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

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

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

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

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

    ............../......................../...................
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ค ำน ำ 

แผนการจดัการเรียนรู้ (แผนการสอน) วิชาภาษาองักฤษฟัง–พูด 1 (English Listening and Speaking 
1) รหสั 1000–2103 มีเน้ือหาตรงตามจุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา และค าอธิบายรายวิชา หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2556 ของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง- 
ศึกษาธิการ  

การจดัแผนการจดัการเรียนรู้จากเน้ือหาวิชาทั้งหมด 9 หน่วย ใชเ้วลาเรียน  2  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ มี
การจดัเน้ือหาและกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัน้ี 
          1. Pre–test แบบทดสอบก่อนหน่วยการเรียน เป็นการทดสอบวา่ผูเ้รียนมีพื้นความรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียน
มากนอ้ยเพียงใด 
          2. Vocabulary Practice ประกอบดว้ยค าศพัทท่ี์เตรียมพร้อมส าหรับการเรียน   
          3. Listening and speaking Practice เป็นการฝึกทกัษะการฟังเน้ือเร่ือง แลว้ตอบค าถามหรือท ากิจกรรม 
ท่ีก าหนด และฝึกทกัษะการพูดจากบทสนทนาท่ีก าหนดให ้และจากบทสนทนาท่ีผูเ้รียนคิดข้ึน 

           4. Grammar Practice เป็นไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค ส านวนต่าง ๆ มีค าอธิบายสั้น ๆ ถึงหลกัการ
ใช ้วธีิการน าไปใชใ้นการเขียน การพูด พร้อมยกตวัอยา่งประโยค ส านวนเพื่อความเขา้ใจของผูเ้รียน 
         5. Reading and Writing Practice น าเสนอเน้ือหาส าหรับฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนจากเน้ือหาท่ี
ก าหนดให ้

          6.  Role play เป็นการฝึกแสดงบทบาทสมมติตามเน้ือหาในบทเรียน 
           7. Self-study เป็นการศึกษาคน้ควา้เร่ืองต่าง ๆ จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
อาจศึกษาเพียงล าพงัหรือเป็นกลุ่ม 
           8. Post–test การทดสอบทา้ยหน่วยการเรียน เป็นการทดสอบเพื่อดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละ
หน่วยการเรียนวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด 

 แผนการจดัการเรียนรู้ฉบบัน้ี เป็นแนวทางจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชา หากมี
ขอ้ผิดพลาดประการใด ผูเ้รียบเรียงขอน้อมรับค าติชมดว้ยความยินดียิ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พฒันาต่อไป 

 
 

 

         นายพลูสวสัดิ์ โคตพรหม 
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สารบญั 
 

 สมรรถนะรายวชิา และจดุประสงคร์ายวชิาภาษาองักฤษฟัง-พูด 1 (English Listening and Speaking 1)  
 ลกัษณะรายวชิา  
 ตารางวเิคราะหห์ลกัสตูร  
 ก าหนดการสอนทีบู่รณาการคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  
 แผนการจดัการเรยีนรูท้ีบู่รณาการคณุธรรม จรยิธรรม คา่นิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   2  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   3  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   4  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   5  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   6  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   7  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   8  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   9  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  11  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  12  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  13  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  14  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  15  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  16  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  17  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  18  
รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้  

ภาคผนวก 

ก ตวัอยา่งแบบประเมินดว้ยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

ข ตวัอยา่งแบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบุคคล  

ค ตวัอยา่งแบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม  

ง ตวัอยา่งแบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบุคคล  

จ ตวัอยา่งแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  

ฉ ตวัอยา่งแบบรวมคะแนนการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม 

 และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  

ช ตวัอย่างแบบสรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
ซ วธิกีารใชแ้บบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์



 

ตารางวิเคราะหห์น่วยการเรียนรูต้ามจดุประสงคร์ายวิชา และสมรรถนะรายวิชา 

 

วิชา 1000-2103 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 (English Listening and Speaking 1) 
จดุประสงคร์ายวิชา เพ่ือให้ 
 1.เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษฟัง ด ูพดู ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนั 
 2.เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาท
สงัคม 
 3.เพื่อใหต้ระหนกัและเหน็ประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในชวีติประจ าวนั  

และการศกึษาต่อ 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสื่อสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสื่อความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู ้

ดว้ยตนเอง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏบิตัเิกีย่วกบัการฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบ การใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
สนใจและทีก่ าหนดจากภาพยนตร ์เพลง สื่อโสตทศัน์ สื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละจากเวบ็ไซตต่์างๆ การ
แสดงบทบาทสมมตใินสถานการณ์ต่างๆ การฝึกออกเสยีงภาษาองักฤษตามหลกัการออกเสยีง 
การใชค้ าศพัท ์ส านวนทางภาษาต่างๆ ทีใ่ชใ้นชวีติจรงิ การใชว้จันะภาษาและอวจนะภาษา 
(verbal and non-verbal language) การใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นแหล่งเรยีนรูห้รอืฝึกฝนกบัเพื่อนเพื่อพฒันาทกัษะทาง
ภาษาดว้ยตนเอง การสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
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ชื่อหน่วย 
จุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 

1.การทกัทาย (Greeting) การแนะน า (Introduction) 
การกล่าวลา (Saying Goodbye) 

         

2.ครอบครวั (Family)  -        
3.การบอกและการถามวนัทีแ่ละเวลา (Telling and 
asking date and time) 

         

4.การถามและการบอกเสน้ทาง (Asking and Giving 
Directions) 

         

5.การอ่านป้ายประกาศ (Reading Signs)          
6.การซือ้ของ (Shopping)          
7.อาหาร (Food)          
8.อารมณ์ (Emotions)          
9.สขุภาพ (Health)          

10.งานอดเิรกทีท่ าในยามว่าง (Free time and Hobbies)          
11.การใหแ้ละการไดร้บัค าชมเชย (Giving and 
Receiving Compliments) 

         

12.การขออนุญาต การตอบรบัการขออนุญาต (Asking 
for giving and refusing permission) 
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ลกัษณะรายวิชา 
 

รหสั 1000-2103 วิชา ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 
หน่วยกิต 0-1-2 เวลาเรียนต่อภาค 36 ชัว่โมง 

รายวิชาตามหลกัสูตร สมรรถนะรายวิชา* ชัว่โมง 

จดุประสงคร์ายวิชา เพื่อให้ 
 1.เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษฟัง ด ูพดู ตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนั 
 2.เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม 
 3.เพื่อใหต้ระหนกัและเหน็ประโยชน์ของการใช้
ภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนั  

และการศกึษาต่อ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ปฏบิตัเิกีย่วกบัการฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบ การ
ใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจและทีก่ าหนด
จากภาพยนตร ์เพลง สือ่โสตทศัน์ สือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ละจาก
เวบ็ไซตต่์างๆ การแสดงบทบาทสมมตใินสถานการณ์ต่างๆ 
การฝึกออกเสยีงภาษาองักฤษตามหลกัการออกเสยีง การใช้
ค าศพัท ์ส านวนทางภาษาต่างๆ ทีใ่ชใ้นชวีติจรงิ การใช ้
วจันะภาษาและอวจนะภาษา (verbal and non-verbal 
language) การใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรม
ของเจา้ของภาษา การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นแหล่ง
เรยีนรูห้รอืฝึกฝนกบัเพื่อนเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาดว้ย
ตนเอง การสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่
ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์
ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้
และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐาน
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 

รวม 36 
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รหสั 1000-2103 วิชา ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 
ชั้น ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ หมวดวิชาทกัษะชีวิต 
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1.การทกัทาย (Greeting) การแนะน า 
(Introduction) การกล่าวลา (Saying Goodbye) 

1 1 2 1 - - 2 2 9 1 4 

2.ครอบครวั (Family) 1 1 2 1 - - 2 2 9 1 2 
3.การบอกและการถามวนัทีแ่ละเวลา (Telling and 
asking date and time) 

1 1 2 1 - - 1 1 7 2 2 

4.การถามและการบอกเสน้ทาง (Asking and 
Giving Directions) 

1 1 2 1 - - 2 2 9 1 4 

5.การอ่านป้ายประกาศ (Reading Signs) 1 1 2 1 - - 2 2 9 1 2 
6.การซื้อของ (Shopping) 1 1 2 1 - - 2 2 9 1 4 
7.อาหาร (Food) 1 1 2 1 - - 2 2 9 1 4 
8.อารมณ์ (Emotions) 1 1 2 1 - - 1 1 7 2 2 
9.สุขภาพ (Health) 1 1 2 1 - - 2 2 9 1 2 
10.งานอดเิรกทีท่ าในยามว่าง (Free time and 
Hobbies) 

1 1 2 1   1 1 7 2 2 

11.การใหแ้ละการไดร้บัค าชมเชย (Giving and 
Receiving Compliments) 

1 1 2 1   1 1 7 2 2 

12.การขออนุญาต การตอบรบัการขออนุญาต 
(Asking for giving and refusing permission) 

1 1 2 1   2 2 9 1 2 

            
สอบกลางภาค           2 
สอบปลายภาค           2 

รวม 12 12 24 12 - - 20 20 100  36 
ล าดบัความส าคญั 3 3 1 3   2 2    

 

 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 
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ช่ือหน่วย 
จดุประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 

1.การทกัทาย (Greeting) 
2.ครอบครวั (Family) 
3.การบอกและการถามวนัทีแ่ละเวลา (Telling and asking date 
and time) 
4.การถามและการบอกเสน้ทาง (Asking and Giving Directions) 
5.การอ่านป้ายประกาศ (Reading Signs) 
6.การซื้อของ (Shopping) 
7.อาหาร (Food) 
8.ค าศพัทภ์าษาองักฤษเกีย่วกบัอารมณ์ ความรูส้กึ (Vocabulary 
about Emotions and Feelings) 
9.สุขภาพ (Health) 
10.งานอดเิรกทีท่ าในยามว่าง (Free time and Hobbies) 
11.การใหแ้ละการไดร้บัค าชมเชย (Giving and Receiving 
Compliments) 
12.การขออนุญาต (Asking for permission) การตอบรบัการขอ
อนุญาต (Giving permission) โดยใช ้Can/ Could/ May 
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ก าหนดการสอนท่ีบรูณาการคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

วิชา รหสั 1002-2103  วิชาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 จ านวน 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์
 

หน่วย 
ท่ี 

ช่ือหน่วย/สาระส าคญั 
สปัดาห์

ท่ี 
ชัว่โมง 

ท่ี 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

คณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคณุลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์
- ปฐมนิเทศ 

1.จุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา
และค าอธบิายรายวชิา 
2.การวดัผลและการประเมนิผลการเรยีนรู ้

1 1-2 

 
1.บอกจดุประสงคร์ายวชิา สมรรถนะ
รายวชิาและค าอธบิายรายวชิาตาม
หลกัสตูรฯ ได ้
2.บอกการวดัผลและการประเมนิผลได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
ความมวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู ้
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

1 
 
 

การทกัทาย (Greeting) การแนะน า 
(Introduction) การกล่าวลา (Saying 
Goodbye) 
1.การทกัทาย (Greeting) 

 
1.ใชค้ าศพัท ์ส านวนภาษาในการฟัง ดู
และสนทนาโตต้อบสือ่สารในการทกัทาย 
2.ใชค้ าศพัท ์ส านวนในการฟัง ด ูและ
สนทนาโตต้อบสือ่สารในการแนะน า 
3.ใชค้ าศพัท ์ส านวนภาษาในการฟัง ด ู
และสนทนาโตต้อบสือ่สารในการกล่าว
ลาได ้

2.การแนะน า (Introduction) 
3.การกล่าวลา (Saying Goodbye) 

2 3-4 

2 ครอบครวั (Family) 
1.การล าดบัญาต ิ(Family Tree) 
2.การถามและการตอบเกีย่วกบัครอบครวั 
3.ไวยากรณ์ (Grammar) การแสดงความ
เป็นเจา้ของ (Possessive Forms) 
 

3 5-6  
1.อธบิายค าศพัทเ์กีย่วกบัการ 
ล าดบัญาตไิด ้
2.ฟัง พดู อ่าน เขยีน และสนทนา
โตต้อบเกีย่วกบัครอบครวัไดเ้หมาะสม
ตามมารยาททางสงัคม และวฒันธรรม 
3.ใชไ้วยากรณ์การแสดงความเป็น
เจา้ของในการฟัง ด ูพดู อ่าน เขยีน และ
สนทนาโตต้อบไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
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หน่วย 
ท่ี 

ช่ือหน่วย/สาระส าคญั 
สปัดาห์

ท่ี 
ชัว่โมง 
ท่ี 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
คณุธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

3 การบอกและการถามวนัท่ีและเวลา 
(Telling and asking date and time) 
1.ค าศพัทเ์กีย่วกบัวนัและเวลา 
2.วนัในหนึ่งอาทติย ์
3.วนัในหนึ่งเดอืน 
4.เดอืน 
5.ปี 
6.การเขยีนวนั/เดอืน/ปี 
7.การถามเกีย่วกบัวนัและวนัที ่
8.เวลา 
9.การใช ้In At On กบั Time หรอื Date 

