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..........................................................................................................................................................................
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ค ำน ำ 
 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 ทีไ่ดป้ระกาศใชต้ัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2542 เป็นตน้มา ไดเ้น้น

ใหค้ร-ูอาจารยแ์ละผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หลายจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนส าคญัทีส่ดุ ซึง่กจิกรรมการเรยีนการสอนทีจ่ดั 
ควรมลีกัษณะส าคญัดงันี้ 
 

1. ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 
2. ผูเ้รยีนมโีอกาสเลอืกเรยีนรูใ้นสิง่ทีต่นถนดัและสนใจ 
3. ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสแสวงหาความรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตวัเอง 
4. ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสทีจ่ะน าความรูไ้ปปฏบิตัใิชจ้รงิในชวีติประจ าวนั 
5. ผูเ้รยีนมสีว่นร่วมในการประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง 

 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ ด้วยการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว้ในรายวิชา และในการคิดกิจกรรมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นกัศกึษาตาม  พระราชบญัญตั ิการศกึษาแห่งชาตใิหเ้ป็นรปูธรรม  
 

 สมรรถนะรายวชิา 
  ลกัษณะรายวชิา 
 ตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร 
 ก าหนดการสอนทีบ่รูณาการคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ีบ่รูณาการคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 
หวงัว่าแผนการสอนเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่คร-ูอาจารยไ์ดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้

บรรลุตามวตัถุประสงคต่์อไป 
 
 
 
         นายพลูสวสัดิ ์โคตพรหม 
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สารบญั 
 

 ตารางวเิคราะหห์น่วยการเรยีนรูต้ามจดุประสงคร์ายวชิา และสมรรถนะรายวชิา 3 
 โครงการสอนทีบู่รณาการคณุธรรมจรยิธรรมคา่นิยมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 4 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ีบู่รณาการคณุธรรมจรยิธรรมคา่นิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่   1 8 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่   2 14 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่   3 19 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่   4 25 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่   5 30 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่   6 35 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่   7 40 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่   8 45 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่   9 50 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่  10 54 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่  11 56 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่  12 62
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่  13 67
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่  14 72
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่  15 77
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่  16 82
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่  17 87 
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่  18 94 
 

 ภาคผนวก 

 ก ตวัอยา่งแบบประเมนิดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 97 
 ข ตวัอยา่งแบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 98 
 ค ตวัอยา่งแบบสงัเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 99 
 ง ตวัอยา่งแบบประเมนิการน าเสนอผลงานรายบุคคล 100 
 จ ตวัอยา่งแบบประเมนิคณุธรรมจรยิธรรมคา่นิยมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 101 
 ฉ ตวัอยา่งแบบรวมคะแนนการประเมนิคณุธรรมจรยิธรรมค่านิยม 
  และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 102 
 ช ตวัอย่างแบบสรุปผลการประเมนิคุณธรรมจรยิธรรมค่านิยมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 103 
 ฌ ตวัอยา่งบนัทกึหลงัการสอน 104 
 ญ ตวัอยา่งบนัทกึหลงัการสอน 105 
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วิชา  ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม     รหัส  1000-0206 

จุดประสงค์รายวิชา    
 1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพช่าง 
 2. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ดู การสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโทรทัศน์ 

2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพช่าง 
3.  อ่านเครื่องหมาย สญัลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานท่ีปฏิบัติงาน 
4.  สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานช่าง 
5.  กรอกแบบฟอร์มการปฏิบตัิงานช่าง 
6.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
7.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ศัพท์เทคนิคที่เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานช่างต่างๆ การอ่านคู่มือ 

ช่ือวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดส่วน รู ปทรง เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ แผนภาพ ป้ายประกาศความปลอดภัยในโรงฝึกงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงานแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานง่ายๆ การเขียนข้อความ กรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน การเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรู้ด้านอาชีพด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
 

ชื่อหน่วย 
จุดประสงค์
รายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 

1. My first day at college          

2. Size and shape          
3. Different uses          
4. Take steps          
5. Kindly pay attention to safety          
6. The world of paperwork          
7. Let’s get down to business          
8. We’re still on schedule          
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โครงการสอนที่บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านยิม 

และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
รหสั 2000-1207   วิชา  ภาษาองักฤษเทคนิคส าหรบังานช่าง 

สปัดาห์ 
ท่ี 

หน่วย 
ท่ี 

ชัว่โมง 
ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
คณุธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

1 1 1-2 ปฐมนิเทศ 
Unit 1 My first day at 
college 
Section I Talking to 
your new friends 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 

- บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดจาก
บทสนทนาทีฟั่ง 

- ระบุค าส าคญัและส านวนต่างๆจากเรือ่งที่
ฟัง 

- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะการ
ฟัง 

- สนทนาในเรือ่งทีก่ าหนดใหแ้ละกลา้
แสดงออก 

- บรรยาย อธบิาย และตอบค าถามได ้
- โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
- บรูณาการใชภ้าษาพดูไดเ้หมาะสมกบั

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะการ

พดู 
- บอกความหมายของค าศพัทแ์ละส านวน 
- บอกใจความส าคญั รายละเอยีดและตอบ

ค าถามจากเนื้อเรือ่งได ้
- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะการ

อ่าน 
- เขยีนค าศพัทแ์ละประโยคทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เนื้อหาได ้
- บรูณาการการใชภ้าษาเขยีนไดเ้หมาะสม

กบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะการ

เขยีน 
- สนทนาในเรือ่งทีก่ าหนดใหแ้ละกลา้

แสดงออก 
- บรรยาย อธบิาย และตอบค าถามได ้
- โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
- บรูณาการการใชภ้าษาพดูไดอ้ย่าง

เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะการ

พดู 
-เ ขยีนประโยคใหส้มบรูณ์ได ้
- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะการ

เขยีน 
 

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
ความมวีนิยั 

ความรบัผดิชอบ 
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 

ความสนใจใฝ่รู ้
ความรกัสามคัค ี

ความกตญัญกูตเวท ี
 

2 1 3-4 Section II Talking to 
your new friends 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 
-Word search game 
-Activity making friends 
-Self check 
-Independent study 

3 2 5-6 Unit 2 Size and shape 
Section I Size does 
matter 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 

4 2 7-8 Section II Getting to 
know shapes and 
colors 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 
-True or false 
-Missing word  
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สปัดาห์ 
ท่ี 

หน่วย 
ท่ี 

ชัว่โมง 
ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
คณุธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

   puzzle 
-Self check 
-Independent study 

- บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดจาก
บทสนทนาทีฟั่ง 

- ระบุค าส าคญัและส านวนต่างๆจากเรือ่ง
ทีฟั่ง 

- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ
การฟัง 

- สนทนาในเรือ่งทีก่ าหนดใหแ้ละกลา้
แสดงออก 

- บรรยาย อธบิาย และตอบค าถามได ้
- โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
- บรูณาการใชภ้าษาพดูไดเ้หมาะสมกบั

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ

การพดู 
- บอกความหมายของค าศพัทแ์ละ

ส านวน 
- บอกใจความส าคญั รายละเอยีดและ

ตอบค าถามจากเนื้อเรือ่งได ้
- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ

การอ่าน 
-เขยีนค าศพัทแ์ละประโยคทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เนื้อหาได ้
- บรูณาการการใชภ้าษาเขยีนได้

เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ
การเขยีน 

- สนทนาในเรือ่งทีก่ าหนดใหแ้ละกลา้
แสดงออก 

- บรรยาย อธบิาย และตอบค าถามได ้
- โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
- บรูณาการการใชภ้าษาพดูไดอ้ย่าง

เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ
การพดู 

- เขยีนประโยคใหส้มบรูณ์ได ้
- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ

การเขยีน 

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
ความมวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู ้
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี
 

5 3 9-10 Unit 3 Different uses 
Section I What is it 
used for? 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 

6 3 11-12 Section II Other forms 
of “Use” 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 
-Odd one out 
-Cloze test 
-Self check 
-Independent study 

7 4 13-14 Unit 4 Take steps 
Section I 
Demonstrations 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 

8 4 15-16 Section II Directions 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 
 

9 4 17-18 -The crossword 
-What’s wrong with 
these sentences? 
-Self check 
-Independent study 
 

10 - 19-20 สอบกลางภาค 
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สปัดาห์ 
ท่ี 

หน่วย 
ท่ี 

ชัว่โมง 
ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
คณุธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

11 5 21-22 Unit 5 Kindly pay 
attention to safety 
Section I Workshop 
safety 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 

- บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดจาก
บทสนทนาทีฟั่ง 

- ระบุค าส าคญัและส านวนต่างๆจากเรือ่ง
ทีฟั่ง 

- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ
การฟัง 

- สนทนาในเรือ่งทีก่ าหนดใหแ้ละกลา้
แสดงออก 

- บรรยาย อธบิาย และตอบค าถามได ้
- โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
- บรูณาการใชภ้าษาพดูไดเ้หมาะสมกบั

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ

การพดู 
- บอกความหมายของค าศพัทแ์ละ

ส านวน 
- บอกใจความส าคญั รายละเอยีดและ

ตอบค าถามจากเนื้อเรือ่งได ้
- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ

การอ่าน 
- เขยีนค าศพัทแ์ละประโยคทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัเนื้อหาได ้
- บรูณาการการใชภ้าษาเขยีนได้

เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ
การเขยีน 

- สนทนาในเรือ่งทีก่ าหนดใหแ้ละกลา้
แสดงออก 

- บรรยาย อธบิาย และตอบค าถามได ้
- โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
- บรูณาการการใชภ้าษาพดูไดอ้ย่าง

เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ
การพดู 

- เขยีนประโยคใหส้มบรูณ์ได ้
- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ

การเขยีน 

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
ความมวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู ้
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี
 

12 5 23-24 Section II Warning 
signs 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 
-Safety/protective 
equipment 
-Areas of protection 
-Self check 
-Independent study 

13 6 25-26 Unit 6 The world of 
paperwork 
Section I writing up a 
report 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 

14 6 27-28 Section II Any form to 
be filled in 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 
-Job application 
-Member subscription 
-Self check 
-Independent study 
 

15 7 29-30 Unit 7 Let’s get down 
to business 
Section I Information 
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สปัดาห์ 
ท่ี 

หน่วย 
ท่ี 

ชัว่โมง 
ท่ี 

สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
คณุธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

   -Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 

- บอกใจความส าคญัและรายละเอยีดจาก
บทสนทนาทีฟั่ง 

- ระบุค าส าคญัและส านวนต่างๆจากเรือ่ง
ทีฟั่ง 

- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ
การฟัง 

- สนทนาในเรือ่งทีก่ าหนดใหแ้ละกลา้
แสดงออก 

- บรรยาย อธบิาย และตอบค าถามได ้
- โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
- บรูณาการใชภ้าษาพดูไดเ้หมาะสมกบั

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ

การพดู 
- บอกความหมายของค าศพัทแ์ละส านวน 
- บอกใจความส าคญั รายละเอยีดและ

ตอบค าถามจากเนื้อเรือ่งได ้
- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ

การอ่าน 
- เขยีนค าศพัทแ์ละประโยคทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เนื้อหาได ้
- บรูณาการการใชภ้าษาเขยีนได้

เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ
การเขยีน 

-สนทนาในเรือ่งทีก่ าหนดใหแ้ละกลา้
แสดงออก 

- บรรยาย อธบิาย และตอบค าถามได ้
- โตต้อบโดยใชภ้าษาพดูอย่างเหมาะสม 
- บรูณาการการใชภ้าษาพดูไดอ้ย่าง

เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 

- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ
การพดู 

- เขยีนประโยคใหส้มบรูณ์ได ้
- บรูณาการการใชส้ือ่เพือ่พฒันาทกัษะ

การเขยีน 

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
ความมวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู ้
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี
 

16 7 31-32 Section II Not a 
problem 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 
-Scramble sentences 
-Missing dialog 
-Self check 
-Independent study 

17 8 33-34 Unit 8We’re still on 
schedule 
Section I Study plan 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 
Section II Production 
-Listening 
-Speaking 
-Reading 
-Writing 
-Degrees of movement 
-Word review 
-Self check 
-Independent study 

18 - 35-36 สอบปลายภาค 

หมายเหตุ ก าหนดการสอนท่ีบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน้ี์จดัท าข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางใหก้บั

ครูผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนเท่านั้น สามารถเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผูส้อนและสถานศึกษาท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นส าคญั 

         ผูเ้ขียนแผนจดัการเรียนรู้ 



        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 1         หน่วยที่ 1 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 1-2 

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

แนวคดิ 

 การทกัทายเป็นวฒันธรรมทีเ่กิดขึน้ทกุที่ในโลกและเป็นเร่ืองพืน้ฐานท่ีสดุของการใช้ภาษาองักฤษ 

 ใน unit นีจ้ะศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษทีใ่ช้ในการทกัทาย ประโยคทกัทายที่ใช้ในชีวติประจ าวนั ประโยคเพื่อใช้

ถามข้อมลูสว่นตวั เช่น ช่ือ สาขาที่เรียน นอกจากนีใ้น unit นีจ้ะกลา่วถงึค าศพัท์ที่เก่ียวกบัสาขาวชิาที่เรียนในวิทยาลยั  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 
 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 
 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 

 



 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

ปฐมนิเทศ 

Unit 1 My first day at college 

Section I Talking to your new friends 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 (ปฐมนิเทศ) 

 1.ครูแนะน าตวัเอง และให้ผู้ เรียนแนะน า ด้วยข้อมลูงา่ยๆ เช่น ช่ือ-นามสกลุ, ช่ือเลน่  เป็นต้น 

 2.ครูชีแ้จงจดุประสงค์รายวชิา มาตรฐานรายวิชา และสมรรถนะรายวชิา แนวทางการวดัผลและการ ประเมินผล

การเรียนรู้ ตลอดจนกฎกติกาในการเรียน 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูวาดตวัการ์ตนูรูปคนไว้บนกระดาน 2 ตวั และเขียน I และ II ก ากบัไว้ และอธิบายวา่สรรพนามบรุุษที่ 1 คือผู้

พดู และสรรพนามบรุุษที่ 2 คือผู้ฟัง หากนกัเรียนเข้าใจดีแล้วครูอาจเกร่ินถามวา่สรรพนามบรุุษที่ 3 คือใคร 

 2.ครูสุม่ถามนกัเรียน และครูเฉลย (ผู้ที่ถกูกลา่วถงึ) 

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 1.1 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

 6.ครูวงกลมล้อมรอบรูปวาดที่มเีลข II ก ากบั และถามนกัเรียนวา่ในซีดีเรียกสรรพนามบคุคลท่ี 2 วา่อย่างไรบ้าง 

(man, buddy) ครูเขียนเป็นผงัมโนทศัน์ 

 ขัน้สอน 

 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 1.2 ให้นกัเรียนฟังและออกเสยีงตาม 

 8.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ยืนขึน้และครูสนทนา 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัสนทนา 

 10.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนาอีกครัง้ 



 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 

 11.ครูเขยีนค าวา่ career ไว้บนกระดานและวงกลมล้อมรอบไว้ ถามนกัเรียนวา่นกัเรียนต้องการจะประกอบ

อาชีพอะไรในอนาคต 

 12.ครูเขยีนอาชีพท่ีนกัเรียนใฝ่ฝันไว้บนกระดานเป็นผงัมโนทศัน์ 

 13.ครูถามวา่นกัเรียนทราบหรือไมว่า่ต้องเรียนสาขาอะไร 

 ขัน้สอน 

 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่นและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นกัเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลย 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูถามนกัเรียนวา่นกัเรียนทราบช่ือสาขาวชิาทีเ่รียนอะไรบ้าง 

 20.ครูเขยีนเป็นผงัมโนทศัน์ 

 ขัน้สอน 

 21.ครูให้นกัเรียนเขียนช่ือสาขาวชิาที่โจทย์ก าหนดให้เป็นภาษาไทย 

 22.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 23.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ และอธิบาย 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 5) 

 24.ครูถามนกัเรียนวา่เวลาพบกนันกัเรียนทกัทายกนัอยา่งไรบ้าง 

 ขัน้สอน 

 25.ครูอธิบายเร่ืองการกลา่วทกัทายและการตอบการทกัทาย 

 26.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ยืนขึน้และครูสนทนา 

 27.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัสนทนา 

 28.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนาอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 6) 

 29.ครูให้นกัเรียนดทูี่รูปภาพและลองเดาวา่นา่จะเป็นการสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองอะไร 

 ขัน้สอน 

 30.ครูให้นกัเรียนเติมบทสนทนาให้ถกูต้อง 

 31.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 32.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

 33.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนเพื่อให้สนทนาตามสถานการณ์คูล่ะ 1 สถานการณ์ 



 ขัน้สรุป 

 34.ครูถามนกัเรียนวา่การทกัทายและการตอบรับการทกัทายใช้ประโยคใดได้บ้าง ครูเขียนไว้บนกระดาน 

 35.ครูให้นกัเรียนลองลงในสมดุ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 



กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นกัเรียนคดิสถานการณ์การสนทนาทกัทาย จากนัน้ขออาสาสมคัรออกมาแสดงการสนทนาหน้าชัน้เรียน 

 2.ครูให้นกัเรียนจดับอร์ดเก่ียวกบัการทกัทายและการตอบรับการทกัทาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ปัญหาที่พบ 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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



        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 2         หน่วยที่ 1 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 3-4 

ชื่อหน่วย My first day at college                              จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 การทกัทายเป็นวฒันธรรมทีเ่กิดขึน้ทกุที่ในโลกและเป็นเร่ืองพืน้ฐานท่ีสดุของการใช้ภาษาองักฤษ 

 ใน unit นีจ้ะศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษทีใ่ช้ในการทกัทาย ประโยคทกัทายที่ใช้ในชีวติประจ าวนั ประโยคเพื่อใช้

ถามข้อมลูสว่นตวั เช่น ช่ือ สาขาที่เรียน นอกจากนีใ้น unit นีจ้ะกลา่วถงึค าศพัท์ที่เก่ียวกบัสาขาวชิาที่เรียนในวิทยาลยั  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 
 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 
 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 

 



 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Section II Talking to your new friends 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

-Word search game 

-Activity making friends 

-Self check 

-Independent  study 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนขึน้มาสนทนาเร่ืองการทกัทายและการตอบรับการทกัทาย 

 2.ครูให้นกัเรียนที่ครูเลอืกมาสนทนา เลอืกเพื่อนมาสนทนา จากนัน้ให้เรียกไปเร่ือยๆ สกั 4-5 คู ่

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 1.7 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

 6.ครูเขียนค าวา่ Long time no see. และ Hoe about  you? จากนัน้ถามนกัเรียนวา่หมายถึงอะไร 

 ขัน้สอน 

 7.ครูให้นกัเรียนดทูี่แบบฟอร์มการแนะน าตวั และให้นกัเรียนเตมิข้อมลูลงไป 

 8.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ยืนขึน้และพดูแนะน าตวั 

 9.ครูอธิบายเร่ืองความส าคญัของการแนะน าตวั 

 10.ครูให้นกัเรียนมาแนะน าตวัหน้าชัน้เรียน 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 

 11.ครูเขยีนค าวา่ C E I L A E N C T I R ไว้บนกระดานและถามนกัเรียนวา่ค านีเ้มื่อเขยีนให้ถกูต้องหมายถึงค า

ใด 

 12.ครูให้เวลานกัเรียน 2 นาทีแก้ปัญหาและเขียนค าตอบของนกัเรียนไว้ 



 13.ครูสุม่ถามนกัเรียนวา่ค าที่ถกูต้องคือค าวา่อะไร (ELECTRICIAN) 

 ขัน้สอน 

 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่น 

 15.ครูเดินดกูารท ากิจกรรม 

 16.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัอภิปราย 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายร่วมกนัทัง้ชัน้ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัคดิวา่ธุรกิจใดบ้างที่ต้องใช้ช่างไฟฟา้ 

 20.ครูให้เวลานกัเรียน 2 นาที เขยีนให้ได้มากที่สดุ จากนัน้ครูถามและใครเขยีนได้มากสดุเป็นผู้ชนะ 

 ขัน้สอน 

 21.ครูให้นกัเรียนน าข้อมลูในบทอา่นมาตอบค าถามให้ถกูต้อง 

 22.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 23.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ และอธิบาย 

 24.ครูให้เวลานกัเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมหาศพัท์ที่ 1.11 

25.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 26.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้  

 27.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 1.12 และให้กรอกข้อมลูเพื่อนของนกัเรียนลงไปในแบบฟอร์ม 

 28.ครูให้นกัเรียนเจ้าของข้อมลูตรวจสอบข้อมลู 

 29.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นกัเรียนบนัทกึลงในสมดุ 

 ขัน้สรุป 

 30.ครูให้นกัเรียนท า Activity 1.13 Self check เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

 31.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 



 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นกัเรียนศกึษา Activity 1.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกนั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ปัญหาที่พบ 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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



        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 3         หน่วยที่ 2 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 5-6 

ชื่อหน่วย Size and shape                             จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 ขนาด (size) และรูปร่าง (shape) ของวตัถสุิง่ของเป็นเร่ืองใกล้ตวัมากในงานช่างอตุสาหกรรม เนื่องจากช่าง

จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกบัการวดัขนาด บรรยายลกัษณะรูปพรรณสณัฐานของชิน้งานที่ต้องท าอยูต่ลอดเวลา 

 ใน unit นีจ้ะศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษทีใ่ช้ในการบอกขนาด รูปร่าง รูปทรง ส ีและความเหมือน ความคล้าย

รวมถงึเคร่ืองมือช่างเบือ้งต้นท่ีใช้ในงานอตุสาหกรรม 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 
 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 
 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 

 



 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 
 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Unit 2 Size and shape 

Section I Size does matter 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูให้นกัเรียนดทูี่ภาพและให้นกัเรียนลองเดาสถานการณ์ 

 2.ครูสุม่ถามนกัเรียน  

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 2.1 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

 6.ครูถามข้อมลูนกัเรียน หลงัจากที่นกัเรียนตอบ ครูพดูวา่ Oh,really? และออกเสยีงให้นกัเรียนฟัง 

 ขัน้สอน 

 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 2.2 ให้นกัเรียนฟังและออกเสยีงตาม 

 8.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ยืนขึน้และครูสนทนา 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัสนทนา 

 10.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนาอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 

