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รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
ช่ือวิชา ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสัวิชา 1000-1203 

 

 ควรอนุญาตใหใ้ชก้ารสอนได ้
 ควรปรับปรุงเก่ียวกบั
................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ..................................................... 
             (.......................................................) 
            หวัหนา้หมวด / แผนกวชิา 
         ............./......................../.................... 
 

 เห็นควรอนุญาตใหใ้ชก้ารสอนได ้
 ควรปรับปรุงดงัเสนอ 
 อ่ืน ๆ .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ..................................................... 
             (.......................................................) 
                     รองผูค้ณบดีฝ่ายวชิาการ 
               ............../......................../.................... 
 

 อนุญาตใหใ้ชก้ารสอนได ้
 อ่ืน ๆ .......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
. 
 

ลงช่ือ..................................................... 
             (.......................................................) 
                                  คณบดี 

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



 

ค าน า 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้   มุ่งเน้นฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชา
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พุทธศกัราช 2546 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 การจดัท าได้มีการพฒันาเพื่อให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 16 หน่วย การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรม
จริยธรรม ไวใ้นหน่วยการเรียนรู้ตามความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเน้ือหา มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน พร้อมเฉลย มีใบงาน กิจกรรมปฏิบติั และส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลแก่ผูเ้รียน
มากยิง่ข้ึน 
 ผูจ้ดัท าหวงัวา่แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ีคงจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อครู-อาจารยแ์ละ
นกัเรียน หากมีขอ้เสนอแนะประการใด ผูจ้ดัท ายนิดีนอ้มรับไวเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขในคร้ังต่อไป 
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สารบัญ 
 

 วธีิการใชแ้บบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  5 

ลกัษณะรายวชิา 6 

ตารางวเิคราะหห์ลกัสูตร 7 

 ก าหนดการสอนท่ีบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 8 

 ตารางวเิคราะหเ์น้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวชิา และมาตรฐานรายวชิา 15 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้   1 16 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้   2 19 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้   3 23 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้   4 27 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้   5 31 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้   6 35 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้   7 39 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้   8 42 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้   9 46 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้  10 50 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้  11 54 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้  12 58 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้  13 62 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้  14 66 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้  15 70 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้  16 74 

      แผนการจดัการเรียนรูท่ี้  17 78 

 แผนการจดัการเรียนรูท่ี้  18 82 

 ภาคผนวก 

 ก ตวัอยา่งแบบประเมินดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  85 

 ข ตวัอยา่งแบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล 86 

 ค ตวัอยา่งแบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 87 

 ง ตวัอยา่งแบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบุคคล 88 
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 ฌ ตวัอยา่งกิจกรรมเสนอแนะ 92 

 ญ ตวัอยา่งกิจกรรมเสนอแนะ 93 

 

 

 

 

 



วิธีการใชแ้บบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

1. ในการท ากจิกรรมทุกครัง้ ครจูะใชแ้บบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะ      อนัพงึ
ประสงค ์ท าการสงัเกตและประเมนินกัเรยีน  

2. ในขณะเดยีวกนั เพื่อความเทีย่งตรงในการประเมนิ ครจูะมอบแบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม 
และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ซึง่เป็นชุดเดยีวกบัของครใูหป้ระธานกลุ่มสงัเกตและประเมนินกัเรยีน 

3. คุณลกัษณะทีป่ระเมนิตลอดจนพฤตกิรรมบ่งชีท้ีร่ะบุในแบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง กรมอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร  ที ่ศธ 1911/3363  ลงวนัที ่9 กรกฎาคม 2544 เรือ่ง 
แนวปฏบิตัใินการก ากบัดแูลการบรูณาการคุณธรรม ก าหนดใหค้รผููส้อนตอ้งบูรณาการคุณธรรม จรยิธรรม    ค่านิยม และ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นทุกรายวชิา โดยใหม้คีะแนน 20% เมื่อการจดัการเรยีนการสอนครบทุก รายวชิาตามโครงสรา้ง
ของหลกัสตูรแลว้ จะตอ้งมกีารบรูณาการคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะ     อนัพงึประสงค ์ ครบ 11 
คุณลกัษณะ 

ดงันัน้ คุณลกัษณะทีป่ระเมนิตลอดจนพฤตกิรรมบ่งชี ้ จงึขึน้อยู่กบัสถานศกึษาและครเูหน็สมควรว่าเหมาะสม
กบัเนื้อหาวชิาเพยีงใด ตวัอย่างทีแ่สดงมานี้จงึสามารถเปลีย่นแปลงได ้ ในทีน่ี้ไดเ้ลอืกคุณลกัษณะและพฤตกิรรมบ่งชี ้
จ านวน 7 คุณลกัษณะ (10 ขอ้) ก าหนดขอ้ละ 1 คะแนน 

4. เมื่อท าการประเมนิในแต่ละครัง้ ครูจะน าคะแนนของนักเรยีนแต่ละคนไปสรุปในแบบรวมคะแนนการ
ประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์เพื่อดพูฒันาการของนกัเรยีน 

5. ครูมอบให้ประธานกลุ่มสรุปคะแนนการประเมนิในแต่ละครัง้ทีป่ระเมนิลงในแบบรวมคะแนน                   การ
ประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

6. หลงัจบภาคการศกึษา น าหลกัฐานคะแนนทีไ่ดท้ัง้ 2 สว่น คอื จากครแูละประธานกลุ่มไปสรุปลงในแบบ
สรุปผลการประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ในทีน่ี้ไดแ้บ่งคะแนนทีไ่ดจ้ากครู 10% และ
จากประธานกลุ่ม 10% กจ็ะไดผ้ลรวมคะแนนคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลกัษณะรายวิชา 
รหสั  1000-1203 วิชา  ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 
หน่วยกิต  1(2) เวลาเรียนต่อภาค  36  ชัว่โมง 
 
 
 



ตารางวิเคราะหห์ลกัสตูร 
รหสั  1000-1203 วิชา  ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ หน่วยกติ 1 (2) 
ชัน้....ปวช. สาขาวิชา/กลุม่วิชา/ หมวดวชิาชพีสามญั 
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ปฐมนิเทศ 
1. My Body 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

  
 
6 

 
3 

 
14 

1 
2 
4 

2. My Family 1.5 2 1.5    4 3 12 2 4 
3. Homes and Houses 1.5 2 1.5    4 3 12 2 4 
4. Leisure at Home .5 1 .5 .5   2.5 3 8 4 2 
5. At School 1.5 2 1.5    4 3 12 2 4 
6. Sports .5 1 .5 .5   3.5 3 9 3 4 
7. In the Street .5 1 .5 .5   2.5 3 8 4 2 
8. Shopping .5 1 .5 .5   2.5 3 8 4 2 
9. Careers and Jobs .5 1 .5 .5   3.5 3 9 3 4 
10. Dates and Time .5 1 .5 .5   2.5 3 8 4 2 

สอบกลำงภำค        3    
สอบปลำยภำค           2 

รวม 8.5 14 8.5 4   35 30 100  36 
ล ำดบัควำมส ำคญั 4 3 4 5   1 2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 
วิชา ทกัษะการเรียนรูภ้าษาองักฤษ   รหสั 1000-1203  2(2)   

 

สปัดำห์ 
ท่ี 

ช่ือหน่วย/สำระส ำคญั 
หน่วย 

ท่ี 

ชัว่โมง 
ท่ี 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
คณุธรรม จริยธรรม 

ค่ำนิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

1 ปฐมนิเทศ 
1. ขอบขา่ยเนื้อหาวชิา

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 1 
2. มาตรฐาน จุดเน้น และ   

แนวปฏบิตัใินการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 1 

3. แนวทางการวดัผลและ        
การประเมนิผลการเรยีนรู้
วชิาภาษาองักฤษเพือ่       
การสือ่สาร 1 

- 
 
 

1-2  
1. มคีวามเขา้ใจในขอบขา่ย

เนื้อหาวชิาทกัษะการเรยีนรู้
ภาษาองักฤษ         

2. รูแ้ละเขา้ใจใน มาตรฐาน และแนว 
การปฏบิตัใินการเรยีน 

3. มคีวามเขา้ใจวธิกีารวดัและ
ประเมนิผลการ  เรยีนรู ้

4. มคีวามเขา้ในในการใชภ้าษา   
และมคีวามเชือ่ม ัน่ มวีนิยัทีด่ ี มี
ความสนใจใฝ่รูแ้ละ        
ความคดิรเิริม่ 

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
มวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 

ความสนใจใฝ่รู ้
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

2 My body 
1. Pretest 
2. Greetings and Introductions 
 

1 3-4  
1. พดูโตต้อบ ทกัทาย  แนะน า  

ตนเองได ้
2. แนะน าผูอ้ื่นใหรู้จ้กักนัได ้ 
3. พดูแสดงความคดิเหน็โดยใช ้

ค าศพัท ์ส านวน ทีเ่รยีนรูไ้ปใชไ้ด ้
 

3 1. Vocabulary Study 
1.1 Head and face/Arm and 

leg/Rest of Body Inside 
the Body 

1.2 ค ากรยิาทีใ่ชก้บัอวยัวะ
ต่างๆ ของร่างกาย 
-  Ten health Rules 

1.3 Nouns 
-  Compound nouns 
-  containers and contents 

2. Reading 

1 5-6 1. อ่านขอ้ความต่าง ๆ ได ้
2. บอกชือ่อวยัวะต่าง ๆ ใน     

ร่างกายได ้
3. เขยีนบรรยายลกัษณะนิสยั    

รปูร่างหน้าตา (Profile) ของ
ตนเองและบุคคลรอบขา้งได ้

4. ประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สปัดำห์ 
ท่ี 

ช่ือหน่วย/สำระส ำคญั 
หน่วย 

ท่ี 

ชัว่โมง 
ท่ี 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
คณุธรรม จริยธรรม 

ค่ำนิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

4 My family 
1. Masculine and Feminine 

1.1 Family Tree 
2. Asking for information 

2.1 Some, Any 
2.2 How much , How many 
2.3 Wh/Questions 
2.4 Question Tag 
2.5 Verb to be: Present and 

Past simple Tense 
 

2 7-8  
1. พดูหรอืสนทนาโดยใช ้ค าศพัท ์

ส านวนต่าง ๆ ที ่เกีย่วขอ้งกบั
ครอบครวั ได ้

2. ฟังและอ่าน แลว้สรุปใจความ
ส าคญัได ้ 

3. ตอบค าถามไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
4. พดูสือ่ความในเรือ่งต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบับุคคลภายใน
ครอบครวั ทอ้งถิน่ ชุมชน 
สงัคมไทย และสงัคมโลกได ้
ถูกตอ้ง 

5. สอบถามขอ้มลูดว้ยการใช้
ประโยคค าถามได ้

6. แสดงวธิกีารใช ้V.to be และ
ense ต่างๆ ได ้

 

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
มวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 

ความสนใจใฝ่รู ้
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

5 1. Parting 
2. Reading: Facts about family   

in the United States 
3. Writing: Personal letter 

3.1 Letter Layout 
3.2 Personal Letter 

2 9-10 1. อ่าน สรุปความใจความส าคญัได ้

2. ตอบค าถามไดถู้กตอ้งตามหลกั
สากลนิยม 

3. อ่านสถติ ิกราฟได ้

4. บ่งชี ้Layout ของจดหมายได ้

5. เขยีนจดหมายส่วนตวัได ้

6 Homes and Houses 
Vocabulary 
- Home activities 
- Service and Repair in the Home 
- Visiting and Home Service 
- Places in Home 

3 11-12 1. ฟังและสรุปเรือ่งราวต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบับา้นและเครือ่งมอื
เครือ่งใชต่้างๆ ภายในบา้นได้
ถูกตอ้ง 

2. พดูถงึกจิกรรมภายในบา้นให ้  
ผูอ้ื่นเขา้ใจได ้

3. พดูโตต้อบแสดงความคดิเหน็
เกีย่วกบัเหตุการณ์ได ้ 

4. สรุปสือ่ความใหบุ้คคลอื่นเขา้ใจ
ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สปัดำห์ 
ท่ี 

ช่ือหน่วย/สำระส ำคญั 
หน่วย 

ท่ี 

ชัว่โมง 
ท่ี 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
คณุธรรม จริยธรรม 

ค่ำนิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

7 1. Grammar 
1.1 There is / There are 
1.2 Preposition: in, at , on, 

next to 
2. Reading 
 

3 13-14 1. อ่านเรือ่งราวและขอ้ความต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับา้นและ        
สิง่แวดลอ้มได ้

2. เขยีนสือ่ความและสรุปความที ่
เกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ
ได ้ 

3. แสดงวธิกีารใช ้preposition 
เกีย่วกบัสถานทีไ่ด ้

4. สรุปเรือ่งทีอ่่านและสือ่ความให้
ผูอ้ื่นเขา้ใจได ้

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
มวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 

ความสนใจใฝ่รู ้
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

8 Leisure at Home 
1. Vocabulary Study 
2. Language focus 
3. Reading 
4. Grammar foucs 

4.1 Present Simple Tense 
4.2 Present Continuous 

Tense 
4.3 To go + v.ing 

5. Expressions 

4 15-16  
1. อ่านขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบั         

กจิกรรมยามว่างทัง้ทีบ่า้นและ
นอกบา้นได ้

2. พดูสือ่สารกบับุคคลรอบขา้ง  
โดยอาศยัค าศพัท ์ส านวนและ  
โครงสรา้งทางภาษาที่
เกีย่วเนื่องกบักจิกรรมยามว่าง
ต่างๆ ได ้

3. พดูและฟังการใหค้ าแนะน า 
และชีแ้นะเกีย่วกบักจิกรรม 
ยามว่างต่าง ๆ ได ้

4. อ่านสรุปความและตอบค าถามได ้
5. แสดงความคดิเหน็ต่างๆ ได ้
6. เขยีนกจิกรรมใหต้รงกบั      

รปูภาพ และเรยีงล าดบั      
เหตุการณ์ไดถู้กตอ้ง 

7. พดูแนะน ากจิกรรมยามว่าง
ใหก้บัผูอ้ื่นได ้

8. บรูณาการกจิกรรมใหส้อดคลอ้ง
กบัชวิติประจ าวนัได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สปัดำห์ 
ท่ี 

ช่ือหน่วย/สำระส ำคญั 
หน่วย 

ท่ี 

ชัว่โมง 
ท่ี 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
คณุธรรม จริยธรรม 

ค่ำนิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

9 At school 
1. Vocabulary Study 

1.1 Subject Titles 
1.2 Education Levels 

2. Language focus 
2.1 Polite request 
2.2 Asking Permission 
2.3 Offers 

3. Grammar Focus 
3.1 Future Simple Tense 
3.2 Present Simple Tense 

5 17-18  
1. ฟังแลว้ตอบค าถาม และสรุป

ความใหผู้อ้ื่นรูแ้ละเขา้ใจได ้
2. พดูขอรอ้ง ขอความช่วยเหลอื

ใหค้วามช่วยเหลอืทีสุ่ภาพได ้
3. อธบิายการกรอกแบบฟอรม์

สมคัรงานและสมคัรเรยีนต่อใน
สถานศกึษาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

4. บอกความหมายของค าศพัทท์ี่
เกีย่วขอ้งกบัโรงเรยีน
สถานศกึษา และการเรยีนได ้

5. ประยุกต์ใชใ้นการศกึษาต่อหรอื
การท างานในอนาคตได ้

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
มวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 

ความสนใจใฝ่รู ้
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

10 1. Reading 
1.1 School Campus 
1.2 My Classroom 

2. Writing 
2.1 Registration form 

5 19-20 1. อ่านเรือ่งราวต่าง ๆ ทื ่     
เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนรู ้     
การศกึษา ความเป็นอยู่ได ้

2. อธบิาย การกรอกแบบฟอรม์
การสมคัรงาน และสมคัรเรยีน
ต่อในสถานศกึษาต่างๆ ไดด้ว้ย    
ตนเอง 

3. อ่านขอ้ความแลว้ตอบค าถามได ้
4. บอกความหมายของค าศพัทใ์น

เรือ่งทีอ่่านได ้
5. ประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้

11 Sports 
1. Vocabulary Study 

1.1 Some popular sports 
1.2 Equipment 

2. Language focus 
2.1 Suggestion 
2.2 Accepting 
2.3 Refusing 

6 21-22  
1. ฟังขอ้ความแลว้สรุปใจความ

ส าคญัได ้
2. ตอบค าถามเกีย่วกบักฬีาได ้

ถูกตอ้ง 
3. พดูสือ่สารดา้นกฬีาโดยน า   

ค าศพัทส์ านวนทีเ่รยีนรูไ้ปพดู
ไดถู้กตอ้ง 

4. พดูแนะน า และตอบรบัหรอื
ปฏเิสธได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สปัดำห์ 
ท่ี 

ช่ือหน่วย/สำระส ำคญั 
หน่วย 

ท่ี 

ชัว่โมง 
ท่ี 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
คณุธรรม จริยธรรม 

ค่ำนิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

12 1. Reading 
1.1 Cartoon 

2. Grammar Focus 
2.1 Comparison 
2.2 verb with sports 

3. Writing 

6 23-24 1. ตอบค าถามและสรุปใจความ
ส าคญัของเรือ่งทีอ่่านเกีย่วกบั
การกฬีาไดถู้กตอ้ง 

2. เขยีนเล่าเรือ่ง เขยีนรายงานผล
การแขง่ขนัและเรือ่งอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักฬีาใหบุ้คคลอื่นรู้
และเขา้ใจได ้ 

3. พดูแนะน าและตอบรบัหรอื
ปฏเิสธได ้

4. พดูเปรยีบเทยีบโดยใช ้    
โครงสรา้งประโยค 
Comparision ได ้

5. ประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั 

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
มวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 

ความสนใจใฝ่รู ้
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

13 In the Street 
1. Vocabulary Study 

1.1 something found in the 
street 

2. Changing information 
2.1 giving and asking for 

Directions 
2.2 imperative sentence 

3. Reading 
3.1 Traffic Jams 
3.2 Notices & Signs 

4.  Grammar focus 
4.1 Gerund 
4.2 Permission/obligation/ 

Prohibition 

7 25-26  
1. ฟังแลว้สรุปความเกีย่วกบั   

เหตุการณ์ต่างๆ ใน
ชวีติประจ าวนัได ้

2. พดูสือ่ความและใหค้ าแนะน า
ต่างๆ แก่ชาวต่างชาตแิละ   
คนแปลกหน้าได ้ 

3. น าเสนอขอ้มลูดา้นการเดนิทาง 
ภายในชุมชน ทอ้งถิน่ได ้

4. อ่านค าแนะน าและเครือ่งหมาย
ต่างๆ ทีป่รากฏตามทีต่่างๆ ได ้

5. ถาม และบอกทศิทางได ้
6. อ่านค าแนะน าและเครือ่งหมาย

ต่างๆ ทีป่รากฏตามทีต่่างๆ 
7. พดูอนุญาต /หา้ม/ กฎเกณฑ ์

ดว้ยโครงสรา้งทางภาษาได ้ 
ถูกตอ้ง 

8. เขยีนขอ้ความโดยอาศยั
เครือ่งหมายสญัลกัษณ์ไดด้ว้ย
ความมัน่ใจ 

9. น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้

 
 
 
 
 
 



 

สปัดำห์ 
ท่ี 

ช่ือหน่วย/สำระส ำคญั 
หน่วย 

ท่ี 

ชัว่โมง 
ท่ี 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
คณุธรรม จริยธรรม 

ค่ำนิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

14 1. Reading 
1.1 Price label 
1.2 Advertisement 
1.3 Money currency 

2. Grammar Focus 
2.1 Active and Passive 

Voice 
2.2 Countable and 

Uncountable 
2.3 How much….? 

8 27-28  
1. พดูตดิต่อซือ้ขายโดยอาศยั

ส านวนต่างๆ ได ้
2. ฟัง สรุปความและตอบค าถามได ้
3. พดูแนะน าสนิคา้ การตอ้นรบั

ลกูคา้ได ้
4. สอบถามราคา และต่อรองราคา

สนิคา้ได ้
5. อ่านป้ายราคาสนิคา้ได ้ 
6. ถามราคาสนิคา้โดยใช ้How  

much….? ได ้

7. อ่านตวัเลขบอกราคาสนิคา้ได้
ถูกตอ้ง 

8. เขยีนประกาศขายสนิคา้ได ้

9. อ่านขอ้ความและตรวจสอบ
ค ากรยิาไดถู้กตอ้งตาม
โครงสรา้งภาษา 

10. อ่านขอ้ความและตอบค าถาม
ได ้

11. แกไ้ขมอบหมายงานได ้

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
มวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 

ความสนใจใฝ่รู ้
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Career and Job 
1. Vocabulary Study 

1.1 occupations 
1.2 fields of employment 
1.3 Person at work 

2. Language Focus 
2.1 Looking for jobs 
2.2 Interview 

9 29-30  
1. ฟัง และเขยีนรายละเอยีดของ

งานได ้
2. บอกชือ่อาชพีต่างๆ ได ้
 

16 
 
 

 

1. Reading 
1.1 Applying for jobs 
1.2 Advertisement 

2. Grammar focus 
2.1 Relative pronouns 
2.2 writing a letter 
2.3 Resume 

9 31-32 1. อ่านโฆษณา อ่านค าชี ้แจง 
หรอืจดหมายต่าง ๆ แลว้ปฏบิตัิ
ตามไดถู้กตอ้ง 

2. เขยีนจดหมายสมคัรงานได ้ 
3. เขยีนประวตัสิ่วนตวัของตวัเองได ้
4. อ่านโฆษณาเกีย่วกบัการรบั

สมคัรงานได ้
5. เตมิประพนัธส์รรพนามได้

ถูกตอ้ง 
6. ท างานทีม่อบหมายได ้
7. ประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั

และการศกึษางานในอนาคตได ้

  

 
 



สปัดำห์ 
ท่ี 

ช่ือหน่วย/สำระส ำคญั 
หน่วย 

ท่ี 

ชัว่โมง 
ท่ี 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
คณุธรรม จริยธรรม 

ค่ำนิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

17 Dates and Times 
1. Vocabulary Study 

1.1 Telling the time and 
Dates 

2. Language focus 
2.1 how to use the verbs 

            with …. 
2.2 asking and telling time 

3. Grammar focus 
3.1 Present progressive 

Tense 
3.2 Number: ordinal and 

cardinal number 
4. Reading 

4.1 On the way to School 
4.2 My way 
4.3 Notices 

 

10 33-34  
1. พดูโตต้อบในชวีติประจ าวนัที่

เกีย่วขอ้งกบัวนัและเวลาได ้
2. อ่านบทความ ประกาศ ตาราง

ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัและ
เวลาไดถู้กตอ้ง 

3. ถามและบอกเวลาได ้ 
4. อ่านตวัเลขและล าดบัไดถู้กตอ้ง 
5. อ่านขอ้ความและตอบค าถามได ้
6. เขยีนบนัทกีประจ าวนัได ้
7. บอกความหมายค าศพัทท์ี ่

เกีย่วกบัเวลาได ้
8. พดูเกีย่วกบัเวลาโดยน าส านวน

เกีย่วกบัเวลามาใชไ้ดถู้กตอ้ง 

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
มวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 

ความสนใจใฝ่รู ้
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

18 สอบปลายภาค - 35-36 1. เพือ่ทบทวนสาระการเรยีนรู ้
2. เพือ่วดัและการประเมนิ 

 
 
หมายเหต ุ:  ก าหนดการสอนทีบ่รูณาการคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงคน์ี้ จดัท าขึน้เพื่อ

เป็นแนวทางใหก้บัครเูท่านัน้ สามารถเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัครแูละสถานศกึษาเป็นส าคญั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางวิเคราะหเ์น้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวิชา 

และมาตรฐานรายวิชา 
 

ทกัษะการเรียนรูภ้าษาองักฤษ   รหสั  1000-1203 
 

จดุประสงคร์ายวิชา  
1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการใชภ้าษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ 
2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจวฒันธรรม สงัคมตามบรบิททีพ่บ 
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4. เพือ่เหน็ประโยชน์ของการรูภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรูแ้ละเขา้สู่สงัคม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่างๆ พดูและเขยีนแนะน าตนเอง สมาชกิในครอบครวั เพือ่น สถานศกึษา ฯลฯ 
2. กล่าวและตอบรบัการทกัทาย การกล่าวลา ขอบคุณ และขอโทษ พดูแทรก พดูเพือ่ขอความกระจ่าง และขอใหพ้ดูซ ้า เลอืกใช้

ศพัท ์ส านวน เลอืกใชภ้าษา ท่าทางทีเ่หมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะ 
3. บอกใจความส าคญั และรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ โดยใช้กลยุทธ์ในการฟังและอ่าน ที่

เหมาะสมกบับรบิท 
4. บูรณาการการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองในศูนย์การเรยีน โดยมหีลกัฐานการเรยีน บนัทกึการเรยีน การ

ประเมนิผลตนเอง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศกึษา ฝึกปฏบิตักิารฟัง พดู อ่าน เขยีน เรือ่งราวเนื้อหา สนทนาเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั การแนะน าตนเอง ครอบครวั 

การถามและการใหข้อ้มลูบุคคล วนั เวลา เหตุการณ์ในอดตี ปัจจุบนัเสนอใหค้วามช่วยเหลอื การตอบรบั-ปฏเิสธ การพดูแทรกอย่างสุภาพ 
การใชภ้าษาและท่าทางสือ่สารไดอ้ย่างถูกตอ้งตามมรรยาทสงัคมเหมาะสมกบักาลเทศะ ศกึษาความเหมอืน   และความแตกต่างระหว่าง
ภาษาองักฤษ และภาษาไทย การใชค้ า การอ่านสญัลกัษณ์ แผนที ่ ฯลฯ ถ่ายโอนขอ้มลูจากเรือ่งทีอ่่านและฟัง เขา้ใจเกีย่วกบัวนัส าคญัและ
ประเพณขีองเจา้ของภาษา การวางแผนการเรยีนโดยใชส้ือ่เทคโนโลยทีีม่อียู่ในศนูยก์ารเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 
 

หน่วยการเรียนรู้ 
จดุประสงคร์ายวิชา มาตรฐานรายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1. My Body         
2. My Family         
3. Homes and Houses         
4. Leisure at Home         
5. At School         
6. Sports         
7. In the Street         
8. Shopping         
9. Careers and Jobs         
10. Dates and Time         
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1 
 

