกัฐาน 

1. การเชค็ชื่อเขา้เรยีนในวชิา 
2. การตรวจ Pre-test และ Exercise ต่างๆ 

 

การวดัผลและประเมินผล 

วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 

 

เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ โดยครผููส้อนและผูเ้รยีน

ร่วมกนัประเมนิ  
 

เกณฑก์ารประเมินผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ       

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
ใหน้กัเรยีนฝึกการใชท้ัง้สีท่กัษะ (ฟัง พดู อ่าน และเขยีน) 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 14 หน่วยที ่9 

รหสัวิชา 2000-1202  วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 27-28 

ช่ือหน่วย  At the Office  จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง  At the Office  

 

 

สาระส าคญั 
 ในชวีติประจ าวนัการอ่านมไีดห้ลายรปูแบบ รวมถงึสือ่สิง่พมิพต่์างๆ ทีเ่ป็นภาษาองักฤษ ใหค้วามรูใ้น
ดา้นค าศพัทแ์ละโครงสรา้งประโยคทีส่ าคญัในภาษาองักฤษ ทีน่ าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. นกัเรยีนสามารถฟังเรื่องราวต่าง ๆ ภายในส านกังาน แลว้สรุปความน าไปสือ่สารไดอ้ย่างมทีกัษะ 
2. นกัเรยีนมคีวามสามารถในการพดูโทรศพัท ์การสือ่สารภายในส านกังานและภายนอกส านกังานได้

อย่างมทีกัษะ 
3. นกัเรยีนมคีวามสามารถในการจดบนัทกึขอ้ความทางโทรศพัท ์ สง่สารทาง Fax และ E-mail ได้

ถูกตอ้ง 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ

สงัเกตเหน็ไดใ้นดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ์ ความมวีนิัย ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู ้ความรูร้กัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 

เน้ือหาสาระ 
 ปฐมนิเทศ 
 1. At the Office  
  Office equipment 
   1.1  Fax 
   1.2  E-mail 
   1.3  Asking for permission 
 

สมรรถนะหลกั 
 1.  ทกัษะการพดู    2.  ทกัษะการฟัง 
 3.  ทกัษะการอ่าน    4.  ทกัษะการเขยีน 
 5.  ทกัษะการใชภ้าษาและวฒันธรรม  6.  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ตวับ่งช้ี 
1. สนทนาในเรื่องทกี าหนดใหแ้ละกลา้แสดงออก 
2. โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
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3. บอกใจความส าคญั รายละเอยีดจากบทสนทนาทีฟั่ง 
4. ระบุค าส าคญัส านวนต่างๆ จากเรื่องทีฟั่ง 
5. บอกความหมายค าศพัท ์ส านวน 
6. บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได ้
7. สามารถกรอกแบบฟอรม์ต่าง ๆ 
8. สามารถเขยีน/สือ่สารไดถู้กตอ้งชดัเจน 
9. บรูณาการการใชภ้าษาพดู เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
10. บรูณาการการใชภ้าษาเขยีน เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
11. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
12. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
13. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
14. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษากรเขยีน 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ใหน้กัเรยีนท า Pretest และตรวจคะแนนเพื่อเกบ็ไวเ้ปรยีบเทยีบหลงัจบบทเรยีน 
2. แจง้จุดประสงคก์ารเรยีน 

 ขัน้สอน 
3. ใหน้กัเรยีนระดมสมอง บอกชื่ออุปกรณ์ในส านกังานทีน่กัเรยีนคุน้เคยและเคยใชห้รอืเคยเหน็บ่อยๆ 

เป็นภาษาองักฤษ 
 โดยไม่เปิดหนงัสอื และท ารายการชื่ออุปกรณ์ส านกังานบนกระดาน แลว้ใหน้กัเรยีนตรวจสอบ

รายชื่ออุปกรณ์ส านกังานทีม่อียู่ในหนงัสอืเรยีน 
4. ครอูธบิายรายชื่อทีน่กัเรยีนไม่คุน้เคย หรอืทีน่กัเรยีนคาดว่าไมน่่าจะใช่อุปกรณ์ส านกังาน เช่น e- 

mail 
5. ครใูหน้กัเรยีนดรูปูภาพอุปกรณ์ส านกังานเพื่อทดสอบความจ าอกีครัง้แลว้ใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดั  

โดยใสช่ื่ออุปกรณ์ส านกังานใหถ้กูตอ้งตรงกบัรปูภาพแลว้น าชื่ออุปกรณ์นัน้ มาเตมิในบทสนทนาให้
ถูกตอ้ง 