 11.ครูเขยีนค าวา่ tower ไว้บนกระดานและวงกลมล้อมรอบไว้ ถามนกัเรียนวา่นกัเรียนรู้จกัตกึที่มีช่ือเสยีง

อะไรบ้างในประเทศไทย 

 12.ครูเขยีนช่ือตกึที่นกัเรียนพดูไว้บนกระดานเป็นผงัมโนทศัน์ 

 13.ครูถามวา่นกัเรียนวา่เคยเห็นตกึดงักลา่วหรือไม ่

 ขัน้สอน 

 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่นและตอบค าถาม 



 15.ครูให้นกัเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลย 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูวาดรูปรูปทรงทีม่ีความกว้าง ยาว สงูไว้บนกระดาน 

 

 

 

  

 

 

20.ครูถามนกัเรียนวา่สว่นใดเรียกวา่ กว้าง ยาว สงู 

 ขัน้สอน 

 21.ครูอธิบายเร่ืองความกว้าง ยาว สงู และความลกึ 

 22.ครูอธิบายเร่ืองการถามความกว้าง ยาว สงู และความลกึ 

 23.ครูให้นกัเรียนตอบค าถาม และจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 5) 

 24.ครูถามนกัเรียนวา่มเีคร่ืองมือช่างอะไรบ้าง จากนัน้เขียนเป็นผงัมโนทศัน์ 

 ขัน้สอน 

 25.ครูอธิบายเร่ืองการออกเสยีงเก่ียวกบัเคร่ืองมือชา่ง 

 26.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ออกเสยีง 

 27.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัคนหนึง่ชีท้ี่ค าศพัท์ อีกคนออกเสยีง 

 28.ครูให้นกัเรียนสลบักนัชีแ้ละออกเสยีง 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 6) 

 29.ครูให้นกัเรียนดทูี่รูปภาพและถามช่ือในภาษาไทย 

 ขัน้สอน 

 30.ครูให้นกัเรียนเติมค าศพัท์ให้ถกูต้อง 

 31.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 32.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

 33.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนวาดภาพและเขียนศพัท์ลงในสมดุ 

 ขัน้สรุป 



 34.ครูถามนกัเรียนวา่การถามเก่ียวกบัรูปร่างมีอะไรบ้าง 

 35.ครูให้นกัเรียนลอกลงในสมดุ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 



 1.ครูให้นกัเรียนคดิสถานการณ์การสนทนา จากนัน้ขออาสาสมคัรออกมาแสดงการสนทนาหน้าชัน้เรียน 

 2.ครูให้นกัเรียนจดับอร์ดเก่ียวกบัเคร่ืองมือช่างชนดิตา่งๆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ปัญหาที่พบ 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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



        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 4         หน่วยที่ 2 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 7-8 

ชื่อหน่วย Size and shape                             จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 ขนาด (size) และรูปร่าง (shape) ของวตัถสุิง่ของเป็นเร่ืองใกล้ตวัมากในงานช่างอตุสาหกรรม เนื่องจากชา่ง

จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกบัการวดัขนาด บรรยายลกัษณะรูปพรรณสณัฐานของชิน้งานท่ีต้องท าอยูต่ลอดเวลา 

 ใน unit นีจ้ะศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษทีใ่ช้ในการบอกขนาด รูปร่าง รูปทรง ส ีและความเหมือน ความคล้าย

รวมถงึเคร่ืองมือช่างเบือ้งต้นท่ีใช้ในงานอตุสาหกรรม 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 
 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 
 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 

 



 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 
 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Section II Getting to know shapes and colors 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

-True or false 

-Missing word puzzle 

-Self check 

-Independent study  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนขึน้มาสนทนาเร่ืองการถามรูปร่างและการตอบ 

 2.ครูให้นกัเรียนที่ครูเลอืกมาสนทนา เลอืกเพื่อนมาสนทนา จากนัน้ให้เรียกไปเร่ือยๆ สกั 4-5 คู ่

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 2.7 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

 6.ครูถามนกัเรียนวา่ใสเ่สือ้ size ใด s, m ,L, XL จากนัน้ถามนกัเรียนวา่หมายถึงอะไร 

 ขัน้สอน 

 7.ครูให้นกัเรียนดทูีค่ าศพัท์เก่ียวกบัรูปร่างประเภทตา่งๆ 

 8.ครูให้นกัเรียนวาดรูปและเขียนค าศพัท์ลงในสมดุ 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัสนทนา 

 10.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนา 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 

 11.ครูเขยีนค าวา่ K  H S  A A C W และ D H S A A N W ไว้บนกระดานและถามนกัเรียนวา่ค านีเ้มื่อเขียนให้

ถกูต้องหมายถงึค าใด 



 12.ครูให้เวลานกัเรียน 2 นาทีแก้ปัญหาและเขียนค าตอบของนกัเรียนไว้ 

 13.ครูสุม่ถามนกัเรียนวา่ค าที่ถกูต้องคือค าวา่อะไร (HACKSAW และ HANDSAW) 

 ขัน้สอน 

 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่น 

 15.ครูเดินดกูารท ากิจกรรม 

 16.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัอภิปราย 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายร่วมกนัทัง้ชัน้ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูให้นกัเรียน 3 นาทีทบทวนค าศพัท์หน้า 29 

 20.ครูให้นกัเรียนเขียนศพัท์ตามค าบอก 

 ขัน้สอน 

 21.ครูให้นกัเรียนน าข้อมลูในบทอา่นมาตอบค าถามให้ถกูต้อง 

 22.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 23.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ และอธิบาย 

 24.ครูให้เวลานกัเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมตอบวา่ถกู (T) หรือผิด (F) 

25.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 26.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้  

 27.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 2.12 โดยเติมตวัอกัษรท่ีขาดหายไปให้ค าศพัท์สมบรูณ์ 

 28.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 29.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นกัเรียนบนัทกึลงในสมดุ 

 ขัน้สรุป 

 30.ครูให้นกัเรียนท า Activity 2.13 Self check เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

 31.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 



 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นกัเรียนศกึษา Activity 2.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกนั 
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        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 5         หน่วยที่ 3 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 9-10 

ชื่อหน่วย Different  uses                             จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 ในภาษาองักฤษ ค าวา่ use เป็นค าที่มีประโยชน์มากและใช้ในสถานการณ์เนื่องจากลกัษณะการใช้และ

ความหมายของค าเหลา่นีม้คีวามหลากหลาย แตก่ระนัน้การใช้ค าวา่ use ตรงสว่นท่ีส าคญัมากๆ ส าหรับวิชาชีพช่างก็คือ 

การใช้ค าวา่ use เพื่อบอกวตัถปุระสงค์ 

 ใน unit นีจ้ะศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษที่ใช้ในการบอกวตัถปุระสงค์ควบคูก่บัการแนะน าเคร่ืองมือชา่ง

อตุสาหกรรมเบือ้งต้นเพิ่มเติมจาก unit ที่ผา่นมา การใช้ค าวา่ use ประกอบกบัค าอื่นๆท่ีเราสามารถน าไปใช้เป็นภาษาใน

การปฏิบตัิงานและสนทนาทัว่ไปได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 

 



 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 
 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 
 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Unit 3 Different uses 

Section I What is it used for? 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูให้นกัเรียนดทูี่ภาพและให้นกัเรียนลองเดาวา่ตวัละครอยูท่ี่ใด 

 2.ครูสุม่ถามนกัเรียน  

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 3.1 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

 6.ครูถามข้อมลูนกัเรียน โดยใช้ประโยควา่ Do you know…? และให้นกัเรียนตอบวา่ I guess it is … 

 ขัน้สอน 

 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 3.2 ให้นกัเรียนฟังและออกเสยีงตาม 

 8.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ยืนขึน้และครูสนทนา 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัสนทนา 

 10.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนาอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 

 11.ครูเขยีนค าวา่ Multimeter  ไว้บนกระดานและ ถามนกัเรียนวา่นกัเรียนรู้จกัอปุกรณ์นีห้รือไม ่

 12.ครูให้นกัเรียนออกมาวาดรูป 

 13.ครูถามวา่นกัเรียนวา่ทราบหรือไมว่า่อปุกรณ์นีเ้อาไว้ท าอะไร 

 ขัน้สอน 



 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่นและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นกัเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลย 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูถามนกัเรียนวา่ Multimeter เอาไว้ท าอะไร ด้วยประโยค What is it used for? จากนัน้เรียนค าถามไว้บน

กระดานแล้ววงกลมล้อมรอบไว้ 

20.ครูเขยีนค าถาม What is it used for?  ไว้บนกระดานแล้ววงกลมล้อมรอบไว้ 

 ขัน้สอน 

 21.ครูอธิบายเร่ืองการถามและตอบเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในการใช้งาน 

 22.ครูให้นกัเรียนเติมค าตอบให้ถกูต้อง 

 23.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 5) 

 24.ครูเขยีนค าวา่ How to ไว้บนกระดาน และถามนกัเรียนวา่แปลวา่อะไร 

 ขัน้สอน 

 25.ครูอธิบายเร่ืองการใช้ How to 

 26.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้พดูประโยค 

 27.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัคนถามอีกคนหนึง่ตอบ 

 28.ครูให้นกัเรียนสลบักนัถามและตอบ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 6) 

 29.ครูเขยีนค าวา่ hand tool, machine, device, instrument ไว้บนกระดานและถามนกัเรียนวา่หมายถงึอะไร 

 ขัน้สอน 

 30.ครูให้นกัเรียนพจิารณาค าศพัท์ที่ก าหนดให้และตอบวา่อยูใ่นเคร่ืองมือหมวดใด 

 31.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 32.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

 33.ครูให้นกัเรียนยกตวัอยา่งเคร่ืองมือแตล่ะหมวดเพิ่มเติมอกีหมวดละ 2 ชนิด และครูเขียนเป็นผงัมโนทศัน์ 

 ขัน้สรุป 

 34.ครูถามนกัเรียนวา่การถาม How to ใช้เพื่ออะไร ครูเขยีนแนวคิดลงบนกระดาน 

 35.ครูให้นกัเรียนลอกลงในสมดุ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 



 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นกัเรียนคดิสถานการณ์การสนทนา จากนัน้ขออาสาสมคัรออกมาแสดงการสนทนาหน้าชัน้เรียน 

  

  

 



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ปัญหาที่พบ 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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



        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 6         หน่วยที่ 3 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 11-12 

ชื่อหน่วย Different  uses                             จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 ในภาษาองักฤษ ค าวา่ use เป็นค าที่มีประโยชน์มากและใช้ในสถานการณ์เนื่องจากลกัษณะการใช้และ

ความหมายของค าเหลา่นีม้คีวามหลากหลาย แตก่ระนัน้การใช้ค าวา่ use ตรงสว่นท่ีส าคญัมากๆ ส าหรับวิชาชีพช่างก็คือ 

การใช้ค าวา่ use เพื่อบอกวตัถปุระสงค์ 

 ใน unit นีจ้ะศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษที่ใช้ในการบอกวตัถปุระสงค์ควบคู่กบัการแนะน าเคร่ืองมือชา่ง

อตุสาหกรรมเบือ้งต้นเพิ่มเติมจาก unit ที่ผา่นมา การใช้ค าวา่ use ประกอบกบัค าอื่นๆท่ีเราสามารถน าไปใช้เป็นภาษาใน

การปฏิบตัิงานและสนทนาทัว่ไปได้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 

 



 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 
 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 
 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 
 Section II Other forms of “Use” 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

-Odd one out 

-Cloze test 

-Self check 

-Independent study 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนดภูาพวา่ตวัละครในรูปนา่จะอยูท่ีใ่ด 

 2.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ตอบค าถาม 

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 3.7 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

 6.ครูถามนกัเรียนวา่เคยไปทีต่า่งๆหรือไมด้่วยประโยค Have you ever been to…? และเชียนประโยคไว้บน

กระดาน 

 ขัน้สอน 

 7.ครูอธิบายประโยคเก่ียวกบัการถามและตอบประโยค Have you ever been to…? 