หนว่ยท่ี    Pre –Unit 
สปัดาห์ท่ี     1 
คาบสอนท่ี   1 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  
รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  Welcome to our class 
Lesson 1 :  Hello ! 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1. สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 
 การใช้ภาษาส านวน ค าศพัท์ วลี และประโยค ในการกล่าวค าทกัทาย การตอบรับค าทกัทาย  การใช้
ภาษาท่าทางประกอบการทักทาย และการแนะน าตวัตามมารยาทวฒันธรรมของเจ้าของภาษาและการ
ออกเสียงพยญัชนะในการสะกดค า 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 คาดหวงัให้ผู้ เรียนได้จดุประสงค์ครบ  K-P-A คือ 
 2.1  จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 
  ได้ความรู้ ความสามารถในการฟัง  การพูด การเขียน เพ่ือทักทาย  แนะน าให้รู้จักกันด้วย
ภาษาองักฤษได้ถกูต้องตามมารยาทและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา  ซึ่งเป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินชีวิต 
 2.2 จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (P-Process of Practice) 
  ให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะตา่งๆ  เพ่ือน าไปสูจ่ดุประสงค์ปลายทาง  ได้แก่ทกัษะ 
1.   อา่นออกเสียงพยญัชนะองักฤษ และสะกดเป็นค าศพัท์ได้ 
2.   ฟังการสะกดค าและสามารถเขียนเป็นค าศพัท์ได้ถกูต้อง 
3.   ฟัง / ออกเสียง (pronunciation) ตามครู / ตาม CD ได้ถกูต้อง 
4.   ฟัง / เขียนเตมิข้อความได้ถกูต้อง 
5.   แตง่ประโยคสนทนา / ทกัทาย / แนะน า ได้ถกูต้อง 
6.   ใช้ศพัท์ ส านวน เพ่ือการทกัทาย แนะน า และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ถกูต้อง 
 2.3  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
  ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 
1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 
2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเตมิ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.   อยู่อย่างพอเพียง : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภูมิคุ้มกันในตวั 
คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
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4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การตอ่สู้ รุนแรง และ
หา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 
 
 
3. สาระการเรียนรู้  /  เนือ้หาสาระ 
 1.   Objective : Greet your friends  
 2.   Grammar :  I’m    
 3.   Pronunciation :  / m / 
 4.   Skills :  listening / Speaking / Writing 
 5.   Vocabulary  :  Greeting  
 

4. ส่ือ  /  แหล่งการเรียนรู้ 
 1.   Pre-test 
 2.   หนงัสือ Stand out 1 A , second edition  หน้า  Pre-unit 1-3 
 3.   CD / CD player 
 4.     Worksheet 1 
 

5. การวัดและประเมินผล 
 5.1   วิธีการวดั   :   สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมทกุขัน้ตอน , ตรวจ  Pre-test ,  Worksheet 1 
 5.2   เคร่ืองมือวดั   :  Pre-test , Worksheet 1 
 5.3   เกณฑ์การประเมิน   :  ฟัง – พดู – อ่าน และ ท า Pre-test , worksheet ได้ถึงเกณฑ์  80% (ถ้าไม่ถึง
เกณฑ์  ครูทบทวนและให้ท าใหม)่ 
 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 (Book closed) 1.   Pre-test ( for the pre-unit) 
    2.   Warm-up :  ขัน้น าเข้าสูเ่นือ้หา 
  Teacher   :  Hi / Hello! My name is ……… I am your teacher of English. 
      ( then shake hand with some students and say ……… ) 
       Welcome to our class. How are you? 
  Student   :  Fine, Thank you and you? 
  Teacher   :   Fine, Thanks. What’s your name? 
  Student   :    My name is ……… ( ถาม  4 – 5  คน ) 
                           ( จากนัน้ให้นกัเรียนทัง้ห้องจบัคู ่ พดุทกัทายกนั  สลบับทบาทกนัพดู  -  5  นาที ) 
  Teacher   :   ( ชีไ้ปท่ีนกัเรียนคนหนึง่  จะสอน  adjective  possessive โดยถามวา่ .......... ) 
                             What’s his / her name? 
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  Student   :    His / Her name is ………. 
              ( ให้นกัเรียนจบัคู ่  สลบับทบาทกนัถามตอบ  ประมาณ  2  นาที ) 
                      ( จากนัน้ครูบอกจดุประสงค์ของการสอนแผนนี ้ จะสอนเร่ืองการทกัทาย )  
  Teacher   :  Today we will greet our friends ( เขียนค าวา่ greeting บนกระดาน)  
  
 จากนัน้ด าเนินการสอนตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 ( Page 1 )     Teacher   :   Everyone, please open your book t page1 
    

Presentation  1   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา  1 
                  A.   Listen and repeat after the CD or the teacher  (ครูเขียนเป็นบทสนทนาบนกระดาน) 
   Student A  :  Hello B ! How are you? 
    Student B  :  Hi A. I’m fine thank you and you? 
   Student A  :  I’m fine, thank you. 
 

Practice 1  :  ขัน้ปฏิบัต ิ1 
  ให้ทกุคนจบัคูก่นั  สลบับทบาทกนัพดูสนทนาตามตวัอย่าง  พดูจนกว่าครูจะให้หยดุ( ประมาณ 2 นาที 
) 
 

Evaluation  :  ขัน้วัดผล / ประเมินผล   
  สงัเกตขณะเดก็จบัคูก่นัสนทนา 
  

(page 2)  Teacher  :   Everyone open your book to page 2 
   B.  Complete the conversation 
    สมควรแก่เวลา (2 นาที )  ครูสุ่มเรียกนกัเรียนมาเขียนค าตอบบนกระดาน ให้ทกุ
คนอา่นออกเสียงตามครู 
               C.  Read the greetings after the teacher 
 
Practice 2  :  ขัน้ปฏิบัต ิ 2 
           D.  Listen and complete the conversation ( เปิด CD ให้ฟังหลายๆ ครัง้) 
                       -    สมควนแก่เวลา ( 2 นาที )  สุม่ขออาสาสมคัรออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน 
                       -    อา่นบทสนทนาตามครู 
                       -    ให้ทกุคนจบัคู ่ สลบับทบาทกนัพดูบทสนทนา  ซ า้ๆ หลายครัง้จนกวา่ครูจะให้หยดุ  
                                 ( ประมาณ 2 นาที) 
(page 3)   Teacher   :   Everyone, please open your book on page 3 
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   E. Listen and repeat 
   F. Listen and repeat 
 
Practice  3  :   ขัน้ปฏิบัต ิ 3 
   G. Listen and write 

 
ฟังเสร็จแล้วถามค าตอบจากนกัเรียน  และสุม่เรียกอาสาสมคัรออกมาเขียนช่ือทัง้ 4 ช่ือบนกระดาน 
7.   บันทกึหลังสอน      
 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
 2.   ปัญหาและการแก้ไข 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
 

                            ลงช่ือ  ............................................................................ ผู้สอน                                                                                                  
...........................................................................                                                                                                  
......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  2 
 

หนว่ยท่ี    Pre –Unit 
สปัดาห์ท่ี     1 
คาบสอนท่ี   2 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  
 รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  Welcome to our class 
Lesson 2  :  What’s your number? 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 
 การอ่านตวัเลข และจ านวนเลขต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตวั  เช่น อายุ ส่วนสูง  น า้หนัก  บ้านเลขท่ี  
หมายเลขโทรศพัท์ และรหสัไปรษณีย์ 
 
2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 คาดหวงัให้ได้จดุประสงค์ครบ  K-P-A คือ  
 2.1 จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 
  มีความรู้พูดและเขียนตัวเลขในสถานการณ์ต่างๆได้  เช่น การบอกอายุ   ส่วนสูง  น า้หนัก  
บ้านเลขท่ี  หมายเลขโทรศพัท์  รหสัไปรษณีย์ ฯลฯ   
 2.2 จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม   (P-Process of learning) มีทกัษะ ดงันี ้ 
   1.   บอก / ใช้ค าศพัท์ ท่ีเป็นตวัเลขและจ านวนตา่งๆ ได้ 
   2.   อ่านออกเสียง  พูด และ เขียนตัวเลข ท่ีเป็นข้อมูลส่วนตัว และจ านวนเลขท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ 
 2.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
  ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 
   1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 
   2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ 
   3.   อยู่อย่างพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ  มีเหตผุลรอบครอบ และมีคณุธรรม  
มีภมูิคุ้มกนัในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
   4.   หลีกเล่ียงอบายมขุ  :  ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั  การ
ตอ่สู้ รุนแรง  และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 
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3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ  
 1.   Objective    :   Say and  write numbers  
 2.   Grammar    :   Verb to be :  is , are  
 3.   Skills          :    pronunciation, reading, speaking, writing numbers 
 4.   Vocabulary    :   numbers, hours,  week,  students,  address,  phone number, zip code 
etc 
 
4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1.   Grammar challenge 2 
 2.   CD 1  tracks  6-8 
 
5.   การวัดและประเมินผล 
 5.1   วิธีการวดั     :   สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขัน้ตอน  , ตรวจ  Pre-test ,  
Worksheet 1 
 5.2   เคร่ืองมือวดั     :  Pre-test , Worksheet 1 
 5.3   เกณฑ์การประเมิน    :  ฟัง – พดู – อา่น และ ท า Pre-test , worksheet ได้ถึงเกณฑ์  80% (ถ้า
ไมถ่ึงเกณฑ์  ครูทบทวนและให้ท าใหม่) 
 
6.   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ( Book Closed )   :   Warm-up  ขัน้น าเข้าสูเ่นือ้หา 
  Teacher :    How many students are there in your class? 
  Student     :     
  Teacher     :    How many persons are there in your family? 
  Student     :     
  Teacher     :    What is your telephone number? 
  Student     : 
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       - etc - 
 ถามนกัเรียนประมาณ  5-6  คน  แล้วพดูวา่  Today  we will say and write numbers 
 
 
 
 
 
Presentation 1  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา  1 
 ครูเขียนค าเหลา่นีบ้นกระดาน 
  students house  o’clock          etc  
 ถาม   
  -    How many students are there in this class?  (ให้นกัเรียนออกมาเขียน 5  หน้า  students ) 
  -  How many hours do you study English in a week?  ( นกัเรียนเขียน  2 ) 
  -  What time is it now?   เขียน 11 o’clock    etc  
( Book open ) 
 
 Teacher  :   Please open your book to page 4 ( Pre-Unit ) 
  
A.   Read the paragraph. Circle the numbers 
       ( สุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน  แล้วอา่นออกเสียงตามครู ) 
         เฉลย   :  12       6       19       90011 
         จากนัน้ครูถามเชน่   :   

- What is the teacher’s name? 
- How many students are there in the class 

 
Practice  1  :  ขัน้ปฏิบัต ิ 1 
  B.  Complete the chart  about your class 
 
Evaluation  1  :  ขัน้วัด / ประเมินผล 
  สงัเกตนกัเรียนขณะท างาน  และตรวจ – ถาม ข้อความท่ีเตมิใน chart  
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( Pre –Unit  page 5 ) 
 C.  Listen and practice saying the numbers   0 to 20 
 ทบทวนโดยให้เล่นเกม นบัจ านวนเลขตอ่กนั  ตัง้กติกาว่า ถ้าผู้ ใดนบัจ านวนเลขท่ีมี  5  และ  0  ให้พดู
วา่  
                “ Tsunami” เชน่   
    A.   one   B.  two   C.  three 
  D.  four   E.  Tsunami 
    F.    six   G.  seven  H.  eight  
 I.   nine   J.   Tsunami 
 
Practice  2  :  ขัน้ปฏิบัต ิ 2 
   D. Listen and write the numbers you hear  
                   เน้น  focused listening มุ่งฟังเฉพาะตวัเลข  อาจต้องเปิดหลายครัง้ สมควรแก่เวลา  ขอ
อาสาสมคัรออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน  (เฉลย)   :  5 – 8 – 9 – 19 – 2 – 3   

E. Listening and write  the missing numbers 
focused listening ให้ฟังและเตมิชอ่งวา่งเป็นตวัเลข  อาจต้องเปิดหลายๆครัง้  
 
Evaluation 2  :  ขัน้วัด / ประเมินผล 2 
 สมควรแก่เวลา  ขออาสาสมคัรออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน 
 (เฉลย)    :  14  ,   06119 ,   401-555- 7248 ,   9    
 
(Pre – Unit page 6) 
 
Presentation 3  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 3 

F. Read about Gabriela and Eva 
ทดสอบความเข้าใจโดยการถามค าถาม หรือเลน่เกมเข้าพวก 
 
Practice 3  :  ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ3  

G. Look at the numbers. Write the information in the chart. 
สมควรแก่เวลาให้ทกุคนเปรียบเทียบค าตอบซึง่กนัและกนั 
 
Application 
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H. Write the numbers. Say the numbers to your partner. Listen and write  
       your partner’s numbers. 
       จดุประสงค์ข้อนี ้ คือ ให้ฝึกพดูและเขียนตวัเลข  สมควรแก่เวลาครูสุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน 
 
7.   บันทกึหลังสอน      
 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 
 2.   ปัญหาและการแก้ไข 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 
3.   ข้อท่ีควรพฒันา 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 

                            ลงช่ือ  ............................................................................ 
ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  3 
 

หนว่ยท่ี    Pre –Unit 
สปัดาห์ท่ี     2 
คาบสอนท่ี   3 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
 รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  Welcome to our class 
Lesson 3  :  Classroom talk 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 
 การฟังค าสัง่ในห้องเรียน  การปฏิบตัิตามค าสัง่  การใช้ค าศพัท์ในการออกค าสัง่ และการเขียนค าสัง่
อ ย่ า ง 
ง่าย ๆ ให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัติามเป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็นต้องฝึก เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตในอนาคต 
 
2.   จุดประสงค์การเรียนรู้  / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 คาดหวงัให้ผู้ เรียนได้จดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  
 2.1 จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 
   ได้ความรู้และเข้าใจ  ฟังค าส่งและปฏิบตัิตามค าสัง่  การใช้ศพัท์  ส านวน ในการพดู หรือ 
เขียนค าสัง่อยา่งง่ายๆเพ่ือให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัติาม 
 2.2 จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (P-Process Practice) 
   1.   ฟังค าสัง่และปฏิบตัติามค าสัง่ได้ 
   2.   พดูออกค าสัง่และเขียนค าสัง่ให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิตามได้ 
   3.   บอกกริยาท่ีปฏิบตัเิป็นกิจวตัร (action verbs)ได้  
 2.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
      ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 
   1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 
   2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ 
   3.   อยู่อย่างพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ  มีเหตผุลรอบครอบ และมีคณุธรรม  
มีภมูิคุ้มกนัในตวัคือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
   4.   หลีกเล่ียงอบายมขุ  :  ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั  การ
ตอ่สู้ รุนแรง  และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 
 
 



11 

 

3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 
 1.   Objective  :    Follow classroom instructions 
 2.   Grammar    :    Imperative 
 3.   Skills   :    Listening, Reading , Writing classroom commands  
 4.   Vocabulary :    Classroom commands 
4.   ส่ือ  /  แหล่งการเรียนรู้ 
 1.   Stand out 1 A Second Edition  Pre –unit text page 7-8-9 
 2.   CD /CD player track 9 -11  
 
5.   การวัด / ประเมินผล  
 สงัเกตจากการท ากิจกรรมทกุขัน้ตอน ทัง้กิจกรรมเดี่ยว และกิจกรรมกลุม่ ในการ 
 -    ฟัง  / พดู / อา่น / เขียน  ค าสัง่ตา่งๆ 
 
6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 (Book closed)   Warm-up  :  ขัน้น าเข้าสูเ่นือ้หา 
 1.   ให้นกัเรียนบอกค าศพัท์  กริยาอาการตา่งๆ ท่ีกระท าเป็นกิจวตัรประจ าวนั (action verbs) เขียนขึน้ 
                      กระดานไว้  
 2.   เลน่  miming game โดยครูท าทา่ (แปรงฟัน) แล้วท าทา่โยนให้นกัเรียนคนหนึง่ คนถกูโยนต้อง 
                     พูดว่า brush your teeth แล้วคนเดิมนัน้ท าท่า เช่น อาบน า้  แล้วโยนให้เพ่ือนคนใดคนหนึ่ง 
เพ่ือน 
                     ต้องพดูวา่ take a bath แล้วแสดงกริยาบอกใบ้ แล้วโยนให้เพ่ือน ด าเนินเชน่นีไ้ปเร่ือยๆ  
                     ประมาณ 10 – 12 คน จากนัน้ครูพดูวา่   Today we will learn to follow instructions. 
 
( page 7  Pre – unit ) 
 
( Book opened )   
Presentation 1 :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 1 
 Teacher :    Everyone, please open your book to page 7 
   A.  Look at the picture and write the given verbs under each picture 
     สมควรแก่เวลาครูสุม่ถามค าตอบ 
     (เฉลย)      Listen – Write – Read – Speak 
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Practice 1 :  ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ1 
B.  Listen CD 1 Track 9 and point to the connect picture 
C. Complete the instructions 

 
Evaluation  1  :  ขัน้วัด / ประเมินผล 
(เฉลย)      Listen – Write – Read – Speak 
 
(page 8)  
 Teacher   :   Everyone, please open your book to page 8 
 
Presentation  2  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา  2 
 D.   Match the sentence with the pictures 
        1.   สมควรแก่เวลา สุม่ขออาสาสมคัรออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน 
  1.   d 2.     c         3.     h         4.   b       5.   a       6.   f      7.  e      8.   g 
        2.   ครูพดูประโยค  ให้นกัเรียนดภูาพ พร้อม  repeat 
        3.   ครุพดูค ากริยา เชน่  Please stand up  สุม่เรียกนกัเรียนท าทา่ใบ้ค า  (mime / pantomime) 
 
Practice 2   :   ขัน้ปฏิบัต ิ 2  
 E.   Listen to CD 1 Track 10 -11  
                   เปิด  CD หลายๆครัง้  ให้นกัเรียนท าตามค าสัง่ เชน่  Please stand  ให้ทกุคนยืนขึน้  etc 
 
Evaluation 2  :  ขัน้วัด / ประเมินผล  
 สงัเกตการณ์ปฏิบตัติามค าสัง่ใน  CD ของนกัเรียน 
 
(page 9) 
 Teacher  :  Everyone, Please open your book to page 9 
  
 F.   Read the conversation  ( focused listening , clarifying ) 
  แนะน าการใช้  correct intonation with the clarification questions  โดยเขียนค าเหล่านีบ้น
กระดาน  Excuse me? Pardon me ? What page ? What did you say? ฝึกพูดกับนักเรียน เช่น  ครูพูด
ประโยคเร็ว ๆ  ให้นกัเรียนถาม / ขอร้องให้พดูใหม ่ช้าๆ ชดั ๆ 
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Practice 3  :  ขัน้ปฏิบัต ิ3 
 G. and  H.  ให้ฝึกพดูโดยใช้  clarifying question ด้วย 
 
Evaluation 3  :   การประเมินผล   
 พดูข้อ G และ H  พอเข้าใจใช้ได้คลอ่งแล้ว  ครูขออาสาสมคัร (volunteer) 5 -6 คู ่มา Role play  
หน้าชัน้เรียน 
 
 
Application  :  การน าไปใช้ใช้  
 I.   ให้ทุกคนจบัคู่  สลบับทบาทกันเป็นคนสัง่  คนปฏิบตัิตาม  ท าหลายๆ actions  จนกว่าครูจะให้
หยดุ  
(ประมาณ  5 – 7 นาที)  
 
สรุปขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนจะเป็นดังนี ้
 Warm-up ~ Presentation ~ Practice ~ Evaluation ~ Application  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

7.   บันทกึหลังสอน      
 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
 2.   ปัญหาและการแก้ไข 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
 
3.   ข้อท่ีควรพฒันา 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
 

                            ลงช่ือ  ............................................................................ ผู้สอน                                                                                                  
...........................................................................                                                                                                  
......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  4 
 

หนว่ยท่ี    Pre –Unit 
สปัดาห์ท่ี     2 
คาบสอนท่ี   4 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
 รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  Welcome to our class 
Pre-Unit Review : My Dictionary and Learner 
Log 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ  /  ความคิดหลัก 
 การทบทวนเม่ือจบแต่ละ Unit เป็นการสรุปย า้ให้จ าความรู้ได้คงทน  เป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็น 
เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตอนาคต 
 
2.   Teaching Tip   
     ( page 10 )  
  
 Presentation 1 + Evaluation 1   
            
 My Dictionary 
 Make flash card to improve your vocabulary 
 เป็นกิจกรรมสร้างและเก็บค าศพัท์ท่ีพบใน  Pre-unit หรือในชีวิตประจ าวนั ดตูวัอยา่งใน page 10 
   -   จบัคู่ตดักระดาษแข็ง  3×5  นิว้ หาภาพปะ ( ภาพจากโฆษณาขายของตามห้างก็ได้ ) 
และแต่งประโยคบรรยายภาพ ( ดงัตวัอย่าง ) ด้านหลงัให้บอกว่าภาพนีคื้อศพัท์ค าว่าอะไร   ให้ท าคู่ละ 4 
ภาพ 
               -   เสร็จแล้วให้แลกกนัดผูลงานกบัเพ่ือนในห้อง 
       
       Presentation 2  + Evaluation 2   
            Learner Log  

1. Circle the items 
2. Rank the activities from 1 to 6 ( 1 is your best favorite activity ) 

     Application 
            Write down what you get from the favorite lesson in the unit  
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  5 
 

หนว่ยท่ี    1 
สปัดาห์ท่ี     3 
คาบสอนท่ี   5 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  : Talking with Others 
Lesson 1 :  Where are you from? 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 
 การใช้ศพัท์ ส านวน กระสวนประโยคในการส่ือสารเก่ียวกบัสถานท่ีและช่ือบคุคล  การถามค าถาม
เก่ียวกบัช่ือบคุคล  และสถานท่ี  การใช้ verb to be ในประโยคเพ่ือแนะน าข้อมลูของตน และบคุคล
อ่ืนเก่ียวกบัช่ือ อายสุถานภาพทางการสมรส และประเทศท่ีอาศยัอยู่   เป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิต 
 
2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
  คาดหวงัให้ได้จดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K -P- A คือ  
  2.1    จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 
    มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมลู และขอข้อมลูเก่ียวกบับคุคล 
  2.2    จดุประสงค์น าทาง / จกุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of Learning) 
    ต้องการให้นกัเรียนสามารถ  :   
    1.   ใช้ค าถามขอข้อมลูเก่ียวกบัช่ือประเทศท่ีอยูอ่าศยัได้ 
    2.   ให้ข้อมลูเก่ียวกบัตนเองได้ 
    3.   ฟังข้อมลู และจบัใจความข้อมลูจากการฟังได้ 
    4.   พดูแนะน าบคุคล จากการถามข้อมลู หรืออ่านข้อมลูแลสามารถถ่าย
โอนข้อมลูเป็นประโยคได้ 
    5.   ใช้ภาษาส่ือสารและซกัถาม เพ่ือหาข้อมลูตามท่ีก าหนดให้ได้ 
     6.   เขียนประโยคในการแนะน าข้อมลูของตนเองและผู้ อ่ืนได้โดยใช้ verb 
to be ในประโยคได้ 
  2.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
        ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแต่
โอกาสจะอ านวย  คือ 
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    1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของ
สงัคม 
    2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
    3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ  มีเหตผุลรอบครอบ 
และมีคณุธรรม  มีภมูิคุ้มกนัในตวัคือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
    4.   หลีกเล่ียงอบายมขุ  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  หลีกเล่ียงเกมท่ี
เป็นการพนนั  การตอ่สู้    รุนแรง  และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 
3.   สาระการเรียนรู้  / เนือ้หาสาระ 
  1.   Objective  :   Give personal information 
  2.   Grammar  :   Simple present : Be 
  3.   Skills    :   Focused listening, reading, writing 
  4.   Vocabulary  :   Personal information 
 
4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
  1.   Grammar challenge   2.   CD 1 track 12 – 14  
  3.   Text pages 1 – 3     4.   Worksheet 1 – 2  
  5.   บตัรค า 
 
5.   การวัด / ประเมินผล  
  วิธีการวดั 
  1.   สงัเกตจากการร่วมกิจกรรม ฟัง – พดู – อ่าน – เขียน  ทัง้เป็นรายบคุคลและเป็นกลุ่ม  
และวดัจากการ  ตรวจ Worksheets 
  2.   เคร่ืองมือวดั  :  CD 1 track 12-14 และ Worksheet 1-2 
  3.   เกณฑ์การประเมิน  :  ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน ได้คล่องแคล้วว่องไว  และท า 
Worksheets ได้ถกูต้องถึงเกณฑ์  80% ผู้ ท่ีไมถ่ึงเกณฑ์  ครูจะอธิบาย แล้วให้ท าใหมจ่นกวา่จะผา่นเกณฑ์ 
 
6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ( Book closed )     Warm-up  :  ขัน้น าเข้าสูเ่นือ้หา 
  ผู้สอนถามผู้ เรียนเป็นรายบคุคลโดยใช้ค าถาม  เชน่ 
   T :    Where are you from?  / Where do you come from? 
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   A :   I’m from Ayuthaya. / I come from …………….. 
   T :    He’s from Ayuthaya. ( ผู้สอนแนะน าวา่ A มาจาก อยธุยา ) 
         Is he from Phuket?  ( ผู้สอนถามข้อมลูของ A โดยให้ผู้ เรียนทัง้
ชัน้ตอบ ) 
   S :    No, he isn’t 
   T :    Where is he from? 
   S :    He’s from Ayuthaya. 
 
                                         ………………..etc ………………… 
 จากนัน้ครูพดูวา่  Today we will learn how to give personal information? 
 ( Book opened )  
Teacher :   Everyone, please open your book to page 1  
 
(page 1)  
Presentation  1 :  ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา 1 
  A.   Teacher :   Please look at the picture of Roberto, read the passage, then 
answer the question. 
  Where is he from? 
  Is he married? 
  How old is he? 
        