4 7-8 1.สามารถฟัง อ่าน และเขยีนค าศพัท์
เกีย่วกบัวนัและเวลาได ้
2.สามารถฟัง อ่าน และเขยีนวนัในหนึ่ง
อาทติยไ์ด ้
3.สามารถฟัง อ่าน และเขยีนวนัในหนึ่ง
เดอืนได ้
4.สามารถอ่าน และเขยีนค าศพัทข์อง
เดอืนได ้
5.สามารถอ่าน และเขยีนค าศพัทข์องปี 
6.สามารถอ่าน และเขยีนการเขยีนวนั/
เดอืน/ปีได ้
7.สามารถฟัง อ่าน ดแูละสนทนาโตต้อบ
เกีย่วกบัวนัและวนัทีไ่ด ้
8.สามารถฟัง อ่าน ด ูและสนทนา
โตต้อบเกีย่วกบัเวลาได ้
9.สามารถฟัง อ่าน และน า In At On กบั 
Time หรอื Date มาใชใ้นการสนทนา
โตต้อบได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
ความมวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู ้
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

4 การถามและการบอกเส้นทาง (Asking 
and Giving Directions) 
1.การถามทาง 
2.การบอกทาง 
3.ทศิทาง 
4.การถามและตอบว่าเดนิทางไปโดย
พาหนะอะไร 

5 9-10 1.ฟัง อ่าน และสนทนาโตต้อบเกีย่วกบั
การถามทางได ้
2.ฟัง อ่าน และสนทนาโตต้อบเกีย่วกบั
การบอกทางได ้
3. ฟัง ด ูและสนทนาโตต้อบเกีย่วกบั
ทศิทางได ้
4. ฟัง ด ูและสนทนาโตต้อบว่าเดนิทาง
ไปโดยพาหนะอะไรไดต้ามมารยาท
สงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา
ไดอ้ย่างเหมาะสม 
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หน่วย 
ท่ี 

ช่ือหน่วย/สาระส าคญั 
สปัดาห์

ท่ี 
ชัว่โมง 
ท่ี 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
คณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

4 5.การตอบว่าเราไมรู่ว้่าสถานทีน่ัน้อยูท่ี่
ไหน 
6.การบอกทางซ ้าและการตอบ 

7.การถามว่าระยะทางไกลเท่าไร 

6 11-12 5. ฟัง ด ูและสนทนาโตต้อบว่าเราไมรู่ว้่า
สถานทีน่ัน้อยู่ทีไ่หนไดเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ 
6.ฟังและสนทนาโตต้อบในการบอกทางซ ้า
และตอบไดต้ามมารยาทสงัคมและ
วฒันธรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 
7.ฟัง ด ูและสนทนาโตต้อบในการถามว่า
ระยะทางเท่าไหร่ไดต้ามมารยาทสงัคม 
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาอย่าง
เหมาะสม 

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
ความมวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู ้
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

5 การอ่านป้ายประกาศ (Reading Signs) 
1.ป้ายประกาศ 
2.การถามและการตอบเกีย่วกบัป้าย
ประกาศ 
3.การใช ้Do not, No, Must, Have to, 
Can และ to be allowed to 
 
 

7 13-14 1.อธบิายค าศพัทข์องป้ายประกาศแต่ละ
ประเภทได ้
2.ฟัง ด ูพดู อ่าน เขยีน และสนทนา
โตต้อบเกีย่วกบัป้ายประกาศแต่ละ
ประเภทได ้
3.ใช ้Do not, No, Must, Have to, Can 
และ to be allowed to ในการฟัง การพดู 
การอ่าน และการเขยีนเพือ่ใชใ้นการ
สนทนาโตต้อบได ้

6 การซ้ือของ (Shopping) 
1.สนิคา้เกีย่วกบัการแต่งกาย 
2.สนิคา้เกีย่วกบัอาหาร 
3.ขนาดของสนิคา้ (Size) 
4.สขีองสนิคา้ (Color) 

8 15-16 1.ใชแ้ละอ่านค าศพัทส์นิคา้เกีย่วกบัการ
แต่งกายได ้
2.ใชแ้ละอ่านค าศพัทส์นิคา้เกีย่วกบัอาหาร
ได ้
3.ใชแ้ละอ่านค าศพัทเ์กีย่วกบัขนาดของ
สนิคา้ (Size) ได ้
4.ใชแ้ละอ่านค าศพัทเ์กีย่วกบัสขีองสนิคา้ 
(Color) ได ้
5.ใชค้ าศพัทบ์อกกรยิาเกีย่วกบัการซือ้ของ
ได ้
6.ใช ้อ่าน และฟังค าศพัทเ์กีย่วกบัการซื้อ
ของได ้
7.ฟัง ดแูละสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัการซื้อ
สนิคา้ได ้

5.กรยิาเกีย่วกบัการซื้อของ 
6.ค าศพัทเ์กีย่วกบัการซื้อของ 
7.การถามและการตอบเกีย่วกบัการซือ้
สนิคา้ 

9 17-18 

- การสอบกลางภาคเรียน 10 19-20 
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หน่วย 
ท่ี 

ช่ือหน่วย/สาระส าคญั 
สปัดาห์

ท่ี 
ชัว่โมง 
ท่ี 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
คณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

7 อาหาร (Food) 
1.สตัวปี์ก (Poultry) 
2.อาหารทะเล (Seafood) 
3.เนื้อสตัว ์(Meat) 
4.ผกั (Vegetables) 
5.ผลไม ้(Fruit) 
6.เครือ่งดืม่ (Drink) 
7.สภาพอาหาร (Food Condition) 

11 21-22 1.ใชว้จันะภาษาสือ่ความหมายของสตัวปี์ก 
(Poultry) ได ้
2.ใชว้จันะภาษาสือ่ความหมายของอาหาร
ทะเล (Seafood) ได ้
3.ใชว้จันะภาษาสือ่ความหมายของ
เนื้อสตัว ์(Meat) ได ้
4.ใชว้จันะภาษาสือ่ความหมายของผกั 
(Vegetables) ได ้
5.ใชว้จันะภาษาสือ่ความหมายของผลไม ้
(Fruit) ได ้
6.ใชว้จันะภาษาสือ่ความหมายของ
เครือ่งดืม่ (Drink) ได ้
7.อธบิายค าศพัทข์องสภาพอาหาร (Food 
Condition) ได ้
8.อธบิายค าศพัทใ์นการท าอาหาร 
(Cooking) ได ้
9.ฟัง ด ู อ่าน เขยีนและใชส้ านวนในการ
สนทนาโตต้อบเกีย่วกบัค าทีแ่สดงล าดบั
ก่อนหลงั (Adverbs of Sequence) ได ้
10.ใชส้ านวนภาษาในการสนทนาโตต้อบ
เกีย่วกบัรสชาตอิาหาร (Food-Taste) ได ้
11.ใชส้ านวนในการสัง่อาหารทีร่า้นอาหาร 
(Ordering Food in a Restaurant) ได ้
12.ใชส้ านวนโตต้อบในการเรยีกเกบ็เงนิ 
(Asking for the bill) ได ้

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
ความมวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู ้
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

8.การท าอาหาร (Cooking) 
9.ค าทีแ่สดงล าดบัก่อนหลงั (Adverbs of 
Sequence) 
10.รสชาตอิาหาร (Food-Taste) 
11.การสัง่อาหารทีร่า้นอาหาร (Ordering 
Food in a Restaurant) 
12.การเรยีกเกบ็เงนิ (Asking for the bill) 
 

12 23-24 

8 อารมณ์ (Emotions) 
1.ค าศพัทภ์าษาองักฤษเกีย่วกบัอารมณ์ 
ความรูส้กึ (Vocabulary about  Emotions 
and feelings) 
2.การถามและตอบเกีย่วกบัความรูส้กึ 
(Asking and answering about feeling) 
3.กรยิาวเิศษแสดงเวลาเกีย่วกบัการแสดง
ความรูส้กึ (Feelings & Emotions+ 
Adverbs of time) 

13 25-26  
1.อธบิายค าศพัทภ์าษาองักฤษเกีย่วกบั
อารมณ์ ความรูส้กึได ้ 
2.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่
ความหมายโตต้อบเกีย่วกบัความรูส้กึได ้
3.ใชก้รยิาวเิศษแสดงเวลาเกีย่วกบัการ
แสดงความรูส้กึในการฟัง ด ูอ่าน เขยีน 
และสนทนาโตต้อบไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
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หน่วย 
ท่ี 

ช่ือหน่วย/สาระส าคญั 
สปัดาห์

ท่ี 
ชัว่โมง 
ท่ี 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
คณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคณุลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

9 สขุภาพ (Health) 
1.ค าศพัทเ์กีย่วกบัส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
(Body parts vocabulary) 
2.การถามและตอบเกีย่วกบัสุขภาพ 
(Asking and answering about health) 
3.การเชค็สุขภาพ (Medical Check-up) 
4.การรบัประทานยา (Taking medicine) 
5.การใหค้ าแนะน าเพือ่บรรเทาการเจบ็ป่วย 
(Giving advice to reduce Sickness 
symtoms) 
6.การรกัษาสุขภาพ (How to star helthy) 

14 27-28 1.อธบิายส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและบอก
อาการของโรคได ้
2.ใชส้ านวนภาษาในการสนทนาโตต้อบ
เกีย่วกบัสุขภาพไดอ้ย่างเหมาะสม 
3.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่
ความหมายเพือ่การฟัง ด ูอ่าน เขยีนและ
สนทนาโตต้อบในการเชค็สุขภาพได ้
4.ใชส้ านวนภาษาเพือ่การฟัง ด ูอ่าน 
เขยีน และสนทนาโตต้อบในการ
รบัประทานยาได ้
5.ฟัง ด ูและพดูสือ่สารสนทนาโตต้อบใน
การใหค้ าแนะน าเพือ่บรรเทาการเจบ็ป่วย
ได ้
6.ฟัง ด ูและสนทนาโตต้อบในการรกัษา
สุขภาพโดยใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสม 

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
ความมวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู ้
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี10 งานอดิเรกท่ีท าในยามว่าง (Free time 

and Hobbies) 
1.งานอดเิรก (Hobby) 
2.กรยีาวเิศษทีบ่อกความถี ่(Adverb of 
frequency) 
 

15 29-30 1.ฟัง ด ูและสนทนาโตต้อบเกีย่วกบังาน
อดเิรกโดยใชส้ านวนภาษาองักฤษได้
เหมาะสม 
2.ใชก้รยิาวเิศษทีบ่อกความถีส่ ื่อ
ความหมายในการฟัง การพดู การอื่น และ
การเขยีนไดอ้ย่างเหมาะสม 

11 การให้และการได้รบัค าชมเชย (Giving 
and Receiving Compliments) 
1.ความหมายและลกัษณะค าชมเชย 
2.โอกาสในการใชค้ าชมเชย 

16 31-32 1.อธบิายความหมายและลกัษณะค า
ชมเชยได ้
2.ฟัง ดแูละสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัโอกาส
ในการใชค้ าชมเชยโอกาสต่างๆ ได ้

12 การขออนุญาต การตอบรบัการขอ
อนุญาต (Asking for giving and 
refusing permission) 
1.การขออนุญาต (Asking for permission) 
2.การตอบรบัการขออนุญาต (Giving 
Permission)  
และการปฏเิสธการขออนุญาต (Prefusing 
permission) โดยใช ้Can/ Could/ May 

17 33-34  
1.ฟัง ด ูพดู อ่าน เขยีน และสนทนา
โตต้อบเกีย่วกบัการขออนุญาตโดยใช ้
Can/ Could/ May ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
2.ฟัง ด ูพดู อ่าน เขยีน และสนทนา
โตต้อบเกีย่วกบัการตอบรบัการขออนุญาต
โดยใช ้Can/ Could/ May ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
3.ฟัง ด ูพดู อ่าน เขยีน และสนทนา
โตต้อบเกีย่วกบัการปฏเิสธการขออนุญาต 
โดยใช ้Can/ Could/ May ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
ความมวีนิยั 
ความรบัผดิชอบ 
ความเชือ่ม ัน่ในตนเอง 
ความสนใจใฝ่รู ้
ความรกัสามคัค ี
ความกตญัญกูตเวท ี

 
- 

 
ทบทวน/สอบปลายภาคเรียน 

 
18 

 
35-36 

 
 
 

หมายเหต ุ ก าหนดการสอนทีบ่รูณาการคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคน์ี้ จดัท าขึน้เพื่อ
เป็นแนวทางใหก้บัครผููส้อนในการจดัการเรยีนการสอนเท่านัน้ สามารถเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัผูส้อน และ
สถานศกึษาทีจ่ะน าไปประยุกตใ์ชเ้ป็นส าคญั 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 1 หน่วยท่ี 1 

รหสัวิชา 2000-1203  ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 สอนครัง้ท่ี 1 (1-1) 
ช่ือหน่วย/เรือ่ง การทกัทาย (Greeting) การแนะน า (Introduction) การ
กล่าวลา (Saying Goodbye) 

จ านวนชัว่โมง 1 ช.ม. 
 