6. ครอูธบิายค าว่า ‘device’ ซึง่นกัเรยีนไม่รูจ้กัและไม่เขา้ใจความหมาย 
 ครบู่งชี ้key words ใหน้กัเรยีนสงัเกต เช่น  file = filing/ calculate= calculator 
7. ครอูธบิาย Fax and e-mail ซึง่เป็น สว่นหนึ่งของ office equipment และอธบิายวธิกีารสง่ fax and 

e-mail  และการใชส้ านวนกบั fax and e-mail ใหก้ระชบัและเขา้ใจง่าย 
8. เพื่อฝึกความเขา้ใจและความรูใ้นการน าไปใช ้ ใหน้กัเรยีนเตมิส านวนทีก่ าหนดใหใ้น e-mail  and 

fax แลว้ใหน้กัเรยีนแลกเปลีย่นความคดิเหน็เรื่องการเตมิค าทีถู่กตอ้ง จากแบบฝึกหดั 
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9. หลังจากที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับอูปกรณ์ในส านักงานแล้ว  ครูชี้แจงอีกบทบาทหนึ่งในงาน
ส านกังานทีต่อ้งใชค้อืการขออนุญาต โดยใหน้กัเรยีนบอกประโยคทีใ่ชข้ออนุญาตจากประสบการณ์
ของนกัเรยีนทีผ่่านมา 

10. ใหน้กัเรยีนอ่านบทสนทนาแลดงการขออนุญาต แลว้ชีแ้จงศพัทส์ านวนทีน่ ามาใชใ้นการขออนุญาต 
โดยใหน้กัเรยีนศกึษาจาก Reading skill และทดลองท าแบบฝึกหดั  

11. ครตูรวจแบบฝึกหดัโดยเลอืกใหน้กัเรยีนตอบค าตอบทีถู่กตอ้ง 
ขัน้สรปุและการน าไปใช้ 
12. ใหน้กัเรยีนแสดงการขออนุญาตเขา้หอ้งและขออนุญาตเพือ่ท ากจิกรรมอื่น 
13. ใหน้กัเรยีนอธบิายการเขยีน fax and e-mail  

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนงัสอืประกอบการเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. แบบทดสอบ 

  
การวดัและการประเมินผล 

 วธิวีดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
3. สงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิการเรยีนรู ้
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. การสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม (ภาคผนวก ง) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้และแบบประเมนิตนเอง เพื่อทดสอบความซื่อสตัย ์
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ภาคผนวก จ) 

 เกณฑก์ารประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคลตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม คอืปานกลาง (50%  ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละแบบประเมนิตนเอง เกณฑผ์่าน คอื พอใช ้(5-6 คะแนน) 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
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ปัญหาท่ีพบ 
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.................................................................................................................................................. 
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แนวทางแก้ปัญหา 
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 .................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 15 หน่วยที ่9 

รหสัวิชา 2000-1202  วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 29-30 

ช่ือหน่วย  At the Office  จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง  At the Office  
 

 

สาระส าคญั 
 ในชวีติประจ าวนัการอ่านมไีดห้ลายรปูแบบ รวมถงึสื่อสิง่พมิพต่์างๆ ทีเ่ป็นภาษาองักฤษ ใหค้วามรูใ้น
ดา้นค าศพัทแ์ละโครงสรา้งประโยคทีส่ าคญัในภาษาองักฤษ ทีน่ าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้. 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. นกัเรยีนสามารถฟังเรื่องราวต่าง ๆ ภายในส านกังาน แลว้สรุปความน าไปสือ่สารไดอ้ย่างมทีกัษะ 
2. นกัเรยีนมคีวามสามารถในการพดูโทรศพัท ์การสือ่สารภายในส านกังานและภายนอกส านกังานได้

อย่างมทีกัษะ 
3. นกัเรยีนมคีวามสามารถในการจดบนัทกึขอ้ความทางโทรศพัท์ สง่สารทาง Fax และ E-mail ได้

ถูกตอ้ง 
4. มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ

สงัเกตเหน็ไดใ้นดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ์ ความมวีนิัย ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง      
ความสนใจใฝ่รู ้ความรูร้กัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 

เน้ือหาสาระ 
 2.  Office department 
  2.1.1  On the telephone 
  2.1.2  Memorandum 
 3.  Office positions 
  3.1  Am I qualified 
  3.2  Vocabulary 
สมรรถนะหลกั 
 1.  ทกัษะการพดู    2.  ทกัษะการฟัง 
 3.  ทกัษะการอ่าน    4.  ทกัษะการเขยีน 
 5.  ทกัษะการใชภ้าษาและวฒันธรรม  6.  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตวับ่งช้ี 