Practice 1  :   ขัน้ปฏิบัต ิ1 
          B.     Write the correct words on the line 
 
Evaluation 1   :   ขัน้วัด / ประเมินผล 1 
  ขออาสาสมคัรมาเขียนค าตอบบนกระดาน    
      ( เฉลย )   : Mexico ,  43  , married 
 
 (page 2) 
Presentation 2  :  น าเข้าสู่เนือ้หาตอนท่ี 2 
 C.   Look at the picture and the words  :   married, divorced 
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Practice  2  :   ขัน้ปฏิบัต ิ 2 
 D.   Listen to CD 1 track 12-14 then complete the missing information 
                ( ให้ฟังหลายๆครัง้ ) 
 E.   Match the questions with the answers 
 
Evaluation  2  :   วัดผล / ประเมินผล 2 
  สมควรแก่เวลา ครูสุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน 
  ( เฉลย )       1 b  2 d  3 a   4   c 
  จากนัน้ให้ทกุคนอา่นค าถาม  -  ค าตอบ  
  
 
Application  :  การน าไปใช้ 
  ครูแจกบตัรค าให้นกัเรียน  5  คน  ออกมาพดูหน้าชัน้   เพ่ือย า้ให้เข้าใจยิ่งขึน้ 
  ให้นกัเรียนแนะน าตวัตามบตัรค าช่ือและประเทศท่ีท่ีได้รับโดยพูดแนะน าและถามต่อกัน
เป็นลกูโซ ่
        เชน่   S1                            S2                     S3                     S 4                       S5 

   William 
 

      Roberto         Eva       Suda    Anna 

   England   Mexico City      Holland    Thailand  Singapore 

 
  S1 :   My name’s William. I’m from England. Where are you from? 
  S2 :   I’m  Roberto. I’m from Mexico City. Where are you from? 
  S3 :   I’m Eva. I’m from Holland. Where are you from? 
 
                                   ………………….etc ………………… 
(page 3)   
Presentation 3  :   น าเข้าสู่เนือ้หาตอนท่ี 3   
 F.   Study the chart  :  How to use Simple present : Be 
               ดรููป  3  พดูบรรยาย แล้วเขียนเป็นประโยค 
 
Practice 3  :  ขัน้ปฏิบัต ิ3  
 G.   Write the sentence about the people above 
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Evaluation  3  :  วัดผล /ประเมินผล  3 
 สุม่เรียกอาสาสมคัรออกมาเขียนค าตอบบนกระดานหน้าชัน้ 
 ( เฉลย )   :   1.   is divorced       2.   is single 
/ is divorced 
      3.   are both 33 years old    4.   is  64 
     5.   is from the United States 
 
Application  :  การน าไปใช้  
  H.  In a group, Interview 3 students.  Complete the chart 
        ( answer will vary  
 
7.   บันทกึหลังสอน    
 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2.   ปัญหาและการแก้ไข 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.   ข้อท่ีควรพฒันา 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                            ลงช่ือ  ............................................................................ ผู้สอน                                                                                                  
...........................................................................                                                                                                  
......................./.........................../...................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  6 
 

หนว่ยท่ี    1 
สปัดาห์ท่ี     3 
คาบสอนท่ี   6 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
 รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  : Talking with Others 
Lesson 2 :  What does he look like? 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 
 การใช้ศพัท์ ส านวน วลี และโครงสร้างประโยคบรรยายบุคคลเก่ียวกบัอาย ุน า้หนกั  เพศ  ทรงผม  สี
ผม  สีตา 
สีผิว  วนัเกิด ท่ีอยู่  เพ่ือบอกข้อมูลส่วนตวัของตนเองและของผู้ อ่ืน  เป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็นต้องฝึก
เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตในอนาคต 
 
2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 คาดหวงัให้ผู้ เรียนได้จดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A  คือ 
 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 
    ได้ความรู้ด้านการใช้ศพัท์  ส านวน  วลี และโครงสร้างประโยคเพ่ือบอกข้อมลูส่วนตวัของ
ตนเอง และของผู้ อ่ืน 
 2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of Learning) 
    1.   ใช้ verb to be และ verb to have ในประโยคได้ถกูต้อง  
    2.   ใช้ possessive adjectives ในประโยคเพ่ือบรรยายข้อมลูสว่นตวัได้ถกูต้อง 
    3.   พูด และ เขียนบรรยายเก่ียวกับ อายุ  น า้หนกั ส่วนสูง เพศ แบบแผน สีผม สีตา  วนั
เกิด ท่ีอยู ่เพ่ือบอกข้อมลูสว่นตวัของตนเองและของผู้ อ่ืนได้ถกูต้อง 
         4.   พดูและเขียนบรรยายเพ่ือถ่ายโอนข้อมลูจากการอา่นบตัรประชาชนของบคุคลตา่งๆได้ 
    5.   กรอกข้อมลูสว่นตวัโดยใช้ภาษาส่ือสารตามหวัข้อท่ีก าหนดให้ได้ 
 
3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 
 1.   Objective :   Describe people 
 2.   Grammar :   adjective possessives , adjective order, present simple of  
                                        “ have, be ”  
 3.   Pronunciation    :   / v / 
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 4.   Skills :   Focused listening, Speaking, Reading and Writing Challenge 
 5.   Vocabulary :   colors, hairstyles,  height, weight, age 
4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1.   Stand out 1 A Second Edition pages 4-6 
 2.   CD 1 track 15-19 
 3.   Worksheets 1-3 
 
5.   การวัด / ประเมินผล 
 5.1   วิธีการวดั  :  สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมทกุขัน้ตอน  :  ตรวจ  Worksheet 1-3 
 5.2   เคร่ืองมือวดั  :  Worksheets 1-3 
 5.3   เกณฑ์การประเมิน   :  ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน  และท า Worksheets 1-3 ได้ถูกต้องถึงเกณฑ์ 
80%   (ถ้าไมถ่ึงเกณฑ์  ครูทบทวนแล้วให้ท าใหม่) 
 
6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      (Book closed)    Warm-up   :   กิจกรรมน าเข้าสู่เนือ้หา 
 -   ผู้สอนสนทนาซกัถามโดยใช้ค าถามโต้ตอบกบัผู้ เรียน 
    T   : What’s your name / surname / nickname/ 
          Can you spell that please? 
                    Where are you from? 
                    Are you from Mexico City? 
                    How tall are you? 
           Who is the tallest student in class? 
                    Who is the shortest student in class? 
 -   ผู้ สอนเช่ือมดยงการตอบค าถามกับการบอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองและผู้ อ่ืน  พร้อมแจ้ง
จดุประสงค์    การเรียนรู้  วา่  Today we will learn how to describe people 
      
(Book open)  :  Text  page  4 
    Presentation 1   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา  
      Teacher  :    showed an identification or a license card, saying that the card has  
                              important information on it such as :  birth date, height, weight etc 
          A.   Look at the Felipe’s license. Complete the sentence. 
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          สมควรแก่เวลาครูสุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน 
                     (เฉลย)   :   1. five-eleven   2.  175    3.  black   4.  brown     5.  22        6.  8220 
     
    Practice  1   :   ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ 1 
    B.  Complete the sentence about Duong and Eva 
               (pair work)   Student A fills Duong’s in formation.  
                                   Student B fills the part of Eva 
               (เฉลย)    
                   “Duong”   1. five-six         2.  weight is 165 
pounds    
                                 3.  hair is black      4.  eyes are brown    
           
       “ Eva”       1.  five-two        2. weight is 
120pounds     
               3.  hair is white      
 4.  eyes are blue 
      
    (Text page 5) 
     Presentation  2  :    ขัน้น าเสนอเนือ้หา 2 
          
    ครูเขียนข้อความเหลา่นีบ้นกระดาน 

 
Subject 
 

 
Height 

 
Weight 

 
    Age 

     
    Eyes 

    
     Hair 

 
1.    ครูถามและตอบเป็นตวัอยา่ง  เขียนค าถาม – ค าตอบบนกระดาน 
    Ask     Answer   
  
 1.   What does he look like?    He has black hair and brown eyes. 
 2.   How tall is he?       He is five feet eleven 
inches tall. 
 3.   How old is he?       He is 43 years old 
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 4.   How much does he weight?   He weight 60 kilograms. 
 5.   What color are his eyes?    He has black eyes. 
               
 His eyes are black.   
2.    ให้นกัเรียนออกมา  circle verb ในแตล่ะค าตอบ 
3.    สงัเกตการใช้กริยา  ( to have / to be ) อภิปราย ท าความเข้าใจ 
 
 
     C.   Study the chart  
             :  Pronunciation  / v /   contrast with  / f / 
 
Practice  2   :   ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ2 
     D.   Listen to CD1 track 15-18 and complete the chart (Play CD several times) 
      E.    Listen to CD1 track 19 and complete the conversation 
      F.    Practice the conversation 
 
Evaluation  2   :  ขัน้วัดผล / ประเมินผล 2  
   ขออาสาสมคัรออกมาสนทนา  Role-play หน้าชัน้  6  คู ่
       
     (Text-page 6) 
Presentation 3  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 3 
 G.   Discuss  :  
     1.   adjective order : descriptive – color - head noun 
     2.   how to use verb “ to have ” and verb “ to be ”  เช่น  He has blond hair instead 
of he is blond 
     3.   Her hair is straight and brown 
 
ให้จบัคูก่นัพดู เชน่   

1. Miriam has straight brown hair ~ Her hair is straight and brown. 
2. John has short black hair ~ His hair is short and brown. 
3. Vincent has wavy blond hair ~ His hair is wavy and blond 
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Practice  3  :  ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ3 
 H.   Group work 
 
Evaluation  3  :  วัดผล / ประเมินผล 3 
 สง่ตวัแทนแตล่ะกลุม่  ออกมารายงาน แสดงผลงาน  ระวงัการใช้ verb “ have and be” 
Application  :    การน าไปใช้ 
 I.   เขียนกรอกข้อมลูในใบขบัข่ี  
7.   บันทกึหลังสอน  
 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
 2.   ปัญหาและการแก้ไข 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.   ข้อท่ีควรพฒันา 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
 

                                                                     ลงช่ือ  ............................................................................ 
ผู้สอน                                                                                                  

...........................................................................                                                                                                  
......................./.........................../...................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  7 
 

หนว่ยท่ี   1 
สปัดาห์ท่ี    4 
คาบสอนท่ี  7 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
  รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  : Talking with Others 
Lesson 3 :  Roberto’s family 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 
 การใช้ค าศพัท์เก่ียวกับครอบครัว สถานภาพทางครอบครัว  การใช้ ส านวน  ค าศพัท์  ประโยคในการ
บรรยาย แนะน าบคุคลตา่งๆในครอบครัว เป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 
2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 คาดหวงัให้ผู้ เรียนได้จดุประสงค์การเรียนรู้ครบ K-P-A คือ  
 2.1 จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 
   ได้ความรู้เก่ียวกบัการบรรยายความสมัพนัธ์ในครอบครัว 
 2.2 จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of Learning) 
                ให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาครบ 4 ทักษะ เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอนาคต 
ได้แก่  
   1. บอกค าศพัท์ และความหมายของค าศพัท์ท่ีเก่ียวกบัครอบครัวได้ 
   2. พดูและเขียนบรรยาย เพ่ือแนะน าบคุคลในครอบครัว และบคุคลอ่ืนได้ 
 2.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
         ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  
คือ 
   1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 
   2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ 
   3.   อยู่อย่างพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ  มีเหตผุลรอบครอบ และมีคณุธรรม  
มีภมูิคุ้มกนัในตวัคือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
   4.   หลีกเล่ียงอบายมขุ  :  ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั  การ
ตอ่สู้ รุนแรง  และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 
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3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 
 1.   Objective  :   Describe family relationships 
 2.   Grammar  :   Verb to Be 
 3.   Skills   :   Predicting, focused listening 
 4.   Vocabulary :   Family 
4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1.   Worksheet 1,2 
 2.   CD 1 Track 20-21 
 3.   Stand out 1 A second edition p 7-9 

 
5.   การวัด / ประเมินผล 
 5.1   วิธีการวดั    :  สงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรมทกุขัน้ตอน   และการตรวจ Worksheet 1-2 
 5.2   เคร่ืองมือวดั   :  Worksheet 1-2 
 5.3   เกณฑ์การประเมิน   :  พดู – ฟัง – อา่น – เขียน  ได้คลอ่ง ท า Worksheet ได้ถึงเกณฑ์ 80% 
 
6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
       (Book closed) 
     Warm-up   :  ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา 
 Teacher :    How many brothers and sisters do you have? 
 Student : 
 Teacher :    Today we will learn how to describe family relationships 
       
     (Book opened : text page 7) 
      Presentation  1   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 1 
  เขียนแผนผงั  family tree บนกระดาน เร่ิมด้วย  your grand-parents, your parents to a child(you) 
, your brothers and your sisters.  etc     look at the pictures 
   
 Practice  1  :   ขัน้ปฏิบัต ิ1 
  A.   Listen :  CD 1 Track 20 
 
 Evaluation 1   :   วัดผล / ประเมินผล 1 
  B.    ฟังแล้ว ครูเขียนบนกระดานวา่  Roberto is Linda’s brother   
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    ให้นกัเรียนพดูตอ่วา่  Linda is Roberto’s sister  etc 
          จากนัน้ให้นกัเรียนเขียนบรรยายค าศพัท์ เก่ียวกับครอบครัวใต้ภาพแต่ละภาพ  ครูเดินดู
ขณะนกัเรียนท างาน สมควรแก่เวลา ครูสุม่ถามค าตอบ 
           (เฉลย)   :   brother – sister    son – parents    friend – friend  
         จากนัน้ครูถามค าถามเพ่ือสรุป  และตรวจสอบความเข้าใจอีกครัง้ 
  
 Teacher   :    Who is introducing mom, dad and sister to Duong? 
                  Where is Duong from? 
                           Where is Antonio? 
                           Who is Rebecca ? Julio ? Silvia? 
 
 (Text page 8) 
       Presentation 2   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 2 
  C.   Discuss the words 
    Read the words after the teacher and go over the new vocabulary. The teacher 
draws the family tree on the board and encourage the students to guess and predict what the CD 
will say. 

 
 Practice 2  :  ขัน้ปฏิบัต ิ2 
  D.   เขียนช่ือลง  family tree  โดยยงัไมฟั่ง CD  
   จากนัน้เปิด  CD 1 track 21 ให้นกัเรียนตรวจสอบวา่เขียนเดาไว้ถกูต้องหรือไม่ 
 Evaluation 2  :  วัดผล / ประเมินผล 2 
  Teacher :   Who is Silvia? 
  Student :   She is Roberto’s wife 
 
                                           ……….etc…….... 
  
 (Text page 9) 
 Presentation  3   :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 3 
  E.   Practice and conversation 
   Singular and plural form of verb to be 
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- Who is Silvia? 
- Who are Antonio and Rebecca? 

  
 Practice  3  :   ขัน้ฝึก ปฏิบัต ิ 3 
  F.   Work with a partner 
   ตัง้ค าถามสนทนากนั ใช้บทสนทนาใน Exercise E เป็นต้นแบบ 
  
 
 Evaluation  3  :  การวัดผล / ประเมินผล 3 
  ครูเดนิดขูณะนกัเรียนท างาน 
 
 Application   :  การน าไปใช้   
  G.   Complete the family tree for your family 
  H.   Active Task 
   วาดภาพ หรือใช้ครอบครัวของคณุบรรยายให้เพ่ือนฟัง 
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7.   บันทกึหลังสอน 
 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 2.   ปัญหาและการแก้ไข 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 
3.   ข้อท่ีควรพฒันา 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
     
 

                                                                     ลงช่ือ  ............................................................................ 
ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  8 
 

หนว่ยท่ี    1 
สปัดาห์ท่ี     4 
คาบสอนท่ี   8 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
 รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  : Talking with Others 
Lesson 4 :  I like sports and music 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ 
  การใช้ศพัท์ ส านวน และประโยคบรรยายกิจกรรม หรืองานอดิเรกของบคุคลตา่งๆท่ีชอบท า เช่น กีฬา 
คอมพิวเตอร์  และดนตรี  เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต้องฝึกเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตในอนาคต 
 
2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 คาดหวงัให้ผู้ เรียนได้จดุประสงค์การเรียนรู้ครบ K-P-A คือ  
 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง (K-Knowledge)  
    ได้ความรู้ด้านการใช้ศพัท์  ส านวน และโครงสร้างประโยคบอกกิจกรรม  หรืองานอดิเรกท่ี
ชอบท า 
 2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of learning)  
    1.   บอกค าศพัท์เก่ียวกบักิจกรรม  งานอดเิรกท่ีชอบท าได้ 
    2.   ใช้ศพัท์  ส านวน โครงสร้างประโยคเขียนบรรยายกิจกรรมท่ีชอบท า  เช่น ด้านกีฬา 
ดนตรี คอมพิวเตอร์ 
 2.3   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
         ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  
คือ 
   1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 
   2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ 
   3.   อยู่อย่างพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ  มีเหตผุลรอบครอบ และมีคณุธรรม  
มีภมูิคุ้มกนัในตวัคือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
   4.   หลีกเล่ียงอบายมขุ  :  ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั  การ
ตอ่สู้ รุนแรง  และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 
 
3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 
 1.   Objective  :   Express preferences 
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 2.   Grammar  :   Simple present  “ like ”  
 3.   Skills   :   Reading and writing Venn diagrams 
 4.   Vocabulary :   Entertainment 
 5.   Text book  :   Stand out 1 A , second edition , page 10-11-12 
 
4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1.   Worksheet 1,2 
 2.   Stand out 1 A second edition page 10-12 
 3.   CD / CD player 
 
5.   การวัด / ประเมินผล 
 1.   วิธีการวดั   :  สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมทกุขัน้ตอน และตรวจ Worksheet 1-2 
 2.   เคร่ืองมือวดั   :   Worksheet 1,2   CD 
 3.   เกณฑ์ การประเมิน  :  ฟัง – พดู – อา่น – เขียน  และท า Worksheet 1,2 ได้ถึงเกณฑ์ 
 
6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
     (Book Closed) 
      Warm-up   :   ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา 
 ให้นกัเรียนบอกกิจกรรมท่ีชอบปฏิบตั ิ โดยครูใช้ค าถาม 
 Teacher :   What do you like to do? 
     :   Do you like sports / game / music? 
     :   What kind of hobbies do you like? 
     :   What’s your favorite free time activities? 
 
                                           …………etc………… 
 จากนัน้บอกนกัเรียนวา่  Today we are giving to learn how to express preferences 
      Presentation  1  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 1  
 (Book opened  :  text page 10) 
 A.   Listen and record the information in the Venn diagram. ( play several times) 
 
 Practice  1  :  ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม  1 
                                           Venn diagram 
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 B.   Complete the sentence 
 Evaluation  1  :  การวัด / ประเมินผล  
  ขออาสาสมคัรออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน 
 (เฉลย)   :   1.  movie    2.  games   3.  books
   4.  music 
            5.  restaurants  6.  parks    7.  sports
   8.  computers 
 (Text page 11) 
 Presentation 2  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 2 
 C.   Study the chart  :  Simple present Verb “ like ” 
 D.   Look at the diagram  :  Form the complete sentence 
 
 Practice  2  :   ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ2 
 E.   Discuss the diagram 
 
 Evaluation  2  :  ขัน้วัดผล / ประเมินผล  2 
  สุม่นกัเรียนออกมาแตง่ประโยคบนกระดาน 
 
 (Text page 12) 
    Presentation  3  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา  3 
 F.   Complete the sentences using “ like ”  
 สมควรแก่เวลา  ขออาสาสมคัรออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน 
 (เฉลย)  :   1.  likes    2.  likes   3.  like  4.  like   
            5.  like    6.  like art   
 
 Evaluation  3  :   การวัด /ประเมินผล 3 
  ครูเดนิดขูณะนกัเรียนท างาน 
 
 Application  :  ขัน้น าไปใช้  
 G.   เตมิ  diagram 
 H.   Introduce your partner to your classmates  ( ตาม example) 
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7.   บันทกึหลังสอน 
 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
 2.   ปัญหาและการแก้ไข 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
 
3.   ข้อท่ีควรพฒันา 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
     
 

                                                                     ลงช่ือ  ............................................................................ 
ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  9 
 

หนว่ยท่ี    1 
สปัดาห์ท่ี     5 
คาบสอนท่ี   9 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  : Talking with Others 
Lesson 5 :  When do you study? 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 
  การใช้ศพัท์  ส านวน  และโครงสร้างประโยค ในการบอกเวลา และกิจกรรมตา่งๆท่ีปฏิบตัิในเวลานัน้ๆ
เป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 
2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
  คาดหวงัให้ผู้ เรียนถึงพร้อมด้วยจดุประสงค์การเรียนรู้ครบ K-P-A คือ  
  2.1   จดุประสงค์ปลายทาง (K-Knowledge)  
       ได้ความรู้ด้านการใช้ศพัท์  ส านวน โครงสร้างภาษาในการบอกเวลาและกิจกรรมตา่งๆท่ีปฏิบตัิใน
เวลานัน้ๆ 
 2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (P-Process of learning) 
           เป็นกิจกรรมฝึกทกัษะตา่งๆ  เพ่ือน าไปสูจ่ดุประสงค์ปลายทาง  เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ 
     1.   บอกค าศพัท์และความหมายชว่งเวลาตา่งๆได้ 
     2.   บอกเวลาจากนาฬิกาท่ีแสดงได้ 
     3.   บอกกิจกรรมท่ีท าในชว่งเวลาตา่งๆแตล่ะวนัได้ 
     4.   เขียนข้อความบรรยายกิจกรรมท่ีบุคคลนัน้ๆปฏิบตัิ  และบอกเวลาท่ีปฏิบตัิ
กิจกรรมนัน้ได้ 
  2.3   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
         ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  
คือ 
    1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 
    2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 
    3.   อยู่อย่างพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ  มีเหตผุลรอบครอบ และมี
คณุธรรม  มีภมูิคุ้มกนัในตวัคือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
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    4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการ
พนนั  การตอ่สู้    รุนแรง  และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 
 
 
3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 
 1.   Objective  :   Plan a study schedule 
 2.   Grammar  :   from …… to  (for describing duration) 
 
4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1.   Stand out 1 A , second edition page 13-15 
 2.   CD 1 Track 23 
 3.   Worksheet 1,2 
 
5.   การวัด / ประเมินผล  
 1.   วิธีการวดั      :  สงัเกตการให้ความร่วมมือ  ในกิจกรรมทกุขัน้ตอน  และการตรวจ Worksheet 1, 2 
 2.   เคร่ืองมือวดั  :  Worksheet 1, 2 
 3.   เกณฑ์การประเมิน   :  ท า Worksheet 1, 2 ได้ถกูต้องถึงเกณฑ์ 80% 
 
6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      (Book closed)  
      Warm-up   :  ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา 
   Teacher  :    What do you do every day? 
   Student  :    sleep / get up / shower / get dress / have breakfast 
/ go to school / study / play  
        football ………. 
   Teacher  : ให้พดูเช่ือมโยงกิจกรรมตา่งๆ กบัการบอกเวลา และแจ้ง
จดุประสงค์การเรียนรู้ใน 
        คาบนีว้า่   Today we are going to learn how 
to plan a personal schedule 
   
    (Book opened – text page 13) 
 Presentation  1 :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 1  
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  Teacher :   Write on the board “ When do we practice English today?” 
  Student :   We practice English from 9 to 10 today 
 

 A.   When does Roberto practice English? 
     ให้ดภูาพแล้วตอบ ใช้ส านวน  from ….. to ด้วย 
                 สมควรแก่เวลาครูสุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน 
 B.   Complete the sentence 
     สมควรแก่เวลาครูสุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน 
  Evaluation  1  :   การวัด / ประเมินผล 1 
  Pair work ให้ตัง้ค าถามให้แก่ค าตอบในข้อ B    ครูเดนิดขูณะนกัเรียนท างาน 
                สมควรแก่เวลา  ครูสุม่เรียกบางคนออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน  เชน่ 

1. When does he read the newspaper? 
2. When does he practice English in class? 
3. When does he watch TV? 
4. When does he write in a journal? 

  
 (Text page 14 ) 
 Presentation  2  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา  2 
    -   ครูทบทวนเร่ืองการอา่นเวลา  โดยใช้นาฬิกาจ าลองและให้นกัเรียนบอกเวลา 
    -     ครู นกัเรียนร่วมกนัใช้ค าศพัท์ตา่งๆ   เชน่  o’clock / in the morning / in the afternoon 
/ in the  
      evening / at night / from ….to …., การ ใช้ am / pm 

 
 C.   Look at the clocks , and write the time 
       นกัเรียนดรููปนาฬิกา  แล้วพดูพร้อมกนัทัง้ชัน้  ใช้  from ….. to ด้วย   
    เชน่  Linda reads the newspaper from 6:45 to 8:45 .   etc 
    ครูใช้ค าถาม   When ………? และ What ………?  ถามเก่ียวกบัข้อมลูท่ีอา่น  
                     เชน่    Teacher  :   What does Linda do at 6:45? 
                Student  :   She reads the newspaper. 
                Teacher  :   When does Linda write in a    
                                                                                                           journal? 
                                       Student  :   She write at 7:50 
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 D.   Write Linda’s schedule 
            To prepare students for the focused listening in E. 
  
 E.   CD1 Track 23   :  Focused listening 
    เปิดให้ฟังตลอด 1 เท่ียว  ให้ตัง้ใจฟังเวลาใดถึงเวลาใด ท ากิจกรรมใด  แตไ่มต้่องจด เพราะ
จะท าให้ฟังตามไมท่นั 
    เท่ียวท่ี 2 เปิดให้ฟังทีละเวลา  ให้เวลาโน้ตคร่าวๆ ด้วยดินสอในตาราง(ดงัตวัอย่าง) ฟังจน
จบ 5  
    กิจกรรม  ให้ฟังเท่ียวท่ี 3 เพ่ือทบทวน และเขียนเตมิตารางให้เรียบร้อย สมควรแก่เวลา  ครู
สุม่ถามค าตอบ 
                  (เฉลย)   :  ข้อ 2  ( 6:30 – 6:45 ) ข้อ 3  ( 7:00 – 7:25 )  
         ข้อ  4 ( 7:30 – 8:00 ) ข้อ 5  ( 8:00 – 10:00 ) 
 F.   Write sentences  (ดงัตวัอยา่ง) 
 
 Evaluation  2  :  การวัด / ประเมินผล  2 
   สมควรแก่เวลา  ขออาสาสมคัรออกมาเขียนค าตอบข้ อ  F เป็นการตรวจค าตอบไปด้วย  
  
 (Text page 15) 
 Presentation  3  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 3 
     ทบทวนวัฒนธรรมการบอกเวลาด้วยการเติมค าว่า  morning, afternoon, evening, night, am 
/pm  
  
 Practice  3   :   ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ 3   
 G.   ให้ทกุคนเขียนเตมิตาราง 
 
 Evaluation  3   :   การวัด / ประเมินผล 3 
  Check  ค าตอบด้วยค าถาม  What / When ?  When does Juan read the newspaper? 
                   What does Juan in the morning?  
 