สาระส าคญั 
การศกึษาวชิานี้เป็นวชิาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เพื่อปลกูฝังใหพ้ฒันาตนเองเขา้สูอ่าชพีอย่างสม ่าเสมอ และ

น าไปประยุกตเ์พื่อวางแผนใชใ้นชวีติประจ าวนัต่อไป และยงัเป็นการใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสฝึกทกัษะความช านาญการ
เรยีนรูด้า้นความรู ้ความสามารถพื่อมสีว่นร่วมในการเรยีนอย่างเตม็ทีใ่นการฝึกทกัษะการปฏบิตัจิรงิ เพื่อพฒันาทกัษะ 
ความรู ้และความสามารถรวมทัง้สตปัิญญาเพื่อแกปั้ญหาได ้ผูเ้รยีนวชิานี้นอกจากจะไดค้วามรูท้ีถู่กตอ้งแลว้ สามารถ
น าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการแกปั้ญหาในชวีติประจ าวนัอกีดว้ย 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1.บอกจุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา และค าอธบิายรายวชิาตามหลกัสตูรฯ ได ้
2.บอกแนวทางวดัผลและการประเมนิผลการเรยีนรูไ้ด ้
3.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา     ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 

3.1 ความมมีนุษยสมัพนัธ ์ 3.8 การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
3.2 ความมวีนิยั  3.9 ความรกัสามคัค ี
3.3 ความรบัผดิชอบ  3.10 ความกตญัญกูตเวท ี
3.4 ความซื่อสตัยส์จุรติ 
3.5 ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
3.6 การประหยดั 
3.7 ความสนใจใฝ่รู ้

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
 

 
เน้ือหาสาระ 

1.บอกจุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา และค าอธบิายรายวชิาตามหลกัสตูรฯ ได ้
2.บอกแนวทางวดัผลและการประเมนิผลการเรยีนรูไ้ด ้
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครผููส้อนแนะน าจุดมุ่งหมายทีผู่เ้รยีนจะไดจ้ากหลกัสตูร โดยก าหนดใหผู้เ้รยีนทุกคนตอ้งมคีวามรู ้

ความสามารถและมทีกัษะในการประกอบอาชพีทุกประเภท 
 2.ผูเ้รยีนยกตวัอย่างค าทกัทาย (Greeting) เช่น Good morning เป็นตน้ 
 

 ขัน้สอน 
 3.ครผููส้อนชีแ้จงหลกัสตูรการเรยีนการสอนวชิานี้ และบอกแนวทางการวดัผล ประเมนิ รวมทัง้ 

การประพฤตปิฏบิตัตินในขณะเรยีนวชิานี้ 
 4.ผูเ้รยีนรบัฟังค าชีแ้จงสงัเขปรายวชิาและการวดัประเมนิผล ซกัถามขอ้สงสยัและปัญหารวมทัง้

แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนวชิานี้ 

ขัน้สรปุและการประยุกต์ 
  5.ผูเ้รยีนวางแผนการน าค าทกัทายต่าง ๆ เพื่อน าไปประยุกตใ์ชก้บังานในชวีติประจ าวนัทีจ่ าเป็น
โดยทัว่ไป ซึง่ทุกคนจะตอ้งใชใ้นอนาคต 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.สือ่แผ่นใส สือ่คอมพวิเตอร ์สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และ CD 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 

 

หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4.  การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ

 ประสงค ์
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 เครื่องมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3.  แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีน

 ร่วมกนัประเมนิ 
 

 เกณฑก์ารประเมินผล 
 1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 

2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4.  แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยู่กบั

 การประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
  แนะน าใหฝึ้กทกัษะการฟัง และการพดูจากสือ่ต่าง ๆ 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 1(ตอ่) หน่วยที ่1 

รหสัวิชา 2000-1203  ภาษาองักฤษฟัง-พูด 1 สอนครั้งท่ี 1 (2-2) 

ช่ือหน่วย/เรือ่ง การทกัทาย (Greeting) การแนะน า (Introduction) 
การกล่าวลา (Saying Goodbye) 

จ  านวน 1 ช.ม. 

 

สาระส าคญั 
 การทกัทาย (Greeting) ในภาษาองักฤษจะแบง่การทกัทายออกเป็น 2 ระดบั ตามสถานการณ์คอื การทกัทาย
อย่างเป็นทางการ (Formal Greeting) ซึง่ใชก้บัผูท้ีอ่าวุโสกวา่ เจา้นาย หรอืคนทีไ่ม่คุน้เคย และการทกัทายอย่างไม่เป็น
ทางการ (Informal Greeting) ใชก้บัเพื่อนหรอืคนใกลช้ดิและการตอบรบั การทกัทาย ควรจะเป็นในระดบัเดยีวกบัค า
ทกัทาย 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
 1.ใชค้ าศพัท ์ส านวนภาษาในการฟัง ดแูละสนทนาโตต้อบสือ่สารในการทกัทาย 
 2.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษาส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 

2.1 ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
2.2 ความมวีนิยั 
2.3 ความรบัผดิชอบ 
2.4 ความซื่อสตัยส์จุรติ 

 2.5 ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
2.6 การประหยดั 
2.7 ความสนใจใฝ่รู ้
2.8 การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
2.9 ความรกัสามคัค ี
2.10 ความกตญัญกูตเวท ี
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
 
เน้ือหาสาระ 

1.การทกัทาย (Greeting) 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
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 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครผููส้อนชีใ้หผู้เ้รยีนไดเ้หน็ความส าคญัของการทกัทาย (Greeting) จะชว่ยท าใหผู้เ้รยีนมทีกัษะและ 
ประสบการณ์ในการฟัง-พดู สือ่สารระหว่างกนัไดม้ากขึน้ 
 2.ครเูน้นใหผู้เ้รยีนเหน็ว่าการทกัทาย (Greeting) เปรยีบเสมอืนความประทบัใจแรก ซึง่มคีวามส าคญั 
มากกบัทุกวฒันธรรมทุกชาตทิุกภาษา ดงันัน้นกัเรยีนจงึควรเรยีนรูก้ารทกัทายและแนะน าตวัเองอย่างถูกตอ้ง 

 

 ขัน้สอน 
3.ครแูละผูเ้รยีนฝึกทกัษะโดยการกล่าวค าทกัทายอย่างเป็นทางการ (Formal Greeting) เช่น 

Good morning (สวสัดตีอนเชา้ใชก้ล่าวสวสัดตีัง้แต่เชา้จนถงึเทีย่งวนั) 
Good afternoon (สวสัดตีอนบ่ายใชก้ล่าวสวสัดตีัง้แต่หลงัเทีย่งจนถงึเวลาหกโมงเยน็) 
Good evening (สวสัดตีอนเยน็ ใชก้ล่าวสวสัด ีตัง้แต่หลงัหกโมงเยน็จนถงึเวลากลางคนื) 
 

 
 

4.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะฟัง และพดู โดยการทกัทายอย่างเป็นทางการ (Informal Greeting) เช่น Hello  
(สวสัด)ี หรอื Hi (สวสัด)ี 
 

 
ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ เวลาเราทกัทายใคร หากเราทราบชื่อของเขา เรากค็วรพดูชื่อของเขาในค าทกัทายนัน้ 

 เช่น Good morning, Lilly แต่หากเราไม่ทราบชื่ออาจใชค้ าว่า “Sir” เวลาทกัทายผูท้ีอ่าวุโสกว่าทีเ่ป็นผูช้าย หรอื 
“Madame” กบัผูท้ีอ่าวุโสกว่าทีเ่ป็นผูห้ญงิ เช่น Good evening, Sir. หรอื Good evening, Madame. 
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5.ครกูล่าวว่าในภาษาองักฤษนัน้ เป็นธรรมเนียมทีห่ลงัจากทกัทายแลว้จะตอ้งมกีารถามทุกขส์ขุ ซึง่ไม ่
ไดม้คีวามหมายลกึซึง้ แต่เป็นธรรมเนียมทีเ่ราควรจะตอ้งถาม ค าถามในภาษาองักฤษ ทีม่คีวามหมายว่า สบายดหีรอื 
เป็นอย่างไรบา้ง มอียูห่ลายประโยค ตวัอย่างเช่น 

การถามว่า สบายดีหรอื เป็นอย่างไรบ้าง การตอบรบั 
How do you do? 
How are you? (ค าถามทีเ่ป็นทางการ) 
How are you today?  
How are you this morning? 
How are you this afternoon? 
How are you this evening? 
How are you doing ?  
How is everything ?  
How is it going ? 
How are things with you? 
How have you been? (เป็นอย่างไรบา้ง 
ใชส้ าหรบัถามกรณีทีไ่ม่ไดพ้บกนันาน) 
Note ** How do you do? 
เป็นการทกัทายเมือ่เจอกนัครัง้แรก และไม่ใช่ค าถาม 

How do you do?  
I’m very well, thank you. (การตอบรบัทีเ่ป็นทางการ) 
I’m fine, thank you. (การตอบรบัทีเ่ป็นทางการ) 
I’m doing good.  
I’m okay. 
Great, thank you.  
Good, thanks. 
Alright, thanks. 
Pretty good, thank you.  
Not too bad, thanks. 

 
6.ผูเ้รยีนฟังการสนทนาโตต้อบกนัตาม LISTENING 1.1 : Listen to the conversation and practice  

with your friends. โดยเปิด CD ประกอบ ดงันี้ 

 
 

7.ผูเ้รยีนฝึกพดูโดยการสนทนาโตต้อบกนัตาม SPEAKING 1.2  : Practice the following  
conversation with friends. โดยฝึกพดูจากการเปิดแผ่น CD ดงันี้ 
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 8.ครอูธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทกัทายว่าเป็นมารยาททีเ่ราควรถามกลบัว่า “แลว้คุณล่ะ เป็นอย่างไร 
บา้ง” หลงัจากนัน้กต็อ้งมกีารถามถงึ สขุภาพหรอือาจจะพดูถงึสถานการณ์ทัว่ไป ซึง่เป็นมารยาททีค่วรท าและ 
เป็นเรื่อง ทีส่ าคญัในภาษาองักฤษ 

การถามค าถามกลบัเมื่อมคีนถามเรา (ถา้เราสบายด)ี 
And you? 
How about you? 
What about you? 

ถา้เพื่อนหรอืคนรูจ้กั ไม่สบาย  เราอาจจะพดูกบัคนเหล่านัน้ว่า 
I hope you feel better soon! 
Get well soon! 
 
 
 
 

 9.ผูเ้รยีนฟังการสนทนาจาก LISTENING 1.3 : Listen to the following conversation and repeat. โดยครู
เปิด CD ใหฟั้งการสนทนาโตต้อบกนั ดงันี้ 
 

 
 

 10.ผูเ้รยีนจบัคู่กนัเพื่อฝึกพดูโตต้อบระหวา่งกนัจาก SPEAKING 1.4 : Practice the conversation 
with your friends. โดยครเูปิด CD ใหฝึ้กพดู และใชส้ือ่ Power Point หรอืหนงัสอืเรยีนประกอบ ดงันี้ 
 



 19 

 
 11.ครแูนะน าใหผู้เ้รยีนทบทวนวา่การรูจ้กัเพื่อนทีด่แีละมเีครอืขา่ยทางสงัคมทีด่นีัน้ส าคญัต่อการพฒันาตนเอง
อย่างไร โดยสามารถบรูณาการกบัการรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคมในประเทศไทย 

 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์
12.ครสูุม่ตวัอย่างใหผู้เ้รยีนใหแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการฟัง การพดู การเขยีน และการสนทนา 

โตต้อบระหว่างกนั เพื่อน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัต่อไป 
13.ครแูละผูเ้รยีนร่วมกนัยกตวัอย่างบทสนทนาระหว่างกนั และพูดโตต้อบกนั เพื่อเป็นการทบทวนอกีครัง้ 
14.สรุปโดยการถาม-ตอบ เพื่อประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัและประเมนิผูเ้รยีนตามแบบฟอรม์ต่อไปนี้ 

ชื่อผูเ้รยีน 
ประสบการณ์พืน้ฐานการเรยีนรู ้

วธิกีารเรยีนรู ้
ความรู ้ ทกัษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

 
สือ่และแหล่งการเรียนรู ้

1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์แผ่น CD และ PowerPoint 
5.Worksheet 
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หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

การวดัผลและการประเมินผล 

 วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4 ตรวจกจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรมน าความรู ้
5. ตรวจแบบประเมนิ Worksheet 
6. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนั 

พงึประสงค ์
 

เครื่องมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
4 ตรวจกจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรมน าความรู ้
5.  แบบประเมนิผล Worksheet 
6.  แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีน

 ร่วมกนัประเมนิ 
 

เกณฑก์ารประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. กจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรมน าความรู้ มเีกณฑผ์่าน 50% 
5. แบบประเมนิ Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
6. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู ่

กบัการประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ผูเ้รยีนควรฝึกทกัษะการฟัง การพดู การเขยีน และการสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัการทกัทาย เพือ่น าไปใชไ้ด้
จรงิในชวีติประจ าวนั 
 2.ท ากจิกรรม Worksheet 
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แบบประเมินผลการส่งเสริมคณุธรรมพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนคุณธรรมพืน้ฐานมคีวามชดัเจน เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ และน าไปสูก่ารปฏบิตัไิด้ 
อย่างเป็นรูปธรรม จงึมกีารประเมนิรายการแต่ละขอ้แลว้เขยีนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัคุณภาพตามความเป็น
จรงิ โดยก าหนดน ้าหนกัคะแนน ดงันี้ 5 = ดมีาก, 4 = ด,ี 3 = พอใช,้ 2 = ควรปรบัปรุง, 1 = ใชไ้ม่ได ้