 8.ครูอธิบายเร่ืองการใช้ I used to 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัสนทนา 

 10.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนา 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 



 11.ครูถามนกัเรียนวา่ใครที่มี e-mail บ้าง 

 12.ครูถามนกัเรียนวา่นกัเรียนใช้ e-mail ของเวปไซต์ใด 

 13.ครูสุม่ถามนกัเรียนวา่นกัเรียนใช้ประโยชน์จาก e-mail อยา่งไรบ้าง 

 ขัน้สอน 

 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่น 

 15.ครูเดินดกูารท ากิจกรรม 

 16.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัอภิปราย 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายร่วมกนัทัง้ชัน้ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูให้นกัเรียน ดทูี่รูปภาพและถามวา่ช่ือไทยเรียกวา่อะไร 

 20.ครูถามนกัเรียนวา่อปุกรณ์ในรูปภาพใช้ท าอะไร 

 ขัน้สอน 

 21.ครูให้นกัเรียนน าช่ือเคร่ืองมือและหมวดหมูม่าเติมให้ถกูต้อง 

 22.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 23.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ และอธิบาย 

 24.ครูให้เวลานกัเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมที่ 3.11 หาสิง่ที่แปลกแยกไปจากพวก 

25.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 26.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้  

 27.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 3.12 โดยให้นกัเรียนเตมิประโยคให้สมบรูณ์ 

 28.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 29.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นกัเรียนบนัทกึลงในสมดุ 

 ขัน้สรุป 

 30.ครูให้นกัเรียนท า Activity 3.13 Self check เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

 31.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 



 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นกัเรียนศกึษา Activity 3.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกนั 

  

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ปัญหาที่พบ 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 



        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 7         หน่วยที่ 4 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 13-14 

ชื่อหน่วย Take steps                             จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 การน าเสนอ การสาธิต เป็นทกัษะที่นกัเรียนชา่งทกุคนควรศกึษาและฝึกไว้ก่อนที่จะส าเร็จการศกึษา เนื่องจากใน

ชีวิตการท างานจริงมกัเจอสถานการณ์ที่ต้องอธิบายน าเสนอและสาธิตเพื่อท าให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจ 

 ใน unit นีจ้ะศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษที่ใช้ในการสาธิต การบอกทิศทางและการอธิบายด้านอื่นๆ ที่ใช้ในการ

น าเสนอออกมาในรูปแบบของการพดูและการเขียน อีกทัง้ผู้ เรียนจะได้ฝึกทกัษะในการฟังและการอา่นในเร่ืองที่เก่ียวข้อง

ด้วย 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 
 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 

 



 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 
 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Unit 4 Take steps 

Section I Demonstrations 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูให้นกัเรียนดทูี่ภาพและหาค าวา่ “Yeb” 

 2.ครูสุม่ถามนกัเรียน วา่หมายความวา่อยา่งไร 

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 4.1 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

 6.ครูถามข้อมลูนกัเรียน โดยใช้ประโยควา่ Do you like…? และให้นกัเรียนตอบ  จากนัน้ครูให้นกัเรียนถาม

กนัเอง หากค าตอบวา่ใช่ ให้นกัเรียนตอบเพื่อนโดยใช้ค าวา่ “Yeb” 

 ขัน้สอน 

 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 4.2 ให้นกัเรียนฟังและออกเสยีงตาม 

 8.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ยืนขึน้และครูสนทนา 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัสนทนา 

 10.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนาอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 

 11.ครูเขยีนค าวา่ Vernier  ไว้บนกระดานและ ถามนกัเรียนวา่นกัเรียนรู้จกัอปุกรณ์นีห้รือไม่ 

 12.ครูให้นกัเรียนออกมาวาดรูป 

 13.ครูถามวา่นกัเรียนวา่ทราบหรือไมว่า่อปุกรณ์นีเ้อาไว้ท าอะไร 

 ขัน้สอน 



 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่นและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นกัเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลย 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูให้นกัเรียนดทูี่รูปหน้า 55 และถามวา่คอือะไร 

20.ครูถามนกัเรียนวา่ใครเคยใช้เคร่ืองไมโครเวฟบ้าง 

 ขัน้สอน 

 21.ครูอธิบายเร่ืองภาษาทีใ่ช้ในการบอกล าดบั 

 22.ครูให้นกัเรียนเติมค าตอบให้ถกูต้อง 

 23.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 5) 

 24.ครูเขยีนค าวา่ How to use vernier และให้นกัเรียนชว่งกนัตอบ โดยใช้ภาษาทีใ่ช้ในการบอกล าดบั จากนัน้

เขียนไว้บนกระดาน 

 ขัน้สอน 

 25.ครูอธิบายเร่ืองการน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

 26.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้พดูประโยค 

 27.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัคนถามอีกคนหนึง่ตอบ จากนัน้สลบักนั 

 28.ครูให้นกัเรียนดตูวัอยา่งการน าเสนอ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 6) 

 29.ครูเขยีนค าวา่ manual  ไว้บนกระดานและถามนกัเรียนวา่หมายถึงอะไร และในฟังก์ชัน่การใช้งานมกัจะอยูคู่่

ตรงข้ามกบัค าใด (auto) 

 ขัน้สอน 

 30.ครูอธิบายเร่ืองการเขียนคูม่ือการใช้งานแบบ manual 

 31.ครูให้เวลานกัเรียน 10 นาทเีลอืกและเขียนคูม่ือการใช้งานหวัข้อใดหวัข้อหนึง่ในกิจกรรม B หน้า 58 

 32.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

 33.ครูให้เพื่อนในชัน้ให้ข้อเสนอแนะ 

 ขัน้สรุป 

 34.ครูแจกกระดาษ A4 ให้นกัเรียนวาดรูปและน าข้อเขยีนเก่ียวกบัคูม่ือการใช้งานท่ีปรับแก้แล้ว มาท าเป็น

โปสเตอร์ให้สวยงาม 

 35.ครูให้นกัเรียนติดลงที่บอร์ดหลงัห้อง 



สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.เขียนศพัท์ตามค าบอกจากหนงัสอืเรียนหน้า 52-53 

  



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ปัญหาที่พบ 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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



        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 8         หน่วยที่ 4 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 15-16 

ชื่อหน่วย Take steps                             จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 การน าเสนอ การสาธิต เป็นทกัษะที่นกัเรียนชา่งทกุคนควรศกึษาและฝึกไว้ก่อนที่จะส าเร็จการศกึษา เนื่องจากใน

ชีวิตการท างานจริงมกัเจอสถานการณ์ที่ต้องอธิบายน าเสนอและสาธิตเพื่อท าให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจ 

 ใน unit นีจ้ะศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษที่ใช้ในการสาธิต การบอกทิศทางและการอธิบายด้านอื่นๆ ที่ใช้ในการ

น าเสนอออกมาในรูปแบบของการพดูและการเขียน อีกทัง้ผู้ เรียนจะได้ฝึกทกัษะในการฟังและการอา่นในเร่ืองที่เก่ียวข้อง

ด้วย 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 
 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 

 



 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 
 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Section II Directions 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนดภูาพวา่ตวัละครในรูปนา่จะอยูท่ีใ่ด 

 2.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ตอบค าถาม 

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 4.7 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

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

บนกระดาน และให้นกัเรียนตอบ 

 ขัน้สอน 

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

 8.ครูอธิบายเร่ืองการถามทศิทางหรือที่ตัง้ 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัสนทนา 

 10.ครูเปิดซีดกิีจกรรม C หน้า 61 ให้นกัเรียนฟังและออกเสยีงตาม 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 

 11.ครูวาดภาพปา้ยสญัญาณตา่งๆแล้วให้นกัเรียนทาย 

 12.ครูให้นกัเรียนที่ทายถกูคนแรกออกมาวาดรูปปา้ยและให้เพื่อนๆทายตอ่ 

 13.ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัความส าคญัของปา้ย 

 ขัน้สอน 

 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่น 



 15.ครูเดินดกูารท ากิจกรรม 

 16.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัอภิปราย 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายร่วมกนัทัง้ชัน้ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูแจกกระดาษ A4 คนละแผน่ให้นกัเรียนวาดแผนที่จากบ้านถึงโรงเรียน 

 20.ครูเดินตรวจตราดกูารท ากิจกรรมและให้ความช่วยเหลอื 

 ขัน้สอน 

 21.ครูให้นกัเรียนเขียนบรรยายการเดินทางจากบ้านนกัเรียนมาโรงเรียน 

 22.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัตรวจสอบการสะกดค าและการใช้ไวยากรณ์ จากนัน้ครูตรวจซ า้อีกรอบ 

 23.ครูให้นกัเรียนออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

 24.ครูให้เพื่อนนกัเรียนให้ข้อเสนอแนะ 

 ขัน้สรุป 

 25.ครูให้นกัเรียนน าแผนท่ีและข้อมลู มาจดัท าเป็นโปสเตอร์ เร่ือง How to get to college from my home. 

และติดไว้ที่บอร์ดหลงัห้อง 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 



1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ให้นกัเรียนจดับอร์ดเร่ืองปา้นสญัญาณตา่งๆในชวัิตประจ าวนั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ปัญหาที่พบ 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 



        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 9         หน่วยที่ 4 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 17-18 

ชื่อหน่วย Take steps                             จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 การน าเสนอ การสาธิต เป็นทกัษะที่นกัเรียนชา่งทกุคนควรศกึษาและฝึกไว้ก่อนที่จะส าเร็จการศกึษา เนื่องจากใน

ชีวิตการท างานจริงมกัเจอสถานการณ์ที่ต้องอธิบายน าเสนอและสาธิตเพื่อท าให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจ 

 ใน unit นีจ้ะศกึษาเก่ียวกบัภาษาองักฤษที่ใช้ในการสาธิต การบอกทิศทางและการอธิบายด้านอื่นๆ ที่ใช้ในการ

น าเสนอออกมาในรูปแบบของการพดูและการเขียน อีกทัง้ผู้ เรียนจะได้ฝึกทกัษะในการฟังและการอา่นในเร่ืองที่เก่ียวข้อง

ด้วย 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 
 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 

 



 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 
 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

-The crossword 

-What’s wrong with these sentences? 