 Application  :  ขัน้น าไปใช้ 
 H.   Pair work  สลบับทบาทกนัถาม-ตอบ  ด้วย ค าถาม  When …….. ? แล้วเขียนเตมิตาราง 
 I.   ขออาสาสมคัรออกมาเขียน ค าตอบหน้าชัน้เรียน 
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7.   บันทกึหลังสอน 
 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
 2.   ปัญหาและการแก้ไข 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
 
3.   ข้อท่ีควรพฒันา 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
     
 
                                                                     ลงช่ือ  ............................................................................     
                                                                                                       ผู้สอน 
                                                                                                  
                                                                                   ........................................................................... 
                                                                                                          
                                                                                     ......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  10 
 

หนว่ยท่ี    1 
สปัดาห์ท่ี     5 
คาบสอนท่ี   10 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  
รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  : Talking with Others 
Unit 1  Review  :  Lesson 1-5 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 
  การทบทวนเป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็น เพราะเป็นการท าให้ได้ความรู้ท่ีคงทน เพ่ือน าไปใช้ในชีวิต
อนาคต 
 
2.   สาระการทบทวน  :   
  1.  Give personal information  
  2.  Describe people 
  3.  Describe family relationships 
  4.  Express preferences 
  5.  Plan a study schedule 
 
3.   ส่ือ  
  Unit  1 Review page  16 – 18 ข้อ  A – J  
 
 
                               ____________________________________ 
 
(เฉลย) 
 D.   1 d   2f    3b    
 4e     5a      6c 
 E.  1. Son  2. sister  3. daughter  4. parents  5. 
children 
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 F.    1. father  2. son  3. children  4. daughter  5. 
mother 
 G.   1. TV   2. music  3. park   4. radio 
 H.   1. listens  2. reads  3. watches  4. writes 
 I.  1. (11.30)  2. (8.00)  3.(10.15)   4. (8.50) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  11 
 

หนว่ยท่ี    1 
สปัดาห์ท่ี     6 
คาบสอนท่ี   11 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  : Talking with Others 
Unit 1  Review  :  My Dictionary and Learner Log 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 
  การทบทวนเป็นทักษะทางภาษาท่ีจ าเป็น เพราะเป็นการท าให้ได้ความรู้ท่ีคงทน เพ่ือน าไปใช้ในชีวิต
อนาคต 
 
2.   สาระการทบทวน  
   1.   Make flash cards to improve your vocabulary.  (text page 19) 
   2.   Learner Log ( text page 19) 
 
3.  ขัน้ตอนการทบทวน 
   Presentation  1 :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 1  ( วิธีท า flash cards ) 
   Practice  1  :  ขัน้ท าปฏิบตั ิ ( ลงมือท ากิจกรรมตามท่ีบอกในแบบเรียนหน้า 19 ) 
   Evaluation  1  :  ขัน้ประเมินผล ( ask students to show their cards ) 
 
   Presentation  2 :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา  2 (Learner Logs) 
   Practice  2  :  ขัน้ปฏิบตั ิ :  Ask students to complete the Learner Logs 
   Evaluation  2  :  ขัน้ประเมินผล  :  ครู – นกัเรียน ร่วมมือกนัตอบข้อมลู 
   Application    :  Ask students to record their favorite lesson or page in the unit 
 

 
 
 
 

 
 
 



44 

 

 
 
4.   บันทกึหลังสอน 
 
1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
  2.   ปัญหาและการแก้ไข 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
 
3.   ข้อท่ีควรพฒันา 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
     
 

                                                                     ลงช่ือ  ............................................................................ 
ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  12 
 

หนว่ยท่ี    1 
สปัดาห์ท่ี     6 
คาบสอนท่ี   12 

วิชา ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  : Talking with Others 
Unit 1  Review  :  Team Project 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ  /  ความคิดหลัก 
  การท าโครงงาน Team Project เป็นการน าความรู้ความเข้าใจจากหนว่ยท่ีเรียนมาใช้ นอกจากเป็นการ
ทบทวนการใช้ศพัท์  ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ มาใช้แล้ว ยงัเป็นการร่วมมือร่วมใจในการท างานกับผู้ อ่ืน
อยา่งมีความสขุด้วย  จงึเป็นทกัษะทางภาษาท่ีส าคญัตอ่ชีวิตอนาคตเป็นอยา่งมาก 
 
2.   ผลที่คาดหวัง 
  คาดหวงัและย า้ให้เห็นความส าคญัของจดุประสงค์การเรียนรู้ให้ได้ครบ  K-P-A 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้       
  1.  Project Worksheet 1    :  Personal Profile Template 
  2.  Project Worksheet 2    :  Schedule 
  3.  Extension Worksheet 1   :  Application forms 
 
4.   ขัน้ตอนการท างาน  
  ท าตามขัน้ตอน ใน Text page 20 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  13 

 

หนว่ยท่ี 2 

สปัดาห์ท่ี 7 

คาบสอนท่ี 13 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Les’s go shopping 

Lesson 1 :  Shopping 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 

1. สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 

 การใช้ศพัท์ ส านวน เก่ียวกบัสถานท่ีท่ีขายสินค้าและสินค้าตา่ง ๆ ในแตล่ะแผนก และการใช้ verb to 

shop เป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  

 2.1 จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 

  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ศัพท์ ส านวน เก่ียวกับสถานท่ีขายสินค้าและสินค้าต่าง ๆ  

ในแตล่ะแผนก 

 2.2 จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (P-Process of Learning) 

  ต้องการให้นกัเรียนสามารถ  :  

  1. บอกค าศพัท์สถานท่ีท่ีขายสินค้า  ช่ือสินค้าตา่ง ๆ และแผนกตา่งในห้างร้านได้ 

  2. จ าแนกได้วา่ สินค้าประเภทใดอยูแ่ผนกใด 

  3. แนะน าได้วา่ สินค้าประเภทท่ีก าหนด สามารถซือ้ได้ในสถานท่ีใด 

 2.3. คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
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  ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 

  1.  มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 

  2. ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

  3.  อยูอ่ยา่งพอเพียง : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั

ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

  4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้

รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 

3. สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ 

 1.   Objective  :   Identify places to make purchases 

 2.   Grammar  :   Present Simple of Verb to shop 

 3.   Pronunciation  :   Stress and rhythm 

 4.   Skills   :   Focused listening, categorizing , bar graphs 

 5.   Vocabulary  :   Types of stores and products    

 

4.   ส่ือการเรียนรู้ 

 1.   Text  :  Stand Out 1 A :  Second Edition pages 21-23 

 2.   CD 1   Track 24 

 3.   Worksheet 1 

 

5.   การวัด / ประเมินผล 

 1.   วิธีการวดั   :  สงัเกต การให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม / การตรวจ Worksheet 1  

 2.   เคร่ืองมือวดั   :  Worksheet, CD 
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 3.   เกณฑ์การประเมิน : ฟัง – พดู – อา่น – เขียน ได้คลอ่ง ท า Worksheet ได้ถกูต้องถึงเกณฑ์ 80% 

 

6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 (Book closed)  

Warm up  :   ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา 

 เขียน  ฿ 1,000,000 Shopping favorite stores บนกระดาน 

 Teacher :   What would you buy if you had ฿ 1,000,000? 

  :   พดูเช่ือมโยงระหวา่งช่ือสินค้ากบัสถานท่ีขายสินค้า พร้อมแจ้งจดุประสงค์ของคาบเรียน

นีว้า่       “Today we will identify places to make purchases.” 

 

(Book opened  :  Text page 21) 

Presentation 1  :   กิจกรรมน าเสนอเนือ้หา 1 

 A :    Read about Van  :  Van is preparing to start school 

 B :    Write what van needs from the stores below 

 สมควรแก่เวลา ครูขอค าตอบจากนกัเรียน  

 (เฉลย) : 1.  music player 2.  food for lunches  : bread, cheese, 

oranges 

 3.  food for lunches 4.  dictionary  

 5.  sneakers 6.  blouses , sneakers 

 7.  blouses , music player  

Practice 1  :   ขัน้ปฏิบัตกิาร 1  

  C : ให้เข้ากลุ่ม  3 – 4  เขียนรายการสินค้าท่ีจะซือ้ในแตล่ะห้าง  (10 นาที)  แล้วแลกเปล่ียนข้อมูลกับ

กลุม่อ่ืน 
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Evaluation 1  :  การวัด / ประเมินผล 1  

 ขออาสาสมคัร 4 -5  กลุม่  ออกมาเขียนรายการสินค้าของกลุม่ของตนบนกระดาน 

 

(Text page 22) 

Presentation 2  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 2 

 D :   (CD1 Track 24)  Listen and Circle (play several times) 

 E :   Pronunciation  :  practice pronunciation (pair work) 

 F :   Pair work  :  practice a conversation , using the information from Exercise D  

 ดงัตวัอยา่ง  

 

Evaluation 2  :  วัดผลประเมินผล   

 ขออาสาสมคัร  4 – 5 คู ่ออกมา Role – play บทสนทนาหน้าชัน้เรียน 

 (Text page 23) 

 

Presentation 3  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 

 G.  Study the chart ……… Simple Present “Shop” 

 

Practice 3  :  ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ3 

 H.  Complete with the correct verb form 

 

Evaluation  3  :  ขัน้วัด / ประเมินผล 
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 เขียน  4  sentences ในข้อ  G โดยเปล่ียน  “shop for” เป็น  “look for” 

 

Application  :  การน าไปใช้ 

 I.   Make a bar graph. มี  blank graphs ให้  print แจกนกัเรียนได้จะได้ไมต้่อง ตีตาราง bar graph 

เอง 

 J.   Active task หาช่ือ  3  clothing stores ท่ีคณุชอบทาง  Internet แล้ว  report them to the class 
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7.   บันทกึหลังสอน 

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                      ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  14 

 

หนว่ยท่ี 2 

สปัดาห์ท่ี  7 

คาบสอนท่ี  14 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  

 รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Les’s go shopping 

Lesson 2  :  Van’s purchases 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 

1.   สาระส าคัญ  

 การอ่านราคาสินค้าท่ีปา้ยบอกราคาในใบเสร็จ และการศกึษาคา่เงินตราตา่งประเทศสกลุตา่ง ๆ  การ

อา่น  check และการเขียน check เป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

 

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนได้จดุประสงค์การเรียนรู้ครบ   K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง (K-Knowledge) 

 มีความรู้ความสามารถในการอ่านป้ายบอกราคาสินค้า บอกราคาในใบเสร็จ การอ่าน และ                        

การเขียนเช็ค  การศกึษาคา่เงินตราสกลุตา่ง ๆ 

 2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of learning) 

 ต้องการให้นกัเรียนสามารถ  :  

 1.   อา่นจ านวนเงิน และบอกคา่เงินจากปา้ยราคา และในใบเสร็จรับเงินได้ 

 2.   บอกคา่เงิน และอา่นจ านวนเงินสกลุตา่งได้ 

 3.   อา่น check และเขียน check ได้ 
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 2.3.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 

 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 

 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 

 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

 3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั

ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้

รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 

3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 

 1.   Objective : Make purchases 

 2.   Grammar : How much is ……?  How much are …….? 

 3.   Skills  : Focused listening, reading, writing, speaking  

 4.   Vocabulary : Money, amounts, coins, bills, check 

 

4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1.   Stand Out 1A , Second Edition pages 24 – 26 

 2.   CD 1 track 25 – 26 

 3.   Worksheet 1 

 

5.   การวัด / ประเมินผล 

 1.   วธีิการวดั :  สงัเกตจากการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมทกุขัน้ตอน และจากการตรวจ 

Worksheet 1   
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 2.   เคร่ืองมือวดั :  CD 1, Worksheet 1  

 3.   เกณฑ์การประเมิน  :  ฟัง – พดู – อา่นได้คล่อง และท า Worksheet ได้ถกูต้องถึงเกณฑ์ 80% 

 

6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 (Book closed)   

Warm up   :  กิจกรรมน าเข้าสู่เนือ้หา 

 ครูถามช่ือห้างท่ีนกัเรียนชอบไปซือ้  ห้างใดราคาถกู  ห้างใดราคาแพง 

 เขียน  How much is ……..?  How much are ………?  บนกระดาน 

 แล้วบอกจดุประสงค์ของคาบนี ้ : Today we will learn to make purchases 

 

Presentation 1  :   กิจกรรมน าเข้าสู่เนือ้หา 1 

 (Book opened  :  text page 24) 

  ครูเขียนค าว่า  item, price, tax total, receipt, bill บนกระดาน  ถามความหมายจากนกัเรียน  

  

 A.  Read the receipt 

  Ask questions  :  How much is the dictionary?  How much are the oranges? 

  

 B.  How much is the total……..? 

     ให้นักเรียนอ่านจ านวนเงินในใบเสร็จ เก่ียวกับราคาสินค้า  ภาษี และรวมราคาสินค้า อาจให้ท า

แขง่ขนักนั ใครเสร็จก่อนเป็น The winner 

Practice 1  :   ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ1 

C. Listen and circle …….. CD1 track 25 ฟังแล้ววงรอบเลือกราคาสินค้าให้ตรงกบัข้อมลูท่ีได้ยิน 
D. Listen and write …….. CD 1 track 26 ให้ฟังแล้วกรอกราคาท่ีได้ยินให้ตรงกบัสินค้านัน้ๆ 
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Evaluation  1  :  วัดผล / ประเมินผล  1 

 ขออาสาสมคัรออกมาเฉลยค าตอบบนกระดาน 

 (Text page 25) 

E. Practice asking about prices ………. 
 

Presentation 2  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 2 

F. Write the words from the box …………. 
 ศกึษาค าศพัท์ คา่ของเงินสกลุ American dollar แล้วเขียนค าศพัท์ประเภทของเงินให้ตรงกบัรูปภาพ 

 

Practice 2  :  ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ2 

G. What bill and coins do you need ……….? 
 เลือกค าศพัท์คา่เงินอเมริกนัท่ีจะต้องจา่ยให้แก่สินค้าในภาพวา่ ควรใช้ธนบตัรและเหรียญเงินราคา

เทา่ไร 

  

Evaluation 2  :  ขัน้วัด / ประเมินผล 2 

  จบัคูฝึ่กสนทนาถามตอบกนั  ด้วย ค าวา่ “How much is ……?  / How much are ……? ” 

  

Presentation 3  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา  3 

 (Text page 26) 

 H.  Read the check อา่น check แล้วตอบค าถาม 

  

Practice 3  :  ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ 2 
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I.  Write a check เขียน check บนกระดาน แล้วให้นกัเรียนช่วยกันตอบค าถามในช่องว่างใน chart  

ดู Exercise D and G แล้วเขียน check เพ่ือจ่ายเป็นค่าสินค้ารายการใดรายการหนึ่ง ศึกษา check 1  

เป็นตวัอยา่ง 

 

Evaluation 3  :  วัดผล / ประเมินผล  

 Practice with How much is ……? / How much are …..? จากGrammar challenge 2 

 

 

Application   :    การน าไปใช้  

 J.  Active Task  หารายช่ือจากธนาคาร  3  แหง่  (จาก Internet) เพ่ือขอท า checking account 
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7.   บันทกึหลังสอน 

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                      ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  15 

 

หนว่ยท่ี 2 

สปัดาห์ท่ี 8 

คาบสอนท่ี 15 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Les’s go shopping 

Lesson 3  :  Buying new clothes 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 

1.   สาระส าคัญ  /  ความคิดหลัก 

 การใช้ศัพท์เก่ียวกับ  adjective บอกสี (colors)  ในการใช้บรรยาย เสือ้ผ้า สิ่งของ เคร่ืองแต่งกาย การ

เปล่ียนนาม, สรรพนาม จากเอกพจน์ เป็นพหูพจน์  การถามราคาด้วย verb to be เช่น How much is 

……..?  How much are ……..? เป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

 

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนได้จดุประสงค์การเรียนรู้ครบ K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง (K-Knowledge) 

 ความรู้ความสามารถในการใช้ค าศพัท์ เก่ียวกบั adjective บอกสี ในการบรรยายเสือ้ผ้า สิ่งของ 

และเคร่ืองแตง่กาย 

 2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (P-Process of learning)  

 ต้องการให้ผู้ เรียนสามารถ : 

 1.   บอกค าศพัท์เก่ียวกบัเสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กาย และความหมายของศพัท์ได้ 

 2.   อา่นค าศพัท์ เก่ียวกบัเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย  และสามารถจ าแนกประเภทของเสือ้ผ้าชายหรือ

หญิงได้ 
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 3.   อ่านปา้ยราคา ส่วนลด และสามารถเปรียบเทียบราคาของสินค้าชนิดเดียวกนัเพ่ือการ

ตดัสินใจในการเลือกซือ้ 

 4.   บอกค าศพัท์เก่ียวกบั  adjective บอกสี และใช้ค าศพัท์บรรยายสี ของสิ่งตา่งๆได้ 

 5.   ใช้ adjective possessive ได้ถกูต้อง 

 2.3   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 

 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 

 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 

 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

 3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั

ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้

รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 

 

3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 

 1.   Objective :   Identify articles of clothing 

 2.   Grammar :   Be verb :  questions and answers 

 3.   Skills  :   Predicting, classifying, focused listening, reading and writing 

 4.   Vocabulary :   Clothing 

 

4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1.   Text : Stand Out 1A : Second Edition pages 27 – 29  

 2.   CD 1 track 27 
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 3.   Worksheet 1, 2 

 

5.   การวัด / ประเมินผล  

 1.   วิธีการวดั   :  สงัเกตจากการให้ความร่วมมือในการปฏิบตักิิจกรรมทกุขัน้ตอน   

                                             และการตรวจ Worksheet 

 2.   เคร่ืองมือวดั  :  CD. Worksheet 

 3.   เกณฑ์การประเมิน   :  ฟัง – พดู – อ่าน – เขียน ได้คล่อง และ ท า Worksheet ได้ถกูต้องถึงเกณฑ์ 

80%  

 

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้  

(Book closed)  

Warm up    :   ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา  

 สนทนาซกัถามเก่ียวกบัการไปซือ้สินค้า  ตามห้างร้านตา่ง ๆ เชน่ 

 Teacher : Where do you always go on holiday? 

    : Do you always go shopping? 

    : What thing do you always buy? 

    : What is it made of? 

    : How much is it? 

    : Is it cheap or expensive? 

      …etc…. 

 จากนัน้แจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้ในคาบนี ้ ดงันี ้ :  Today we will learn about clothing! 

(Book opened - text page 27) 

Presentation 1  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 1 
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A. ให้นกัเรียนดภูาพเสือ้ผ้า  เคร่ืองแต่งกายทางขวามือซึ่งติดป้ายราคาก ากับไว้  เลือกค าศพัท์ด้าน
ซ้ายมือท่ีมีความหมายตรงกับภาพทางด้านขวามือ  โดยเขียนตัวอักษรก ากับไว้ใต้ภาพ  เพ่ือแสดง
ความหมาย จากนัน้ให้ฟัง CD 1 Track 27  เพ่ือตรวจค าตอบท่ีจบัคู่ไว้ ว่าถูกต้องหรือไม่  และเขียนราคา
ส าหรับdress, hat, and shirt ด้วย 

* เปิด CD หลาย ๆ ครัง้  

 

Practice 1  :  ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ1  

B. Group work  :  จดัประเภทเสือ้ผ้าเข้ากลุม่ วา่เป็นเสือ้ผ้าหญิง หรือ ชาย หรือใช้ได้ทัง้ 2 เพศ 
 

Evaluation 1 :  การวัด / ประเมินผล 1 

 ถามค าตอบจากนกัเรียน  และให้ออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน 

 (page 28) 

Presentation 2  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 2  

C. Study the charts 

 How to use present simple of Verb to Be in questions and answers. 

D.  Practice the conversation 

 

Practice 2  :  กิจกรรมขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ2  

E. Ask a partner about the price. Use the conversation in Exercise D 
 (Text page 29) 

 

Presentation 3  :   กิจกรรมน าเสนอเนือ้หา 3 

 ให้ทกุคนดรููปภาพ  เดาวา่  Gabriela มีปัญหาอะไร เชน่  

 How much is the coat?  / How much money do you think she had?  Etc 



62 

 

 

Practice 3  :  กิจกรรมขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ3 

F. Reading 
G. Circle    :   yes / no 

 

Evaluation 3  :  ขัน้วัด / ประเมินผล 3   

  สงัเกตการปฏิบตักิิจกรรมของนกัเรียนจาก Exercise F, G 

 

Application  :   ขัน้น าไปใช้ 

H. Writing and speaking 
I. Active Task : What can you buy for $ 100? 
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7.   บันทกึหลังสอน 

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                      ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  16 

 

หนว่ยท่ี 2 

สปัดาห์ท่ี 8 

คาบสอนท่ี 16 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Les’s go shopping 

Lesson 4  :  What color is your shirt? 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 

1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 

 การใช้ adjective บอกสี  บรรยาย สิ่งของ เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย  การเปล่ียน นาม สรรพนาม จาก

เอกพจน์ เป็นพหพูจน์ การใช้  adjective possessive เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของได้อย่างถกูต้อง เป็นทกัษะ

ทางภาษา 

ท่ีจ าเป็น เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนถึงพร้อมด้วย  K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge)  

 ได้ความรู้ด้านการเข้าใจค าศพัท์เก่ียวกบั adjective บอกสี  การบรรยาย เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย 

การใช้ adjective possessive การใช้ ค าถาม ถามราคา How much ………. ? การอา่นปา้ยราคาและ

สว่นลด  

และเปรียบเทียบราคาสินค้าจากปา้ยราคา  การเปล่ียนนาม / สรรพนาม จากเอกพจน์ เป็น พหพูจน์ 

 2.2   จดุประสงค์น าทาง  / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (P-Process of learning) 

 ต้องการให้ผู้ เรียนมีความสามารถ  :   

 1.   ใช้ adjectives บอกสี บรรยายสีของสิ่งตา่ง ๆ รวมทัง้เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย 

 2.   ใช้ adjectives possessive ได้ถกูต้อง 
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 3.   เปล่ียนนาม / สรรพนาม  จากเอกพจน์ เป็น พหพูจน์ 

 4.   จ าแนกค าศพัท์เก่ียวกบัเสือ้ผ้าในรูป  Singular / Plural  

 2.3   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 

 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 

 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 

 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

 3.  อยู่อย่างพอเพียง : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ และมีคุณธรรม มี

ภมูิคุ้มกนัในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข : ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนัน การต่อสู้                                                                          

รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 

3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 

 1.   Objective :   Describe clothing 

 2.   Grammar :   Adjective of color, adjective possessive, singular and plural 

 3.   Skills  :   Focused listening , reading and writing 

 4.   Vocabulary :   Clothing , colors 

 

4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1.   Stand Out 1A , Second Edition page 30 – 32  

 2.   CD 1 Track 28 

 3.   Worksheet 1 – 2  
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5.   การวัด / ประเมินผล 

 1.   เคร่ืองมือวดั   :  CD and Worksheet 

 2.   วิธีการวัด       :  สังเกตการปฏิบัติกิจกรรม   ฟัง – ตอบค าถามจาก CD ตรวจ Exercise และ 

Worksheet  

 3.   เกณฑ์การประเมิน    :  ฟัง – พดู – อา่น – เขียน และท า Worksheet ได้ถึงเกณฑ์ 80% 

 

6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 (Book opened Text page 30)  

Warm - up  :   กิจกรรมน าเข้าสู่เนือ้หา  

- ให้นกัเรียนดภูาพบคุคลในหน้า  30  และสนทนาซกัถามเก่ียวกบัสีของเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย 
- ชีแ้นะการใช้  adjective บอกสีกบัค านามทัว่ไป  และการวางต าแหนง่ของ adjective และ noun  

เชน่   His hair is black.  / He has black hair. 
 Her bag is pink.  / She has a pink bag. 

                                   …etc…. 

 บอกจดุประสงค์การเรียนรู้คาบนี ้ว่า    :   Today we will describe clothing. 

 

Presentation 1  :   กิจกรรมน าเสนอเนือ้หา  1 

 A.  ฟัง  CD 1 Track 28  (focused listening) 

   ตัง้ใจฟังนามท่ีมี adjective บอกสีน าหน้า  เชน่  a white blouse, my red T-shirt, my blue pants,  

a black belt, etc  ฟังหลาย ๆ เท่ียว  แล้วถามความเข้าใจ  เชน่ 

   Teacher :   What color is Roberto’s T-shirt? 

   Student :   It’s red. 

   Teacher :   That’s right. His T-shirt is red.   Etc 

Practice 1  :   ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ 2 
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 B.  Complete the chart 

 

Evaluation 1  :  ขัน้วัด / ประเมินผล 

 ให้ pair work สลบักนัถาม-ตอบ ดงัตวัอย่างในข้อ A. 

 สมควรแก่เวลา ( 7 นาที) ขออาสาสมคัรออกมา Role-play หน้าชัน้ 4 – 5 คู ่

 (Text page 31) 

 

Presentation 2  :  กิจกรรมน าเสนอเนือ้หา  2  

 C.  การใช้  adjective possessives 

 

Practice  2  :  ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ 2 

 D.   Answer the question  

  อภิปรายค าแสดงความเป็นเจ้าของ  adjective possessive กบั  ’s 

  ถ้าเจ้าของเป็นค านาม  ใช้ ’s 

  ถ้าเจ้าของเป็นสรรพนาม  ใช้ adjective possessive เชน่  

  -   What color are Roberto’s T-shirts?   ~   His T-shirts are blue. 

  จากนัน้  pair work ข้อ D สลบับทบาทกนัสนทนา ถาม – ตอบ ดงัตวัอยา่ง   

  สมควรแก่เวลา  สุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน  

  (Text page 32) 

 

Presentation 3  :   กิจกรรมน าเสนอเนือ้เร่ือง  3  เร่ืองการใช้  adjective possessive 

 ให้ทกุคนพดู describe your classmates’ clothes , then write sentences 
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 สมควรแก่เวลา   ครูสุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน  ให้ระวงั  is / are เชน่  

 His shirt is red.    /    Her pants are blue. 

 

Practice  3  :   ขัน้ลงมือปฏิบัต ิ 3 

 Pair work  :  สนทนากนั เลียนแบบ  Presentation 3 พดูเสร็จแล้วเขียนเป็น  Complete sentences 

 Change your partner 

 พดูบรรยาย เพ่ือนคนใดคนหนึง่   ให้ partner ทายว่า Amy? ( Amy ใชไ่หม) เชน่  

 Student A. :   Her handbag is blue? 

 Student B. :   Suda? 

                    …..etc….. 