รายการ พฤติกรรมบ่งช้ี 
ระดบัคณุภาพ 

5 4 3 2 1 

1.ความขยนั 
ผูท้ีม่คีวามขยนั คอื ผูท้ีต่ ัง้ใจท าจรงิจงัต่อเนื่องในเรือ่งทีถู่กทีค่วร สูง้าน มี
ความพยายาม ไมท่อ้ถอย อดทน กลา้เผชญิอุปสรรค 

     

2.ประหยดั 
 ผูท้ีม่คีวามประหยดั คอื ผูท้ีด่ าเนินชวีติความเป็นอยู่เรยีบงา่ย รูจ้กัฐานะ
การเงนิของตน คดิก่อนใชค้ดิก่อนซือ้ เกบ็ออม ถนอมใชท้รพัยส์นิสิง่ของอย่าง
คุม้ค่า ไมฟุ่่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รูจ้กัท าบญัชรีายรบั-รายจ่ายของตนเองเสมอ 

     

3.ความซื่อสตัย ์
ผูท้ีม่คีวามซื่อสตัย ์คอื ผูท้ีม่คีวามประพฤตติรงทัง้ต่อหน้าที ่ต่อวชิาชพี ตรง
ต่อเวลา ไมใ่ชเ้ล่หก์ล คดโกง รบัรูห้น้าทีข่องตนเองและปฏบิตัเิตม็ทีถู่กตอ้ง 

     

4.ความมวีนิยั 
ผูท้ีม่วีนิยั คอื ผูท้ีป่ฏบิตัตินในขอบเขต กฎ ระเบยีบสถานศกึษา สถาบนั/
องคก์ร/สงัคมและประเทศ โดยทีย่นิดปีฏบิตัอิย่างเต็มใจ 

     

5.ความสุภาพ 

ผูท้ีม่คีวามสุภาพ คอื ผูท้ีอ่่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่
กา้วรา้ว วางอ านาจขม่ผูอ้ื่น เรยีบรอ้ย อ่อนโยน ละมนุละมอ่ม มกีริยิามารยาทดี
งาม มสีมัมาคารวะ แต่ในเวลาเดยีวกนัยงัคงมคีวามมัน่ใจในตนเอง วางตน
เหมาะสมตามวฒันธรรมไทย 

     

6.ความสะอาด 
ผูท้ีค่วามสะอาด คอื ผูร้กัษาร่างกาย ทีอ่ยู่อาศยั สิง่แวดลอ้มถูกตอ้งตาม
สุขลกัษณะ ปราศจากความมวัหมองทัง้กาย ใจและสภาพแวดลอ้ม มคีวามผ่อง
ใสเป็นทีเ่จรญิตาแก่ผูพ้บเหน็ 

     

7.ความสามคัค ี

ผูท้ีม่คีวามสามคัค ีคอื ผูท้ีเ่ปิดใจกวา้งรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ รูบ้ทบาท
ของตนในฐานะผูน้ าและผูต้ามทีด่ ีมุง่ม ัน่ต่อการรวมพลงัช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั
เพือ่ใหง้านส าเรจ็ แกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้ได ้มเีหตุผล ยอมรบัความ
แตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม ความคดิ ความเชือ่ พรอ้มทีจ่ะปรบัตวัเพือ่
อยู่รว่มกนัอย่างสนัต ิ

     

8.ความมนี ้าใจ 
ผูท้ีม่นี ้าใจ คอื ผูใ้หแ้ละผูอ้าสาชว่ยเหลอืสงัคม รูจ้กัแบ่งปัน เสยีสละความสุข
ส่วนตน เพือ่ประโยชน์แก่ผูอ้ื่น เขา้ใจ เหน็ใจผูท้ีม่คีวามเดอืดรอ้น ลงมอื
ปฏบิตักิารเพือ่บรรเทาปัญหา หรอืร่วมสรา้งสรรคส์ิง่ดงีามใหเ้กดิขึน้ในชุมชน 

     

รวมคะแนนทีไ่ด.้.....................................คะแนน 

 
ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม……….…………………………………….………………….………………………………..… 

ผูป้ระเมนิ.....……………............. เกณฑก์ารประเมินระดบัคณุภาพ 

28-30 คะแนน = ดมีาก 15-19 คะแนน = ควรปรบัปรุง 

25-27 คะแนน = ด ี 0-14 คะแนน = ใชไ้มไ่ด ้

20-24 คะแนน = พอใช ้
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แบบประเมินผลการเรียนรู ้
ค าช้ีแจง ใหป้ระเมนิรายการแต่ละขอ้แลว้เขยีน เครื่องหมาย / ลงในช่องระดบัคุณภาพตามความเป็นจรงิ โดยก าหนด
น ้าหนกัคะแนน ดงันี้ 5 = ดมีาก, 4 = ด,ี 3 = พอใช,้ 2 = ควรปรบัปรุง, 1 = ใชไ้ม่ได ้

รายการประเมนิ 
ระดบัคณุภาพ 

5 4 3 2 1 
1.ผลการเรยีนทีค่าดหวงัมคีวามชดัเจน ครอบคลมุพฤตกิรรมทุกดา้น (KAP)      
2.เน้ือหาสาระมคีวามถูกตอ้ง  ครอบคลุม และชดัเจน      
3.กจิกรรมการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั      
4.กจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามหลากหลาย น่าสนใจและเน้นกระบวนการคดิ การฟัง การ
พดู การอ่าน การดแูละการเขยีน 

     

5.กจิกรรมการเรยีนรูเ้น้นใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตัจิรงิ      
6.กจิกรรมการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนคน้พบค าตอบดว้ยตนเอง      
7.กจิกรรมการเรยีนรูเ้พยีงพอทีจ่ะสง่ผลใหบ้รรลุผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั      
8.กจิกรรมการเรยีนรูท้ีก่ าหนดสามารถน าไปปฏบิตักิารสอนไดจ้รงิ      
9.มสีือ่ทีส่อดคลอ้งกบักจิกรรมและเป็นสือ่ทีเ่น้นกระบวนการคดิ      
10.มกีารวดัผลประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั      
11.วธิกีารวดัผลสอดคลอ้งกบักจิกรรมการเรยีนรู ้      
12.มกีารก าหนดเกณฑก์ารประเมนิผลไวอ้ย่างชดัเจนและเหมาะสม      

รวม      
ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
1.กระบวนการคดิทีใ่ช ้คอื……….…………………………………….………………….……….......……….……… 
……….……………………………………………………………………………..………........................................ 
2.สิง่ทีค่วรปรบัปรุง คอื……….…………………………………….…..…………………………….….......….…….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………..……… 

ผูป้ระเมนิ…………………………………………… 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 2 หน่วยที่ 1 

รหสัวิชา 2000-1203  ภาษาองักฤษฟัง-พูด 1 สอนครั้งที่ 2 (3-4) 
ช่ือหน่วย/เรื่อง การทกัทาย (Greeting) การแนะน า (Introduction) 
การกล่าวลา (Saying Goodbye) 

จ านวน 2 ช.ม. 

 

 

สาระส าคญั 
 การทกัทาย (Greeting) ในภาษาองักฤษจะแบง่การทกัทายออกเป็น 2 ระดบั ตามสถานการณ์คอื การทกัทาย
อย่างเป็นทางการ (Formal Greeting) ซึง่ใชก้บัผูท้ีอ่าวุโสกวา่ เจา้นาย หรอืคนทีไ่ม่คุน้เคย และการทกัทายอย่างไม่เป็น
ทางการ (Informal Greeting) ใชก้บัเพื่อนหรอืคนใกลช้ดิและการตอบรบั การทกัทาย ควรจะเป็นในระดบัเดยีวกบัค า
ทกัทาย 

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
2.ใชค้ าศพัท ์ส านวนในการฟัง ด ูและสนทนาโตต้อบสือ่สารในการแนะน า 
3.ใชค้ าศพัท ์ส านวนภาษาในการฟัง ด ูและสนทนาโตต้อบสือ่สารในการกล่าวลาได้ 
4.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา

ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 
4.1 ความมมีนุษยสมัพนัธ ์  4.6 การประหยดั 
4.2 ความมวีนิยั   4.7 ความสนใจใฝ่ร ู
4.3 ความรบัผดิชอบ   4.8 การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
4.4 ความซื่อสตัยส์จุรติ  4.9 ความรกัสามคัค ี
4.5 ความเชื่อมัน่ในตนเอง  4.10 ความกตญัญกูตเวท ี

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
 

เนื้ อหาสาระ 
 2.การแนะน า (Introduction) 

3.การกล่าวลา (Saying Goodbye) 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
1.ครกูล่าวถงึการสนทนาหลงัจากทีม่กีารทกัทาย กค็วรทีจ่ะมกีารแนะน าตวัเอง หรอืแนะน าใหบ้คุคลรูจ้กักนั ซึง่

เป็นมารยาททีด่ทีางสงัคม ซึง่เป็นการเชื่อมโยงบุคคลใหรู้จ้กักนัเพื่อทีจ่ะมโีอกาส สรา้งสมัพนัธไมตรกีนัต่อไปการ
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แนะน าใหรู้จ้กักนัควรท าใหถู้กตอ้งกาละเทศะเพื่อเป็นการ สง่เสรมิภาพลกัษณ์ของเรา การแนะน าแบ่งเป็นสองแบบคอื
การแนะน าบุคคลใหรู้จ้กักนัและการแนะน าตวัเอง 

2.ครแูละผูเ้รยีนช่วยกนับอกหลกัในการแนะน า ไดแ้ก ่
 ควรบอกชื่อและนามสกุลของบคุคลทีเ่ราแนะน า 
 แนะน าผูท้ีม่อีายุน้อยใหรู้จ้กักบัผูใ้หญ่ 
 เอ่ยชื่อของบุคคลทีม่ตี าแหน่งสงูกว่าก่อน 
 ถา้เป็นบุคคลทีม่ตี าแหน่งเท่าเทีย่มกนั เราควรแนะน าผูห้ญงิกอ่น 
 ถา้เป็นการแนะน ากลุ่มใหรู้จ้กับุคคล ควรแนะน ากลุ่มก่อน 
 ควรใชน้ ้าเสยีงและถอ้ยค าทีส่ภุาพอ่อนโยน 

 

 ขัน้สอน 
  3.ครอูธบิายการแนะน าตวัเอง (Introducing yourself) ซึง่การแนะน าตวัเองเป็นเรื่อจ าเป็น เน่ืองจากว่า 
คู่สนทนาหรอืผูฟั้งเป็นบุคคลทีเ่ราไม่คุน้เคย ดงันัน้หลงัจากทีม่กีารทกัทายเราควร บอกชื่อ นามสกุลของเราให ้
คู่สนทนารูจ้กั เพื่อทกัทายกนัในคราวต่อไป หลงัจากนัน้อาจมกีารบอกขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตวัเรา เช่น บอกอาย ุ
อาชพี ทีอ่ยู ่เป็นตน้ ส านวนการพดูแนะน าตนเอง เช่น  
 

 
 

  4.ผูเ้รยีนฝึกพดูแนะน าตวัเองจาก SPEAKING 1.5: Use the statement below to introduce yourself to 5 of 
your friends, ask their names, and write their names in the table below.  

 
 

  5.ครใูชเ้ทคนิคการอธบิายการแนะน าบุคคลอื่น (Introducing Someone else) โดยใชส้ือ่ PowerPoint หรอื
หนงัสอืเรยีนประกอบ ซึง่เป็นการแนะน าบุคคลสองฝ่ายทีไ่ม่เคยพบกนัมาก่อนใหรู้จ้กักนั โดยมกีารบอกชื่อเตม็หรอื 
ชื่อเล่น ถา้เป็นการทกัทายทีเ่ป็นทางการ อาจจะมกีารบอกถงึต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 
หลงัจากนัน้อาจมกีารพดูคยุถามถงึ ดนิฟ้าอากาศ, การเดนิทาง, ครอบครวั, เชือ้ชาต,ิ บา้นเกดิ, งานอดเิรก ,...... 
(ไม่ควรชวนคุยเรื่อง ศาสนา หรอื การเมอืง) 
  6.ครแูละนกัเรยีนยกตวัอย่างประโยคทีค่วรพดูแนะน าบุคคลอื่น ไดแ้ก่ 
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 7.ครแูนะน าและใหข้อ้สงัเกตในการกล่าวแนะน าบุคคลอื่น ดงันี้ 
  Note :  

Mr. (มสิเตอร)์ ใชก้บัผูช้ายอายมุากกว่า 18 ปีทีย่งัไมแ่ต่งงานหรอืแต่งงานแลว้กไ็ด ้
Mr. + ชื่อ และ นามสกุล เช่น Mr. David Beckham 
Miss. (มสิ) ใชก้บัผูห้ญงิทีอ่ายมุากกว่า 18 ปีทีย่งัไมแ่ต่งงาน 
Miss + ชื่อ และ นามสกุล เช่น Miss Anne Hattaways  
Mrs. (มสิซสิ) ใชก้บัผูห้ญงิทีอ่ายุมากกว่า 18 ปีทีแ่ต่งงานแลว้ 
Mrs. + นามสกุล เช่น Mrs. Beckham (หมายถงึ Victoria Becham ทีแ่ต่งงานกบั Mr. David Beckham) 
Ms. (มซิ) ใชก้บัผูห้ญงิทีเ่ราไมท่ราบหรอืไม่แน่ใจว่าผูห้ญงิคนนัน้แต่งงานหรอืยงั 
Ms. + ชื่อ และ นามสกุล เช่น Ms. Jennifer Aniston 

 8.ครใูชเ้ทคนิคการอธบิายถงึการแสดงความยนิดทีีไ่ดรู้จ้กั (Expressing pleasure to have met someone) 
โดยการบอกว่ายนิดทีีไ่ดรู้จ้กั : หลงัจากทีม่กีารทกัทายแลว้ กเ็ป็นมารยาททีต่อ้งบอกว่า “ยนิดทีีไ่ดรู้จ้กั” (โดยสว่นมาก
จะใชก้บับุคคลทีเ่ราไม่เคยรูจ้กัมาก่อน เช่น เพื่อน ลกูคา้ หรอืบุคคลทีอ่ายุมากกวา่) 
 9.ครกูล่าวแสดงความยนิดทีีไ่ดรู้จ้กั และผูเ้รยีนมกีารสนทนาตอบรบั ดงันี้ 
 

 
 

  10.ครแูนะน าการใช ้Nice to meet you ดงันี้ 
 Note : Nice to meet you. ใชใ้นแสดงความยนิดเีมื่อพบกนัครัง้แรก เมื่อตอ้งการแสดงความยนิด ีในการพบ
กนัครัง้ทีส่องควรใช ้Nice to see you again. 
 11.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟัง โดยเปิด CD ตาม LISTENING 1.6 : Listen to the following conversation 
and practice with friends. ดงันี้ 
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  12.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดู โดยเปิด CD ประกอบตาม SPEAKING 1.7 : Use above conversation and 
practice with your friends. 
  13.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟัง โดยเปิด CD ประกอบตาม LISTENING 1.8 : Introducing people. 
Listening and complete the conversation by changing “A” and “B”to the name given in the table. 