1. สนทนาในเรื่องทกี าหนดใหแ้ละกลา้แสดงออก 
2. โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
3. บอกใจความส าคญั รายละเอยีดจากบทสนทนาทีฟั่ง 
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4. ระบุค าส าคญัส านวนต่างๆ จากเรื่องทีฟั่ง 
5. บอกความหมายค าศพัท ์ส านวน 
6. บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
7. สามารถกรอกแบบฟอรม์ต่างๆ 
8. สามารถเขยีน/สือ่สารไดถู้กตอ้งชดัเจน 
9. บรูณาการการใชภ้าษาพดู เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
10. บรูณาการการใชภ้าษาเขยีน เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
11. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
12. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
13. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
14. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษากรเขยีน 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครอูา้งถงึอุปกรณ์ในส านักงาน และใหน้กัเรยีนบ่งชีถ้งึอุปกรณ์บางชนิดควรจะอยู่ในส านกังานใดหรอื
แผนกใด โดยใหน้กัเรยีนระดมสมองช่วยกนัจ าแนกอุปกรณ์ส านกังานและน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 

2. ครชูีแ้จงจุดประสงคก์ารเรยีน 
ขัน้สอน 
3. ใหน้ักเรยีนอ่านชื่อแผนกต่างๆ  และจบัคู่ชื่อแผนกระหว่างภาษาองักฤษกบัภาษาไทย หลงัจากนัน้ครู

ใหน้ักเรยีนอ่านประโยคเพื่อตคีวามหมายของประโยคทีบ่่งชีแ้ผนกอะไร โดยมแีผนกต่างๆ ก าหนดให ้
นกัเรยีนน ามาเตมิในช่องว่างทีว่่างอยู่ในแบบฝึกหดั ครูเลอืกถามนักเรยีนเพื่อหาค าตอบทีถู่กตอ้งของ
แบบฝึกหดั เป็นการเฉลยแบบฝึกหดัพรอ้มกนัทัง้ชัน้เรยีน 

4. ให้นักเรียนดู Organization Chart และฟัง CD เพื่อเติมข้อความใน Organization Chart ให้ถูกต้อง 
โดยครจูะอธบิายค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนก ซึง่มตี าแหน่งต่างๆ ปรากฏอยู่ รวมทัง้ตวัย่อต่างๆ 

5. นักเรยีนอ่านชื่อต าแหน่งทัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย หลงัจากนัน้อ่านค าจ ากดัความแลว้บ่งชี้ว่า
เป็นต าแหน่งอะไรจากแบบฝึกหดัให้นักเรยีนแลกเปลี่ยนกนัแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัค าตอบใน
แบบฝึกหดันี้  

6. หลงัจากที่เรยีนรูเ้กี่ยวกบัต าแหน่งงานและแผนกต่างๆ ในหน่วยงานแล้วนักเรยีนต้องเรยีนรูว้ธิกีาร
ติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ หรอืผู้ที่มาติดต่อโดยการใช้โทรศพัท์ ครูให้นักเรยีนฟังบทสนทนาทาง
โทรศพัทแ์ละใหน้กัเรยีนช่วยกนัตอบว่าไดย้นิค าพดูอะไรบา้งจากการสนทนาทางโทรศพัท์ 

7. ครอูธบิายค าศพัทแ์ละส านวนทีใ่ชใ้นการโทรศพัทเ์ริม่ตัง้แต่การยกหูโทรศพัทแ์ลว้พดู การตอบรบัทาง
โทรศพัทเ์มื่อมผีูโ้ทรมา 

8. ใหน้ักเรยีนศกึษาการรบัโทรศพัทแ์ละกล่าวอย่างมมีารยาทจากหนังสอืเรยีน แลว้ฝึกการใชส้ านวนใน
การโทรศพัทโ์ดยครจูะคอยชีแ้นะวธิกีารใช ้

9. ใหน้กัเรยีนดรูปูภาพจากหนงัสอืเรยีน แลว้เลอืกส านวนมาเตมิใหเ้หมาะสมกบับทสนทนาในรปูภาพ 



 68 

10. ครใูชว้ธิกีารถามตอบเพื่อเฉลยค าตอบทีถู่กตอ้ง  ใหน้กัเรยีนจบัคู่สนทนาจากแบบฝึกหดั 
11. เมื่อนักเรยีนรูแ้ละเขา้ใจวธิกีารตอบรบัโทรศพัทแ์ลว้ ครูไดช้ีแ้นะถงึการรบัฝากขอ้ความวธิกีารบนัทกึ

ข้อความและส่งข้อความที่ เรียกว่า  memorandum และการจดบันทึกด้วย  message form 
(message pad)  

12. ครอูธบิายรปูแบบของ memorandum  
13. ครฝึูกความรูค้วามเขา้ใจของนกัเรยีนโดยการใหน้กัเรยีนอ่านบทสนทนาทางโทรศพัทแ์ลว้น าขอ้มลู

มาจดบนัทกึใน message form และใหน้ าสง่ครเูพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งโดยใหท้ าเป็นงานที่
มอบหมาย  

ขัน้สรปุและการประยุกตใ์ช้ 
14. ครูให้นักเรียนท า Extra exercise ‘Am I qualified?’ เพื่อเป็นการประเมินตนเอง มีคุณสมบัติ