Application   :   ขัน้น าไปใช้ 

 จดักลุม่หาของท่ีสีเดียวกนั 
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7.   บันทกึหลังสอน 

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                      ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  17 

 

หนว่ยท่ี 2 

สปัดาห์ท่ี 9 

คาบสอนท่ี 17 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Les’s go shopping 

Lesson 4  :  A large TV or a small TV? 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 

1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 

 การใช้  adjectives บอกลักษณะ  คุณสมบตัิ  ขนาด  อายุ  ลวดลาย  เพ่ือบรรยายสิ่งของเคร่ืองใช้

ค านามทั่วไปและการคงต าแหน่งของ  adjectives เป็นความจ าเป็นท่ีต้องฝึกให้ถูกต้องเพ่ือน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 

 

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนถึงพร้อมด้วย  K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 

 ได้ความรู้ด้านการเข้าใจค าศพัท์  adjectives บอกลกัษณะ  รูปร่าง ขนาด ลวดลาย เพ่ือน าไปใช้

ในการบรรยายสิ่งของ   โดยใช้กบัค านามในประโยค  รวมทัง้การวางต าแหนง่ของ  adjectives  

 2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of Learning) 

 ต้องการให้ผู้ เรียนมีความสามารถ :  

 1.  ใช้ adjectives บอกลกัษณะ  รูปร่าง ขนาด ลวดลาย  มาบรรยายค านามตา่ง ๆ ได้  

 2.  วางต าแหนง่ adjectives กบันามในประโยคได้ถกูต้อง 

 3.  บอกความหมายของประโยคท่ีประกอบด้วย adjectives และ nouns ได้ 

 2.3   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
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 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 

 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 

 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

 3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั

ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้

รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 

 

 

 

3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ  

 1.   Objective :   Describe items in a store 

 2.   Grammar :   Simple present : want, like 

 3.   Pronunciation :   Stress 

 4.   Skills  :   Focused listening, classifying, reading, speaking, writing 

 5.   Vocabulary :   Adjectives of size, age and pattern 

 

4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  Stand Out 1A , Second Edition, pages 33-35 

 2.  CD 1 Track 29-33 

 3.  Pictures, real things etc 

 4.  Worksheets 1-2 



72 

 

 

5.   การวัด / ประเมินผล 

 1.   เคร่ืองมือวดั :  CD and Worksheet 1-2 

 2.   วิธีการวัด : สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขัน้ตอน ฟัง – ตอบค าถามจาก CD และตรวจ 

Worksheets 1-2 

 3.   เกณฑ์การประเมิน : ฟัง – พดู – อา่น – เขียน และท า Worksheets ได้ถึงเกณฑ์ 80%   

 

6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 (Book closed)  

Warm up  :  ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา 

 Teacher :   Do you want a checked shirt or a striped shirt?   

 Student :   I like a checked shirt. (stress “checked” to show your preference) 

 Teacher :   Do you like a dotted / flowered / laced / knitted, embroided shirt? 

 Student :   ………………………. 

 จากนัน้บอกนกัเรียนวา่   Today we will describe things we will buy. 

 (Opened Text page 33) 

 

Presentation 1  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 1 

 Teacher  :   (Compare things but don’t use comparative adjectives) 

 For example  :   The pencil is small and the book is big 

 This piece of cloth is checked and that one is flowered  

 This house is old but that one is new 



73 

 

       ….etc…. 

 จากนัน้  ให้นกัเรียนแตง่ประโยคเลียนแบบ  หรืออาจใช้รูปภาพ แล้วให้นกัเรียนพดูบรรยาย  เช่น เป็น

เสือ้ลายจดุ (dotted) ผ้าลกูไม้ (laced) ลายปัก (embroided) เสือ้ถกั (knitted) เป็นต้น 

  A.  Look at the pictures 

 Pair work  :   สลบับทบาทกันถาม – ตอบ   ครูเดินดขูณะนกัเรียนท างาน คอยให้ค าแนะน า

ชว่ยเหลือ 

 สมควรแก่เวลา ครูขออาสาสมคัร  ออกมาเขียนเฉลย ค าตอบบนกระดาน 

 

Pronunciation  

 จากนัน้ครูถาม ให้นกัเรียนพูดตอบค าใหม่ โดยให้ Stress on the adjectives (ออกเสียงหนกั – เน้น) 

โดย    ยืนขึน้เม่ือพดู adjectives และนัง่ลงเม่ือพดูนาม เชน่ large CD / checked shirt / new house    etc  

  

Practice 1  :  ขัน้ลงมือฝึก / ปฏิบัต ิ 1 

 B.  Complete the chart  

 ครูเดนิดขูณะนกัเรียนท างาน  สมควรแก่เวลา สุม่ขอค าตอบจากนกัเรียน 

 

Evaluation 1  :   ขัน้วัดผล / ประเมินผล 1 

 ครูเขียน  size , age , pattern  เป็น 3 คอลมัน์ บนกระดาน   ขออาสาสมคัรออกมาเขียนค าศพัท์ให้

ตรงกบัคอลมัน์    etc 

 (Text page 34) 

 

Presentation 2  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 2   

 C.  (Book closed) 
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 ให้นกัเรียนฟัง CD1 Track 29 โดยให้ปิดหนงัสือ แล้วจบัใจความให้ได้วา่   

 Where is Tatsuya? / What does he want?  / What is its size? / How much is it? 

 ฟัง 1 เท่ียว ถามค าตอบจากนกัเรียน  ให้ฟังซ า้เพ่ือตรวจค าตอบ  จากนัน้ให้เปิดหนงัสือหน้า  34   

Play the CD again, ask the students to repeat แนะให้สังเกตค าเน้นหนักตรงไหนบ้าง ให้ฟังเป็นครัง้

สดุท้าย พร้อมออกเสียงตามให้ถกูต้อง pronunciation ด้วย 

 D.  Pair work   :  Practice the conversation, using correct emphasis. 

   จบัคู ่ สลบับทบาทกนัพดูสนทนาจนกว่าครูจะบอกให้หยดุ ( 5 นาที )   จากนัน้ให้นกัเรียนเปล่ียนคู ่

เปล่ียนสิ่งของแทน TV สลบับทบาทกนัสนทนาประมาณ 2 – 3 นาที  

 

Practice 2  :  ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ2  

E. ให้นักเรียนเปลี่ยนคู่  ใช้ข้อมูลที่ก าหนดให้ สลับบทบาทกันเป็น customer / salesperson  ฝึกพูด
สนทนากนั (ประมาณ 2 – 3 นาที) แล้วขออาสาสมคัร ออกมา Role –play หน้าชัน้ 2 คู ่ 
 (Text page 35)  

 

Presentation 3  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 3  

 จะน าเสนอการใช้ Present Simple verb “want” กบัประธานบรุุษท่ี 1, 2 และ 3 

 ครูเขียนขึน้กระดาน ใช้ช่ือเดก็ในห้อง  เชน่  

  Pravit wants a large CD player. 

  I want a laced blouse.  etc  

 *    ให้สงัเกต want และ want  

 F.  Study  :  discuss and explain the chart 

 

Practice 3  :  ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ3  
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 1.   ให้เตรียมฟัง  Focused listening in Exercise G ให้ตัง้ใจฟังว่า ผู้ ซือ้ต้องการซือ้สิ่งใดให้ใช้ดินสอ

วงรอบค าตอบท่ีได้ยินในบทสนทนา ฟัง 2 – 3 เท่ียว แล้วสุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน 

 2.   แจก Listening Script CD1 Track 30-33 ให้นักเรียนอ่าน Script พร้อมขีดเส้นใต้ค าว่า wants 

และ want สรุปทบทวน การใช้ “want” 

 

Evaluation 3   :   ขัน้วัด / ประเมินผล 3  

 H.  Complete the sentences ……. 

 

Application       :   ขัน้น าไปใช้  

 I.   Pair work  :  Write a conversation …….. 
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7.   บันทกึหลังสอน      

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

                    ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน 

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

                                                                                         

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  18 

 

หนว่ยท่ี 2 

สปัดาห์ท่ี 9 

คาบสอนท่ี 18 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Les’s go shopping 

Unit 1 Review  :  Lesson 1, 2 and 5 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 

1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 

 การทบทวนเม่ือจบหน่วยการเรียนรู้  เป็นการย า้เพ่ือให้เกิดความแม่นย าและคงทนในสิ่งท่ีได้เรียน

มาแล้วเป็นทกัษะทางภาษาท่ีส าคญัและจ าเป็นในการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนได้จดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 

 มีความรู้ในการใช้ adjectives บรรยาย places to make purchase บรรยายสิ่งของ, เสือ้ผ้า,  

บคุคล 

 2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of Learning) 

 1.  ใช้ศพัท์ ส านวน โครงสร้าง บรรยายสถานท่ี ท่ีขายสิ่งของตา่งๆ  บรรยายสิ่งของท่ีจะซือ้   

                                    ใช้ภาษาในการพดูซือ้ของได้  

 2.  ใช้เงินตราสกลุตา่งๆได้   /   ใช้ check, เขียน check ได้  

 3.  ใช้ adjective บอกสี บอกขนาด บอกอาย ุ บอกลวดลายในการบรรยายเสือ้ผ้าได้ 

 2.3   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 

 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 
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 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 

 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

 3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั

ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้

รุนแรง  และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 

 

 

 

 

3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 

 1.  Objective :   All unit objectives 

 2.  Grammar :   All unit grammar 

 3.  Skills  :   Listening, speaking, reading and writing 

 4.  Vocabulary :   All unit vocabulary 

 

4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  Stand Out 1A (pages 36-38) 

 2.  CD 1 Track 34 

 

5.   การวัด / ประเมินผล  

 1.  เคร่ืองมือวดั   :  CD and Worksheets  
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 2.  วิธีการวดั       :  สงัเกตจากการปฏิบตักิิจกรรมทกุขัน้ตอน, ตรวจ Worksheets และ Exercises 

 3.  เกณฑ์การประเมิน    :  ฟัง – พดู – อ่าน – เขียน ท าแบบฝึกหดั และท าใบงานได้ถูกต้องถึงเกณฑ์ 

80% 

 

6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

(Open text page 36)  

Warm-up   :  ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา  

 เรียกนกัเรียน  3 – 4 คู ่ออกมาสนทนาเก่ียวกบัการซือ้ของ (ดตูวัอยา่งจาก lesson 5 ข้อ C etc) 

        

Presentation 1  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 1  

 ทบทวนบทสนทนาจาก  lesson 1, 2 and 5 

  

Practice 1   :  ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ1   

 A.  ฟัง CD1  Track 34  :  ทบทวนรูปภาพก่อนฟัง   บอกวา่จะให้ฟังวา่ของสิ่งใดราคาเทา่ไร  เขียนตอบ

ใน  

            Column 1 สมควรแก่เวลา ครูสุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน 

 B.  Complete ……. 

  จากนัน้  Pair work ชว่ยกนัเตมิ Column 2, 3 (ดเูนือ้หา จาก lesson 1, 2, 5) สมควรแก่เวลา ครูขอ 

                อาสาสมคัรออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน  คนละข้อ (ข้อ 2 – 8 ) 

 (Text page 37) 

 C.  เขียนรวมราคาของในใบเสร็จ ( ด ูlesson 2)  

 D.  เขียน  check ( ด ูlesson 2) 

 E.  เขียนค าศพัท์  ใต้ภาพ ( ด ูlesson 2)  
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  (Text page 38) 

 F.  ใช้ adjective possessive บรรยายภาพ ( ดงัตวัอย่าง) สมควรแก่เวลา ครูขออาสาสมคัรออกมา

เขียนค าตอบบนกระดาน  คนละ 1 ข้อ ( ข้อ 2 – 6 ) 

 G.  Write the things you want in Unit 2 (เน้นทบทวนศพัท์ lesson 1) 

 H.  พดู / แตง่ประโยคดงัตวัอยา่ง 

 

7.   บันทกึหลังสอน       

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                      ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  19 

 

หนว่ยท่ี 2 

สปัดาห์ท่ี 10 

คาบสอนท่ี 19 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Les’s go shopping 

Unit 2 Review  :  My Dictionary and Learner Logs 

ภาคเรียนท่ี 2  

ระดบั ปวช  

ปีการศกึษา 2559 

 

1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 

 การทบทวนเม่ือจบหนว่ยการเรียนรู้  เป็นการย า้เพ่ือให้เกิดความแมน่ย าและคงทนในสิ่งท่ีได้เรียน

มาแล้วเป็นทกัษะทางภาษาท่ีส าคญัและจ าเป็นในการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนได้จดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 

        มีความรู้ในการใช้ adjectives บรรยาย places to make purchase บรรยายสิ่งของ, เสือ้ผ้า, 

บคุคลลวดลายในการบรรยายเสือ้ผ้าได้ 

 2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of Learning) 

  1.  ใช้ศพัท์ ส านวน โครงสร้าง บรรยายสถานท่ี ท่ีขายสิ่งของต่าง ๆ  บรรยายสิ่งของท่ีจะซือ้ใช้

ภ า ษ า 

ในการพดูซือ้ของได้  

  2.  ใช้เงินตราสกลุตา่งๆได้ / ใช้ check, เขียน check ได้  

  3.  ใช้ adjective บอกสี บอกขนาด บอกอาย ุ บอก 

 2.3   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
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      ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 

  1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 

  2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

  3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั

ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

  4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้

รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 

 

3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 

 1.  Vocabulary :   Flash cards 

 2.  Learner Log 

4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้  

 -   Stand Out 1A page 39  

 

5.   การวัด / ประเมินผล  

 1.  เคร่ืองมือวดั :  Evaluation 2, 3 and application 

 2.  วิ ธีการวัด  :  สัง เกตจากการปฏิบัติ กิจกรรมทุกขัน้ตอน, การท า flash cards to improve 

vocabulary,  

การท า Learner Log 

 3.  เกณฑ์การประเมิน : ท า flash cards and Learner Log ได้ถกูต้อง 

 

6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

      (Text page 39) 
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Presentation 2   :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 2  :  My Dictionary 

 ร่วมกนัทบทวนศพัท์ทัง้หมด ใน Unit 2 ประโยชน์ของการรวบรวมและจดจ าค าศพัท์ 

        

Practice  2  :  ขัน้ลงมือปฏิบัตกิิจกรรม 2 

 ให้ pair work ท า flash cards รวบรวมค าศพัท์ (ดงัตวัอยา่ง) 

 

Evaluation  2  :  ขัน้วัด / ประเมินผล 3  

 ท าเสร็จให้ shares their cards 

 

Presentation  3   :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา  3 

 ให้ด ู Lerner Log 

 

Practice  3   :   ขัน้ลงมือปฏิบัต ิ3 

 ให้ Complete the learner log 

 

Evaluation  3  :  ขัน้ประเมินผลงาน  3 

 ร่วมกนัทบทวน  Learner Log 

 

Application  :   การน าไปใช้    

 ให้นกัเรียนบนัทกึวา่ชอบ lesson ใดในหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 นี ้
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7.   บันทกึหลังสอน       

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

                       ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  20 

 

หนว่ยท่ี 2 

สปัดาห์ท่ี 10 

คาบสอนท่ี 20 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Les’s go shopping 

Unit 2 Review  :   Team Project 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 

1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 

 การน าความรู้ทัง้หมดท่ีเรียนจากหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 (Let’s Go Shopping) เก่ียวกบั Types of stores 

and products, Money Clothing, Adjectives of size, age, colors and patterns บ ร รยาย เ สื อ้ ผ้ า 

เคร่ืองนุง่หม่, การซือ้ขาย  มาท าเป็น  Project Work เน้นทกัษะการใช้ภาษาท่ีจ าเป็นในชีวิต 

 

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้  / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนได้จดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge)  :  การน าความรู้ไปใช้ 

 ได้ความรู้เก่ียวกับศพัท์  ส านวน การซือ้ของ  การใช้เงินสกุลต่าง ๆ , การใช้เช็ค  และได้ความรู้

จากการใช้ adjectives บรรยายเสือ้ผ้า บอกขนาด  อายุ  ลวดลาย  เช่น  เป็นลายทาง, ลายตาหมากรุก, 

ลายดอกไม้, ลายปัก  ฯลฯ  เป็นต้น 

 2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of Learning) 

 1.  ใช้ศพัท์ ส านวน โครงสร้าง บรรยายสถานท่ี ท่ีขายสิ่งของตา่งๆ  บรรยายสิ่งของท่ีจะซือ้ ใช้

ภาษาในการพดูซือ้ของได้  

 2.  ใช้เงินตราสกลุตา่งๆได้   /   ใช้ check, เขียน check ได้  

 3.  ใช้ adjective บอกสี บอกขนาด บอกอาย ุ บอก 
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 2.3   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  (A-Attitude) 

 มีระเบียบ วินัย และ team work ในการท างานกับหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ และมีความ

สามคัคี 

 

3.   สาระการเรียนรู้ /  เนือ้หาสาระ 

 วางโครงสร้างเพื่อ plan a department store 

 

 

 

 

4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้  

 1.   Stand Out 1A, Second Edition page 40  

 2.  Project, Worksheet 1  :   Department Store Floor Plan 

      Project, Worksheet 2  :   Department Store Information 

      Project, Worksheet 3  :   Hand written Checks and Receipts 

      Extension, Worksheet 1 :  Checks and Ledgers 

      Extension, Worksheet 2 :  Checks 

 

5.   การวัด / ประเมินผล 

 1.   เคร่ืองมือวดั   :  Worksheets 

 2.   วิธีการวดั       :   สงัเกตจากการร่วมมือกนัปฏิบตักิิจกรรม Team Project 

 3.   เกณฑ์การประเมิน   :  ท า Project work ได้ถึงเกณฑ์ 80% 
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6.    กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

       (Text page 40) 

 Stage 1  : Form a team of 4 -5 students แบง่หน้าท่ีแบง่งานให้รับผิดชอบ 

 Stage 2  : Write the name of the department store on the board 

 Stage 3  : Draw a flow plan :  Worksheet 1 , 2 

 Stage 4  : Make a list of things with prices 

 Stage 5  : Prepare a role- play (Worksheet 3) and practice 

 Stage 6  : Present the role –play in front of the class 
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7.   บันทกึหลังสอน       

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

                         ลงช่ือ  ............................................................................ ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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สอบกลางภาค 

 

หนว่ยท่ี 1-2 

สปัดาห์ท่ี 1 

เวลา  2  ชัว่โมง 

วิชา  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1  รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Talking with others and  Les’s 

go shopping 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 

เนือ้หาในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 

 

Unit 1  :  Basic Communication 

- Give personal information :  Simple present “ Be” 

- Describe people : his / her , Simple present “ Have” adjective order 
- Describe  family relationships :   

- Express preference :  Simple present “ Like”  

- Plan a study schedule : From….. to ……. ( telling time duration) 
 

Unit 2  :   Consumer Economics 

- Identify place to make purchases : Types of stores and products, Simple present “ 
Shop” 

- Make purchases  :  How much is …… ?  How much are ……..? Money, amount, bills, 
coins,  Reading and Writing checks 

-  Identify article of clothing, Be verb   :   questions and answers     

- Describe clothing  :  colors , singular and plural,  possessive adjectives 

- Describe items in store (adjective of size, age, pattern) Simple present “want” 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  21 

 

หนว่ยท่ี 3 

สปัดาห์ท่ี 12 

คาบสอนท่ี 21 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Food 

Lesson 1 :  What’s for lunch? 

ภาคเรียนท่ี 2 

ระดบั ปวช  

ปีการศกึษ 2559 

 

1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก  

 การใช้ศพัท์และเรียนรู้วฒันธรรมของตา่งชาติ เก่ียวกบัมือ้อาหาร  ช่ืออาหารในแตล่ะมือ้ซึ่งรับประทาน 

ในชีวิตประจ าวนั  เป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

 

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้  / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 

 ได้ความรู้เก่ียวกับ  favorite foods for different meals, count nouns and non-count nouns,  

ask how much / how many?  

 2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (P-Process of Learning) 

 ต้องการให้นกัเรียนสามารถ  :  

 1.  บอกความหมายของศพัท์  เก่ียวกบัมือ้ของอาหาร และอาหารมือ้ตา่ง ๆ ได้ 

 2.  บอกลกัษณะและความแตกตา่งของอาหารมือ้ตา่ง ๆ ได้ 

 3.  บอกวฒันธรรมในการรับประทานอาหารแตล่ะมือ้ของตา่งชาตไิด้ 

 2.3.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 



91 

 

 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 

 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 

 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้า ร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

 3.   อยู่อย่างพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ และมีคุณธรรม มี

ภมูิคุ้มกนัในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้

รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 

 

 

 

3.   สาระการเรียนรู้ /  เนือ้หาสาระ 

 1.  Objective  :   Identify common meals and foods 

 2.  Grammar  :   Simple present “like” 

 3.  Academic Strategies :   Brainstorming, classifying, predicting, reading writing 

 4.  Vocabulary  :   Food vocabulary 

 

4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้  

 1.  Stand Out 1A, Second edition, text pages 41- 43 

 2.  CD 1 Track 35 Worksheet 1  

 

5.   การวัด / ประเมินผล  

 1.   เคร่ืองมือวดั :   CD and Worksheet  
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 2.   วิธีการวดั :   สงัเกตการณ์ปฏิบตักิิจกรรมทกุขัน้ตอน ตรวจ Exercises and Worksheet 

 3.   เกณฑ์การประเมิน :   ฟัง – พดู – อ่าน – เขียน, ท าแบบฝึกหดั และท าใบงานได้ถกูต้องถึงเกณฑ์ 

80% 

 

6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

(Book closed)  

Warm-up ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา   

 ให้นกัเรียนบอกค าศพัท์ช่ืออาหารและออกมาเขียนบนกระดาน 

 ให้ผู้ เรียนเล่นเกม  Bingo โดยให้แต่ละคนตีตาราง 9 ช่อง และน าค าศพัท์บนกระดานไปเขียนลงใน

ต า ร า ง 

ทัง้ 9 ชอ่ง เชน่  

 

spaghetti soup sandwich 

hot dog noodle curry 

pizza fried chicken  fried rice 

  

 -   Teacher :   สุม่ถามผู้ เรียนทีละคน   What is your favorite food? 

 -  Student :   ตอบช่ืออาหาร และคนอ่ืน ๆ ผู้ ใดมีค าค านัน้ในตารางให้กากบาท ผู้ ใดได้ 3 ค าก่อนใน

แนวตัง้ แนวนอน หรือแนวทแยง ให้พดูวา่ “Bingo” ใครได้คะแนนมากเป็นผู้ชนะ 

 -  Teacher :   เช่ือมโยงการเรียนรู้ เร่ืองอาหาร และมือ้อาหาร ตามวฒันธรรมของตา่งชาติ พร้อมแจ้ง

จดุประสงค์การเรียน การสอนในคาบนีว้า่  

“Today we will identify common meals and foods” 

(Open text page 41) 
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Presentation 1  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา  1  

 A.  Reading  

 Read about Dave and answer:  Where is Dave?  What kind of food does he eat?   

    

Practice 1  :  ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ 1   

 B. เขียนช่ืออาหารลงในตารางท่ีก าหนดให้ โดยจ าแนกค าศพัท์ใสใ่ห้ถกูต้องตามมือ้อาหารตา่งๆ 

 

Evaluation 1  :  ขัน้วัดผล / ประเมินผล  1   

 สมควรแก่เวลา สุม่ขอค าตอบจาก Exercise B. โดยให้ออกมาเขียนบนกระดาน discuss and explain  

 

(Open text page 42) 

Presentation 2   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 2  

 C.  Reading  

  Read the words / foods after the teacher แล้วศกึษาความหมาย  

 

Practice 2  :  ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ 2  

 ศกึษาศพัท์เก่ียวกับช่ืออาหาร ในข้อ C. จากนัน้แบง่ผู้ เรียนเป็นกลุ่ม หาช่ืออาหารท่ีรับประทานในมือ้

ตา่ง ๆเขียนลงในกราฟ (mind mapping) สุม่ถามผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ด้วยค าถาม  

 -  What do you eat for breakfast / lunch / dinner?  

 

Evaluation 2  :  ขัน้วัดผล / ประเมินผล  2 

 ฟัง  CD พร้อม check ค าตอบ    
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(Open text page 43) 

Presentation  3  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 3   

 ถามนกัเรียน What do you like for breakfast / lunch / dinner?  again  

 เขียน   He likes fried rice.    I like Somtam.  etc  

 ทบทวนการใช้  like in the simple present  ดคูวามแตกตา่งระหวา่ง  “ like” and “ likes ” 

 จากนัน้ดภูาพ  พดูช่ืออาหาร  

 F. pair work or group work  :  Practice the conversation  

 

Practice  3  :  ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ 3   

 G.  Group of 4 , practice the conversation  

 

Evaluation  3   :  การวัด / ประเมินผล  3   

 สงัเกตการณ์สนทนาในข้อ G. การให้ความร่วมมือกบัหมูค่ณะ 

 

Application   :  ขัน้น าไปใช้  

 ท าแบบฝึกหดั ในข้อ  H. and  I. 
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7.   บันทกึหลังสอน 

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

                       ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  22 

 

หนว่ยท่ี 3 

สปัดาห์ท่ี 12 

คาบสอนท่ี 22 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Food 

Lesson 2  :   It is in the newspaper 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 

1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก    

 การใช้ศพัท์  ส านวน  และประโยคในการอ่านค าแนะน าจากหนงัสือพิมพ์  จากใบปลิว  จากตู้ขายของ

อตัโนมตัิ และการปฏิบตัิตามขัน้ตอนของค าแนะน าท่ีอ่าน เป็นทกัษะทางภาษาท่ีส าคญั และจ าเป็นในการ

ด าเนินชีวิต 

 

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้  / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 

 เข้าใจ และใช้ส านวน  ค าศพัท์ และประโยคจากการอา่นค าแนะน าจากหนงัสือพิมพ์ จากใบปลิว

โฆษณา จากตู้ขายของอตัโนมตั ิ และปฏิบตัติามขัน้ตอนของค าแนะน าท่ีอ่าน 

 2.2    จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of Learning) 

 ต้องการให้นกัเรียนสามารถ  :  

 1.  อา่นค าแนะน าจากหนงัสือพิมพ์   จากใบปลิว  จากตู้ขายของอตัโนมตั ิ และบอกความหมาย 

ของค าแนะน า ตามล าดบัขัน้ตอนได้  

 2.  ปฏิบตัติามขัน้ตอนตามล าดบั  หลงัจากอา่นค าแนะน าได้ 

 3.  บอกขัน้ตอนการใช้ตู้อตัโนมตัิตามล าดบัได้ 
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 4.  ถามและตอบค าถามเก่ียวกบัราคาสินค้าได้ 

 2.3.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 

 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 

 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 

 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

 3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั

ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้

รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 

 

3.   สาระการเรียนรู้ /  เนือ้หาสาระ 

 1.  Objective :   Interpret food advertisements 

 2.  Grammar :   How much is ………..?  / How much are …………..? 

 3.  Skills  :   Critical things, focused listening, reading, writing 

 4.  Vocabulary :   Food, quantities, containers 

 

4.   ส่ือ /  แหล่งการเรียนรู้  

 1.  Stand Out 1A  pages 44 – 46 

 2.  CD 1  track 36   Worksheet 1 – 2  

 

5.   กระบวนการจัดการเรียนรู้  

 (Book closed)   
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Warm –up    :   ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา   

 ครูบอกนกัเรียนว่า  วนันีส้มมตุิว่าจะไปซือ้ของที่ห้าง  ให้ทกุคนท า Shopping lists ช่ือของที่จะซือ้ พร้อม

ราคาด้วย อาจดจูากใบปลิวโฆษณาก็ได้ (5 นาที) เม่ือหมดเวลา   ครูสุ่มถาม 2 -3 คน แล้วบอกว่า “Today 

we will read advertisements” 

 

(Text page 44) บอกนกัเรียนให้เปิดหนงัสือหน้า 44 

Presentation 1  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา  1 

 ดภูาพโฆษณา (advertisement) หน้า 44   ศกึษาค าบอก quantities and containers  เช่น a pound 

of ground beef,    a jar of peanut butter,    etc. 