 
 

  14.ผูเ้รยีนฝึกพดู โดยเปิด CD ประกอบตาม SPEAKING 1.9 : Complete the statement below by using 
your name and introduce yourself to 5 of your friends. ดงันี้ 
 

 
 

  15.ครแูสดงประโยคการกล่าวลา (Goodbye) และอ่านโดยออกเสยีงใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ ดงันี้ 
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  16.หลงัจากนัน้อาจตามดว้ย การอวยพรขอใหค้นทีเ่ราพดูดว้ยมคีวามสขุ 

 
  
  17.ผูเ้รยีนฝึกพดู SPEAKING 1.10: Practice the conversation with your friends. ดงันี้ 
 

 
 

  18.ผูเ้รยีนจบัคู่กนัเพื่อฝึกฟังและพดูตาม LISTENING 1.11 : Listen to the conversation and repeat. 
โดยเปิด CD ประกอบ ดงันี้ 
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  19.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ า Worksheet 1: Read the context for each question, then arrange the words into 
sentences.  
 

 
 
 
 
 

  20.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ า Worksheet 2: Listen to the conversations and complete the dialogs. โดยแบง่
ผูเ้รยีนตามรปูภาพ ดงันี้ 
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21.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ า Worksheet 3 : Choose the best answer. 
 

 
 

 22.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ า Worksheet 4: Listen to the introductions and complete the sentences. 
1) Good morning, everybody. May I introduce myself? My name is Jane Hudson. I come from 

___________. I work for a computer company. I’m an ___________ 
2) Good afternoon, my name Nick Johnson . I am ______ years old. My main interest is 

international______________, and I would like to work for an international company after I graduate. 
3) Hello, allow me to introduce myself. I am __________ Anderson. I'm 20 years old. I'm from 

England. I live in Dorchester. My mum is a _____________ and my dad is a chef. I've got a little sister, her 
name is Natalie.  

4) Hi, my name is Rob. I am _________ years old. I am from Spain, and I have got ________ brother. 
He's 1 year old, his name is Patric.  
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5) Let me introduce myself. My name is Emma. I am a student, I´m 18 years old. I study in a high school 
located in the beautiful city of_______________. I love to travel with my friends and go camping. My favorite 
colors are _________and brown. One of my passions is studying english!!  
 23.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ า Worksheet 5: Work in a group of 3. Talk about the topics below with your 
friends. 

 
 

 24.ครเูน้นใหม้กีารบรูณาการกบัวชิาอื่น ๆ เช่น คอมพวิเตอร ์ภาษาไทย หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และ
อื่น ๆ เป็นตน้ ดงันี้ 
  -การใชร้ปูแบบของการเขยีน การรายงานหน้าชัน้เรยีน การอธบิายและอภปิราย 
  -การวพิากษ์วจิารณ์แสดงความคดิเหน็ และการอ่าน เป็นตน้ 
  - การคน้หาทางเวบ็ไซต ์และการพมิพง์านทางคอมพวิเตอรเ์พื่อรายงาน 
 

สรปุและการประยกุต์ 
  25.ครสูุม่ตวัอย่างใหผู้เ้รยีนตอบค าถามเป็นรายบุคคล 
  26.ผูเ้รยีนวเิคราะหเ์น้ือหาการเรยีนการสอนและหาขอ้สรุปเป็นความคดิรวบยอดเพื่อน าไปประยกุตใ์ชต่้อไป 
พรอ้มขอ้เสนอแนะตนเอง 
  27.ประเมนิธรรมชาตขิองผูเ้รยีน และวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายกลุ่มตามวธิกีารเรยีนรู ้

ชื่อผูเ้รยีน 
ธรรมชาตขิองผูเ้รยีน 

วธิกีารเรยีนรู ้
ความสนใจ สตปัิญญา วุฒภิาวะ 

1.     
2.     
3.     
     

แบบวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายกลุม่ตามวธิกีารเรยีนรู ้
ชื่อกลุ่ม…………….. 

1. 
2. 
3. 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.แผ่นใส 
5.สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์แผ่น CD, PowerPoint 
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6.แบบประเมนิผล Worksheet 
 

หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจ Worksheet 
5.  การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ

 ประสงค ์
 เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
4.  แบบประเมนิผล Worksheet 
5.  แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีน

ร่วมกนัประเมนิ 
 

 เกณฑก์ารประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
  เกณฑก์ารประเมนิ  มเีกณฑ ์4 ระดบั คอื 4= ดมีาก, 3 = ด,ี 2 = พอใช ้, 1= ควร 

   ปรบัปรุง 
4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
5 แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั 

   การประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
1.แนะน าใหผู้เ้รยีนฟัง อ่าน พดู เขยีนและสนทนาโตต้อบเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแนะน า (Introduction) 

และการกล่าวลา (Saying Goodbye) 
2.ท ากจิกรรมฝึกทกัษะ Worksheet 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 3 หน่วยท่ี 2 

รหสัวิชา 2000-1203  ภาษาองักฤษฟัง-พูด 1 สอนครัง้ท่ี 3 (5-6) 
ชื่อหน่วย/เรือ่ง ครอบครวั (Family) จ านวน 2 ช.ม. 

 

 

สาระส าคญั 
 ครอบครวั (Family) ถอืเป็นสถาบนัทีม่คีวามส าคญัมาก ขนาดของครอบครวัแต่ละครอบครวัจะแตกต่างกนัไป 
บางครอบครวัอาจมเีพยีง พ่อ แม่ ลกู แต่บางครอบครวัมทีัง้ปู่  ยา่ ตา ยาย พ่อแม่ พีน้่อง เป็นตน้ ดงันัน้ จงึจ าเป็นตอ้งมี
การล าดบัญาตใิหถู้กตอ้ง และน าค าศพัทภ์าษาองักฤษมาใชใ้นการสนทนาโตต้อบกนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1.อธบิายค าศพัทเ์กีย่วกบัการล าดบัญาตไิด ้
2.ฟัง พดู อ่าน เขยีน และสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัครอบครวัไดเ้หมาะสมตามมารยาททางสงัคม และ

วฒันธรรม 
3.ใช้ไวยากรณ์การแสดงความเป็นเจ้าของในการฟัง ดู พูด อ่าน เขยีน และสนทนาโต้ตอบได้อย่าง

ถูกตอ้ง 
4.แสดงความรูเ้กีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกช่องทางการจดัจ าหน่ายได้ มกีารพฒันาคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 

4.1 ความมมีนุษยสมัพนัธ ์  4.6 การประหยดั 
4.2 ความมวีนิยั   4.7 ความสนใจใฝ่รู ้

 4.3 ความรบัผดิชอบ   4.8 การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
 4.4 ความซื่อสตัยส์จุรติ  4.9 ความรกัสามคัค ี

4.5 ความเชื่อมัน่ในตนเอง  4.10 ความกตญัญกูตเวท ี
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู ้

ดว้ยตนเอง 
 

เน้ือหาสาระ 
1.การล าดบัญาต ิ(Family Tree) 
2.การถามและการตอบเกีย่วกบัครอบครวั 
3.ไวยากรณ์ (Grammar) การแสดงความเป็นเจา้ของ (Possessive Forms) 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้
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ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ผูเ้รยีนน ารปูภาพของบุคลลทีอ่ยู่ภายในครอบครวัมาแสดงใหเ้พื่อนร่วมชัน้ด ูและร่วมสนทนาพดูคุยกนัเรื่อง
การเรยีกล าดบัญาตขิองตนเองแต่ละคน 
 2.ครแูละผูเ้รยีนคน้หาค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีกญาตแิต่ละคน ว่าควรจะใชค้ าใดจงึจะเหมาะสมทีส่ดุ 
 3.ผูเ้รยีนอ่านและออกเสยีงค าศพัทภ์าษาองักฤษทีเ่กีย่วกบัญาต ิ
 

 ขัน้สอน 
 4.ครผููส้อนใชเ้ทคนิคการอธบิาย สาธติ แสดงรปูภาพประกอบ พรอ้มทัง้จบัคู่สนทนาฝึกฟังและพดู และใชส้ือ่ 
Power Point หรอืหนงัสอืเรยีน และเปิด CD ประกอบการเรยีนการสอนเกีย่วกบั 

1) การล าดบัญาต ิ(Family Tree) 
2) การถามและการตอบเกีย่วกบัครอบครวั 
3) ไวยากรณ์ (Grammar) การแสดงความเป็นเจา้ของ (Possessive Forms) 

 5.ครนู าแผนผงัรปูภาพการล าดบัญาตมิาแสดงใหผู้เ้รยีนด ูและอ่านออกเสยีงค าศพัทแ์ต่ละค าใหถู้กตอ้งตาม
หลกัไวยากรณ์ ดงันี้ 

 
 6.ผูเ้รยีนฝึกฟังและพดูออกเสยีงค าศพัทภ์าษาองักฤษทีน่่าสนใจเกีย่วกบัครอบครวั ดงันี้ 
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 7.ครเูปิด CD ใหผู้เ้รยีนฟังเกีย่วกบัการล าดบัญาตขิองครอบครวัปีเตอร ์

8.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟัง LISTENING 2.1 : Listen about Robert’s family from the family tree. ดงันี้ 

 
 

9.ครอูธบิายค าศพัทเ์กีย่วกบัการถามและการตอบเกีย่วกบัครอบครวั 
 10.ครใูชป้ระโยคค าถาม และเป็นผูถ้ามในการสนทนากนั สว่นผูเ้รยีนเป็นผูต้อบ 
 
 
 11.เมื่อผูเ้รยีนฝึกฟังและพดูจนเกดิความช านาญแลว้ ใหจ้บัคู่สนทนากนั ดงันี้ 
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 12.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูตาม Speaking 2.2 ดงันี้ 

 
 

 13.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังตาม Listening 2.3 Ken and lilly are asking each other about their family. 

 
14.ครแูละผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูตาม Speaking 2.4 ดงันี้ 
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 15.ครเูปิด CD ใหผู้เ้รยีนฟัง และแปลค าศพัทใ์หผู้เ้รยีนฟัง จากนัน้ใหผู้เ้รยีนเตมิค าทีจ่ะพดูลงในช่องว่าง
เกีย่วกบัครอบครวันี้ใหส้มบรูณ์ ตาม Listening 2.5 Listen about this family, complete the passage, then draw a 
family tree. 

 
  

16.ครเูปิด CD เพื่อใหผู้เ้รยีนฝึกทกัษะการพดูตาม Speaking 2.6 Read the conversation and practice  
with your friends. จากนัน้ ครแูละผูเ้รยีนกช็่วยกนัแปลความหมายของแต่ละประโยค 

 
 

 17.ผูเ้รยีนฝึกพดูตาม Speaking 2.7 Read the conversation and practice with your friends. จากนัน้ครู
และผูเ้รยีนช่วยกนัแปลความหมายของแต่ละประโยค ดงันี้ 
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18.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟัง โดยครเูปิด CD ใหฟั้งตา Listening 2.8 Listen about Ashley’s faily and answer 
the questions. 

 

 
 

19.ครอูธบิายหลกัการใชไ้วยากรณ์ (Grammar) การแสดงความเป็นเจา้ของ (Possessive Pronoun) 
เพื่อใหผู้เ้รยีนน าไปใชใ้หถู้กตอ้ง ดงันี้ 

 
 

20.ครเูน้นวธิกีารใช ้The Apostrophe S เพื่อใหผู้เ้รยีนน าไปใชใ้หถู้กตอ้ง ดงันี้ 
The apostrophe s (‘s) คอืสว่นทีน่ ามาแสดงความเป็นเจา้ของ ของค านามทีอ่ยู่ตวัแรก (ใชก้บัสิง่ทีม่ชีวีติ) 

และตอ้งตามดว้ยค านานอกีตวัหนึ่ง 
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ค านามเอกพจน์ : ใหใ้ส ่'s หลงัค านามนัน้ไดเ้ลย เช่น 
Kate Kate’s dress .   John John’s jeans . 
My father My father’s coffee . Her friend Her friend’s shoes . 