ใดบา้งมากน้อยเพยีงใด  แลว้ประเมนิจากคะแนนทีก่ าหนดให ้
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. Overhead Projector / แผ่นใส 
2. หนงัสอืเรยีนประกอบวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

การวดัและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
3. สงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิการเรยีนรู ้
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. การสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม (ภาคผนวก ง) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้และแบบประเมนิตนเอง เพื่อทดสอบความซื่อสตัย ์
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคลตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม คอืปานกลาง (50%  ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละแบบประเมนิตนเอง เกณฑผ์่าน คอื พอใช ้(5-6 คะแนน) 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
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.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 
.................................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 16 หน่วยที ่10 

รหสัวิชา 2000-1202 วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 31-32 

ช่ือหน่วย  Fiction and Non-fiction จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง  Fiction and Non-fiction  
 

 

สาระส าคญั 
 วรรณกรรม วรรณคด ี สารคด ีและขอ้เทจ็จรงิตางๆ มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัการด าเนินชวีติของ
มนุษยม์าตลอด อาท ินิทาน ความรูท้างประวตัศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์อากาศ และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนค าสภุาษิต
พงัเพย อย่างไรกต็ามนักเรยีน นักศกึษา และครูอาจารยต์้องเรยีนรูท้ าความเขา้ใจกบัสิง่ดงักล่าวใหถ่้องแท้เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารในสงัคม ทอ้งถิน่ ชุมชน และสงัคมโลก อนัยงัประโยชน์ต่อการประกอบอาชพีและ
การศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้. 
1. สามารถฟังนิทาน เรื่องเล่า ข้อเท็จจริงต่างๆ แล้วสรุปสื่อความให้บุคคลอื่นรู้ เข้าใจและน าไป

ปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 
2. สามารถโต้ตอบ  เล่าเหตุการณ์ ต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับนิทาน  ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ 

ประวตัศิาสตร ์ภูมศิาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างมทีกัษะ 
3. สามารถอ่านนิทาน บทความขอ้ความต่างๆ แลว้สรุปแยกแยะใจความส าคญัว่าเกีย่วกบัอะไร เป็น

เรื่องจนิตนาการหรอืขอ้เทจ็จรงิ 
4. สามารถเขยีนสรุปเรื่องราวต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นนิทานและขอ้เทจ็จรงิใหผู้อ้ื่นรู้ เขา้ใจจนน าไปปฏบิตัใิน

การด าเนินชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างมทีกัษะ 
5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษา สื่อความต่างๆ อันเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและ

การศกึษาต่ออย่างมคีวามสขุ 
 

เน้ือหาสาระ 
1. Vocabulary study 
2. Reading stories 
 

สมรรถนะหลกั 
 1.  ทกัษะการพดู    2.  ทกัษะการฟัง 
 3.  ทกัษะการอ่าน    4.  ทกัษะการเขยีน 
 5.  ทกัษะการใชภ้าษาและวฒันธรรม  6.  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ตวับ่งช้ี 
1. สนทนาในเรื่องทกี าหนดใหแ้ละกลา้แสดงออก 
2. บอกใจความส าคญั รายละเอยีดจากบทสนทนาทีฟั่ง 
3. บอกความหมายค าศพัท ์ส านวน 
4. บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
5. สามารถเขยีนบนัทกึไดต้ามเน้ือหาทีเ่รยีน 
6. สามารถเขยีน/สือ่สารไดถู้กตอ้งชดัเจน 
7. บรูณาการการใชภ้าษาพดู เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
8. บรูณาการการใชภ้าษาเขยีนเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
9. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
10. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
11. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
12. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีน 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ใหน้กัเรยีนท า Pre-test แลว้เฉลยค าตอบ ครพูดูน าเรื่อง fiction and non-fictionและขีแ้จง       
จุดประสงคก์ารเรยีน 

 ขัน้สอน 
1. ใหน้กัเรยีนศกึษา Vocabulary study ซึง่แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่คอื fiction , non-fiction, proverbs จาก

หนงัสอืเรยีนแลว้อ่าน short stories และบ่งชีเ้รื่องใดเป็น fiction or Non-ficiton 
2. ใหน้กัเรยีนฟัง CD และเลอืกประโยคทีก่ าหนดใหใ้หเ้หมาะสมกบัรปูภาพขณะฟังเทป ครเูปิด CD 

หลายครัง้เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้กดิทกัษะการฟังทีด่ขี ึน้แลว้เรยีงล าดบัรปูภาพใหถู้กตอ้งหลงัจากนัน้
น ามาเขยีนเป็น short story  