 Then ask question   :  How much are the carrots? / How much are six - pack cans? 

 How is a gallon of milk?    / How much is each avocado? 

 A.  Read the advertisement 

  ให้ดรููปสินค้าท่ีลงในใบปลิวโฆษณา  พร้อมศกึษาราคาสินค้า หน้า 44   เชน่  

  Teacher :   How much is a pound of ground beef? 

  Student :   It is $ 1.99 

  Teacher :   How much are potatoes and peanut butter? 

  Student :   They are $ 3.85 

  Teacher :   What costs $ 3.20? 

  Student :   It’s a gallon of milk.  etc 

 

Practice 1   :   ขัน้ฝึก /ปฏิบัต ิ 1  

 B.  Focused listening  
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  ให้ตัง้ใจฟังสินค้าดงัรายช่ือ  ในแบบฝึกหดั B. เปิด CD ให้ฟังหลาย ๆ ครัง้ แล้วเขียนตอบ   Yes / 

No 

 

Evaluation 1  :  ขัน้วัดผล / ประเมินผล  1  

 -   ให้แตง่ประโยค เขียนสิ่งท่ี Duong and Mink ซือ้ 

 -   ให้มาเขียนบนกระดานหน้าชัน้  

 

 (Open text book page 45) 

Presentation 2   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา  2 

 อา่นใบโฆษณา  พร้อมทบทวนช่ือสินค้า  และราคา 

 D.  ศกึษาประกาศโฆษราสินค้า  จบัคูก่นัถาม – ตอบ สลบับทบาทกนั  เชน่   

  Student 1 :   How much is a loaf of bread? 

  Student 2 :   It’s $ 1.98. How much is a pound of ground beef? 

  Student 1 :   It’s $ 2.25. What costs 2.75? 

  Student 2 :   It is a box of fresh baked cookies. What costs $ 1.00 

  Student 1 :   It’s a one-pound package of carrots.  etc  

 

Practice  2  :   ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ 2 

 E.  Complete the chart  

  ใช้ข้อมลูใน  exercise D. เตมิ chart 

  ครู – นกัเรียน ท าเป็นตวัอยา่ง 2 -3 ข้อ จากนัน้ให้จบัคู ่ช่วยกนัพดูเตมิ chart  
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Evaluation  2   :   ขัน้วัดผล / ประเมินผล  2   

 ทบทวน และตรวจผลงานนกัเรียน   

 

 

 

 

 

 

  

 (Open text page 46) 

Presentation 3   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 3  :  Simple  present “ Be verb”  

 ครูเขียนขึน้กระดาน    

  Item   Question  Answer  

carrot 

milk 

etc 

How much are 

How much is 

etc 

They are 

It is 

etc 

   

 ครูพูดเป็นตัวอย่าง  เพ่ือความเข้าใจ  จากนัน้ครูเติมค าศัพท์ในช่อง  Item เรียกนักเรียนคนหนึ่งถาม อีกคน

หนึง่ตอบ ฝึกจนคลอ่ง เข้าใจดีแล้วเตรียมท าแบบฝึกหดัในข้อ F, G 

  

Practice  3   :   ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ 3 

 F.  นกัเรียนจบัคู ่ สลบับทบาทกนัถาม – ตอบ  ตามข้อมลูท่ีให้มา  
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 G.  นกัเรียนจบัคู ่ สลบับทบาทกนัถาม – ตอบ  ตามข้อมลูท่ีให้มา     

 

Evaluation  3   :   ขัน้วัดผล / ประเมินผล  3 

 สงัเกตความตัง้ใจ – ร่วมมือปฏิบตักิิจกรรมทกุขัน้ตอน 

  

Application      :   ขัน้น าไปใช้  

 H.  Pair work     :   เขียน food advertisement 

 I.   Active Task   :   เปรียบเทียบราคาสินค้าท่ีนกัเรียนเขียนในข้อ H. กบัสินค้าในใบโฆษณา local 

newspaper  
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6.   บันทกึหลังสอน  

 

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                       ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  23 

 

หนว่ยท่ี 3 

สปัดาห์ท่ี 13 

คาบสอนท่ี 23 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Food 

Lesson 3  :   What do we need? 

ภาคเรียนท่ี 2  

ระดบั ปวช  

ปีการศกึษา 2559 

 

1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก   

 การใช้ค าศพัท์ และความหมายเก่ียวกบัช่ืออาหารทัง้ท่ีเป็นนามนบัได้ และนามนบัไมไ่ด้ การใช้ค าศพัท์

เก่ียวกับบรรจุภัณฑ์กับนามท่ีนบัไม่ได้ เพ่ือจ านวนของนาม  การอ่านรายการอาหารและใช้ภาษาในการ

ส่ื อ ส า ร 

เพ่ือสัง่อาหาร  การจดบนัทกึการสัง่อาหารและบอกราคาของอาหารท่ีสัง่  

 

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้  / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 

 ได้ความรู้และเข้าใจการใช้ค าศพัท์ และความหมายเก่ียวกับช่ืออาหาร ซึ่งเป็นนามนบัได้และนาม

นบัไมไ่ด้  การใช้ค าศพัท์เก่ียวกบับรรจภุณัฑ์ กบันามท่ีนบัไมไ่ด้เพ่ือบอกจ านวนของค านาม การอา่นรายการ

อาหาร และการใช้ภาษาในการส่ือสารเพ่ือสัง่อาหาร การเขียน Shopping List การสัง่อาหารและการบอก

ราคาของอาหารท่ีสัง่  

 2.2    จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of Learning) 

 ต้องการให้ผู้ เรียนสามารถ  :  

 1.  อา่นรายการอาหาร และบอกความหมายของอาหารนัน้ได้ 

 2.  สัง่อาหารจากรายการอาหารได้ 
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 3.  บอกค าศพัท์ท่ีเป็นนามนบัได้และนามนบัไมไ่ด้ 

 4.  เขียนใบสัง่อาหารโดยบนัทกึช่ืออาหาร  จ านวน และราคาอาหารได้ 

 5.  บอกลกัษณะนามซึง่ใช้กบันามนบัไมไ่ด้ได้ถกูต้อง เชน่ 3 cans of cola, 3 packages of cheese   

etc. 

 2.3.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 

 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 

 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 

 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

 3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั

ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้

รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 

3.   สาระการเรียนรู้ /  เนือ้หาสาระ 

 1.  Objective :  Express needs 

 2.  Grammar :  Simple present 

 3.  Pronunciation :  / z / and / iz / 

 4.  Skills  :  Focused listening, speaking, reading and writing 

 5.  Vocabulary :  Food vocabulary, Containers 

4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  Stand Out 1A pages 47-49 

 2.  CD 1 Track 37 

 3.  Worksheet 1, 2 
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5.   การวัด / ประเมินผล  

 1.  เคร่ืองมือวดั    :  CD 1 Track 37, Worksheet 1, 2 

 2.  วิธีการวดั        :  สงัเกตการปฏิบตักิิจกรรมทกุขัน้ตอน ตรวจ Exercises และ Worksheet 

 3.  เกณฑ์การประเมิน     :   ฟัง-พดู-อา่น-เขียน   ท า Exercises และ Worksheet ได้ถกูต้อง 80% 

6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 (Book closed)  

Warm-up    ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา  

- ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบั ช่ืออาหารท่ีเป็นของขบเคีย้ว / เคร่ืองด่ืม / มือ้อาหาร / ชนิดของอาหารแต่
ละมือ้เขียนขึน้กระดานแยกประเภทไว้ 
 Teacher :   What do you like for snacks?   etc. 

   :   How many meals do Thai people have? 

   :   What do they have for breakfast / lunch / dinner? 

- ครูเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านรายการอาหาร  การสัง่อาหาร  การบอกราคา  และการบอก
จ านวนอาหารท่ีเป็นนามนบัได้และนามนบัไมไ่ด้  พร้อมแจ้งจดุประสงค์การเรียนรู้วา่   

“ Today, we will express needs ” 

 (Open text page 47) 

Presentation 1   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 1  

 Teacher :   What do you eat for lunch? (ถามหลาย ๆ คน เขียนค าตอบบนกระดาน) 

 A.  Reading  

 ขออาสาสมคัร 3 – 4 คนอา่น Duong’s story ข้อความใดสงสยัให้ถามได้ 

 B.  Answer the questions 

 สมควรแก่เวลา  ครูสุม่ถามค าตอบ 
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Practice 1   :  ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ1 

 C.  Listening  :  CD 1 Track 37 

 

(Text page 48) 

Presentation  2   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 2  

 น าเสนอ food containers  :  ( ดรูายการค าศพัท์ท่ีให้มา ) 

 D.  นกัเรียนศกึษาและอ่านค าศพัท์ท่ีให้มาตามครู  มีข้อสงสยัให้ถาม จากนัน้ให้ท า Exercise D. ใสช่ื่อ

ภาชนะให้แก่อาหารท่ีให้มา  สมควรแก่เวลา  สุม่ถามค าตอบ 

  (1. can      2. box 3. bottle 4. jar  5. package 6. bag) 

 E.  Answer the questions and Pronunciation   

 -    เ ข้ากลุ่ม  3 – 4 คน ระดมสมอง (brainstorm) ช่วยกันพูดค าถาม  with words for food 

containers  

เชน่ We have 3 cans of coffee and a bags of chips.   Etc ให้พดูจนคลอ่ง แล้วจงึให้เขียน ให้ระวงัเสียง

ท้ายของ “s” ในค านามพหูพจน์ด้วยว่า เม่ือใดออกเสียง / z / และเม่ือใดออกเสียง   / iz / เขียนค าบน

กระดานเพ่ือให้ฝึกออกเสียงหลาย ๆ ค าจนเข้าใจ จากนัน้ให้ทกุคนเขียนค าตอบท่ี brainstorm กนัลงในสมดุ 

สง่ครูจรวจ 

 

Practice  2  :  ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ2 

 F.  Complete the sentences 

 แบบฝึกหดั ข้อ  F ให้ท าในรูปการเขียนค าบอก (Dictation) ให้ทกุคนทบทวนค าตอบในข้อ E แล้ว

ปิดหนงัสือ ครูเขียนช่ือ Duong บนกระดาน จะให้ทกุคนเขียน Dictation เก่ียวกบั Express needs 

 Instructions   : 

1. Have the students put their pencils / pens down. 
2. The teacher reads the whole sentence and the students repeat after the teacher 
3. Ask them to write what they have heard and repeated  
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 เม่ือเขียนเสร็จทัง้ 6  sentences ใน  Exercise E  ให้ทกุคนอ่านทบทวน ให้เปิดหนงัสือหน้า 84  

 ข้อ F สุม่ถามค าตอบ ให้ออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน แล้วให้ทกุคนเขียนค าตอบลงในหนงัสือ

เรียน 

(Text page 48) 

Presentation 3   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 3 “Simple Present” 

 ครูเขียน              

Duong needs 3 cans of coffee 

He needs 4 bottles of soda 

I need 3 cans of beans 

We need a bottle of oil 

 

  

ถามนกัเรียน  ท าไม บางครัง้ เขียน needs บางครัง้เขียน   need  

 G.  Study the chart  

 Discuss and explain together 

 H.  Read the shopping list 

 

Practice 3   :   ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ3   

 I.   Complete the sentences 

  ใช้ข้อมลูจาก  shopping list ในข้อ  H.  

 

Evaluation 3  :   ขัน้วัดผล / ประเมินผล  3   

 สุม่ให้นกัเรียนมาเขียนค าตอบบนกระดาน 
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Application:   ขัน้น าไปใช้   

 ให้ทกุคนเขียน Shopping list (ตวัอยา่งในข้อ H) แล้วจบัคูส่ลบับทบาทกนัพดูบอก partner ของตน 
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7.   บันทกึหลังสอน  

 

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

           ลงช่ือ  ............................................................................ ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  24 

 

หนว่ยท่ี 3 

สปัดาห์ท่ี 13 

คาบสอนท่ี 24 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Food 

Lesson 4  :   What’s cheaper? 

ภาคเรียนท่ี 2  

ระดบั ปวช  

ปีการศกึษา 2559 

 

1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก  

 การใช้ Verb be ให้สอดคล้องกับประธานในประโยค Simple Present ในเหตุการณ์ปัจจุบันทัง้ใน

ประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ การใช้ค าศพัท์ ตวัย่อ ค าเต็มของหน่วยความจนุ า้หนกัตา่ง  ๆ เพ่ือน า

ข้ อ มู ล 

มาเปรียบเทียบโดยเลือกใช้  adjectives ในประโยคเพ่ือการเปรียบเทียบค านามต่าง ๆ ในขัน้กว่า 

(Comparison)   

 

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้  / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge)  

 ได้ความรู้ความเข้าใจ  การใช้ verbs ให้สอดคล้องกับประธานในประโยค Simple present ใน

เหตกุารณ์ปัจจบุนั   ทัง้ในประโยคบอกเลา่และปฏิเสธ  การใช้ค าศพัท์ ตวัยอ่  และค าเตม็ของหน่วยความจุ

น ้ า ห นั ก ต่ า ง  ๆ 

 ในการน าข้อมลูมาเปรียบเทียบโดยเลือกใช้ adjectivesในประโยคมาเปรียบเทียบค านามตา่ง ๆ ในขัน้กว่า 

(Comparison) 

 2.2    จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of Learning) 

 ต้องการให้ผู้ เรียนสามารถ  :  
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 1.  ใช้  verb ใน Simple present ในประโยคท่ีเป็นเหตกุารณ์ปัจจุบนัให้สอดคล้องกับประธาน 

ของประโยคได้ 

 2.   ใช้ verb ใน Simple present ในประโยคบอกเล่าและปฏิเสธท่ีเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันให้

สอดคล้องกบัประธานของประโยคได้ 

 3.   บอกหนว่ยค าศพัท์  ความจ ุ น า้หนกั  และตวัยอ่ของหนว่ยความจแุละน า้หนกันัน้ได้ 

 4.   ใช้ adjectives ในขัน้กวา่ เพ่ือเปรียบเทียบสิ่งตา่งได้ 

 2.3.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 

 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 

 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 

 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

 3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั

ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้

รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 

 

3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 

 1.  Objective :   Compare prices 

 2.  Grammar :   Comparative adjectives 

 3.  Pronunciation  :  Rhythm 

 4.  Skills   :   Focused listening, graphs, speaking, reading and waiting 

 5.  Vocabulary :   Food items, cheaper, more expensive 
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4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  Stand Out 1, second edition pages 50-52 

 2.  CD1 Track 38 

 3.  Worksheet 1  

 

5.   การวัด / ประเมินผล  

 1.  เคร่ืองมือวดั :  CD, Worksheet 

 2.  วิธีการวดั :  สงัเกตการณ์ท ากิจกรรมทกุขัน้ตอนม การตรวจ exercises and worksheet 

 3.  เกณฑ์การประเมิน : ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้คล่อง ท า exercises and worksheet ได้ถูกต้องถึง

เกณฑ์ 80% 

 

6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 (Book closed)   

Warm-up      ขัน้น าเสนอเนือ้หา  

 Make 4 columns chart with 4 heading on the board 

fruits 

 

vegetable meat      drinks  

apple 

kiwi fruit 

etc 

carrot 

tomatoes 

  etc 

ground meat 

fish 

etc 

orange juice 

pepsi 

etc 

   

     ให้นกัเรียนออกมาเตมิแตล่ะชอ่ง  คนละช่ือ  เม่ือได้ศพัท์พอสมควรแล้ว ถามใหม ่  
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 -   Which is cheaper   apple or kiwi fruit? 

 -   Which is more expensive apple or kiwi fruit? 

    สนทนาเปรียบเทียบราคาอีก  4-5  ประเภท  จนนกัเรียนเข้าใจ แล้วบอกวา่ 

“Today we will compare prices” 

 

 (Open text page 50) 

Presentation   1   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 1 

 A.  เปรียบเทียบราคา จาก  Duong’s shopping list ว่าของท่ี Duong จะซือ้ ควรซือ้ท่ีห้างใดจะราคาถูก

กวา่กนั ระหวา่งห้าง Puente market (page 44) กบัห้าง Food City ( page 45) สมควรแก่เวลา  ครูสุม่ถาม

ค าตอบจากนกัเรียน (Answer  :  Puente Market will be cheaper for Duong) 

 B.  อา่น  graph แล้วเตมิข้อความ  

  ครู – นกัเรียน ร่วมกนัอา่น graph แล้วเตมิข้อความ เชน่    

  Teacher :  Where is ground beef cheaper? 

    :  How much are the carrots at Puente Market? 

 

Practice 1   :   ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ1   

 C.   พดูกรอกราคาสินค้าแตล่ะประเภทในห้างทัง้สอง แล้วรวมเงินเปรียบเทียบว่า ห้างใดราคาถกูกว่า

กั น  

(ใช้ข้อมลูจาก ข้อ B) 

 

Evaluation 1   :  ขัน้วัด / ประเมินผล 3   

 ให้ทกุคนเขียนกรอกราคา ของ  รวมเงิน  และเปรียบเทียบวา่ห้างใดราคาของถกูกวา่กนั 
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 (Text page 51) 

Presentation 2  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา  2   

 ครูเขียนตารางขึน้กระดานเป็นการทบทวน  การถาม – ตอบ ให้นกัเรียนพดูหลายๆตวัอยา่ง เชน่  

Item Question Answer  

carrots 

milk 

ground beef 

bread 

potatoes 

etc 

How much are 

How much is  

 

They are  

It  is  

 

 จากนัน้เขียนค าวา่   cheap – cheaper   /  expensive – more expensive บนกระดาน 

 D.  ดตูาราง เขียนค าวา่  cheaper and more  expensive และฝึกการอา่นออกเสียง 

 E.  จบัคู ่ กนัสนทนาโดยใช้ข้อมลูจากหน้า 50 

 F.  จบัคู ่ สลบับทบาทกนัสนทนา  โดยใช้ข้อมลูจากหน้า  50 

 

(Text page 52) 

Presentation 3   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 3   

 G.  Read the paragraph after the teacher 

 H.  Answer the questions 

 

Practice  3   :   ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ 3   

 I.   Listen and complete the chart. (play the CD several times) 
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Evaluation  3  :  ขัน้วัด / ประเมินผล  3   

 J.  ใช้ข้อมลูจากข้อ  J เขียน bar graph เปรียบเทียบราคาของแตล่ะอยา่งท่ีขายในห้างทัง้สอง  เพ่ือให้

เห็นได้ชดัเจนวา่ ห้างใด cheaper ห้างใด  expensive  

 

Application    :   ขัน้น าไปใช้  

 K.  สรุปจะซือ้ห้างใด  บอกเหตผุล 

 L. Active Task  :  กิจกรรมเสนอแนะ  

 เลือกอาหาร แล้วเปรียบเทียบราคากบัห้าง  2  แหง่  ห้างใดขายของถกูกวา่กนั 
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7.   บันทกึหลังสอน  

 

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

                 ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  25 

 

หนว่ยท่ี 3 

สปัดาห์ท่ี 14 

คาบสอนท่ี 25 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Food 

Lesson 5  :  Buying lunch 

ภาคเรียนท่ี 2 

ระดบั ปวช.  

ปีการศกึษา 2559 

 

1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก  

 การฟัง –พดู – อา่น – เขียน เก่ียวกบัสถานท่ีท่ีจะสัง่หรือซือ้อาหารแตล่ะประเภท และการพดูสัง่หรือซือ้

อาหาร 

 

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้  / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge)  

 ผู้ เรียนได้ความรู้ ความเข้าใจจากการอ่านและจบัใจความ  ส านวนค าศพัท์ และประโยคเก่ียวกับ

ข้อมูลในการให้ค าแนะน า ต าราอาหาร การปฏิบตัิตามค าแนะน าเป็นขัน้ตอน  การใช้ค าศพัท์ขึน้ต้นใน

ป ร ะ โ ย ค ค า สั่ ง  

และขัน้ตอนการให้ค าแนะน าในการให้ปฏิบตัติาม และข้อห้ามไมใ่ห้ปฏิบตัิ 

 2.2    จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of Learning) 

 ต้องการให้ผู้ เรียนมีความสามารถ  :  

 1.  อา่นและจบัใจความข้อมลูเก่ียวกบัการให้ค าแนะน าได้ 

 2.  อา่นและจบัใจความข้อมลูเก่ียวกบัขัน้ตอนการท าอาหารได้ 

 3.   บอกค าศพัท์ท่ีใช้ในขัน้ตอนการให้ค าแนะน า  และในขัน้ตอนการท าอาหารได้ 
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 4.  อธิบายเก่ียวกบั  imperative verb and negative imperative verb ได้ 

 5.  บอกของค าศพัท์ท่ีใช้ในขัน้ตอนการให้ค าแนะน า  และในขัน้ตอนการท าอาหารได้ 

 6.  ท าแบบฝึกหดัทบทวนเร่ืองมือ้อาหาร  ช่ืออาหาร  การให้ค าแนะน า  นามนบัได้และนามนับ

ไมไ่ด้ 

 2.3.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 

 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 

 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 

 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

 3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั

ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้

รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 

3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 

 1.  Objective :  Place order (สัง่อาหาร)  order in a paper or a telephone 

 2.  Grammar :  Questions and Yes / No answers 

 3.  Skills  :  Focused listening, classifying, speaking, reading and writing 

 4.  Vocabulary :  Foods, menu sections 

 

4.  ส่ือ /  แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  Stand Out 1 text page 53-55 

 2.  CD1   track 39-41 

 3.  Worksheet 1, 2  
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5.  การวัด / ประเมินผล  

 1.  เคร่ืองมือวดั   :  CD, Exercises A-J, Worksheet 1, 2 

 2.  วิธีการวดั       :  สงัเกตการเข้าร่วมกิจกรรมทกุขัน้ตอน   การตรวจ Exercises และ Worksheets 

 3.  เกณฑ์การวัด / ประเมินผล : ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน, ท า Exercises and Worksheet ได้ถูกต้องถึง

เกณฑ์ 80% 

 

6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้  

 (Book closed) 

 Warm-up ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา   

 Teacher :    What are your favorite foods? 

   :    What restaurant would you like to go? 

   :    Do you order your food in English? 

 จากนัน้บอกวา่    “Today we will learn to place orders in restaurants?” 

 

(Open text page 53) 

Presentation  1   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา  1  

 A.  Study the menu on the lunch truck and pronounce the menu after the teacher 

  Teacher :   What would you like to order from the lunch truck? 

 B.  Write the information from the menu in the chart. 

  ท ารายช่ืออาหารเติมใน  chart โดยแยกประเภท  (classify) ให้ถกูต้อง menu sections สมควรแก่

เวลา  ครูสุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถกูต้อง  

 



120 

 

Practice 1  :   ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ 1   

 C.  Read the conversation after the teacher 

 ครูเปล่ียนค าท่ีขีดเส้นใต้  แล้วใช้ข้อมลูจากข้อ B. แทน ให้นกัเรียนพดูตอบ เชน่  

 Teacher :  Hi!  I want a hot dog sandwich, please. 

 Student :  Do you want a side order? 

 Teacher :  Yes, a green salad. 

 Student :  Great! Do you want a drink? 

 Teacher :  Orange juice, thanks 

     …..etc….. 

 จากนัน้  Ask student to work in pairs. 

 

Evaluation 1  :  ขัน้วัด / ประเมินผล   1    

 ขออาสาสมคัร  4-5  คู ่ ออกมาสนทนาหน้าชัน้   

 

 (Text page 54) 

Presentation 2   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 2  

 D.  Look at the menu  

  ครู – นกัเรียน สนทนากนั    

  Teacher : What do you like to eat? 

    : What is cheap?  / What is expensive? 

     …..etc ….. 

  Ask the students to do several orders and write down the order 
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  ครูให้นกัเรียนทกุคน  จบัคูก่นัสนทนา  ( 5-7 นาที ) 

  

Practice 2   :   ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ2   

 E.  Listen to the order. Write the students’ order in the chart in Column 1 

 

Evaluation 2  :  ขัน้วัดผล / ประเมินผล 2 

 ให้เติม  Column 2 (menu sections) และ Column 3 (prices) และรวมเงินด้วย ตรวจดูว่ารวมเงิน

ถกูต้องตรงกนัไหม  

 

 

 (Text page 55) 

Presentation 3  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา  3   

F. ในขัน้นีเ้ป็นค าถามท่ีถามด้วย  verb  ซึง่จะต้องตอบ Yes / No Answers ให้ระวงัเร่ือง 
pronunciation and intonation โดยให้ทกุคนออกเสียงตามครู 
 

Practice 3  :  ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ 3   

G. Read the orders 
H. Answer the questions 
I. Write your order   :  pair work 

 (เปิดหนงัสือในหน้า  53  ใช้ Exercise C. เป็นตวัอย่าง) 

 

Evaluation 3   :  ขัน้วัดผล / ประเมินผล 3   

 ให้นกัเรียนเขียนประโยคสนทนาของข้อ  I. จากนัน้ขออาสาสมคัรออกมาเขียนบทสนทนาบนกระดาน 
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Application   :   ขัน้น าความรู้ไปใช้ / เสนอแนะ 

 J.  Active Task  

 -   สมมตุนิกัเรียนไปร้านอาหาร  ให้จบัคูก่บัเพ่ือนสนทนากนัแบบตวัอย่าง Exercise C. หน้า 53 แต่

ใช้ข้อมลูของนกัเรียนเอง  

 -   ให้นกัเรียนท า  menu อาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ (breakfast / lunch / dinner)  คนละ 4   menus  
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7.   บันทกึหลังสอน  

 

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

         ลงช่ือ  ............................................................................ ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  26 

 

หนว่ยท่ี 3 

สปัดาห์ท่ี 14 

คาบสอนท่ี 26 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Food 

Unit  3  Review  :  Lesson  1-5 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 

1.   สาระส าคัญ  /  ความคิดหลัก 

 การทบทวนเม่ือจบการเรียนการสอนแตล่ะ  Unit เป็นการตอกย า้ให้ได้ความรู้ท่ีคงท่ี จงึเป็นทกัษะทาง

ภาษาท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 

 ไ ด้ความ รู้ เ ก่ียวกับ   Identify common meals and foods, interpret food advertisements, 

express needs, compare prices, place orders  

 2.2    จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of Learning) 

 ต้องการให้ผู้ เรียนมีความสามารถ  :  

 1.  รู้และใช้ Food vocabulary, quantities and containers 

 2.  รู้และใช้ Presentation ของ verb : like, want, need, be, และ verb อ่ืนได้ถกูต้อง  

 3.  ใช้นาม count and uncount กบั How much is …..? How much are .……? 