ค านามพหพูจน์ : ลงทา้ยดว้ย s ใหใ้สเ่ฉพาะ ( ' ) เท่านัน้ เช่น 
The boys The boys’ aeroplanes .  The students The students’ mobile phone.  

My parents My parents’ clothes .  
22.ผูเ้รยีนทกัษะการฟังจาก 2.9 Possessive Pronouns. จากนัน้ครแูละผูเ้รยีนช่วยกนัแปลความหมายของแต่

ละประโยค ดงันี้ 

 
 23.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ ากจิกรรม Worksheet 1; Complete the sentences with the words given below. 

 
 

24.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ ากจิกรรม Worksheet 2; Complete the sentences with possessive forms. 
 



 42 

 
 

 
 
 
 
 
 
25.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ ากจิกรรม Worksheet 3; Describing family. Draw Jennifer’s family tree. 
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 26.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ ากจิกรรม Worksheet 4; Match the family members with their meaning. 
1. Grandfather Grandmother ______ 

2. Brother-in-law / Sister-in-law ____ 

3. Husband / Wife ______________ 

4. Uncle / Aunt ______________ 

5. Stepfather / Stepmother _______ 

6. Stepsister / Stepbrother _______ 

7. Nephew / Niece ____________ 

8. Mother-in-law / Father-in-law ____ 

9. Son / Daughter _______________ 

10. Cousin _______________ 

a. Son or daughter of your stepmother or 
stepfather  

b. Your female or male child. 

c. Your uncle or aunt child 

d. Your parents’ brother or sister 

e. The person that your mother or father 
remarries with. 

f. Brother or sister of the person you marry 

g. Father or mother of a person you marry 

h. The man or woman you marry 

i. Your parents’ parents 

j. Your brother or sister’s children. 

 27.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ ากจิกรรม Worksheet 5; Listen to the conversation and choose the right answer. 
ดงันี้ 

1. A : So, what does your mother do for a living?  
 B : She's a _____________.  

2. A : How many people are in your family?  
 B : There are _____________  people in my family.  

3. A : How old is your sister?  
 B : She is _____________  years old.  

4. A : Where do your parents live now?  
 B : They live in _____________ . 

5. A : How many brothers and sisters do you have?  
 B : I have _____________ sisters.  

6. A : What is your sister's name?  
 B : Her name is _____________.  

7. A : Where does your mother work?  
 B : She works in a _____________.  

8. A : How long have you been in Australia?  
 B : Since _____________.  

9. A : Do you have any children?  
 B : Yes, I have _____________ sons.  

10. A : Where did you and your wife meet?  
 B : We met at a _____________ party.  

 28.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ ากจิกรรม Worksheet 6; Choose the best answer. 
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1. So, what does your mother do for a living? 
A. She lives in Sydney.   B. She's an engineer. 
 C. Her name is Jackie.   D. She is very handsome. 
2. How many people are in your family? 
 A. There are six people in my family. B. My father has three brothers. 
 C. My brother isn't married.   D. There are five trees in the garden at my house. 
3. How old is your cousin? 
 A. Since 1978.    B. He's seventeen. 
 C. She turned 20 in June.   D. I cannot remember. 
4. What do your parents do? 
 A. They're both lawyers.   B. They're from Australia. 
 C. They live in America.   D. They are so nice. 
5. How many sisters do you have? 
 A. I'm single.    B. I have three sisters. 
 C. I live with my brothers.   D. I am the only child. 
6.What is your cousin’s name? 
 A. Her name is Kathy.   B. Call me Kathy. 
 C. Everyone calls her Kathy.  D. She is Kathy. 
7.What does your aunty do? 
 A. She's a teacher.   B. She loves her work. 
 C. She works in a library.   C. She works at school. 
8. When did you move to Bangkok? 
 A. From 1984.    B. Since 1993. 
 C. On September 21st.   D. For 1999. 
9. Do you have any brother? 
 A. Yes, two daughters.   B. Yes, I like children. 
 C. Yes, two brothers.   D. No, I haven’t. 
10. Where did you and your wife first meet? 
 A. We met last winter.   B. We met at a Christmas party. 
 C. My wife and I got married in June. D. We met in Paris. 
29.ผูเ้รยีนแต่ละคนวาดแผนผงัการล าดบัครอบครวัของตนเอง Draw your family tree. 
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30.ครแูนะน าใหผู้เ้รยีนปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงด ีช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัอย่างสม ่าเสมอ 

 

ขัน้สรปุและการประยุกต ์
31.ครแูละผูเ้รยีนชว่ยกนัสรุป โดยการฝึกฟังและพดู เป็นการสนทนาโตต้อบซึง่กนัและกนั 
 
 
32.ประเมนิผูเ้รยีนตามแบบฟอรม์ต่อไปนี้ 

ชื่อผูเ้รยีน 
ธรรมชาตขิองผูเ้รยีน 

วธิกีารเรยีนรู ้
ความสนใจ สตปัิญญา วุฒภิาวะ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

แบบประเมนิประสบการณ์พืน้ฐาน 

ชื่อผูเ้รยีน 
ประสบการณ์พืน้ฐานการเรยีนรู ้

วธิกีารเรยีนรู ้
ความรู ้ ทกัษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์แผ่น CD และ PowerPoint 
5.แบบประเมนิผล Worksheet 
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หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิผล Worksheet 
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีนร่วมกนั

ประเมนิ 
 

 เกณฑก์ารประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
5 แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.ท ากจิกรรมฝึกทกัษะจาก Worksheet 
 2.ผูเ้รยีนควรฝึกทกัษะการฟังและพดูจาก CD ประกอบการเรยีน 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 4 หน่วยที่ 3 

รหสัวิชา 2000-1203  ภาษาองักฤษฟัง-พูด 1 สอนครั้งที่ 4 (7-8) 
ชื่อหน่วย/เรือ่ง การบอกและการถามวนัท่ีและเวลา (Telling and 
asking date and time) 

จ านวน 2 ช.ม. 
 

สาระส าคญั 
 การบอก หรอืการถามเกีย่วกบัวนัและเวลานัน้ ผูเ้รยีนควรจะใชค้ าศพัทใ์นการฟัง ด ูอ่าน เขยีน และสนทนาได้
อย่างเหมาะสม จงึตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจเพื่อน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1.สามารถฟัง อ่าน และเขยีนค าศพัทเ์กีย่วกบัวนัและเวลาได ้
2.สามารถฟัง อ่าน และเขยีนวนัในหนึ่งอาทติยไ์ด ้
3.สามารถฟัง อ่าน และเขยีนวนัในหนึ่งเดอืนได ้
4.สามารถอ่าน และเขยีนค าศพัทข์องเดอืนได ้
5.สามารถอ่าน และเขยีนค าศพัทข์องปี 
6.สามารถอ่าน และเขยีนการเขยีนวนั/เดอืน/ปีได ้
7.สามารถฟัง อ่าน ดแูละสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัวนัและวนัทีไ่ด ้
8.สามารถฟัง อ่าน ด ูและสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัเวลาได ้
9.สามารถฟัง อ่าน และน า In At On กบั Time หรอื Date มาใชใ้นการสนทนาโตต้อบได ้
10.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา 

 ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 
10.1 ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
10.2 ความมวีนิยั 
10.3 ความรบัผดิชอบ 
10.4 ความซื่อสตัยส์จุรติ 
10.5 ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
10.6 การประหยดั 
10.7 ความสนใจใฝ่รู ้
10.8 การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
10.9 ความรกัสามคัค ี
10.10 ความกตญัญกูตเวท ี

 

 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
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 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
 

เนื้ อหาสาระ 
1.ค าศพัทเ์กีย่วกบัวนัและเวลา  2.วนัในหนึ่งอาทติย ์
3.วนัในหนึ่งเดอืน    4.เดอืน 
5.ปี      6.การเขยีนวนั/เดอืน/ปี 
7.การถามเกีย่วกบัวนัและวนัที ่  8.เวลา 
9.การใช ้In At On กบั Time หรอื Date 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

  1.ครสูนทนากบัผูเ้รยีนเกีย่วกบัวนัและเวลาตามปีปฏทินิในประเทศไทยว่ามกีารนบัอย่างไรบา้ง 
  2.ครูและผูเ้รยีนช่วยกนัทบทวนค าศพัทเ์กีย่วกบัวนัเวลา ทีเ่คยศกึษามาบา้งแลว้ เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นการ

น าเขา้สูบ่ทเรยีนต่อไป 
 

ขัน้สอน 
  3.ครใูชร้ปูแบบการเรยีนแบบ TAI (Team Assisted Individualization) เพื่อเน้นผูเ้รยีนใหม้คีวามรู ้ความ 
เขา้ใจและน าทกัษะการเรยีนรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการอ่านค าศพัทเ์กีย่วกบัวนัและเวลา ดงันี้ 

Day = วนั Week = สปัดาห ์
Month = เดอืน Year = ปี 
Weekend = วนัสดุสปัดาห(์เสารแ์ละอาทติย)์ Weekdays = วนัธรรมดาทีไ่มใ่ช่วนัเสารห์รอืวนัอาทติย ์
Next week = สปัดาหห์น้า  Yesterday = เมื่อวานน้ี 
Today = วนัน้ี  Tomorrow = พรุ่งนี้ 
This week = สปัดาหน์ี้  Last week = สปัดาหท์ีแ่ลว้ 
Everyday = ทุกๆวนั  

   
 
 
 
  4.ครแูละผูเ้รยีนอ่านค าศพัท ์และแปลความหมายของค าศพัทเ์กีย่วกบัวนั ในหนึ่งอาทติย ์ (Days of the  
week) ดงันี้ 

Monday = วนัจนัทร ์ Tuesday = วนัองัคาร Wednesday = วนัพุธ 
Thursday = วนัพฤหสับด ี Friday = วนัศุกร ์ Saturday = วนัเสาร ์
Sunday = วนัอาทติย ์   

 5.ครแูละผูเ้รยีนอ่านค าศพัท ์และแปลความหมายของค าศพัทเ์กีย่วกบัวนั ในหนึ่งเดอืน (Days of the month) 
ดงันี้ 
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1st First 2nd Second 3rd Third 4th Fourth 
5th Fifth 6th Sixth 7th Seventh 8th Eighth 
9th Ninth 10th Tenth 11th Eleventh 12th Twelfth 
13th Thirteenth 14th Fourteenth 15th Fifteenth 16th Sixteenth 
17th Seventeenth 18th Eighteenth 19th Nineteenth 20th Twentieth 
21st Twenty-first 22nd Twenty-second 23rd Twenty-third 24th Twenty-fourth 
25th Twenty-fifth 26th Twenty-sixth 27th Twenty-seventh 28th Twenty-eighth 
29th Twenty-ninth 30th Thirtieth 31st Thirty-first  

 6.ครแูละผูเ้รยีนช่วยกนัอ่านและแปลความหมายของค าศพัทเ์กีย่วกบัเดอืน (Months) 
January  
มกราคม 

February 
กุมภาพนัธ ์

March 
มนีาคม 

April 
เมษายน 

May 
พฤษภาคม 

June 
มถุินายน 

July 
กรกฏาคม 

August 
สงิหาคม 

September 
กนัยายน 

October 
ตุลาคม 

November 
พฤศจกิายน 

December 
ธนัวาคม 

7.ครแูละผูเ้รยีนอ่านออกเสยีงค าศพัทภ์าษาองักฤษ และแปลความหมายของปี (Year) ซึง่การ 
อ่านปีค.ศ. เรามกัจะอ่านแยกทลีะ 2 ตวั คอื 2 ตวัแรกและ 2 ตวัหลงั จนถงึปี ค.ศ.1999  

1800 อ่านว่า eighteen hundred  
1721 อ่านว่า seventeen twenty-one 
1909 อ่านว่า nineteen hundred and two หรอื nineteen-O-nine 

 1981 อ่านว่า nineteen eighty-one 
สว่นปี ค.ศ.2000 ขึน้ไปจะอ่านแบบตวัเลขปกตกิไ็ด ้เช่น  
 2009 อ่านว่า two thousand and nine  
 2018 อ่านว่า two thousand and eighteen 
 
 
 
 

 8.ผูเ้รยีนฝึกการเขยีนวนั/เดอืน/ปี (Writing the date) โดยครคูอยใหค้ าแนะน า 
รปูแบบ British: Day-Month-Year American: Month-Day-Year 

1 the Fifteenth of April, 2009 April the Fifteenth, 2009 
2 15th April 2009 April 15th, 2009 
3 15 April 2009 April 15, 2009 
4 15/4/2009 4/15/2009 
5 15/4/09 4/15/09 
6 15/04/2009 04/15/09 

 9.ครฝึูกทกัษะใหผู้เ้รยีนเขยีนประโยคค าถามเกีย่วกบัวนัและวนัที ่(Asking about day and date) ดงันี้ 
What’s today’s date? It’s March 10th. 
What day is it today? It’s Tuesday. 
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What day was yesterday? It was Monday. 
 10.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูตาม SPEAKING 3.1 : Ask your friend this question and use the dates 
(American Style) in the table to answer your question. 