-Self check 

-Independent study 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน 

 1.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ยืนขึน้และถามนกัเรียนวา่การเดินทางจากโรงเรียนไปบ้านนกัเรียนท าอยา่งไร 

 ขัน้สอน 

2.ครูให้เวลานกัเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมที่ 4.11 ปริศนาอกัษรไขว้ 

3.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทยีบค าตอบ 

 4.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้  

 5.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 4.12 โดยให้นกัเรียนอา่นบทอา่นและหาจดุผิดพลาด 7 จดุในบทอา่น 

 6.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทยีบค าตอบ 

 7.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นกัเรียนบนัทกึลงในสมดุ 

 ขัน้สรุป 

 8.ครูให้นกัเรียนท า Activity 4.13 Self check เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทยีบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 



การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นกัเรียนศกึษา Activity 4.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกนั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 
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        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 10      หน่วยที่ - 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 19-20 

ชื่อหน่วย สอบกลางภาค                             จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 การสอบกลางภาคเป็นการวดัความรู้และความเข้าใจในหนว่ยการเรียนรู้ที่ 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลังการสอบ 

 ข้อสรุปหลังการสอบ 
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        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 11      หน่วยที่ 5 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 21-22 

ชื่อหน่วย Kindly pay attention to safety              จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 ความปลอดภยัในสถานท่ีท างานเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับทกุคน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับผู้ที่ท างานเป็นช่าง ชา่ง

ที่ได้รับการยอมรับวา่มคีวามสามารถไมเ่พยีงแตจ่ะต้องมีทกัษะทีด่เียี่ยมในสาขางานของตน จ าเป็นต้องมีความรัดกมุใน

เร่ืองความปลอดภยัในการท างานเป็นหวัข้อที่หลายๆบริษัทพยายามผลกัดนัให้เกิดขึน้ภายโรงงานของตนเอง แม้แต่

มาตรฐานในด้านความปลอดภยั เช่น มาตรฐานท่ีเก่ียวกบั Occupational Health and safety (OH&S) หรือที่อาจรู้จกั

ในช่ือของมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 ใน unit นีผู้้ เรียนจะได้ศกึษาภาษาองักฤษที่เก่ียวข้องกบัความปลอดภยัในการท างาน สถานท่ีท างาน รวมถึงวิธี

ปฏิบตัิเพื่อให้เกิดความปลอดภยัและเคร่ืองมือที่ช่วยเพิม่ความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 

 



 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 
 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 
 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 
 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Unit 5 Kindly pay attention to safety 

Section I Workshop safety 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูให้นกัเรียนดทูี่ภาพและให้นกัเรียนลองเดาวา่เกิดอะไรขึน้กบัตวัละคร 

 2.ครูสุม่ถามนกัเรียน  

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 5.1 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

 6.ครูถามนกัเรียนที่มีกิริยาไมส่นใจฟัง เช่น หลบั หรือ หาของใต้โต๊ะวา่ What’s the matter with you? และเขียน

ไว้บนกระดาน 

 ขัน้สอน 

 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 5.2 ให้นกัเรียนฟังและออกเสยีงตาม 

 8.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ยืนขึน้และครูสนทนา 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัสนทนา 

 10.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนาอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 

 11.ครูเขยีนค าวา่” ความผดิพลาดในการปฏิบตัิการ”  ไว้บนกระดาน 

 12.ครูถามนกัเรียนวา่ในการปฏิบตัิการมกัมีความผิดพลาดที่เกิดขึน้อะไรบ้าง 



 13.ครูเขยีนเป็นผงัมโนทศัน์ 

 ขัน้สอน 

 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่นและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นกัเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลย 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาทีทบทวนค าศพัท์หน้า 72-73 

20.ครูให้นกัเรียนเขียนศพัท์ตามค าบอก 

 ขัน้สอน 

 21.ครูอธิบายเร่ืองการใช้ should, must และ have to 

 22.ครูให้นกัเรียนเปรียบเทยีบความแตกตา่ง และครูอธิบายเพิม่เตมิรูปปฏิเสธ 

 23.ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัหน้า 74 และเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 5) 

 24.ครูถามนกัเรียนวา่ในชว่งสงกรานต์อบุตัิเหตสุว่นใหญ่มกัเกิดจากอะไร (เมาแล้วขบั) ดงันัน้จงึมกีารรณรงค์

เร่ือง “เมาไมข่บั” ออกมา จากนัน้ครูเขียนบนกระดาน You should not drink while you are driving 

 ขัน้สอน 

 25.ครูอธิบายเร่ืองการใช้ while ,when, before และ after 

 26.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้คดิและพดูประโยค 

 27.หลงัจากที่นกัเรียนพดูประโยคจบ ครูขีดคา่ค าที่นกัเรียนได้ใช้แล้ว จากนัน้ครูให้นกัเรียนพดูประโยคโดยใช้ค า

อื่นๆ 

 28.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนพดูประโยค 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 6) 

 29.ครูเขยีนประโยคที่นกัเรียนพดูไว้บนกระดาน 

 ขัน้สอน 

 30.ครูอธิบายโครงสร้างการใช้ค าเช่ือมตามหน้า 76 

 31.ครูอธิบายเร่ืองการลดรูปหลงัค าเช่ือม 

 32.ครูให้นกัเรียนน า exercise หน้า 77 

 33.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ตอบจากนัน้เฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

 ขัน้สรุป 



 34.ครูแจกกระดาษ A4 ให้นกัเรียนวาดรูปและเขียนปา้ยรณรงค์หรือปา้ยเตือนเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน โดยใช้ 

should, must หรือ have to 

 35.ครูให้นกัเรียนติดลงที่บอร์ดหลงัห้อง 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 



 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ให้นกัเรียนจดับอร์ดเก่ียวกบั Common faults in workshop 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ปัญหาที่พบ 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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



        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 12      หน่วยที่ 5 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 23-24 

ชื่อหน่วย Kindly pay attention to safety              จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 ความปลอดภยัในสถานท่ีท างานเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับทกุคน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับผู้ที่ท างานเป็นช่าง ชา่ง

ที่ได้รับการยอมรับวา่มคีวามสามารถไมเ่พยีงแตจ่ะต้องมีทกัษะทีด่เียี่ยมในสาขางานของตน จ าเป็นต้องมีความรัดกมุใน

เร่ืองความปลอดภยัในการท างานเป็นหวัข้อที่หลายๆบริษัทพยายามผลกัดนัให้เกิดขึน้ภายโรงงานของตนเอง แม้แต่

มาตรฐานในด้านความปลอดภยั เช่น มาตรฐานท่ีเก่ียวกบั Occupational Health and safety (OH&S) หรือที่อาจรู้จกั

ในช่ือของมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 ใน unit นีผู้้ เรียนจะได้ศกึษาภาษาองักฤษที่เก่ียวข้องกบัความปลอดภยัในการท างาน สถานท่ีท างาน รวมถึงวิธี

ปฏิบตัิเพื่อให้เกิดความปลอดภยัและเคร่ืองมือที่ช่วยเพิม่ความปลอดภยัในงานอตุสาหกรรม 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 

 



 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 
 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 
 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 
 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Section II Warning signs 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

-Safety/protective equipment 

-Areas of protection 

-Self check 

-Independent study  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนดภูาพวา่ตวัละครในรูปนา่จะอยูท่ีใ่ด 

 2.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ตอบค าถาม 

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 5.7 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

 6.ครูถามพดูกบันกัเรียนทีเ่รียนเกง่ในชัน้ I heard you work very hard. จากนัน้ครูเขยีนไว้บนกระดาน 

 ขัน้สอน 

 7.ครูอธิบายประโยคเก่ียวกบั i heard… 

 8.ครูอธิบายเร่ืองการใช้ I got back from… 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัสนทนา ในหวัข้อ “ฉนัได้ยินมาวา่เธอได้ไปเที่ยววนัหยดุ” 

 10.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนา 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 



 11.ครูถามนกัเรียนวา่ใครทราบบ้างวา่ Tsunami คืออะไร 

 12.ครูให้นกัเรียนอธิบาย 

 13.ครูบอกเลา่ประสบการณ์สนึามิเมื่อปี 2547 ที่ประเทศไทย 

 ขัน้สอน 

 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่น 

 15.ครูเดินดกูารท ากิจกรรม 

 16.ครูให้นกัเรียนตอบค าถาม 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลย 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูน าปา้ยเตือนที่ใช้ในห้องปฏิบตัิการมาให้นกัเรียนด ู

 20.ครูถามนกัเรียนวา่ปา้ยนีห้มายถึงอะไร 

 ขัน้สอน 

 21.ครูให้นกัเรียนดภูาพปา้ยเตือนในหน้า 82 และถามวา่ปา้ยดงักลา่วคืออะไรบ้าง จากนัน้น าข้อมลูไปตอบใน

กิจกรรม C 

 22.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 23.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ และอธิบาย 

 24.ครูให้เวลานกัเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมที่ 5.11 เติมค าศพัท์ให้ถกูต้อง 

25.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 26.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้  

 27.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 5.12 โดยให้นกัเรียนเตมิบริเวณปอ้งกนัให้ถกูต้อง 

 28.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 29.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นกัเรียนบนัทกึลงในสมดุ 

 ขัน้สรุป 

 30.ครูให้นกัเรียนท า Activity 5.13 Self check เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

 31.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 



 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นกัเรียนศกึษา Activity 5.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกนั 

  

 

 

 

 

 



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 
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 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ปัญหาที่พบ 
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 แนวทางแก้ปัญหา 
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 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 13      หน่วยที่ 6 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 25-26 

ชื่อหน่วย The world of paperwork              จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 งานเอกสารเป็นเร่ืองทีใ่กล้ตวักบัทกุคน ลองคิดดวูา่รอบตวัของเรา ไมว่า่จะไปท่ีไหน ท างานอยูท่ี่ใด หรือเข้าศกึษา

ตอ่ในสถาบนัใด ล้วนแล้วแตต้่องเก่ียวข้องกบัเอกสารในสถานท่ีท างานไมว่า่จะเป็นองค์กรเลก็หรือใหญ่ ผู้ที่ท างานใน

องค์กรทกุคนตัง้แตพ่นกังานระดบัลา่ง ชา่งเทคนิค จนถึงผู้บริหารระดบัสงู ล้วนแตต้่องหาวิธีการจดัการกบังานเอกสารของ

ตน 

 ใน unit นีจ้ะน าเข้าสูโ่ลกแหง่งานเอกสาร แนะน าวิธีการเขียนรายงาน รวมถึงแบบฟอร์มตา่งๆที่มกัจะได้เจอเมื่อ

ต้องออกไปท างานในฐานะชา่งเทคนิคและนายช่างใหญ่ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 

 



 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 
 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 
 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Unit 6 The world of paperwork 

Section I writing up a report 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูสุม่ถามนกัเรียน  Where did you go yesterday ? 