3. ดูรูปภาพการต์ูนกระต่ายกบัเต่าแล้วขดีเสน้ใต้ค าที่ถูกต้องในวงเลบ็เฉลยค าตอบโดยการอ่านให้
นกัเรยีนฟังและใหน้กัเรยีนตรวจค าตอบตามไป 

4. ใหน้กัเรยีนท าแบบฝึกหดั  
ขัน้สรปุและการประยุกตใ์ช้ 
5. ให้นักเรยีนเล่านิทานอสีป และบอกสุภาษิตหลงัจากเล่าจบ เพื่อนๆ ช่วยกนัแสดงความคดิเห็น

เกีย่วกบันิทานอสีบ 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. เทป/CD 
2. รปูภาพนิทานสภุาษติ 
3. หนงัสอืเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
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การวดัและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
3. สงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิการเรยีนรู ้
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. การสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม (ภาคผนวก ง) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้และแบบประเมนิตนเอง เพื่อทดสอบความซื่อสตัย ์
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคลตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม คอืปานกลาง (50%  ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละแบบประเมนิตนเอง เกณฑผ์่าน คอื พอใช ้(5-6 คะแนน) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
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.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
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.................................................................................................................................................. 
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 .................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 17 หน่วยที ่10 

รหสัวิชา 2000-1202 วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 33-34 

ช่ือหน่วย  Fiction and Non-fiction จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง  Fiction and Non-fiction  
 

 

สาระส าคญั 
 วรรณกรรม วรรณคด ี สารคด ีและขอ้เทจ็จรงิตางๆ มคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัการด าเนินชวีติของ
มนุษยม์าตลอด อาท ินิทาน ความรูท้างประวตัศิาสตร ์วทิยาศาสตร ์อากาศ และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนค าสภุาษิต
พงัเพย อย่างไรกต็ามนักเรยีน นักศกึษา และครูอาจารยต์้องเรยีนรูท้ าความเขา้ใจกบัสิง่ดงักล่าวใหถ่้องแท้เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารในสงัคม ทอ้งถิน่ ชุมชน และสงัคมโลก อนัยงัประโยชน์ต่อการประกอบอาชพีและ
การศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้. 
1. สามารถฟังนิทาน เรื่องเล่า ข้อเท็จจริงต่างๆ แล้วสรุปสื่อความให้บุคคลอื่นรู้ เข้าใจและน าไป

ปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง 
2. สามารถโต้ตอบ  เล่าเหตุการณ์ ต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับนิทาน  ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ 

ประวตัศิาสตร ์ภูมศิาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างมทีกัษะ 
3. สามารถอ่านนิทาน บทความขอ้ความต่างๆ แลว้สรุปแยกแยะใจความส าคญัว่าเกีย่วกบัอะไร เป็น

เรื่องจนิตนาการหรอืขอ้เทจ็จรงิ 
4. สามารถเขยีนสรุปเรื่องราวต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นนิทานและขอ้เทจ็จรงิใหผู้อ้ื่นรู้ เขา้ใจจนน าไปปฏบิตัใิน

การด าเนินชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างมทีกัษะ 
5. มีความรู้ความสามารถด้านภาษา สื่อความต่างๆ อันเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและ

การศกึษาต่ออย่างมคีวามสขุ 
 

เน้ือหาสาระ 
3. Proverbs 
4. articles 
 

สมรรถนะหลกั 
 1.  ทกัษะการพดู    2.  ทกัษะการฟัง 
 3.  ทกัษะการอ่าน    4.  ทกัษะการเขยีน 
 5.  ทกัษะการใชภ้าษาและวฒันธรรม  6.  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ตวับ่งช้ี 
13. สนทนาในเรื่องทกี าหนดใหแ้ละกลา้แสดงออก 
14. บอกใจความส าคญั รายละเอยีดจากบทสนทนาทีฟั่ง 
15. บอกความหมายค าศพัท ์ส านวน 
16. บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดและตอบค าถามจากเนื้อเรื่องได้ 
17. สามารถเขยีนบนัทกึไดต้ามเน้ือหาทีเ่รยีน 
18. สามารถเขยีน/สือ่สารไดถู้กตอ้งชดัเจน 
19. บรูณาการการใชภ้าษาพดู เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
20. บรูณาการการใชภ้าษาเขยีนเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
21. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
22. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
23. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 
24. บรูณาการการใชส้ือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีน 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. ใหน้กัเรยีนทบทวนทีเ่รยีนมา 
 ขัน้สอน 

1. ให้นักเรยีนจบัคู่ Proverbs with their meanings in Thai ในแบบฝึกหดันี้ หลงัจากเฉลยค าตอบ
แลว้ใหน้กัเรยีนไปคน้ควา้ proverbs อื่นๆ นอกจากทีม่อียู่ในหนงัสอืเรยีน  