What’s today’s date? 
20/04/2013 09/01/2011 30/07/2012 17/03/2009 01/01/2008 
02/02/2007 31/08/2007 16/04/2003 22/09/2005 23/10/2009 

 11.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดู แลว้จบัคู่เพื่อฝึกพดูสนทนาระหว่างกนัตาม SPEAKING 3.2 : Practice with your 
friends. โดยสรา้งบทบาทสมมตติามตวัละคร และครเูป็นทีป่รกึษา 

Patrick : Excuse me. What day is it today? 
Jemma: It is Wednesday. 
Patrick : Thank you. 
Jemma : You’re welcome. 

 12.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟัง และออกเสยีงตาม LISTENING 3.3: Joey is asking Ross about the date. 
Joey  :  What day is it today? 
Ross  :  It's Wednesday. 
Joey  :  What is the date today? 
Ross  :  It is eighth of April. 
Joey  :  When is the Songkran Day? 
Ross  :  The thirteenth of April. 
Joey  :  Oh, I didn’t realize that Songkran Day is coming next week. 

  Ross  :  Well, yes, it is. 
 13.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูและออกเสยีงค าศพัทใ์หถู้กตอ้ง แลว้จบัคู่สนทนาโดยใหผู้เ้รยีนแสดงบทบาทเป็น 
Lila และ Bene ตาม SPEAKING 3.4 : Lila is asking the banker about trading hours of the bank, practice the 
conversation with your friends. ดงันี้ 

Lila :  I need to deposit some money. Does the bank open today? 

Ben :  No, it does not. Today is the August 12th, it is a Mother’s day. The bank 
does not open on the public holiday.  

Lila :  Oh, I totally forgot today is the Mother’s day. I will go the bank  
  tomorrow then. 
Ben : The bank will open at 9am to 5pm tomorrow. 
Lila : Thank you for letting me know, Ben. 
Ben :  You’re welcome. 

 14.ครแูละผูเ้รยีนชว่ยกนัอ่านและแปลความหมายของค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเวลา (Time) 
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 15.ครอูภปิรายเพิม่เตมิว่าหากเป็นเวลาเทีย่งตรงพอดจีะใชค้ าวา่ “at noon หรอื midday” และหากเป็นเวลา
เทีย่งคนืตรง กจ็ะใชค้ าว่า “at midnight” เราอาจใช ้a.m.และ p.m.ในการบอกเวลาโดยมกีฎเกณฑ ์ดงันี้  

a.m. = ante meridium ใชใ้นการบอกเวลาตัง้แต่เทีย่งคนืถงึเทีย่งวนั 
p.m. = past meridium ใชใ้นการบอกเวลาตัง้แต่เทีย่งวนัถงึเทีย่งคนื 

16.ครแูละผูเ้รยีนยกตวัอย่าง (Example) เช่น 
7 โมงเชา้ ใชว้่า 7.00 a.m. 
1 ทุ่ม ใชว้่า 7.00 p.m. 
7 โมง 20 นาท ีในตอนเชา้ ใชว้า่ 7.20 a.m. 
7 โมง 20 นาท ีในตอนเยน็ ใชว้า่ 7.20 p.m. 

 16.ครแูสดงประโยคการถามเวลา (Asking the time) ใหผู้เ้รยีนด ูและใหผู้เ้รยีนฝึกเขยีนและอ่าน ซึง่ครแูนะน า
ว่าก่อนถามควรใชค้ าว่า Excuse me, เพื่อความสภุาพ 
 

Excuse me,  What time is it? 
What's the time? 
Do you have time? 
Have you got the time? 
Could you tell me the time, please? 
Do you happen to have the time? 
Do you know what time it is? 
Would you mind telling the time? 

  
 17.ครอูธบิายค าศพัทเ์กีย่วกบัการบอกเวลา (Telling the time) และใหผู้เ้รยีนฝึกฟังและพดู 
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 18.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟัง โดยครเูปิด CD ใหฟั้งและออกเสยีงตาม LISTENING 3.5 : Listen to the 
conversation and repeat. ซึง่เป็นการสนทนาระหว่าง Jane กบั Robert ดงันี้ 

Robert:  What time is it in Thailand now?  
Jane:  It’s almost 3 a.m.  
Robert:  Oh! It’s very late at night. You should go to bed, Jane.  
Jane :  I think so. I have a meeting at 8 a.m. tomorrow. Good night. 
Robert:  Good night.  

 19.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดู โดยใหผู้เ้รยีนจบัคู่กนัตามบทบาทสมมตขิอง Tom และ Kelly  
SPEAKING 3.6 : Practice the conversation with friends. 
 Tom:  Excuse me. What time is it now? Kelly :  It is 2.20.  
 Tom:  Thanks you.   Kelly :  Never mind. 
 20.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดู ตาม SPEAKING 3.7 : Ask your friends the following questions. 

What time do you get up in the morning?  What time do you have breakfast? 
What time do you have lunch? What time do you have dinner? 
What time do you go to school? What time do you come back home from school? 
What time do you do homework? What time do you go to bed? 

 21.ครอูธบิายการใช ้In, At, On กบั Time หรอื Date ดงันี้ 
in + month or year   Example : In April, In 2003. 
on + date (with the year or without it) or day of the week 

Example : On April 2, On June 3, 1999, On Sunday. 
at + clock time, midnight, noon Example : At 6:30 p.m., At 5:01, At noon 
in + season    Example : In the summer, In the winter 
in + morning, afternoon, evening Example : In the morning, In the afternoon 
at + night  Example : At night 

 22.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูตาม SPEAKING 3.8 : Practice the following conversation with friends.โดยให้
จบัคู่กนั ใหเ้พื่อนคนหนึ่งเป็น Anna และอกีคนหนึ่งเป็น Jemma แลว้สนทนากนัดงันี้ 
  Anna : What is the year you were born? 
  Jemma : I was born in 1990. 
  Anna : Where are you going in the summer? 
  Jemma :  I am going to Australia. 
  Anna : What do you do in the evening? 
  Jemma: I usually do the homework. 
 23.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังตาม LISTENING 3.9 : Listen to the conversation and practice with friends. 
โดยใหผู้เ้รยีนจบัคูแ่ละแสดงบทบาทสมมต ิดงันี้ 

Tina : What time do you get up in the morning? 
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Paul : I get up at 6 am. What’s about you? 
Tina : I get up at 5 am. 
Paul : Why do you get up so early? 
Tina : I live very far from the school.  

 24.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมตาม Worksheet 1 : Answer the questions in British Style. 
1. When is New Year’s Day this year? 
1st January 2009. 

2. When is Valentine's Day this year? 
____________________________________ 

3.When is Songkran Day this year? 
_________________________________ 

4. When is Mother’s Day this year? 
_________________________________ 

5.When is Father’s Day this year? 
________________________________ 

6. When is Teacher’s Day this year? 
__________________________________ 

7.When is Christmas Day this year? 
_________________________________ 

8.When is your birthday this year? 
___________________________________ 

9. When is your mother birthday this year? 
_________________________________ 

10. When is your mother birthday this year? 
_________________________________ 

 
25.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมตาม Worksheet 2: Complete the calendar below, and answer the question. 

 
 26.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมตาม Worksheet 3: Use the information in the table and ask your friends 
these questions. 

What does each person do on Saturday? 
 Get up Have Breakfast Have lunch Have dinner Go to bed 

Nick 7am. 8am. 12pm. 6pm. 10pm. 
Jane 10am. 11am. 1pm. 7pm. 10pm. 
Paula 8am. 8.30am. 12pm. 8pm. 11pm. 
Alan 9am. 9.30am. 12.30pm. 6.45pm. 9.30pm. 
Mike 10am. 11am. 2pm. 7.30pm. 10.30pm. 
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What time do you get up?  What time do you have breakfast? 
What time do you have lunch? What time do you have dinner? 
What time do you go to bed? 

27.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมตาม Worksheet 4: Look at the clocks below and write the time. 

 
 28.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมตาม Worksheet 5: Listen Tina and Paul talking about Joe’s busy life and 
complete the conversation. 

 Tina:  Hi Paul, how was your day? You always seem so busy.  
 Paul:  Well, I usually get up around _________ and work on my computer until ________ . 
 Tina:  Why do you get up so early?  
 Paul:  Well, I have to leave home at ___________ to catch the bus at __________.  
 Tina:  And what time do you start work?  
 Paul:  I start work at _____________ .  
 Tina:  And what time do you finish work?  
 Paul:  I usually finish work at ___________. Then, I have dinner around _________________, and I 

work on my website until ____________. 
 Tina:  And then you get up at ____________?  
 Paul:  Yes, but I enjoy what I do. I love working.  

 29.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมตาม Worksheet 6: Complete the sentences by using “in” “on” or “at” 
1. Let's meet __________ 6:30. 
2. The play is __________ Saturday __________ noon. 
3. I was born __________ November 3, 1970. 
4. Beverly went to Los Angeles __________ January. 
5. Bill arrived in New York __________ February 7. 
6. I love to see the flowers __________ the spring. 
7. The movie starts __________ 7:30 __________ the evening. 
8. We go to bed __________ 11:00 __________ night. 
9. Her birthday is __________ October __________ the fall. 
10. I saw a witch __________ midnight __________ Saturday __________ October 
31__________ 1998. 

 30.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมตาม Worksheet 7: Read the information below and complete the table 
below. 
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 31.ใหผู้เ้รยีนเขยีนบรรยายการด าเนินชวีติตนเองทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยเขยีนเป็น
ความเรยีงเป็นภาษาองักฤษ 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์
 32.สรปุโดยการฝึกถาม-ตอบเป็นภาษาองักฤษ และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้และประเมนิผูเ้รยีน
ตามแบบฟอรม์ดงัต่อไปนี้ 

ช่ือผูเ้รียน 
ประสบการณ์พืน้ฐานการเรียนรู้ 

วิธีการเรียนรู ้
ความรู ้ ทกัษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์แผ่น CD PowerPoint 
4.แบบประเมนิผล Worksheet 
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หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิผล Worksheet 
5.  การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ

 ประสงค ์
 เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet 
5.  แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีน

 ร่วมกนัประเมนิ 
 เกณฑก์ารประเมินผล 

1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
5 แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั 

   การประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครแูนะน าใหผู้เ้รยีนอ่านทบทวนเน้ือหา และท ากจิกรรมเพื่อฝึกทกัษะการฟังและพดู 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 5 หน่วยท่ี 4 

รหสัวิชา 2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1  0-2-1 สอนครัง้ท่ี 5 (9-10) 
ช่ือหน่วย/เรื่อง การถามและการบอกเส้นทาง (Asking and 
Giving Directions) 

จ านวน 2 ช.ม. 

 
 

สาระส าคญั 
หากตอ้งการจะสอบถามเสน้ทางในการเดนิทาง ควรใชถ้อ้ยค าทีส่ภุาพ และมมีารยาททางสงัคม เช่น ขอโทษ

นะครบั/ ขอโทษนะคะ เป็นตน้ ดงันัน้ จงึตอ้งท าความเขา้ใจเพื่อน าไปใชใ้นการสนทนาไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

1.ฟัง อ่าน และสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัการถามทางได ้
2.ฟัง อ่าน และสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัการบอกทางได ้
3. ฟัง ด ูและสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัทศิทางได ้
4. ฟัง ด ูและสนทนาโตต้อบว่าเดนิทางไปโดยพาหนะอะไรไดต้ามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษาไดอ้ย่างเหมาะสม 
5.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษาส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 

5.1  ความมมีนุษยสมัพนัธ ์  5.7  ความสนใจใฝ่รู ้
5.3  ความรบัผดิชอบ   5.9  ความรกัสามคัค ี
5.4  ความซื่อสตัยส์จุรติ  5.10 ความกตญัญกูตเวท ี
5.5  ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
5.6  การประหยดั 

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
 
 
 
 

เนื้ อหาสาระ 
1.การถามทาง 
2.การบอกทาง 
3.ทศิทาง 
4.การถามและตอบว่าเดนิทางไปโดยพาหนะอะไร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1.ครผููส้อนและผูเ้รยีนสนทนากนัเรื่องการถามทาง ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นมาก หากเราเป็นผูเ้ดนิทางและตอ้งการ
สอบทางเสน้ทางไปทีใ่หนสกัแหง่กบัคนทอ้งถิน่ทีเ่ราไม่รูจ้กัค าแรกทีส่ าคญัมากกค็อืการขอรบกวนหรอืขอรอ้งเขาก่อน 
ถา้เป็นภาษาไทยเรามกัจะเริม่ตน้ดว้ยค าว่า ขอโทษนะครบั หรอืขอโทษนะคะ เป็นตน้ 

2.ครแูละผูเ้รยีนช่วยกนัยกตวัอยา่งการเริม่ตน้ในการถามทาง เชน่ 
Excuse me, หรอื Pardon me,  
I beg your pardon, 

  Sorry to trouble you, 

 ขัน้สอน 
3.ครผููส้อนใชเ้ทคนิคการอธบิาย การแสดงบทบาทสมมต ิโดยใชส้ือ่ CD, สือ่ Power Point, หนงัสอืเรยีน และ

สือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ ประกอบ เพื่อศกึษาเรื่อง 
1) การถามทาง 
2) การบอกทาง 
3) ทศิทาง 
4) การถามและตอบว่าเดนิทางไปโดยพาหนะอะไร 

4.ครแูสดงตวัอย่าง (Example) ประโยคทีใ่ชใ้นการถามทาง เช่น 
Excuse me, could you tell me where the bank is? 
Pardon me, do you know where the book shop is? 
I beg your pardon, I am looking for a chemist. Do you know where it is? 
Sorry to trouble you, can you tell me where the museum is ? 