 2.เมื่อนกัเรียนตอบ ให้นกัเรียนสุม่เลอืกเพื่อนนกัเรียน และถามตอ่  

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 6.1 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

 6.ครูถามนกัเรียนอีกครัง้วา่เกิดอะไรขึน้ในเนือ้เร่ืองเมื่อสกัครู่ที่ได้เรียนไป 

 ขัน้สอน 

 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 6.2 ให้นกัเรียนฟังและออกเสยีงตาม 

 8.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ยืนขึน้และครูสนทนา 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัสนทนา 

 10.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนาอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 

 11.ครูเขยีนค าวา่” Safty report”  ไว้บนกระดาน 

 12.ครูถามนกัเรียนวา่คืออะไร 

 13.ครูถามนกัเรียนวา่มคีวามส าคญัอยา่งไร 

 ขัน้สอน 



 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่นและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นกัเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลย 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาทีทบทวนค าศพัท์หน้า 92 

20.ครูให้นกัเรียนเขียนศพัท์ตามค าบอก 

 ขัน้สอน 

 21.ครูอธิบายเร่ืองการเขียนรายงานทัว่ไป 

 22.ครูให้นกัเรียนท า exercise หน้า 94 

 23.ครูให้นกัเรียนทีเ่ขียนเสร็จแล้วสลบักนัตรวจการสะกดค าและไวยากรณ์กบัเพื่อน จากนัน้ออกมาอา่นหน้าชัน้

เรียน 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 5) 

 24.ครูให้นกัเรียนเปิด Monthly safty report หน้า 91อกีครัง้ และเขียนบนกระดานวา่ This table shows that… 

 ขัน้สอน 

 25.ครูอธิบายเร่ืองการอ้างถึงและน าเสนอ 

 26.ครูให้นกัเรียนท า exercise 

 27.ครูให้นกัเรียนให้ข้อเสนอแนะ 

 28.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนมาน าเสนออีกสกั 2-3 คน 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 6) 

 29.ครูถามนกัเรียนวา่การเขยีนรายงานทัว่ไปท่ีดีควรมีองค์ประกอบ 4 อยา่งอะไรบ้าง ครูเขียนเป็นผงัมโนทศัน์ไว้

บนกระดาน 

 ขัน้สอน 

 30.ครูอธิบายโครงสร้างการเขยีน job report 

 31.ครูให้นกัเรียนท า exercise โดยเขยีน job report 

 32.ครูให้นกัเรียนสลบักนัตรวจการสะกดค าและไวยากรณ์ จากนัน้ออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน 

 33.ครูให้เพื่อนนกัเรียนให้ข้อเสนอแนะ 

 ขัน้สรุป 

 34.ครูให้นกัเรียนลองเขียน weekly safty report 

 35.ครูให้นกัเรียนติดลงที่บอร์ดหลงัห้อง 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 



 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ให้นกัเรียนจบัคูก่นัสมัภาษณ์ ฝ่ายหนึง่เป็นผู้ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัการท างาน อีกฝ่ายหนึง่เขียน job report 

จากนัน้สลบักนั 

 



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ปัญหาที่พบ 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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



        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 14      หน่วยที่ 6 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 27-28 

ชื่อหน่วย The world of paperwork              จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 งานเอกสารเป็นเร่ืองทีใ่กล้ตวักบัทกุคน ลองคิดดวูา่รอบตวัของเรา ไมว่า่จะไปท่ีไหน ท างานอยูท่ี่ใด หรือเข้าศกึษา

ตอ่ในสถาบนัใด ล้วนแล้วแตต้่องเก่ียวข้องกบัเอกสารในสถานท่ีท างานไมว่า่จะเป็นองค์กรเลก็หรือใหญ่ ผู้ ที่ท างานใน

องค์กรทกุคนตัง้แตพ่นกังานระดบัลา่ง ชา่งเทคนิค จนถึงผู้บริหารระดบัสงู ล้วนแตต้่องหาวิธีการจดัการกบังานเอกสารของ

ตน 

 ใน unit นีจ้ะน าเข้าสูโ่ลกแหง่งานเอกสาร แนะน าวิธีการเขียนรายงาน รวมถึงแบบฟอร์มตา่งๆที่มกัจะได้เจอเมื่อ

ต้องออกไปท างานในฐานะชา่งเทคนิคและนายช่างใหญ่ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 

 



 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 
 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 
 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Section II Any form to be filled in 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

-Job application 

-Member subscription 

-Self check 

-Independent study 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนดภูาพวา่ตวัละครในรูปนา่จะอยูท่ีใ่ด 

 2.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ตอบค าถาม 

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 6.7 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

 6.ครูถามพดูกบันกัเรียนวา่ Have you ever filled out any application forms? จากนัน้ครูเขยีนไว้บนกระดาน 

 ขัน้สอน 

 7.ครูอธิบายประโยคเก่ียวกบั Have  you ever…? 

 8.ครูอธิบายเร่ืองการใช้ need to + V.1 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัสนทนา ในหวัข้อ “Have you ever…?” 

 10.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนา 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 

 11.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาทีทบทวนค าศพัท์หน้า 98-99 



 12.ครูให้นกัเรียนเขียนศพัท์ตามค าบอก 

 13.ครูถามนกัเรียนวา่บทอา่นหน้า 100 คืออะไร 

 ขัน้สอน 

 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่น 

 15.ครูเดินดกูารท ากิจกรรม 

 16.ครูให้นกัเรียนตอบค าถาม 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลย 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูให้นกัเรียนดแูบบฟอร์มที่หน้า 101 

 20.ครูถามนกัเรียนวา่แตล่ะหวัข้อคืออะไร 

 ขัน้สอน 

 21.ครูให้นกัเรียนอา่นบทสนทนา จากนัน้น าข้อมลูไปเตมิในแบบฟอร์มหน้า 102 ให้ถกูต้อง 

 22.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 23.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ และอธิบาย 

 24.ครูให้เวลานกัเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมที่ 6.11 เติมข้อมลูใบสมคัรของนกัเรียนให้สมบรูณ์ 

25.ครูคอยเดินตรวจตราดคูวามเรียบร้อยและให้ความชว่ยเหลอื 

 26.ครูให้นกัเรียนสลบักนัตรวจการสะกดค าและไวยากรณ์  

 27.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 6.12 โดยให้นกัเรียนเตมิบริเวณปอ้งกนัให้ถกูต้อง 

 28.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 29.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นกัเรียนบนัทกึลงในสมดุ 

 ขัน้สรุป 

 30.ครูให้นกัเรียนท า Activity 6.13 Self check เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

 31.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 



 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นกัเรียนศกึษา Activity 6.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกนั 

  

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 
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        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 15      หน่วยที่ 7 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 29-30 

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

แนวคดิ 

 โลกของธุรกิจเป็นเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบัช่างอตุสาหกรรมอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ เนื่องมาจากการต้องตดิตอ่กบัลกูค้า

ทัง้ภายนอกและภายในองค์กรที่เราท างาน ภาษาองักฤษที่ใช้ในธรุกิจเป็นเร่ืองที่ส าคญัอยา่งมาก ยิ่งในวนัข้างหน้าเมื่อก้าว

ขึน้เป็นหวัหน้าหรือผู้บริหาร ภาองักฤษยิง่จะเป็นเคร่ืองมือที่ขาดไมไ่ด้เลย 

 ใน unit นี ้ ผู้ เรียนจะได้ศกึษาภาษาองักฤษในโลกของธุรกิจมากขึน้ นัน่คือได้พดูคยุกบัผู้อื่นทางโทรศพัท์มากขึน้ 

ได้อา่น ได้เขียนเอกสารตา่งๆมากขึน้ เร่ิมต้นด้วยภาษาที่ใช้ในการสนทนาทางโทรศพัท์ จากนัน้จะได้เรียนรู้เก่ียวกบั

ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน การเขียน resume หรือ CV รวมถึงการได้เรียนรู้การเขยีนจดหมายธุรกิจเบือ้งต้นและการ

สือ่สารทางธุรกิจทัว่ๆไป เช่น e-mail, fax และ memo เป็นต้น 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 

 



 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 
 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 
 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 
 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Unit 7 Let’s get down to business 

Section I Information  

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูให้นกัเรียนดทูี่รูปหน้า 111 

 2.ครูให้นกัเรียนลองเดาวา่สถานการณ์นีเ้กิดขึน้ท่ีใด  

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 7.1 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

 6.ครูถามนกัเรียนอีกครัง้วา่เกิดอะไรขึน้ในเนือ้เร่ืองเมื่อสกัครู่ที่ได้เรียนไป 

 ขัน้สอน 

 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 7.2 ให้นกัเรียนฟังและออกเสยีงตาม 

 8.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ยืนขึน้และครูสนทนา 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัสนทนา 

 10.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนาอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 

 11.ครูถามนกัเรียนวา่การประกาศรับสมคัรงานพบได้ที่ใดบ้าง 

 12.ครูถามนกัเรียนวา่ใครเคยอา่นประกาศรับสมคัรงานในหนงัสอืพิมพ์บ้าง 

 13.ครูถามนกัเรียนวา่เพราะเหตใุดบริษัทใหญ่ๆบางบริษัทจงึนิยมประกาศรับสมคัรงานเป็นภาษาองักฤษ 



 ขัน้สอน 

 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่นและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นกัเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลย 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาทีทบทวนค าศพัท์หน้า 113 

20.ครูให้นกัเรียนเขียนศพัท์ตามค าบอก 

 ขัน้สอน 

 21.ครูอธิบายเร่ืองการเขียน resume หรือ CV 

 22.ครูให้นกัเรียนดตูวัอยา่งที่หน้า 116 และครูอธิบายตามไปด้วย 

 23.ครูให้นกัเรียนเขียน resume ลงในสมดุ จากนัน้ให้สลบักนัตรวจการสะกดค าและไวยากรณ์กบัเพื่อน 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 5) 

 24.ครูถามนกัเรียนวา่ สว่นใหญ่แล้วเมื่อมคีนโทรศพัท์เข้าหานกัเรียน นกัเรียนจะรับสายอยา่งไร 

 ขัน้สอน 

 25.ครูอธิบายเร่ืองการโทรศพัท์และการรับโทรศพัท์ 

 26.ครูให้นกัเรียนท า exercise และฝึกสนทนากบัเพื่อน 

 27.ครูให้นกัเรียนออกมาพดูบทสนทนา 

 28.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนมาน าเสนออีกสกั 2-3 คน 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 6) 

 29.ครูถามนกัเรียนวา่ใครเคยเขียนจดหมายธุรกิจบ้าง 

 ขัน้สอน 

 30.ครูอธิบายโครงสร้างการเขยีน จดหมายธุรกิจ 

 31.ครูให้นกัเรียนท า exercise โดยอา่นจดหมายธุรกิจแล้วตอบค าถาม 

 32.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 33.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

 ขัน้สรุป 

 34.ครูให้นกัเรียนอา่นข้อความในจดหมายสมคัรงานหน้า 120 จากนัน้ตอบค าถามใน exercise ให้ถกูต้อง 

 35.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 



 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ให้นกัเรียนเขยีนจดหมายสมคัรงาน จากนัน้ให้สลบักบัเพื่อนเพือ่ตรวจสอบการสะกดค าและไวยากรณ์ 

 

 



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ปัญหาที่พบ 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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



        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 16      หน่วยที่ 7 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 31-32 

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

แนวคดิ 

 โลกของธุรกิจเป็นเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบัช่างอตุสาหกรรมอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ เนื่องมาจากการต้องตดิตอ่กบัลกูค้า

ทัง้ภายนอกและภายในองค์กรที่เราท างาน ภาษาองักฤษที่ใช้ในธรุกิจเป็นเร่ืองที่ส าคญัอยา่งมาก ยิ่งในวนัข้างหน้าเมื่อก้าว

ขึน้เป็นหวัหน้าหรือผู้บริหาร ภาองักฤษยิง่จะเป็นเคร่ืองมือที่ขาดไมไ่ด้เลย 

 ใน unit นี ้ ผู้ เรียนจะได้ศกึษาภาษาองักฤษในโลกของธุรกิจมากขึน้ นัน่คือได้พดูคยุกบัผู้อื่นทางโทรศพัท์มากขึน้ 

ได้อา่น ได้เขียนเอกสารตา่งๆมากขึน้ เร่ิมต้นด้วยภาษาที่ใช้ในการสนทนาทางโทรศพัท์ จากนัน้จะได้เรียนรู้เก่ียวกบั

ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน การเขียน resume หรือ CV รวมถึงการได้เรียนรู้การเขยีนจดหมายธุรกิจเบือ้งต้นและการ

สือ่สารทางธุรกิจทัว่ๆไป เช่น e-mail, fax และ memo เป็นต้น 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 

 



 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 
 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 
 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 
 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Section II Not a problem 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

-Scramble sentences 

-Missing dialog 

-Self check 

-Independent study  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนดภูาพวา่ตวัละครในรูปนา่จะอยูท่ีใ่ด 

 2.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ตอบค าถาม 

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 7.7 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

 6.ครูถามพดูกบันกัเรียนวา่เมื่อเห็นครูถือของหนกัๆนกัเรียนควรแสดงความมีน า้ใจช่วยเหลอืด้วยการเสนอค า

ช่วยเหลอืวา่ How can I help you? จากนัน้ครูเขียนไว้บนกระดาน 

 ขัน้สอน 

 7.ครูอธิบายประโยคเก่ียวกบั How can I help you? 