2. ใหน้กัเรยีนฝึกพดู proverbsโดยเตมิวลทีีห่ายไปจาก proverbใหส้มบรูณ์ดว้ยวลทีีก่ าหนดให ้
3. ใหน้กัเรยีนฟัง CD และเลอืกประโยคทีก่ าหนดใหใ้หเ้หมาะสมกบัรปูภาพขณะฟังเทป ครเูปิด CD 

หลายครัง้เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้กดิทกัษะการฟังทีด่ขี ึน้แลว้เรยีงล าดบัรปูภาพใหถู้กตอ้งหลงัจากนัน้
น ามาเขยีนเป็น short story  

4. ให้นักเรียนศึกษาประโยคขอร้อง ประโยคขอโทษ และการตอบรับจากหนังสือเรียนแล้วท า
แบบฝึกหดัประกอบ  และฝึกสนทนาขอรอ้ง ขอโทษ และตอบรบั 

5. ให้นักเรยีนอ่านขอ้ความส่วนหนึ่งของประวตัศิาสตร์ และเติมประโยคที่หายไปซึ่งอยู่ในเนื้อเรื่อง   
E นกัเรยีนอ่าน poem แลว้เลอืกค าทีเ่หมาะสมกบับทโคลงนัน้ ซึง่นกัเรยีนสามารถดคู าตอบไดจ้าก
เน้ือเรื่องทีอ่่าน 

6. ในเรื่องที่อ่านไวยากรณ์ที่ควรสนใจคือการใช้  article and Past perfect Tense ครูได้ชี้แนะ
วธิีการใช้และการเขยีนตามรูปแบบโครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้อง  Article เป็นเรื่องพื้นฐานแต่
นักเรยีนจะใช้ไม่ถูกต้องดงันัน้เมื่อครูอธบิายจะให้นักเรยีนท าแบบฝึกหดัไปพร้อมกบัค าอธบิาย
Past Perfect   

7. ใหน้กัเรยีนท า Extra exercise เป็นงานทีม่อบหมายและน าเสนอเป็นเรื่องเล่าใหเ้พื่อนๆ ฟัง  
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ขัน้สรปุและการประยุกตใ์ช้ 
8. ครเูฉลยแบบฝึกหดั 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1. เทป/CD 
2. หนงัสอืเรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 (2000-1202) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์

การวดัและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
3. สงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิการเรยีนรู ้
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล (ภาคผนวก ข) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม (ภาคผนวก ค) 
3. การสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม (ภาคผนวก ง) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้และแบบประเมนิตนเอง เพื่อทดสอบความซื่อสตัย ์
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์(ภาคผนวก จ) 
เกณฑก์ารประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคลตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม คอืปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตการณ์รายงานกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละแบบประเมนิตนเอง เกณฑผ์่าน คอื พอใช ้(5-6 คะแนน) 
5. แบบประเมินคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 18 หน่วยที ่- 

รหสัวิชา 2000-1202 วิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 สอนครั้งท่ี 35-36 

ช่ือหน่วย  สอบปลายภาค  จ  านวนชัว่โมง 2 ชม. 

เรื่อง  สอบปลายภาค  

 

 

สาระส าคญั 

ทบทวน / สอบปลายภาคเรียน 
เน้ือหาสาระ 
  

- 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถสงัเกตเหน็
ไดใ้นดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ ความสนใจใฝ่รู ้ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
มคีวามสามคัค ีกตญัญกูตเวท ี

2. มจีุดประสงคก์ารเรยีนรูต้ามเน้ือหาสาระในหลกัสตูร 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  ควรอนุญาตใหใ้ชก้ารสอนได ้
  ควรปรบัปรุงเกีย่วกบั................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

.............................................. 
ลงชื่อ (..............................................) 

                                                                                                หวัหน้าหมวด/แผนกวชิา 
............../..................../............ 

 
  เหน็ควรอนุญาตใหใ้ชก้ารสอนได ้
  ควรปรบัปรุงดงัเสนอ 
  อื่นๆ ........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

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

ลงชื่อ (..............................................) 
                                                                            รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 

............../..................../........... 
 

  อนุญาตใหใ้ชก้ารสอนได ้
  อื่นๆ ........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

.............................................. 
ลงชื่อ (..............................................) 