 4.  ใช้  comparative adjectives ได้ถกูต้อง  
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 5.  ตอบและแตง่ประโยคสนทนาด้วย Yes / No question and answer ได้ถกูต้อง 

 2.3.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 

 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 

 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 

 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

 3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวติแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั

ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้

รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 

 

3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 

 ทบท ว น  Unit 3 (Food) lesson 1-5 เ ก่ี ย ว กั บ เ ร่ื อ ง  identify common meals, interpret food 

advertisements, express needs, compare prices and place orders 

 

4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

 Stand Out 1 text pages 56-58 

 

5.   การวัด / ประเมินผล   

 1.  เคร่ืองมือวดั :   Exercises A-J 

 2.  วิธีการวดั :   ทบทวนและให้ท า exercise A-J 

 3.  เกณฑ์การประเมิน    :  ท า exercise A-J ได้ถกูต้องถึงเกณฑ์ 80% 
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6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

(Open text page 56) 

Presentation 1  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา  1   

 ดภูาพ  food vocabulary แล้วท าแบบฝึกหดั  A-J 

 

Practice 1  :  ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ 1   

A. Repeat the name of the foods after the teacher, then write them in the chart 
B. Pair work  :  Ask and answer, then write the information 
C. Write what you like to eat 
D. Complete the sentences (lesson 1) 
E. Read the advertisement (lesson 2) 
F. Complete the chart (lesson 2) 
G. Pair work  :  Ask  :  How much is …….? / How much are ……?  (lesson 2) 
H. Look at the shopping list, then write sentences 
I. Read the menu 
J. Answer the question  (lesson 5) 

 

Evaluation 1  :  ขัน้วัดผล / ประเมินผล  1   

 ครูเดนิดขูณะนกัเรียนท างาน  คอยให้ค าแนะน าอธิบาย  ให้ความชว่ยเหลือ 
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7.   บันทกึหลังสอน  

 

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                       ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  27 

 

หนว่ยท่ี 3 

สปัดาห์ท่ี 15 

คาบสอนท่ี 27 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Food 

Unit  3  Review  :  My Dictionary and Learner Log 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 

1.   สาระส าคัญ  /  ความคิดหลัก 

 การทบทวนเม่ือจบการเรียนการสอนแตล่ะ  Unit เป็นการตอกย า้ให้ได้ความรู้ท่ีคงท่ี จงึเป็นทกัษะทาง

ภาษาท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 

 ไ ด้ความ รู้ เ ก่ียวกับ  Identify common meals and foods, interpret food advertisements, 

express needs, compare prices, place orders  

 2.2    จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of Learning) 

 ต้องการให้ผู้ เรียนมีความสามารถ  :  

 1.  รู้และใช้ Food vocabulary, quantities and containers 

 2.  รู้และใช้ Presentation ของ verb : like, want, need, be, และ verb อ่ืนได้ถกูต้อง  

 3.  ใช้นาม count and uncount กบั How much is …..? How much are .……? 

 4.  ใช้  comparative adjectives ได้ถกูต้อง  
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 5.  ตอบและแตง่ประโยคสนทนาด้วย Yes / No question and answer ได้ถกูต้อง 

 2.3.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 

 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 

 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 

 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

 3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั

ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้

รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 

 

3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 

 ทบท ว น  Unit 3 (Food) lesson 1-5 เ ก่ี ย ว กั บ เ ร่ื อ ง  identify common meals, interpret food 

advertisements, express needs, compare prices and place orders 

 

4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

 -   Stand Out 1 text pages 59 

 

5.   การวัด / ประเมินผล   

 1.   เคร่ืองมือวดั :   My Dictionary and Learner Log text page 59 

 2.   วิธีการวดั :   make flash cards และท า Learner Log 

 3.   เกณฑ์การประเมิน    :  ท า flash cards ได้ครบ และเสร็จทนัเวลา ตอบค าถามได้ครบทกุข้อ 
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6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

      Presentation 2  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 2 

 บอกขัน้ตอนการท า  flash cards (ควรบอกนกัเรียนดรููปภาพมาลว่งหน้า) 

       Practice 2   :  ขัน้ปฏิบัตกิิจกรรม 2   

 ลงมือท า flash cards  ดงัตวัอยา่งในหน้า  59 (รูปขวด) สงสยัให้ถาม – ปรึกษากนัได้ 

       Evaluation 2   :  ขัน้วัดผล / ประเมินผล 2   

 ท าเสร็จให้แลกเปล่ียนกบัเพ่ือน  ตรวจความเรียบร้อย  แล้วสง่ครู 

       Presentation 3  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา  3   

  เป็นการทบทวนความแม่นย า  ของแต่ละเนือ้หา  ช่วยให้ผู้ เ รียนเกิดความมั่นใจและเห็น

ความก้าวหน้าในการเรียน  รู้จดุแข็งและจดุท่ีควรแก้ไขด้วยตนเอง 
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7.   บันทกึหลังสอน  

 

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

                       ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  28 

 

หนว่ยท่ี 3 

สปัดาห์ท่ี 15 

คาบสอนท่ี 28 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 

ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 

ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Food 

Unit  3  Review  :  Team Project 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 

1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก    

Project Work “ Create a menu for a new restaurant” 

 ท่ีครูตัง้หวัข้อให้ท านี ้ เป็นการระดมความคิด ช่วยกนัท างาน เป็นการแสดงออกซึ่งคณุลกัษณะอนัพึง

ประสงค์ หลายประการ  เช่น มีจิตอาสาช่วยกันคิดเสนอแนวทางในการท างาน   มีวินยั รับผิดชอบหน้าท่ี

ของตน  ใฝ่เรียนรู้ พยายามค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เช่น ไปดูงานตาม  

restaurants การอยูอ่ยา่งพอเพียง  เชน่  ใช้อปุกรณ์อยา่งประหยดั  ไมฟุ่่ มเฟือย  ไมท่ิง้ขว้าง  เป็นต้น  ทกัษะ

นีจ้งึเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งในการด าเนินชีวิต  หรือในการท างานใด ๆ 

 

2.   จุดประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 คาดหวงัให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  

 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 

 ได้ความรู้เร่ืองการท างานกลุ่มให้ประสบความส าเร็จจะต้องรูจักแบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบโดย

เคร่งครัด  ต้องรู้หลกัการวางโครงร่างของงานเป็นขัน้เป็นตอน  เป็นต้น 

 2.2    จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  (P-Process of Learning) 

 ต้องการให้ผู้ เรียนมีความสามารถ  :  

 1.   ออกแบบ  menu อาหารให้แก่ a new restaurant ได้ 
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 2.   make a list of food,  create an advertisement, give some prices   etc. 

 3.   create a conversation , present the conversation and the menu to the class  

 2.3   มีคณุสมบตัอินัพงึประสงค์ตามจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีตัง้ไว้ (A-Attitude) คือ  

 1.   น า้ใจดี     :   มีจิตอาสา ชว่ยกนัระดมความคดิภายในกลุม่ของตน 

 2.   มีวินยั      :   รับผิดชอบหน้าท่ีของแตล่ะคน ตามท่ีได้รีบมอบหมาย 

 3.   ใฝ่เรียนรู้  :  หาข้อมลูจากแหลง่การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

 4.   อยูอ่ยา่งพอเพียง    :   ใช้อปุกรณ์ในการท างานอยา่งประหยดั   เป็นต้น 

 

 

3.   สาระการเรียนรู้  /  เนือ้หาสาระ 

 -   ทบทวนศพัท์  ส านวน โครงสร้างภาษาจาก Unit 3 ท่ีเพิ่งจบ  

 

4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้  

 1.   ดตูวัอยา่ง / แนวในการจดัท าจากหน้า 60 ในแบบเรียน 

 2.   ของจริง  เชน่  menu จากภตัตาคาร 

 3.   Project Worksheet 1  :  Restaurant Advertisement 

       Project Worksheet 2   :  Menu Template  

 

5.   การวัด / ประเมินผล  

 1.   เคร่ืองมือวดั    :   Project Worksheet 1 (Restaurant Advertisement) 

 Project Worksheet 2 (Menu Template) 

 2.   วิธีการวดั        :   สงัเกตการร่วมกิจกรรมทกุขัน้ตอนและการตรวจ Worksheet 1, 2  
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 3.   เกณฑ์การประเมิน     :  สงัเกตการร่วมกิจกรรมทกุขัน้ตอนและการตรวจ Worksheet 1, 2  

 

6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้  

 (Text page 60)  

 Introduction 

 ให้ท า Project Work เร่ือง “Create a menu for a new restaurant” 

 Stage 1 :  เข้ากลุ่ม 4-5 คน ตกลงแบ่งหน้าท่ีกันในกลุ่ม เป็น leader, advertising agent, chef, 

   manager and trainer 

 Stage 2 :   ร่วมกนัตัง้ช่ือ Restaurant และจะขายอาหารประเภทใด 

 Stage 3-4 :   ร่วมกนัคดิรายการอาหาร และออกแบบ menu (Project Worksheet2) 

 Stage 5-6 :   ออกแบบโฆษณา ตัง้ราคาอาหาร สร้างบทสนทนาระหว่าง  server and customer 

(Project  

                            Worksheet 1)   

 Stage 7 :   Present conversation and menu to the class 

 Stage 8 :   Compare prices on your menu with prices from other team’s menu 
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7.   บันทกึหลังสอน  

 

 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 2.   ปัญหาและการแก้ไข 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

                       ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  29 
 

หนว่ยท่ี 4 
สปัดาห์ท่ี 16 
คาบสอนท่ี 29 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษรหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Housing 
Lesson 1 :  A house or and an apartment? 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 
 การใช้ศพัท์ ส านวน ประโยคในการบอกประเภทและลกัษณะของท่ีอยู่อาศยั เชน่ house, apartments 
(flats), condominiums and mobile homes , townhouses, shop houses เป็นการใช้ทักษะทางภาษาท่ี
จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 
2.   จุดประสงค์การเรียนรู้  / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 คาดหวงัให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  
 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 
 เข้าใจและสามารถใช้ส านวน  ค าศพัท์ ในการบอกประเภทและลักษณะของท่ีอยู่อาศยั  เช่น 
houses, apartments, condominiums and mobile homes  etc.  
 2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (P-Process of Learning) 
 ต้องการให้นกัเรียนสามารถ  :  
 1.   บอกค าศพัท์ประเภทของท่ีอยู่อาศยัได้ 
 2.   บรรยายลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยัแตล่ะประเภทได้ 
 3.   บอกสถานท่ีตัง้ของท่ีอยู่อาศยัของตนได้ 
 4.   บรรยายข้อมลูเป็น pie chart จากการส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยัได้ 
 2.3.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 
 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 
 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเตมิ และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั
ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
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 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้
รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 
 
3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 
 1.   Objective :   Identify types of housing 
 2.   Grammar :   Simple present of Verb “live”, article a/an  
 3.   Pronunciation :   / v / 
 4.   Skills  :   Pie charts, focused listening, reading, speaking and writing 
 5.   Vocabulary :   Housing vocabulary 
 
4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1.   Stand Out 1, second Edition, text pages 61 – 63 
 2.   CD1 track 42 
 3.   Worksheet 1  :  Housing 
       Worksheet 2  :  Simple present “ like ” 
 
5.   การวัด / ประเมินผล 
 1.   เคร่ืองมือวดั :   CD 1 track 42, Worksheet 1, 2 
 2.   วิธีการวดั          :   สงัเกตจากการร่วมกิจกรรมทกุขัน้ตอน, ตรวจ Exercises and Worksheets 
 3.   เกณฑ์การประเมิน     :  ฟัง – พดู – อา่น – เขียน, ท าแบบฝึกหดั ได้เรียบร้อยถกูต้องถึงเกณฑ์ 
80% 
 
6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(Book closed) 
Warm-up   :   ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา    
 Teacher  :   Where are you from?    (from Chumporn   etc.) 
   :   Where do you live now?   (In Bangkok, In Nontaburi etc.) 
   :   What type of housing do you live, a house or an apartment? (a house) 
   :   Can you give me your address now? (123 Piboon-songkram Road, Nontaburi) 
 จากนัน้บอกวา่  “ Today we will identify types of housing” 
 
 (Open text page 61) 
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Presentation 1  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 1 
 Teacher :   How many people live in your town or city? 
   :   Is it big or small city or town?  Etc. 
 A.  จากนัน้ครูนกัเรียนชว่ยกนัอา่น  pie chart พร้อมแนะน า Types of housing  
Evaluation 1  :   ขัน้วัด / ประเมินผล 1  
 B.  Complete the chart จากการฟัง CD 1 Track 42 
 ให้ฟังซ า้หลายๆครัง้  เพ่ือให้จบัใจความได้  สมควรแก่เวลา สุม่ถามค าตอบจากผู้ เรียน 
  (Answers)   :  15,000 / 1,700 / 7,000 / 350   total number 24,050 
 
(Text page 62) 
Presentation 2  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา  2   
 C.  Study the chart about Present Simple of “live” and how to use “a/an”  
   ครูเขียนบนกระดาน :   I live in a house. 
      :   They live in an apartment.   
      :   Tien lives in an apartment. 
      :   She lives in a condominium. 
   Discuss and explain about “live / lives” and “ a/an” โดยให้ชว่ยกนัยกตวัอยา่ง จนผู้ เรียน
เข้าใจดี   
 D.  Read about the students and their houses 
   ศึกษา chart ใน Exercise  C ถามค าถามเก่ียวกับ 3 students in D. เพ่ือทบทวนการใช้ verb “ 
live”  
และ article “a/an” โดยสลับบทบาทกัน คือ Teacher – Student , Student – Teacher , Student – Student    
etc. 
 
Practice 2   :   ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ2 
 E.  Pair work   สลบับทบาทกนัสนทนา  
 
Evaluation 2   :   ขัน้วัด / 2 ประเมินผล  
 ขออาสาสมคัร 4  - 5  คู ่ออกมา Role play บทสนทนาหน้าชัน้ 
 
 (Text page 62) 
Presentation 3   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 3  
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 ครูเขียนบนกระดาน   
 Mary is from Portugal. She lives in an apartment. Her parents live in Lisbon, Portugal. They 
live in a condominium. 

 ให้นกัเรียนชว่ยกนัหาท่ีผิด  
 F. Read the paragraph after the teacher, and then ask one by one to read it out loud to the 
class 
 
 
Practice 3   :   ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ3 
 G. นกัเรียนทุกคนเขียนเร่ืองเก่ียวกับตนเองลงบนกระดาษหรือสมุดท างาน เลียนแบบข้อความท่ีครู
เ ขี ย น 
บนกระดาน หรือข้อความท่ีนกัเรียนอา่นจากข้อ F 
 
Evaluation 3  :   ขัน้วัด / ประเมินผล 3  
 สุม่เรียกนกัเรียนบางคน  อา่นผลงานท่ีท าใน  Exercise G. ให้ทัง้ชัน้เรียนฟัง  
 
Application   :   ขัน้น าไปใช้ 
 H. Complete the chart เขียนช่ือเพ่ือน 4 คน และบอก their type of housing ด้วย 
 I. Complete the pie chart ใช้ข้อมลูจาก Exercise H.   
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7.   บันทกึหลังสอน   
 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 2.   ปัญหาและการแก้ไข 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 

 
                      ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  
...........................................................................                                                                                                  
......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  30 
 

หนว่ยท่ี 4 
สปัดาห์ท่ี 16 
คาบสอนท่ี 30 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Housing 
Lesson 2  :  Does it have a yard? 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 
 การใช้ศพัท์ ส านวน ประโยค เพ่ือบรรยายท่ีอยู่อาศยั บรรยายห้องตา่ง ๆ ภายในบ้าน กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ี
ท า 
ในแตล่ะห้อง เป็นทกัษะการใช้ภาษาท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 
2.   จุดประสงค์การเรียนรู้  / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 คาดหวงัให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  
 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 
 ได้ความรู้เก่ียวกบัการใช้ศพัท์ ส านวน ประโยค เพ่ือบรรยายท่ีอยู่อาศยั บรรยายห้องตา่ง ๆ ภายใน
บ้าน และบรรยายกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีท าในแตล่ะห้อง 
 2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (P-Process of Learning) 
 ต้องการให้นกัเรียนสามารถ  :  
 1.   บอกค าศพัท์  และช่ือห้องตา่ง ๆ  บริเวณตา่ง ๆ ของบ้านได้ 
 2.   บรรยายลกัษณะของห้องตา่ง ๆ  ภายในบ้านได้ 
 3.   ใช้ค าศพัท์ บรรยายกิจกรรมท่ีปฏิบตัใินห้องตา่ง ๆ ได้ 
 4.   เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตา่งทางวฒันธรรมด้านท่ีอยู่อาศยั ของตา่งชาตกิับของ
ไทยได้  เชน่  การสวมรองเท้าเข้าบ้าน  กบัการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน 
 2.3.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 
 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 
 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั
ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
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 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้
รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 
 
3.   สาระการเรียนรู้ / เนือ้หาสาระ 
 1.  Objective :   Describe parts of a home 
 2.  Grammar :   Simple present “have”  
 3.  Skills  :   Focused listening, classifying, reading, speaking and writing 
 4.  Vocabulary :   Parts of a home 
 
4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Stand Out 1, Second Edition, text page 64 – 66  
 2.  CD 1 Tracks 43 – 46 
 3.  Worksheet 1 :  Do you have a yard? 
      Worksheet 2 :  Rooms in the house 
 
5.   การวัด / ประเมินผล   
 1.  เคร่ืองมือวดั   :  CD 1 Track 43 – 46, Worksheet 1, 2  
 2.  วิธีการวดั       :  สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมทกุขัน้ตอน, ตรวจ Exercises and Worksheets 
 3.  เกณฑ์การประเมิน : ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน, ท าแบบฝึกหัดและท าใบงานได้เรียบร้อยถูกต้องถึง
เกณฑ์ 80% 
 
6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(Book closed) 
Warm-up : ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา  
 Teacher :     Ask students about their types of housing?  Make a list of members. 
   :     How many of you live in a house? 
   :     How many of you live in an apartment? a condominium? a townhouse? 
   :     How many rooms are there in your house? Your townhouse?  Etc. 
   :     What are they? Please give me the name of the rooms 
 Then state the objective “Today we will describe parts of a home”  
 
 (Open text page 64) 
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Presentation 1   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 1  
 Look at the picture. Ask the students 
 1.   Where is Saud?   2.  Why is he there? 
 A.  Look at the floor plan and answer the questions (Answer  :  3 ,1 ) 
Practice 1  :  ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ 1   
 B.  Listen to CD 1 Track 43- 46 (focused listening)  
  Tell the students that they need to listen only for the number of bedrooms and 
bathrooms ( play CD a few times) 
  สมควรแก่เวลา ครูสุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน   
  Answer  :  1(3/1) 2 (2/2)  3(4/2)  5(1/1) 
 
 (Text page 65) 
Presentation 2  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา  2  ( parts of a home) 
 Teacher :   How many rooms are there in your house? What are they?  
  Write on board เชน่ 5 rooms :  2 bedrooms,  2 bathrooms ,  1 kitchen   etc.  
C.  Study the words.  Repeat the words after the teacher. 
D.  Pair work  :  Write the names of the rooms. 
 
Practice 2   :   ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ2  
 Pair work   :   ให้นกัเรียนสลบับทบาทกนัถาม about rooms in home (5 นาที) 
 
Evaluation 2  :  ขัน้วัด / ประเมินผล 2  
 Pair work   :    Take turn ask about rooms in a home 
 
(Text page 66)  
Presentation 3  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 3   (about parts of a home) 
 F. ให้ดรููป แล้วลองฝึกทบทวนค าศพัท์ (5 นาที)   ครูสุม่ถามค าตอบ เพ่ือเป็นการเฉลยในขณะเดียวกนั 
 
Practice 3  :  ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ3   
 ครูเขียน   inside / outside on the board 
 
Evaluation  3  :  ขัน้วัด / ประเมินผล 3   
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 แบง่กระดานออกเป็น  2  คอลมัน์  
 Ask students to identify which items are inside / outside. 
 สมควรแก่เวลา  ครูสุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน  
 

Application   :  ขัน้น าไปใช้ 
 ครูเขียน     :   I have 3 bedrooms and 2 bathrooms. 
   :   Tien has 4 bedrooms and 3 bathrooms. 
 * ถามนกัเรียนถึงความแตกตา่งระหวา่ง have / has เพ่ือเป็นการทบทวน  
 G.  Pair work  :  ask about his / her housing   
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7.   บันทกึหลังสอน   
 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 2.   ปัญหาและการแก้ไข 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 
 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 

         ลงช่ือ  ............................................................................ ผู้สอน                                                                                                  
...........................................................................                                                                                                  
......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  31 
 

หนว่ยท่ี 4 
สปัดาห์ท่ี 17 
คาบสอนท่ี 31 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Housing 
Lesson 3  :  Look in the newspaper 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 
 การอ่านและเขียนโฆษณาย่อย เก่ียวกบัการเช่าซือ้บ้านหรือห้องเช่า การศกึษาค าศพัท์เก่ียวกบัตวัเตม็ 
ตวัยอ่ในโฆษณา การบอกความหมายและจบัใจความโฆษณาที่อ่าน ถือเป็นทกัษะการใช้ภาษาที่จ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิต 
 
2.   จุดประสงค์การเรียนรู้  / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 คาดหวงัให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  
 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 
 ได้ความรู้เก่ียวกับการเขียนประโยคย่อย เก่ียวกับการเช่าซือ้บ้าน หรือห้องเช่า  การศึกษา  
ค าศพัท์เก่ียวกบัตวัเตม็และตวัย่อในโฆษณา  การบอกความหมายและจบัใจความโฆษณาท่ีอา่น 
 2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (P-Process of Learning) 
 คาดหวงัให้ผู้ เรียนมีความสามารถ  :  
 1.   อา่นโฆษณายอ่ยเก่ียวกบับ้านและห้องเชา่ และจบัใจความของเร่ืองท่ีอา่นได้ 
 2.   บอกค าศพัท์เตม็จากตวัยอ่ ในโฆษณาและบอกความหมายได้ 
 3.   จบัใจความจากการฟังข้อมลู และบอกได้วา่เป็นโฆษณาเร่ืองใด 
 4.   เขียนโฆษณายอ่ย โดยใช้ส านวน  ค าศพัท์ ตวัยอ่ ท่ีเรียนรู้น ามาใช้ได้ 
 2.3.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 
 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 
 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 3.   อยู่อย่างพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตุผลรอบครอบ และมีคุณธรรม มี
ภมูิคุ้มกนัในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้
รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 
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3.   สาระการเรียนรู้  /  เนือ้หาสาระ 
 1.  Objective :   Interpret classified ads 
 2.  Grammar :   Yes / No questions 
 3.  Pronunciation  :   Information, Yes / No questions 
 4.  Skills  :   Focused listening, reading, speaking and writing 
 5.  Vocabulary :   Classified ads, utilities 
 
4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  Stand Out 1, Second Edition, text pages 67 – 69  
 2.  CD 1 Track 47   
 3.  Worksheets 1   :   Read Classified Ads   
 Worksheets 2   :   Daily News Classifieds 
 Worksheets 3   :   Abbreviations and Ads 
 
5.   การวัด / ประเมินผล 
 1.  เคร่ืองมือวดั  :  CD1  Track 47, Worksheet 1-3 
 2.  วิธีการวดั  :  สงัเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมทกุขัน้ตอน, ตรวจ Exercise and Worksheets 
 3.  เกณฑ์การประเมิน : ฟัง – พดู – อ่าน – เขียน, ท าแบบฝึกหดัและใบงานได้เรียบร้อยถกูต้องถึงเกณฑ์  
80% 
 
6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(Book closed) 
Warm-up   :   ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา   :  Interpret Classifieds Ads 
 Teacher :   When you want a new housing to live, where might you go to find it? 
 Student :   (In a newspaper, from the internet, from friends and agency) 
 Teacher :   Ok. Today we are going to interpret classified ads. 
 