 8.ครูอธิบายเร่ืองการใช้ would like to +V.1 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัคดิบทสนทนา และสนทนากนั 

 10.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนา 



 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 

 11.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาทีทบทวนค าศพัท์หน้า 123 

 12.ครูให้นกัเรียนเขียนศพัท์ตามค าบอก 

 13.ครูถามนกัเรียนวา่บทอา่นหน้า 124 คืออะไร 

 ขัน้สอน 

 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่น 

 15.ครูเดินดกูารท ากิจกรรม 

 16.ครูให้นกัเรียนตอบค าถาม 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลย 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูให้นกัเรียนดแูบบฟอร์มที่หน้า 125 และถามนกัเรียนวา่คืออะไร 

 20.ครูถามนกัเรียนวา่ใครเคยขอหรือตอบข้อมลูบ้าง จากหนว่ยงานใด ให้บอกเลา่ประสบการณ์ให้เพื่อนฟัง 

 ขัน้สอน 

 21.ครูให้นกัเรียนอา่นข้อมลูและเขียนจดหมายตอบกลบัให้ถกูต้อง 

 22.ครูเดินดกูารท ากิจกรรมและคอยให้ความชว่ยเหลอื 

 23.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัตรวจสอบการสะกดค าและไวยากรณ์ 

 24.ครูให้เวลานกัเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมที่ 7.11 ให้นกัเรียนเรียงประโยคให้ถกูต้อง 

25.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 26.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้  

 27.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 7.12 โดยให้นกัเรียนเตมิบทสนทนาให้ถกูต้อง 

 28.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 29.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นกัเรียนบนัทกึลงในสมดุ 

 ขัน้สรุป 

 30.ครูให้นกัเรียนท า Activity 7.13 Self check เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

 31.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 



 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ครูให้นกัเรียนศกึษา Activity 7.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกนั 

  

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ปัญหาที่พบ 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 



        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 17      หน่วยที่ 8 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 33-34 

ชื่อหน่วย We’re still on schedule              จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 เวลาเป็นเร่ืองที่ส าคญัมากส าหรับช่างอตุสาหกรรมทกุคน เนื่องจากต้องรู้วา่งานท่ีท าอยูม่ีก าหนดสง่เมื่อใด อีกทัง้

ต้องรู้วา่ขณะที่ท าอยูน่ัน้ งานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้หรือไม ่ช้ากวา่ที่วางแผนหรือเร็วกวา่ที่วางแผน 

 ในสว่นแรกของ unit นี ้ผู้ เรียนจะได้ศกึษาภาองักฤษที่เก่ียวข้องกบัก าหนดเวลา (due) และค าศพัท์หรือส านวนที่

เก่ียวข้อง อกีทัง้จะได้ศกึษาประโยคและส านวนที่เก่ียวข้องกบัการพดูถึงความเป็นไปได้ การขอความช่วยเหลอื และการ

เสนอความชว่ยเหลอื ซึง่ล้วนแล้วแตม่คี าทีใ่ช้ร่วมกนัคือ can, could, may และ might โครงสร้างประโยคทีเ่ก่ียวข้องกบั

การแจ้งเตือนให้ผู้อื่นทราบในเร่ืองตา่งๆ ขณะที่ในสว่นหลงัของ unit จะพดูถงึเร่ืองของภาษาองักฤษที่เก่ียวข้องกบั 

production (การผลติ) ซึง่จะมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ตอ่การน าไปใช้ของชา่งอตุสาหกรรม รวมถึงค าศพัท์และ

ส านวนที่เก่ียวข้อง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

-บอกใจความส าคญัและรายละเอียดจากบทสนทนาที่ฟัง 
-ระบคุ าส าคญัและส านวนตา่งๆจากเร่ืองที่ฟัง 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-บอกความหมายของค าศพัท์และส านวน 
-บอกใจความส าคญั รายละเอียดและตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองได้ 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการอา่น 
-เขียนค าศพัท์และประโยคที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาได้ 
-บรูณาการการใช้ภาษาเขียนได้เหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
-สนทนาในเร่ืองที่ก าหนดให้และกล้าแสดงออก 
-บรรยาย อธิบาย และตอบค าถามได้ 
-โต้ตอบโดยใช้ภาษาพดูอยา่งเหมาะสม 
-บรูณาการการใช้ภาษาพดูได้อยา่งเหมาะสมกบัวฒันธรรมของเจ้าของภาษา 
-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการพดู 
-เขียนประโยคให้สมบรูณ์ได้ 

 



-บรูณาการการใช้สือ่เพื่อพฒันาทกัษะการเขียน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟัง-ด ูการสาธิตการปฏิบตังิานอาชีพชา่งจากสือ่โทรทศัน์ 
 2. อา่นเร่ือง กฎระเบียบ คูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอาชีพชา่ง 
 3.  อา่นเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ปา้ยเตือน ปา้ยประกาศในสถานที่ปฏิบตัิงาน 
 4.  สาธิตและน าเสนอขัน้ตอนการปฏิบตัิงานชา่ง 
 5.  ใช้ค าศพัท์เทคนิคในงานช่าง 
 6.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสบืค้นและฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
สาระการเรียนรู้ 

Unit 8 We’re still on schedule 

Section I Study plan 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

Section II Production 

-Listening 

-Speaking 

-Reading 

-Writing 

-Degrees of movement 

-Word review 

-Self check 

-Independent study 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่1) 

 1.ครูให้นกัเรียนดทูี่รูปหน้า 133 

 2.ครูให้นกัเรียนลองเดาวา่สถานการณ์นีเ้กิดขึน้ท่ีใด  

 ขัน้สอน 

 3.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 8.1 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 4.ครูเปิดซีดีอีกครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 5.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอีกครัง้ 



 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 2) 

 6.ครูถามนกัเรียนอีกครัง้วา่เกิดอะไรขึน้ในเนือ้เร่ืองเมื่อสกัครู่ที่ได้เรียนไป 

 ขัน้สอน 

 7.ครูเปิดซีดีกิจกรรมที่ 8.2 ให้นกัเรียนฟังและออกเสยีงตาม 

 8.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ยืนขึน้และครูสนทนา 

 9.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัสนทนา 

 10.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนาอีกครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 3) 

 11.ครูเขยีนค าวา่ Search Engine บนกระดาน 

 12.ครูถามนกัเรียนวา่คืออะไร ใครรู้จกับ้าง 

 13.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่ง Search Engine และครูเขยีนเป็นผงัมโนทศัน์ 

 ขัน้สอน 

 14.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่นและตอบค าถาม 

 15.ครูให้นกัเรียนตอบค าถาม 

 16.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 17.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 18.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลย 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 19.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาทีทบทวนค าศพัท์หน้า 136 

20.ครูให้นกัเรียนเขียนศพัท์ตามค าบอก 

 ขัน้สอน 

 21.ครูอธิบายเร่ืองการเขียนเก่ียวกบั due date 

 22.ครูให้นกัเรียนท า exercise หน้า 137 

 23.ครูให้นกัเรียนสลบักนัตรวจการสะกดค าและไวยากรณ์กบัเพื่อน 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 5) 

 24.ครูหยิบปากกาของนกัเรียนทีน่ัง่โต๊ะด้านหน้าสดุแล้วพดูวา่ Can I borrow pen? จากนัน้เขียนประโยคไว้บน

กระดาน 

 ขัน้สอน 

 25.ครูอธิบายเร่ืองการใช้ can และ could 

 26.ครูอธิบายเร่ืองการใช้ may และ might 

 27.ครูให้นกัเรียนออกมาพดูตาม exercise หน้า 138 

 28.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนจบัคูก่นัพดูประโยค 



 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 6) 

 29.ครูถามนกัเรียนวา่ใครเคยเขียนหรือเห็นจดหมายแจ้ง หรือเตือนบ้าง 

 ขัน้สอน 

 30.ครูอธิบายโครงสร้างการเขยีน จดหมายแจ้งและจดหมายเตือน 

 31.ครูให้นกัเรียนท า exercise โดยเตมิข้อมลูให้สมบรูณ์ 

 32.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 33.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่7) 

 34.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนดภูาพวา่ตวัละครในรูปนา่จะอยูท่ี่ใด 

 35.ครูสุม่เลอืกนกัเรียนให้ตอบค าถาม 

 ขัน้สอน 

 36.ครูเปิดซีดกิีจกรรมที่ 8.7 ให้นกัเรียนฟังและดหูนงัสอืตามไปด้วย 

 37.ครูเปิดซีดีอกีครัง้และหยดุทีละประโยค และให้นกัเรียนดตูามทลีะกรอบ และครูอธิบายทีละกรอบ 

 38.ครูเปิดซีดใีห้นกัเรียนฟังอกีครัง้ 

 ขัน้น าเข้าสู่การเรียน (เร่ืองที่ 8) 

 39.ครูถามนกัเรียนวา่ When is our exam? เมื่อนกัเรียนตอบ ครูสอนนกัเรียนให้รู้จกัการเตรียมความพร้อมใน

การสอบปลายภาคที่จะถงึ 

 ขัน้สอน 

 40.ครูอธิบายประโยคเก่ียวกบั When is…? 

 41.ครูอธิบายเร่ือง You can … if you want. 