                                                                                     คณบด ี                                                
                                                                                             ............../..................../........... 
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ภาคผนวก ก 
 

ตวัอย่าง 
แบบประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 
ประเมนิจากผลงานทีผู่เ้รยีนจดัท าและน ามาจดัเกบ็ไวใ้นแฟ้ม แฟ้มนัน้จะประกอบดว้ย 

1. ปก 
2. ค าน า 
3. ขอ้มลูสว่นตวั 
4. สารบญั 

5. จุดประสงค ์
6. เกณฑก์ารประเมนิงาน 
7. งานทัง้หมด 
8. แบบทดสอบต่างๆ 
9. งานทีม่อบหมาย/ใบงาน 

10. การประเมนิตนเอง/เพื่อน/ผูส้อน/ผูป้กครอง 
11. ความคดิเหน็ต่อวชิา 

 
ตวัอย่างขอ้มลูสว่นตวั 

1. ชื่อ………………………………………………………………………………………………………. 
2. เกดิวนัที…่………………………เดอืน………………………………พ.ศ. ………………….……… 
3. ชื่อบดิา…………………………………………ชื่อมารดา……………………………………………. 
 พี…่…………………………………………คน  น้อง…………………...………………คน 
4. ทีอ่ยู…่………………………………………………………………………………………………….. 
5. วชิาทีช่อบ………………………………………………………………………………………………. 
6. กจิกรรมทีช่อบ…………………………………………………………………………………………. 
7. สิง่ทีป่ระทบัใจในการเรยีน……………………………………………………………………………... 
8. รางวลัทีเ่คยไดร้บั………………………………………………………………………………………. 
9. ความสามารถพเิศษ……………………………………………………………………………………. 

10. อุดมคตขิองการท างาน………………………………………………………………………………… 
11. ผลงานทีส่ะสม………………………………………………………………………………………….. 

 
หมายเหต ุ : สะสมงานไดทุ้กหน่วย ผูเ้รยีนน าผลงานทีพ่อใจใสแ่ฟ้มสะสมไว ้
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ภาคผนวก ข 
 

ตวัอย่าง 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบคุคล 

ท่ี 
 

พฤติกรรม 
 
 
ช่ือ-สกลุ 

ความสนใจ 
การแสดง 

ความคิดเหน็ 
การตอบ 
ค าถาม 

การยอม    
รบัฟังคนอ่ืน 

ท างาน 
ตามท่ีได้รบั
มอบหมาย หมายเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
เกณฑก์ารวดัผล ใหค้ะแนนระดบัคุณภาพของแต่ละพฤตกิรรมดงันี้ 
 

ดมีาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลบั ไม่พดูคุยในชัน้ มคี าถามทีด่ ีตอบค าถามถูกตอ้ง ท างานสง่ครบตรงเวลา 
ด ี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑป์ระมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑป์ระมาณ 50% 
ปรบัปรุง = 1 เขา้ชัน้เรยีน  แต่การแสดงออกน้อยมาก สง่งานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 
(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
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ภาคผนวก ค 
 

ตวัอย่าง 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้/แผนก……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
สมาชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ความร่วมมือ 

การแสดง
ความคิดเหน็ 

การรบัฟัง
ความคิดเหน็ 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

การมีส่วน
ร่วมในการ
อภิปราย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
ดมีาก = 4 ประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ ์ 90-100% หรอืปฏบิตับิ่อยครัง้ 
ด ี = 3 ประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ ์ 70-89% หรอืปฏบิตับิางครัง้ 
ปานกลาง = 2 ประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ ์ 50-69% หรอืปฏบิตัคิรัง้เดยีว 
ปรบัปรุง = 1 ประสทิธภิาพต ่ากว่าเกณฑ ์ 50% หรอืไม่ปฏบิตัเิลย 
 

ลงช่ือ………………………………ผูส้งัเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 
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ภาคผนวก ง 
 

ตวัอย่าง 
แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบคุคล 

 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกลุ 

บคุลิก 
การแต่งกาย 

มารยาทใน
การพดู 

การใช้ 
ภาษา 

วิธีการ    
น าเสนอ 

เน้ือหาท่ี 
น าเสนอ 

รวม 

10 10 10 10 10 50 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
เกณฑผ์า่น 25 คะแนน 
 

เกณฑก์ารสงัเกต 

บุคลกิ การแต่งกาย : มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง แต่งกายสะอาด ถูกระเบยีบ เสือ้ไม่หลุดลุ่ย 

มารยาทในการพดู : มองหน้าและสบตาผูฟั้ง ไม่เหนบ็แนม เสยีดสผีูอ้ื่น 
การใชภ้าษา : ชดัเจน ตามหลกัภาษา ตวั ร ล ค าควบกล ้า ถอ้ยค าขอ้ความสภุาพ 
วธิกีารน าเสนอ : น่าสนใจหลากหลาย เช่น ใชแ้ผน่ใส รปูภาพ ตัง้ค าถาม เล่นเกม ไม่เยิน่เยอ้ 
เน้ือหาทีน่ าเสนอ : มสีาระส าคญั ตรงกบัหวัขอ้เรื่อง ใชเ้วลาตามทีก่ าหนด 
 
 

ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 
(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
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ภาคผนวก จ 
 

ตวัอย่าง 
แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

ช่ือผูป้ระเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือกลุม่รบัการประเมิน……………………………………………………………………………………………… 
ประเมินผลครัง้ท่ี…………………....…….. วนัท่ี ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……...….….. 
เรือ่ง……………………………………………………………………………………………………………………. 