Presentation 1   :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 1  :  Interpret Classified Ads 1   
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 Write Classified ads on the board. Ask the students if they know the words. Tell them that 
classified ads help to find jobs, housing, automobiles and other goods and service from 
newspaper show them copies of classified ads if possible 
 (Open text page 67) 
 Look at the picture. Answer the question with the students. 
 A.  Match the classified ads with the picture. (Help them to guess the meaning of 
abbreviations) 
Practice 1  :   ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ 1 
 B.  Complete the sentences 
  สมควรแก่เวลา  ครูสุม่ขอค าตอบจากนกัเรียน 
  
Evaluation 1   :  ขัน้วัด / ประเมินผล  
 ขออาสาสมคัรออกมาเขียน  Complete sentences on the board. ระวงัเร่ือง  Capital letters at the 
beginning and periods (full stop) at the end of the sentences 
 
 (Text page 68) 
Presentation 2  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา  2   (Interpret classified ads) 
 C.  Read the classified ads 
  Teacher :   Is it a house or an apartment? 
    :   How many bedrooms does it have? 
  -  ครูเขียน bed บนกระดาน ถาม   What does bed mean? 
                       Students    :   It is what we sleep on. 
  -   ครูบอกไมใ่ช ่ในท่ีนี ้bed is an abbreviation of bedroom ซึง่บางแหง่ยอ่วา่ bdrm ก็มี  
  -   ครูเขียน  Utilities บนกระดาน ให้นกัเรียนดรููปใน Exercise D. 
  -    จากนั น้ค รู  – นัก เ รียน  อ่ าน  Classified Ads ใน  Exercise C. ช่ วยกัน ตี ปัญหาค าย่อ 
(abbreviation) 
 D.  Draw a line 
  Pair work ให้ช่วยกันคิดเดาค าย่อในแบบฝึกหัด สมควรแก่เวลา สุ่มถามค าตอบจากนักเรียน, 
อธิบาย 
  (Answer)   :  1= C 2=D 3=A 4=E 5=F 6=B 
 E.  Read the Classified Ads 
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  -   ครู – นกัเรียน ร่วมกนัอา่น classified ads ทัง้ 4 เร่ือง อธิบายข้อสงสยั 
  -   ขออาสาสมคัรออกมาอา่นดงัๆ หน้าชัน้ เรียน  ผู้ ฟังตัง้ใจฟัง  ถ้าพบท่ีผิดให้ทกัท้วง 
  -    บอกทกุคนว่าตอ่ไปในข้อ F จะเป็น focused listening ให้ตัง้ใจฟัง วา่ แตล่ะ ads (a-d) ตรงกบั
ข้อความท่ีฟังข้อใด (1 – 4) โดยดตูวัยอ่เป็นส าคญั   
 F.  (focused listening)  ฟัง  CD1  Track 47  
  Play the CD many times ถามนกัเรียนเก่ียวกบัความหมายตวัย่อท่ีพบ 
  (Answer)   :   1-d 2-a 3-c 4-b 

 หมายเหต ุ ถ้าเป็นไปได้  น าหนงัสือพิมพ์  เชน่  Bangkok Post, The Nation etc.  มาหลาย ๆ เลม่
ให้นกัเรียนหาหน้า  classified ads หวัข้อ housing section  และให้นกัเรียนหา housing ads 4-5 
ads แล้วขออาสาสมคัรออกมาอธิบายหน้าชัน้ 

Evaluation 2  :  ขัน้วัด / ประเมินผล  
 Discuss and explain Exercise F 
  
 (Text page 69) 
Presentation 3  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา 3  
 Pronunciation  :  Intonation : Yes / No questions 
 ครู  – นัก เ รียน ดู Exercise E. (page 68) ดู 4  classified ads (a-d) ครูถามค าถามด้วย  rising 
intonation และตอบ short answer เป็นตวัอยา่ง    เชน่   
 (page 68 ข้อ E) 
 Does the apartment have 3 bedrooms? (Yes, it does) 
 Does the apartment have 3 bedrooms? (No, it doesn’t) 
 ตอ่ไปนี ้ครูถามให้นกัเรียนตอบตามตวัอย่าง  ใช้ข้อมลูจาก  ads (a-d) 
 Teacher :   a. Does the apartment have a balcony?  /   Students   :   Yes 
   :   b. Does the apartment have a yard for your dog?  / Students  :   No, …… 
    :   c. Does the apartment have an air-conditioning?  / Students  :   ………... 
   :   d. Does the apartment have a pool?  / Students  :   ………… 
 G.  Study the chart, practice asking and answering the Yes / No question 
  (ใช้ข้อมลูจาก Exercise E.   :  ครูให้ข้อมลู ให้ Student A. ถาม   Student B. ตอบ   เชน่ 
  Teacher :   a yard 
  Student A    :   Does the apartment have a yard for my dog? 
  Student B :   No, it doesn’t 
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  Ads B.  Teacher :   1 bed 
     Student A. :   ………………… 
                          Student B. :   ………………… 
 
  Ads C.  Teacher  :   a bedroom (Student A. …………. / Student B. ………..) 
  Ads D.  Teacher :   a pool        (Student A. …………. / Student B ………...) 
 
Practice 3   :   ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ 3   
 H. Read the classified ads and do the activity on your own 
 
 
Evaluation  3  :  ขัน้วัดผล / ประเมินผล  3 
 ท า  Exercise H. เสร็จแล้ว ขออาสาสมคัรออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน ระวงัเคร่ืองหมาย  , และ .  
ด้วย 
 
Application  :  ขัน้น าไปใช้   
 I. Put a check 
 J. Write a Classified Ads 
 K. Active Task, ให้หา Classified Ads ในหนงัสือพิมพ์ หรือ Internet to find a housing that is good 
for your family. 
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7.   บันทกึหลังสอน   
 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 2.   ปัญหาและการแก้ไข 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 
 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 
                       ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  
...........................................................................                                                                                                  
......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  32 
 

หนว่ยท่ี 4 
สปัดาห์ท่ี 17 
คาบสอนท่ี 32 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Housing 
Lesson 4  :  When can I see it? 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 
 การถามข้อมูล จากโฆษณาท่ีอ่าน  การตอบค าถามเก่ียวกับข้อมูลท่ีลงในโฆษณา การใช้ Present 
Continuous บรรยายเหตกุารณ์ท่ีก าลงักระท า เป็นทกัษะการใช้ภาษาท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 
2.   จุดประสงค์การเรียนรู้  / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 คาดหวงัให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  
 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 
 ได้ความรู้เก่ียวกับการถามข้อมูลจากโฆษราท่ีอ่าน  การตอบค าถามเก่ียวกับข้อมูลท่ีลงใน
โฆษณา การใช้  Present Continuous บรรยายเหตกุารณ์ท่ีก าลงักระท า เป็นทกัษะการใช้ภาษาท่ีจ าเป็นใน
การด าเนินชีวิต 
 2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (P-Process of Learning) 
 คาดหวงัให้ผู้ เรียนมีความสามารถ  :  
 1.  ใช้ verb ในประโยค Present Continuous ได้สอดคล้องกับประธาน และเหตกุารณ์ท่ีก าลัง
เกิดขึน้ได้ 
 2.  พดู และเขียนบรรยายเหตกุารณ์ ท่ีก าลงัเกิดขึน้โดยใช้ Present Continuous ได้ 
 3.  พดูโทรศพัท์ถามข้อมลู เพ่ือนดัหมาย ดหู้องเชา่ – ซือ้ ได้ 
 4.  ฟัง  CD แล้วจบัใจความของบทสนทนา โดยหาค าตอบจากค าถาม What’s Saud doing? / 
Who is he talking to? 
 2.3.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 
 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 
 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
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 3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั
ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้
รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 
 
3.   สาระการเรียนรู้  /  เนือ้หาสาระ  
 1.  Objective :   Use the telephone and make appointments 
 2.  Grammar :   Present Continuous 
 3.  Skills  :   Focused listening, reading, speaking and writing 
 4.  Vocabulary :   Appointments 
 
4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้  
 1.  Stand Out, section edition, text page 70-72 
 2.  CD 1 track 48-52 
 3.  Worksheet 1  :  Present Continuous 
 
5.   การวัด / ประเมินผล 
 1.   เคร่ืองมือวดั  :  CD 1 track 48-52 
 2.   วิธีการวดั      :   สงัเกตการปฏิบตักิิจกรรมทกุขัน้ตอน, การตรวจ Exercises and Worksheet 
 3.   เกณฑ์การประเมิน    :   ฟัง-พดู-อา่น-เขียน, ท าแบบฝึกหดั ได้เรียบร้อยถกูต้องถึงเกณฑ์ 80%  
 
6.   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(Book closed) 
Warm-up       ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา   :  (Use the telephone and make appointments) 
 เขียนค าวา่   Classified ads บนกระดาน ถามนกัเรียนวา่ What should you do after you find  
 a housing in the classified ads  ดงัข้อ  H  ในหน้า 69  เชน่   
  -   Does the home have four bedrooms? 
  -   Does it have a yard for my dog? 
  -   Does it have furniture?    Etc และสดุท้ายอาจถามวา่  
  -   How much is the rent? 
 จ า ก นั ้น บ อ ก นั ก เ รี ย น ว่ า   “Today we will learn have to use the telephone and make 
appointments” 
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 (Open text page 70) 
Presentation 1  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา  1   ( Use the telephone and make appointment) 
 Look at the picture and ask  :  What is Suda doing?  Who is he talking to? 
 (Answer  :   He is talking to a rental agent) ครูเขียน  rental agent บนกระดาน  อธิบาย 
 A.  Read about Suda 
 Write the sentences into a paragraph ขึน้ต้นประโยคให้วา่   
   Suda is looking for a home to rent. First, he talks to a rental agent.  
            Then, he reads …………………. 
 
Practice 1  :   ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ1 
 B.  Pair work  :  Match the questions with the answers  ให้ช่วยลองเดาค าตอบ  สมควรแก่เวลา 
ครูถามค าตอบ  
 -  จากนัน้ให้ฟัง CD 2-3 times เพ่ือตรวจค าตอบ และเน้น focused listening 
 
Presentation 2  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา 2  (Use the telephone and make appointment) 
 C.  Practice the conversation  
  First, have the students repeat after the teacher with the rhythm of the conversation. 
  Discuss and explain some unfamiliar words. 
 D.  Listen and Complete the chart 
  Focus on the rent and the time. Play the CD several times  
  สมควรแก่เวลา สุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน 
  (Answer   : 2. $ 1,450/ 10:00  3. $2,000 / 3:30 4. $900 / 2:00 ) 
 E.  Complete the conversation 2 from Exercise D. 
  (Answer  :  $ 1,450  10:00) 
 
Practice 2  :   ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ 2   
 F. Practice the conversation 3, 4 from exercise D. 
 
Evaluation 2  :  การวัดผล / ประเมินผล  2  
 ขออาสาสมคัร ออกมา  pair work อา่นบทสนทนา 3,  4  หน้าชัน้เรียน   
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(Text page 72) 
Presentation 3  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา  3  (present continuous and when to use it) 
 Write the conversation on the board to present when to use present continuous 
 A :   Hello 
 B :   Hello, My name is B. I’m calling about the house you have for rent 
 A :   Of course. It’s still available. 
 B :   Great. When can I see it? 
 A :   What are you doing right now? 
 B :   Right now, I’m watching my niece. 
 A :   Oh, can you come tomorrow about this time? 
 B :   I think so. 
 A :   The house is beautiful. I’m painting the inside right now. 
 B :   That’s great. I’ll see you tomorrow, Goodbye. 
 A :   OK, goodbye. 
 
 G. Study the chart, discuss and explain 
 H. What is Saud doing?  write the sentences 
 (Answer  :  1.  is talking 2.  is reading the classified ads 
 3.  is calling for an appointment 
 
Practice 3   :   ขัน้ฝึก /ปฏิบัต ิ3   
 I. Complete the sentences with the present continuous 
 (Answer   :  2. are moving 3. are looking  4. is waiting 5. are calling) 
 
Evaluation 3  :  ขัน้วัด / ประเมินผล  3   
 สมควรแก่เวลา ครูสุม่ถามค าตอบจากนกัเรียน  ขออาสาสมคัรออกมาเขียนค าตอบบนกระดาน 
 (Answer  :   2. are moving  3.are looking  4. is waiting 5. are calling) 
 
Application   :  ขัน้น าไปใช้  
 J.  Group of 3-4   :  Rank the steps 1-4  
  (Answer  :  3-2-1-4 ) 
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7.   บันทกึหลังสอน   
 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 2.   ปัญหาและการแก้ไข 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 
 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 
                       ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  
...........................................................................                                                                                                  
......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  33 
 

หนว่ยท่ี 4 
สปัดาห์ท่ี 18 
คาบสอนท่ี 33 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Housing 
Lesson 5  :  Where do you want the sofa? 

ภาคเรียนท่ี 1 
ระดบั ปวช 1 
ปีการศกึษา ............ 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก 
 การใช้ศพัท์  ส านวน ในการบอกต าแหน่งท่ีตัง้ของสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง  ๆ ภายในบ้าน  การใช้ศพัท์  
ส านวนเก่ียวกับรายการการใช้จ่ายในครอบครัว การอ่านและเขียนจ านวนตวัเลข การค านวณเงินรายรับ-
ร า ย จ่ า ย  
การประมาณการในงบประมาณการใช้จ่ายในครอบครัว  และการวางแผนปรับเปล่ียนรายจ่ายให้สมดุลกบั
รายได้  เพ่ือเป็นการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามปรัชญาของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เป็นทกัษะการ
ใ ช้ ภ า ษ า 
ท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 
2.   จุดประสงค์การเรียนรู้  / ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 คาดหวงัให้ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้ครบ  K-P-A คือ  
 2.1   จดุประสงค์ปลายทาง  (K-Knowledge) 
 ได้ความรู้ในการใช้ศพัท์ ส านวน ในการบอกต าแหนง่ท่ีตัง้ของสิ่งของเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ภายในบ้าน 
การใช้ศพัท์ ส านวน เก่ียวกบัรายการ การใช้จา่ยในครอบครัว การค านวณเงินราย-รายจ่าย การด าเนินชีวิต
อยา่งพอเพียง 
  2.2   จดุประสงค์น าทาง / จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม (P-Process of Learning) 
 คาดหวงัให้ผู้ เรียนมีความสามารถ  :  
 1.  บอกค าศพัท์ซึง่ใช้ในการบอกต าแหนง่ท่ีอยูข่องสิ่งของตา่งๆภายในบ้านได้ 
 2.  ใช้ preposition of places บรรยายต าแหนง่ท่ีอยูข่องสิ่งตา่งๆภายในบ้านได้ 
 3.   บอกค าศพัท์ทางธุรกิจเก่ียวกบัการใช้จ่ายในครอบครัว  ในการท างบประมาณของครอบครัว
ได้ 
 4 .    บอกความหมายของศัพ ท์  experience, calculate,  budget,  income,  insurance, 
savings,  expenses,  total  และน าไปใช้ในประโยคได้ 
 5.   อา่นตารางข้อมลูเก่ียวกบั รายรับ-รายจา่ย และตอบค าถามได้ 
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 6.   ท างบประมาณการใช้จ่ายในครอบครัวให้สมดุลกับรายได้  เ พ่ือเป็นการด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียง 
2.3.   คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A-Attitude) 
 ในขณะสอนครูจะพยายามสอดแทรกคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแตโ่อกาสจะอ านวย  คือ 
 1.    มีวินยั  :  ปฏิบตัติามกฎระเบียบของครอบครัว / โรงเรียน และของสงัคม 
 2.   ใฝ่เรียนรู้ :  ตัง้ใจเพียรพยายามในการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม และเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 3.   อยูอ่ยา่งพอเพียง  : ด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตผุลรอบคอบ และมีคณุธรรม มีภมูิคุ้มกนั
ในตวั คือ ปรับตวัเพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
 4.   หลีกเล่ียงอบายมุข  :  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงเกมท่ีเป็นการพนนั การต่อสู้
รุนแรง และหา่งไกลจากสิ่งเสพตดิทกุชนิด 
 
3.   สาระการเรียนรู้  /  เนือ้หาสาระ  
 1.   Objective :   Identify furniture in a home 
 2.   Skills  :   Focused listening, reading, speaking and writing 
 3.   Grammar :   Preposition of location 
 4.   Vocabulary :   Furniture 
 
4.   ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 1.   Standout 1 Second edition text pages 73-75 
 2.   Worksheet 1   :  Preposition of location 
 3.   CD 1 Track 53 
 
5.   การวัด / ประเมินผล   
 1.   วิธีการวดั   :  สงัเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมทกุขัน้ตอน 
 2.   เคร่ืองมือวดั   :   Worksheet  
 3.   เกณฑ์การประเมิน   :   ฟัง –พดู – อา่น – เขียน และท า Worksheet ได้ถกูต้องถึงเกณฑ์ 80% 
 
6.   กระบวนกรจัดการเรียนรู้ 
 (Book closed)  
Warm-up  :   ขัน้น าเข้าสู่เนือ้หา  (Identify furniture in a house) 
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 ครูเขียนค าเป็น  column ไว้บนกระดาน  ให้นกัเรียนเข้ากลุ่มออกมาเขียนช่ือ  furniture  ให้เวลา  5  
นาที เชน่    bedroom dining room bathroom kitchen 
 bed table  TV  shower  pot 
      * บอกนกัเรียนวา่   “Today we will identify furniture in a home” 
(Open text page 73) 
Presentation 1  :   ขัน้น าเสนอเนือ้หา  1   
 Teacher :   Where do you park your car? (in a garage, a car park) 
   :   Where you put your bed? (in the bedroom)  
   :   Where you put your stove? (in the kitchen)  etc .   
 A.  Write the word under the correct room. 
  ให้ตา่งคนตา่งท า  แล้วแลกกนัตรวจค าตอบกบัเพ่ือน 
 
Practice 1  :   ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ 1   
 B.  Group of 4   :   ระดมสมอง ชว่ยกนัเขียนช่ือ   furniture ลงในห้องตา่ง ๆ ท่ีก าหนดให้ 
 
Evaluation 1  :   ขัน้วัดผล  1   
 สุม่ขอนกัเรียนบางกลุม่ออกมารายงานหน้าชัน้    
  
 (Text page 74) 
Presentation 2  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา  2  (preposition of location) 
 Teacher :   Where do you put the rubbish?  (in the rubbish bin) 
   :   Where do you put the sofa?  (in the living room)   etc. 
 C.  ท าความเข้าใจการใช้  preposition of location บางค า ดงัภาพ   แล้วครูให้นกัเรียนตอบตามภาพ  
เชน่  
  Teacher – Student :   Where’s the trash?  - It is the trash car. 
     :   Where’s the lamp?  - It is on the table.  Etc 
 
Practice  2  :  ขัน้ฝึกปฏิบัต ิ2  

D. จากนัน้ให้  Student – Student สลบักนัถามตอบ  ใช้สิ่งของดงัในภาพหรือของจริงในห้องเรียน 
E. ใช้  preposition of location แตง่ประโยคสนทนาดงัตวัอยา่ง  ใช้ภาพหรือใช้ของจริง 

  
Evaluation  2  :  การวัด / ประเมินผล  2  
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 สงัเกตขณะนกัเรียนปฏิบตักิิจกรรม 
 
 
 
 
 (Text page 75) 
Presentation  3  :  ขัน้น าเสนอเนือ้หา  3   (preposition of location) 

 อาจน าเสนอโดยการพดู  หรือ โชว์ศพัท์  แล้วให้นกัเรียนบอกวา่สิ่งนัน้นา่จะอยูท่ี่ใด  ใช้ศพัท์หน้า 73 ก็
ได้ เชน่  
 ครูพดู / โชว์ภาพ bed  นกัเรียนพดู  in the bed bedroom 
 sofa  ~  living      /    bathtub ~  bathroom 
 refrigerator  ~  kitchen /   car  ~  garage 
 F.  Study the words.    
  เป็นการเพิ่มศพัท์ ใช้เทคนิคเดียวกบัหน้า 73 ก็ได้ เชน่  พดูวา่ lamp – bedroom, painting – living 
room,  end table – bedroom   
  
Practice 3  :  ขัน้ฝึก / ปฏิบัต ิ3   
 G.  เป็นการทบทวน preposition to describe your room ครูทบทวน preposition หน้า 74  ก่อนให้ฟัง 
CD คือ in / on / under / over  / next to  /  between   และเพิ่ม  preposition ใหมท่ี่จะได้ยินใน CD 1 track 53 
ข้อ G นี ้ให้นกัเรียนท าความเข้าใจก่อน ได้แก่ค าวา่  in the middle of, in the corner จากนัน้ให้ฟัง CD แล้ว
ปฏิบตัติาม    
  1.   วาดภาพ  door and window ลงในรูปห้องในข้อ G นี ้ 
  2.   ใส ่ “painting”  on the wall 
  3.   put “sofa” under the “painting” 
  4.   put a chair between the sofa and the door 
  5.   put a coffee table in the middle of the room 
  6.   draw an end table next to the chair in the corner 
  7.   draw a lamp on the end table     
 
Evaluation  3  :  ขัน้ประเมินผลงาน  3   
 ด ู Students’ drawings น าตวัอยา่งท่ีดีมา display ให้เพ่ือนด ู
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Application   ขัน้น าไปใช้  
 ครูน าสิ่งของตา่ง ๆ ในห้อง ไปวางตามท่ีตา่ง ๆ ของห้อง  แล้วให้นกัเรียนพดูบรรยาย  เชน่  
 a chair – in the corner of the class  
 a table – under the white board         
                    ……etc. ….. 
 I.  Active Task  
 ให้ภาพห้อง มีสิ่งของในห้อง แล้วพดูบรรยายให้เพ่ือนทัง้ชัน้ฟัง  
7.   บันทกึหลังสอน   
 1.   ผลการใช้แผนการเรียนรู้ 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 2.   ปัญหาและการแก้ไข 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 3.   ข้อท่ีควรพฒันา 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                       ลงช่ือ  ............................................................................ 

ผู้สอน                                                                                                  
...........................................................................                                                                                                  
......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  34 
 

หนว่ยท่ี 4 
สปัดาห์ท่ี 18 
คาบสอนท่ี 34 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Housing 
Unit 4 Review  :  Lesson 1-5   

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก  
 การทบทวนเม่ือจบ  Unit เป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็น เพราะเป็นการช่วยให้ได้ความรู้ท่ีคงทน เพ่ือ
ประโยชน์แก่การน าไปใช้ในชีวิตอนาคต  
 
2.   สาระ  / การทบทวน  
 1.  Identify types of housing - Simple present : live / a, an 
 2.  Describe parts of a home - Simple present : have / yes / no question 
 3.  Interpret classified ads - Present continuous 
 4.  Use the telephone and make appointment - preposition of location 
 5.  Identify furniture in a house - preposition of location  
 
3.   ส่ือ Unit 4 review text page 76-78 ข้อ A-G 
 (เฉลย)  
 B. 2. apartment - 3-1- park - $800 
  4. mobile home – 2-1 – school -$650 
  5. apartment -1-1 – collage - $ 600 
  6. house -2-1 –x  - $ 1500 
 E.  1. is calling for an appointment 
  2. is reading the classified ads  
  3. is talking to the rental agent 
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 G.  

Bedroom Kitchen Dining room Bathroom  Garage Living room 
  bed 
  dresser 
nightstand 
  lamp 
 

oven 
stove 
cabinets 
refrigerator 
sink 

 table 
 chair 
 rug  

  bathtub 
  toilet 
  sink 
  shower  

 car 
 tools  
 shelves 
 cabinets 

 sofa  
 television 
 chair 
 radio  

.  
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 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  35 
 

หนว่ยท่ี 4 
สปัดาห์ท่ี 19 
คาบสอนท่ี 35 

วิชา  ทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Housing 
Unit 4 Review  :  My Dictionary and Learner Log   

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก  
 การทบทวนเม่ือจบ  Unit เป็นทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็น เพราะเป็นการช่วยให้ได้ความรู้ท่ีคงทน เพ่ือ
ประโยชน์แก่การน าไปใช้ในชีวิตอนาคต  
 
2.   สาระการทบทวน   
 Presentation  1 : ขัน้น าเสนอเนือ้หา ( My Dictionary) text page 79 
 Practice  1  : ขัน้ปฏิบตั ิ  
  : Make flash cards to improve vocabulary  
   ด าเนินตามขัน้ตอนในแบบเรียน  
 Evaluation  1 : ขัน้ประเมินผลงาน  
   Check students’ work  
 Presentation  2 : ขัน้น าเสนอเนือ้หา  2  (learner Logs) text page 79 
 Practice  2 : ขัน้ปฏิบตั ิ2  
   Ask students to complete learner Log 
 Evaluation  2 : ขัน้ประเมินผลงาน 2  
   ครู – นกัเรียน ประเมินผลงานด้วยกนั 
 Application : ขัน้น าไปใช้  
    Ask students to record their favorite lesson in the unit 
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3.   บันทกึหลังสอน  
  1.   ผลการสอน  
                      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------   
2.   ปัญหา และการแก้ไข 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
  3.   ข้อเสนอแนะ 
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 
 

                                                                     ลงช่ือ  
............................................................................ ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  36 
 

หนว่ยท่ี 4 
สปัดาห์ท่ี 19 
คาบสอนท่ี 36 

วิชา  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Housing 
Unit 4 Review  :  Team Project  

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559 

 
1.   สาระส าคัญ / ความคิดหลัก  
 การท าโครงงาน  Team Project เป็นการน าความรู้ความเข้าใจทัง้หมด จากหน่วยการเรียนรู้มาใช้ 
นอกจากนัน้เป็นการทบทวนการใช้ศพัท์  ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์มาใช้แล้ว  ยงัเป็นการร่วมมือร่วมใจ
กนัท างานกบัผู้ ร่วมทีมอยา่งมีความสขุ จดัเป็นการใช้ทกัษะทางภาษาท่ีส าคญัตอ่ชีวิตอนาคตอย่างมาก 
 
2.   สาระการเรียนรู้ท่ีทบทวน   :  Team Project  “ Plan a dream home ” 
 In this project, students will work in group of 4 or 5 to make a floor plan for a dream home and 
design a classified ads for it. Then, they will present both to the class. 
    Stage  1 :   Form a team of 4 -5 students 
       Show them examples of the project if you one 
 Help students assign position to everyone and review their responsibility 
    Stage  2 : Choose a kind of home. Is it an apartment, a house, a shop house, a 
condominium,  
a town house or a mobile home? 
    Stage  3       :   Make the floor plan of the home 
                            Supply students with paper and other material as needed 
    Stage  4       :   Make a list of future for your home 
    Stage  5       :   Decide where to put the future 
    Stage  6       :   Write a classified ads for your home 
    Stage  7       :   Plan a presentation for the class and present your dream home 
 
3.   ส่ือ     :  Project Worksheet 1 :   Home Design Worksheet 
 Project Worksheet 2 :   Floor Plan 
 Project Worksheet 3 :   Furniture List 
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4.   บันทกึหลังสอน 
  1.   ผลการสอน  
                      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------  2.   ปัญหา และการแก้ไข 
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
  3.   ข้อเสนอแนะ 
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
 
 

                                                                     ลงช่ือ  
............................................................................ ผู้สอน                                                                                                  

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

......................./.........................../....................... 
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สอบปลายภาค  2 
 

หนว่ยท่ี 3, 4 
สปัดาห์ท่ี 20 
สอบปลายภาค 

วิชา  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 รหสั  2000-1201 
ช่ือแบบเรียน  :  Stand Out 1 A Second Edition 
ช่ือหนว่ยการเรียน  :  Food / Housing 

ภาคเรียนท่ี  2 
ระดบั  ปวช  
ปีการศกึษา 2559.. 

 
เนือ้หาในการสอบปลายภาค 

 
Unit  3  :  Food 

1. Favorite foods for different meal 
2. how much …………? How many ………….? 
3. Identify containers and quantities 
4. Advertisements and quantities 
5. Shopping list 
6. Comparison shopping 
7. Reading menus 
8. Taking orders 
9. Restaurant advertisement 
10. Identify containers and quantities with non-count nouns 

Unit  4  :   Housing  
1. Rooms in the house 
2. Read classified ads  
3. Daily news classified 
4. Interpret classified ads and abbreviations  
5. Present continuous in a conversation and create a new conversation about making an 

 appointment 
6. Describe locations 
7. Record information about their home 
8. Reading budgets and adding up income and expenses 
9. Create a family budget 
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