 42.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัคิดบทสนทนา และสนทนากนั 

 43.ครูให้นกัเรียนเปลีย่นคูก่นัสนทนา 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 9) 

 44.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาทีทบทวนค าศพัท์หน้า 141-142 

 45.ครูให้นกัเรียนเขียนศพัท์ตามค าบอก 

 46.ครูถามนกัเรียนวา่บทอา่นหน้า 142 คืออะไร 

 ขัน้สอน 

 47.ครูให้เวลานกัเรียน 5 นาที อา่นบทอา่น 

 48.ครูเดินดกูารท ากิจกรรม 

 49.ครูให้นกัเรียนตอบค าถาม 

 50.ครูอา่นและอธิบายบทอา่นพร้อมนกัเรียนอกีครัง้และอธิบายตามไปด้วย 

 51.ครูให้นกัเรียนช่วยกนัเฉลย 



 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน (เร่ืองที่ 4) 

 52.ครูถามนกัเรียนวา่ การผลติที่ดี ผู้ประกอบการนัน้ต้องพิจารณาอะไรบ้าง 

 53.ครูอธิบายถงึความส าคญัของกระบวนการผลติ 

 ขัน้สอน 

 54.ครูอธิบายเร่ืองการเขียนเก่ียวกบัการผลติ 

 55.ครูให้นกัเรียนพจิารณาที่แบบฟอร์ม 

 56.ครูให้นกัเรียนท า exercise หน้า 144 

 57.ครูให้เวลานกัเรียน 3 นาทีท ากิจกรรมที่ 8.11 ให้นกัเรียนบรรยายกราฟข้อมลูให้ถกูต้อง 

58.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 59.ครูเฉลยพร้อมนกัเรียนทัง้ชัน้  

 60.ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมที่ 8.12 โดยให้นกัเรียนน าค าศพัท์ที่ก าหนดให้มาเติมประโยคให้ถกูต้อง 

 61.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

 62.ครูอธิบาย Grammar  focus และให้นกัเรียนบนัทกึลงในสมดุ 

 ขัน้สรุป 

 63.ครูให้นกัเรียนท า Activity 8.13 Self check เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

 64.ครูให้นกัเรียนจบัคูก่นัเปรียบเทียบค าตอบ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 1.หนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง 

 2.กิจกรรมการเรียนการสอน 

 3.ซีดีเสยีง 

หลักฐาน 

 1.บนัทกึการสอนของครู 

 2.ใบเช็ครายช่ือ 

 3.แผนการจดัการเรียนรู้ 

 4.Activityในหนงัสอืเรียน 

การวัดผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 

 1.ประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2.ประเมินความเรียบร้อยของใบงาน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 



 เคร่ืองมือวัดผล 

1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง 

 2. Activityในหนงัสอืเรียน 

 3.สงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล 

 4.ประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เกณฑ์การประเมินผล 

 1.แบบประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง เกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 2. Activityในหนงัสอืเรียนเกณฑ์ผา่น 50% ขึน้ไป 

 3.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมรายบคุคล ต้องไมม่ชี่องปรับปรุง 

 4.เกณฑ์ผา่นการสงัเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ คือ ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 

 5.การสงัเกตและประเมินผลพฤตกิรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนน

ขึน้อยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

กิจกรรมเสนอแนะ 

 1.ให้นกัเรียนเขยีนเก่ียวกบัการผลติ จากนัน้ให้สลบักบัเพื่อนเพื่อตรวจสอบการสะกดค าและไวยากรณ์ 

1.ครูให้นกัเรียนศกึษา Activity 8.14 Independent  study และอภิปรายร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลังการสอน 

 ข้อสรุปหลังการสอน 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ปัญหาที่พบ 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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



        แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 18      หน่วยที่ - 
รหัสวิชา 2000-1207                              สอนครัง้ที่ 35-36 

ชื่อหน่วย สอบปลายภาค                จ านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง 

แนวคดิ 

 การสอบปลายภาคเป็นการวดัความรู้และความเข้าใจในหนว่ยการเรียนรู้ที่ 5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึหลังการสอบ 

 ข้อสรุปหลังการสอบ 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 ปัญหาที่พบ 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 แนวทางแก้ปัญหา 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 



รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 

 

 ควรอนญุาตให้ใช้ในการสอนได้ 

 ควรปรับปรุงในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั ……………………………………………………………………………………….. 

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

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

       ลงช่ือ………………………………………………… 

       (         ) 

            หวัหน้าหมวด/แผนกวิชา 

          ……………./…………………./………………… 

 ควรอนญุาตให้ใช้ในการสอนได้ 

 ควรปรับปรุงดงัเสนอ 

 อื่นๆ……………………………… ………………………………………………………………………………………. 

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

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

       ลงช่ือ………………………………………………… 

       (         ) 

                    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

          ……………./…………………./………………… 

 ควรอนญุาตให้ใช้ในการสอนได้ 

 อื่นๆ……………………………… ………………………………………………………………………………………. 

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

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

       ลงช่ือ………………………………………………… 

       (         ) 

                                  คณบดี 

          ……………./…………………./………………… 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 

แบบประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

ประเมินจากผลงานท่ีนกัเรียนจดัท าและน ามาจดัเก็บไว้ในแฟม้ แฟม้นัน้จะประกอบด้วย 

1. ปก 

2. ค าน า 

3. ข้อมลูสว่นตวั 

4. สารบญั 

5. จดุประสงค์ 

6. เกณฑ์การประเมินงาน 

7. งานทัง้หมด 

8. แบบทดสอบตา่งๆ 

9. งานท่ีมอบหมาย/ใบงาน 

10. การประเมินตนเอง/เพื่อน/ผู้สอน/ผู้ปกครอง 

11. ความคิดเห็นตอ่วิชา 

 

ตัวอย่างข้อมูลส่วนตวั 

1. ช่ือ………………………………………………………………………………………………………. 

2. เกิดวนัท่ี…………………………เดือน………………………………พ.ศ. ………………….……… 

3. ช่ือบิดา…………………………………………ช่ือมารดา……………………………………………. 

 พี…่…………………………………………คน  น้อง…………………………...………………คน 

4. ที่อยู…่………………………………………………………………………………………………….. 

5. วิชาทีช่อบ………………………………………………………………………………………………. 

6. กิจกรรมทีช่อบ…………………………………………………………………………………………. 

7. สิง่ที่ประทบัใจในการเรียน……………………………………………………………………………... 

8. รางวลัทีเ่คยได้รับ………………………………………………………………………………………. 

9. ความสามารถพเิศษ……………………………………………………………………………………. 

10. อดุมคตขิองการท างาน………………………………………………………………………………… 

11. ผลงานท่ีสะสม………………………………………………………………………………………….. 

หมายเหตุ  : สะสมงานได้ทกุหนว่ย นกัเรียนน าผลงานท่ีพอใจใสแ่ฟม้สะสมไว้ 

 



ภาคผนวก ข 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏบิัติงานรายบุคคล 

ที่ 

 

พฤติกรรม 

 

 

ชื่อ-สกุล 

ความสนใจ 

การแสดง 

ความ

คิดเห็น 

การตอบ 

ค าถาม 

การยอม    

รับฟังคน

อื่น 

ท างาน 

ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
หมาย

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

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

เกณฑ์การวดัผล ให้คะแนนระดบัคณุภาพของแตล่ะพฤติกรรมดงันี ้

 

ดีมาก   = 4 สนใจฟัง ไมห่ลบั ไมพ่ดูคยุในชัน้ มีค าถามทีด่ี ตอบค าถามถกูต้อง ท างานสง่ครบตรงเวลา 

ดี   = 3 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑ์ประมาณ 70% 

ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยูใ่นเกณฑ์ประมาณ 50% 

ปรับปรุง    = 1 เข้าชัน้เรียน  แตก่ารแสดงออกน้อยมาก สง่งานไมค่รบ ไมต่รงเวลา 

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้สังเกต 

(……………………………….) 

…………/…………/……….. 

 

 



ภาคผนวก ค 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้/แผนก……………… 
 

ล ำดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
สมำชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ควำมร่วมมือ 

กำรแสดง
ควำมคิดเหน็ 

กำรรบัฟัง
ควำมคิดเหน็ 

ควำมตัง้ใจ
ในกำร
ท ำงำน 

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
อภิปรำย 

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                       

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

ลงช่ือ………………………………ผูส้งัเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ง 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบคุคล 
 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกลุ 

บคุลิก 

กำรแต่งกำย 

มำรยำทใน
กำรพดู 

กำรใช้ 

ภำษำ 
วิธีกำร    
น ำเสนอ 

เน้ือหำท่ี 

น ำเสนอ 
รวม 

10 10 10 10 10 50 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
เกณฑผ์ำ่น 25 คะแนน 

 
เกณฑก์ำรสงัเกต 

บุคลกิ การแต่งกาย : มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง แต่งกายสะอาด ถูกระเบยีบ เสือ้ไม่หลุดลุ่ย ลอยชาย 
มารยาทในการพดู : มองหน้าและสบตาผูฟั้ง ไม่เหน็บแนม 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 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก จ 

แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

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

ที ่
คุ

คณุลกัษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้ 

ระดบัพฤติกรรม 
คะแนนท่ีได้ ใช้ได้  

= 1 
ควรปรบัปรงุ  

=  0 
1 ควำมมีมนุษยสมัพนัธ ์

 แสดงกริยิาท่าทางสภุาพต่อผูอ้ื่น 

 ใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่น 

   
 

2 ควำมมีวินัย 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่างๆ 

ของวทิยาลยั ไดแ้ก่ แต่งกายถูกตอ้งตามระเบยีบ     
และขอ้บงัคบั ตรงต่อเวลา  

   

3 ควำมรบัผิดชอบ 
 มกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 
 ปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจ 
 มคีวามเพยีรพยายามในการเรยีนและการปฏบิตังิาน 

   

4 ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง 
 กลา้แสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล 

   
 

5 ควำมสนใจใฝ่รู้ 
 ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 

   
 

6 ควำมรกัสำมคัคี 
 รว่มมอืในการท างาน 

   
 

7 ควำมกตญัญกูตเวที 
 มสีมัมาคารวะต่อครู-อาจารยอ์ย่างสม ่าเสมอ ทัง้ต่อ

หน้าและลบัหลงั 

   
 

 

รวมคะแนนท่ีได้ทัง้หมด  = …………… คะแนน 
หมำยเหต ุ : แบบประเมนิน้ีใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครูและประธานกลุ่ม และประเมนิคณุลกัษณะดงักล่าวตลอดภาคการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภำคผนวก ฉ 

แบบรวมคะแนนการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

ช่ือ-สกลุ…………………………………………………………....รหสัประจ ำตวั………………………………… 
ระดบัชัน้………………..กลุ่ม………………...แผนกวิชำ…………………….…………………………………… 
 

คณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

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. ความเชื่อมัน่ในตนเอง                      

5. ความสนใจใฝ่รู ้                      

6. ความรกัสามคัค ี                      

7. ความกตญัญกูตเวท ี                      

 
 

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

 
 
หมำยเหต ุ : แบบรวมคะแนนนี้ใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครแูละประธานกลุ่ม 

  



ภาคผนวก ช 
แบบสรปุผลการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

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

รหสัวิชำ…………………………………….. 

ช่ือวิชำ……………………………………… 

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 ำดบั 
ท่ี 

รหสั 
ประจ ำตวั 

ช่ือ-สกลุ 2 1 3 1 1 1 1 10 10 20 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ซ 
บนัทึกหลงัการสอน 

 

ผลกำรใช้แผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลกำรเรียนของนักเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลกำรสอนของคร ู
…………………………………………………………………………………………………………….…...… 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ……………………………….ผูบ้นัทึก 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 

หมำยเหต ุ : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทุกแผนการจดัการเรยีนรู้ 

 

 

 

 
 



ภาคผนวก ฌ 

บนัทึกหลงัการสอน 
 

ช่ือผูส้อน……………………………………….………….. วิชำ ภำษำองักฤษเทคนิคส ำหรบังำนช่ำง 
ภำคเรียนท่ี………………………………………….... ปีกำรศึกษำ……………………………… 
 

ห้องเรียน วนั/เดือน/ปี เวลำ บนัทึกควำมคิดเหน็ หมำยเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

หมำยเหต ุ  : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทา้ยสดุของทุกแผนการจดัการเรยีนรู ้

 

 

 
 

 

 