ที ่ คณุลกัษณะ/พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดบัพฤติกรรม 

คะแนนท่ีได ้ใช้ได้  
= 1 

ควรปรบัปรงุ  
=  0 

1 ความมีมนุษยสมัพนัธ์ 
แสดงกริยิาท่าทางสุภาพต่อผูอ้ืน่ 
ใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่น 

   
 

2 ความมีวินัย 
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่างๆ ของ

วทิยาลยั ไดแ้ก่ แต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ และ
ขอ้บงัคบั ตรงต่อเวลา  

   

3 ความรบัผิดชอบ 
มกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 
ปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจ 
 มคีวามเพยีรพยายามในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 

   

4 ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
กลา้แสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตุผล 

   
 

5 ความสนใจใฝ่รู้ 
ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 

   
 

6 ความรกัสามคัคี 
ร่วมมอืในการท างาน 

   
 

7 ความกตญัญกูตเวที 
 มสีมัมาคารวะต่อครผููส้อน-อาจารยอ์ย่างสม ่าเสมอ ทัง้ต่อ

หน้าและลบัหลงั 

   
 

 
รวมคะแนนท่ีได้ทัง้หมด  = …………… คะแนน 

หมายเหต ุ : แบบประเมนินี้ใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครผููส้อนและประธานกลุ่ม และประเมนิคุณลกัษณะดงักล่าวตลอด
ภาคการศกึษา 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ตวัอย่าง 
แบบรวมคะแนนการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ช่ือ-สกลุ…………………………………………………………....รหสัประจ าตวั………………………………… 
ระดบัชัน้………………..กลุ่ม………………...แผนกวิชา…………………….…………………………………… 
 

คณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ครัง้ท่ีประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

หา
รจ
 าน

วน
คร

ัง้ท
ีป่ร
ะเม

นิ 

คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

คะแนนท่ีได ้    

1. ความมมีนุษยสมัพนัธ์                      

2. ความมวีนิยั                      

3. ความรบัผดิชอบ                      

4. ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง                      

5. ความสนใจใฝ่รู ้                      

6. ความรกัสามคัค ี                      

7. ความกตญัญกูตเวท ี                      

 
 

ลงช่ือ…………………………….ผูป้ระเมิน 
(…………………………….) 
.………/…………/………. 

 
 
หมายเหต ุ : แบบรวมคะแนนนี้ใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครผููส้อนและประธานกลุ่ม 
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ภาคผนวก ช 
 

ตวัอย่าง 
แบบสรปุผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ภาคเรียนท่ี…………………ปีการศึกษา…………………. 

รหสัวิชา…………………………………….. 

ช่ือวิชา……………………………………… 

ระดบัชัน้…………………………………… 

แผนก/กลุ่ม…………………………….…. 

คว
าม
มมี

นุษ
ยส

มัพ
นัธ

 ์

คว
าม
มวี

นิยั
 

คว
าม
รบั

ผดิ
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ือ่ม

ัน่ใ
นต

นเ
อง

 

คว
าม
สน

ใจ
ใฝ่
รู ้

คว
าม
รกั
สา
มคั

ค ี

คว
าม
กต

ญัญ
กูต

เว
ท ี

รว
ม 

 (ใ
นส

่วน
ขอ

งผ
ูส้อ

น)
 

รว
ม 

(ใน
ส่ว

นข
อง
ปร

ะธ
าน

กล
ุ่ม)

 

รว
มค

ะแ
นน

ทีไ่
ดจ้

าก
ทัง้

 2
 ส
่วน

 

ล าดบั 
ท่ี 

รหสั 
ประจ าตวั 

ช่ือ-สกลุ 2 1 3 1 1 1 1 10 10 20 
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ภาคผนวก ฌ 
 

ตวัอย่าง 
กิจกรรมเสนอแนะ 

 

ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลการเรียนของผูเ้รียน 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลการสอนของครผููส้อน 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ลงช่ือ……………………………….ผูบ้นัทึก 
(……………………………….) 
…………/…………/……….. 

หมายเหต ุ : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทุกแผนการจดัการเรยีนรู้ 
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ภาคผนวก ญ 
 

ตวัอย่าง 
กิจกรรมเสนอแนะ 

 

ช่ือผูส้อน…………………………………….………….. รหสั  2000-1201   วิชา ภาษาองักฤษในชวีติจรงิ 2 
ภาคเรียนท่ี………………………………………..……….... ปีการศกึษา………………………….…………… 
 

ห้องเรียน วนั/เดือน/ปี เวลา บนัทึกความคิดเหน็ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

หมายเหต ุ :   บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทา้ยสดุของทุกแผนการจดัการเรยีนรู ้
 
 