5.ครแูสดงตวัอย่างการแต่งประโยค Giving Direction (การบอกทาง) 
It's on ___________________.  
It’s beside _______________. 
It's next to_______________.  
It's between ___________ and ____________.  
It's on the corner of ____________ and ___________. 
It’s right in front of you. 
It’s just across the street.  

  It’s at the end of the street. 
  It’s opposite the ________________. 
  Yes, there is. It is on _______________. 
 6.ครอู่านค าศพัท ์และแปลความหมายของ Preposition of directions : ค าทีว่างไวห้น้าค านามหรอืสรรพนาม 
เพื่อบอกทศิทาง หรอืต าแหน่งทีต่ัง้ 

at the corner = ทีห่วัมมุของ.....  at the traffic light = ทีส่ญัญาณจราจร 
next to   = ถดัไป  opposite to = ตรงกนัขา้ม 
in front of   = ขา้งหน้า  behind = ขา้งหลงั 
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far = ไกล  near = ใกล ้
across from = ขา้ม (จากฟากหนึ่งไปอกีฟากหนึ่ง) through  =   ผ่าน, ทะล ุ
along = แนว by       =   (โดย เกีย่วกบัการเดนิทาง) 

 7.ผูเ้รยีนยกตวัอย่าง Example: 
It is next to the hospital. 
It in front of the book shop. 
It is at the corner of Pitt St. and Park St. 

8.ครอูธบิายสญัญลกัษณ์ทศิทาง (Direction) ต่างๆ ดงันี้ 

 
9.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 4.1: Listen to the conversation between Alan and Jane about 

asking and giving directions. โดยครเูปิด CD ใหผู้เ้รยีนฟัง จากนัน้ใหผู้เ้รยีนจบัคู่สนทนาโตต้อบกนั 
 Alan:  Is there a restaurant around here? 
 Jane:  Yes, there is. 
 Alan:  Can you tell me how to go there? 
 Jane:  Go straight until you come to a traffic light. Cross the road then you will see a  
  restaurant next to the bank. 
 Alan:  Thank you. 
 10.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 4.2 : Practice the following conversations with your friends 
by changing the underlined words to the words given in the table. 

 
  
 11.ครอู่านออกเสยีงและแปลความหมายค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งการถามและตอบว่าเดนิทางไปโดยพาหนะอะไร 
โดยครเูป็นคนถาม และผูเ้รยีนเป็นคนตอบ 
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 12.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูตาม SPEAKING 4.3 : Practice with your friends by using the transportation 
in the table below complete the conversation. 

 
 13.ครเูน้นใหผู้เ้รยีนเขยีนบรรยายการด าเนินชวีติตนเองทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดย
เขยีนเป็นความเรยีงตามล าดบั ในการด าเนินชวีติของตนเองสอดคลอ้งกบั 3 ห่วง 2 เงื่อนไข อย่างไรเกีย่วกบั 

1) ความพอประมาณ 
2) รูเ้หตุรูผ้ล 
3) ภูมคิุม้กนัในตวัทีด่ ี
4) เงื่อนไขความรู ้
5) เงื่อนไขคุณธรรม 

 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์

 14.สรุปโดยใหผู้เ้รยีนจบัคู่สนทนาเพื่อฟัง และพดูเพื่อฝึกทกัษะในการเรยีนรู ้และท ากจิกรรม Worksheet 
15.ผูเ้รยีนร่วมกนัประเมนิโดยพจิารณาจากขอ้มูลความรู ้การใหเ้หตุผล และความพรอ้มในการอภปิราย 

ชื่อผูเ้รยีน 
ประสบการณ์พืน้ฐานการเรยีนรู ้

วธิกีารเรยีนรู ้
ความรู ้ ทกัษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
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สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง – พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์แผ่น CD และ PowerPoint 
5.แบบประเมนิผล Worksheet 

 

หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิผล Worksheet 
5.  การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึ

 ประสงค ์
 เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet 
5.  แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีน

 ร่วมกนัประเมนิ 
 เกณฑก์ารประเมินผล 

1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
5 แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั 

   การประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 ครแูนะน าใหผู้เ้รยีนฝึกทกัษะการฟังและการพดูจาก Listening และ Speaking 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 6 หน่วยท่ี 4 

รหสัวิชา 2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 
 0-2-1 

สอนครัง้ท่ี 6 (11-12) 

ช่ือหน่วย/เรื่อง การถามและการบอกเส้นทาง (Asking and 
Giving Directions) 

จ านวน 2 ช.ม. 
 

สาระส าคญั 

หากตอ้งการจะสอบถามเสน้ทางในการเดนิทาง ควรใชถ้อ้ยค าทีส่ภุาพ และมมีารยาททางสงัคม เช่น ขอโทษ
นะครบั/ ขอโทษนะคะ เป็นตน้ ดงันัน้ จงึตอ้งท าความเขา้ใจเพื่อน าไปใชใ้นการสนทนาไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
5.ฟัง ด ูและสนทนาโตต้อบว่าเราไม่รูว้่าสถานทีน่ัน้อยู่ทีไ่หนไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
6.ฟังและสนทนาโตต้อบในการบอกทางซ ้าและตอบไดต้ามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 
7.ฟัง ด ูและสนทนาโตต้อบในการถามว่าระยะทางเท่าไหร่ไดต้ามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของ

ภาษาอย่างเหมาะสม 
8.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา  ส านกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 
8.1  ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
8.2 ความมวีนิยั 
8.3  ความรบัผดิชอบ 
8.4  ความซื่อสตัยส์จุรติ 
8.5  ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
8.6  การประหยดั 
8.7  ความสนใจใฝ่รู ้
8.8  การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
8.9  ความรกัสามคัค ี
8.10 ความกตญัญกูตเวท ี

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู ้

ดว้ยตนเอง 
เนื้ อหาสาระ 

5.การตอบว่าเราไม่รูว้่าสถานทีน่ัน้อยู่ทีไ่หน 
6.การบอกทางซ ้าและการตอบ 
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7.การถามว่าระยะทางไกลเท่าไร 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 ขั้นน าเขา้สูบ่ทเรียน 
 1.ครอูภปิรายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจการตอบว่าเราไม่รูว้่าสถานทีน่ัน้อยูท่ีไ่หน โดยอาจจะเริม่ตน้ดว้ยการกล่าวค าว่า 
“ขอโทษนะครบั / ขอโทษนะคะ”   
 2.ผูเ้รยีนพดูว่า I’m sorry, แลว้ตามดว้ยการบอกว่า “ไม่รูว้่าสถานทีน่ัน้อยู่ทีไ่หน” 

I don’t know.  I have no idea. 
I’m new in town.  I’m afraid I can’t. I don’t live here. 

  

 ขัน้สอน 
3.ครผููส้อนใชเ้ทคนิคการอ่าน ฟัง เขยีน และสนทนาโตต้อบระหว่างกนั โดยใชบ้ทบาทสมมตเิกีย่วกบั 

การตอบว่าเราไม่รูว้่าสถานทีน่ัน้อยู่ทีไ่หน 
การบอกทางซ ้าและการตอบ 
การถามว่าระยะทางไกลเท่าไร 

4.ครอูธบิายและแปลความหมายค าศพัท ์ดงัต่อไปนี้ 

 
5.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 4.4: Listen to the conversation between Ken and Jenny  

about asking and giving directions. 

 
 

6.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 4.5: Practice the conversation and with your friends. 
Change the underlined phrase to the phrases given below. 

I have no idea.  I don’t know. 
I’m new in town.  I’m afraid I can’t. 
I don’t live here. 
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7.ครแูปลค าศพัทเ์พื่อใชเ้ป็นประโยคค าถามในการบอกทางซ ้า สว่นผูเ้รยีนตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษ 

การบอกทางซ ้าและการตอบ 
Do you want me to repeat that ? 
Do you understand ? 
Is that clear ? 

No, that’s okay. I’ve got it. 
It’s okay. I understand. 
Yes, it is very clear. 

8.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังตาม Listening 4.6 : Listen to the conversation about repeating giving  
direction. 

 
 
 9.ครแูปลค าศพัทเ์พื่อใชใ้นการแต่งประโยคค าถามและค าตอบเกีย่วกบัการถามตอยระยะทาง ดงันี้ 

How far is it? 
Is it far from here? 
Is that far from here? 

It is about 5 kilometers. 
Yes, it is. 
No, it isn’t. 

 10.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 4.7 : Listen to the conversation about Ross giving Mint 
directions. โดยเปิด CD ประกอบการสอน 
 Mint: Excuse me. Do you know if there is a hospital around here? 
 Ross: Yes, go straight along the road and turn right. Then you will see a hospital there. 
 Mint: Straight and turn right. Is that far from here? 
 Ross: No, it’s just about few minutes. 
 Mint: Thank you very much. 
 Ross: You’re welcome. 

11.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก SPEAKING 4.8: Practice the conversation with your friends. โดย 
เปิด CD ประกอบการสอน 
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 12.ผูเ้รยีนท า Worksheet 1: Draw a line from the activity in column one to the correct place in column 
two. 
 13.ผูเ้รยีนท า Worksheet 2: Put the words in the box into the blank spaces below:  
 

 

 
 

 14.ผูเ้รยีนท า Worksheet: ดงัต่อไปนี้ 
 Worksheet 3 : Use the words in the table to complete the statements. 
 Worksheet 4: Listen to the conversation and fill in the missing words. 
 Worksheet 5 : Match the halves to make sentences. 
 Worksheet 6 : Rearrange the sentences to make the dialogues. 
 Worksheet 7 : Listen to the conversation and complete the dialogues. 
 Worksheet 8 : Look at the map and answer the questions. 

 15.ครเูน้นใหผู้เ้รยีนช่วยกนัประหยดัพลงังาน ช่วยกนัรกัษาความสะอาดภายในหอ้งเรยีน หอ้งน ้าและบรเิวณ
อื่น ๆ ทีเ่ป็นสว่นรวม เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นพลเมอืงดขีองสงัคมต่อไป 
 

 ขัน้สรปุและการประยุกต ์
16.สรุปโดยผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังและการพดู สนทนาโตต้อบระหว่างกนัอย่างมปีระสทิธภิาพทีส่ามารถน าไป

ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
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 17.ประเมนิผูเ้รยีนตามแบบฟอรม์ต่อไปนี้ 

ชื่อผูเ้รยีน 
ธรรมชาตขิองผูเ้รยีน 

วธิกีารเรยีนรู ้
ความสนใจ สตปัิญญา วุฒภิาวะ 

1.     
2.     
3.     
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์แผ่น CD และสือ่ PowerPoint 
5.แบบประเมนิผล Worksheet 

 

หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิผล Worksheet 
5.  การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค ์
 เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet 
5.  แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีน

 ร่วมกนัประเมนิ 
 เกณฑก์ารประเมินผล 

1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
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5 แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั 
   การประเมนิตามสภาพจรงิ 

 

กิจกรรมเสนอแนะ 
  1.แนะน าใหผู้เ้รยีนฝึกทกัษะโดยการฝึกฟังและพดู เพื่อใหเ้กดิความช านาญ 
  2.อ่านทบทวนเนื้อหา 
 
บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 7 หน่วยท่ี 5 

รหสัวิชา 2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 0-2-1 สอนครัง้ท่ี 7 (13-14) 

ชื่อหน่วย/เรือ่ง การอ่านป้ายประกาศ (Reading Signs) จ านวน 2 ช.ม. 
 

สาระส าคญั 
 ป้ายประกาศในภาษาองักฤษมใีหเ้หน็ทัว่ไปในสถานทีต่่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นสถานทีร่าชการ ส านกังาน หรอื
บรษิทัหา้งรา้น ซึง่ถอ้ยค าและส านวนทีใ่ชจ้ะไม่ค่อยพบเหน็บ่อยนกัในภาษาพดู หรอืภาษาเขยีนป้ายประกาศอาจใช้
รปูภาพสือ่ความหมาย หรอือาจเป็นขอ้ความสัน้ ๆ ผูเ้รยีนควรท าความเขา้ใจกบัจุดประสงคข์องป้ายประกาศนัน้ เพื่อ
สามารถปฏบิตัติามไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1.อธบิายค าศพัทข์องป้ายประกาศแต่ละประเภทได ้
2.ฟัง ด ูพดู อ่าน เขยีน และสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัป้ายประกาศแต่ละประเภทได ้
3.ใช ้Do not, No, Must, Have to, Can และ to be allowed to ในการฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีนเพื่อใช้
ในการสนทนาโตต้อบได ้
4.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษาส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 

4.1  ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
4.2  ความมวีนิยั 
4.3  ความรบัผดิชอบ 
4.4  ความซื่อสตัยส์จุรติ 
4.5  ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
4.6  การประหยดั 
4.7  ความสนใจใฝ่รู ้
4.8  การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
4.9  ความรกัสามคัค ี
4.10 ความกตญัญกูตเวท ี

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
 
เนื้ อหาสาระ 

1.ป้ายประกาศ 
2.การถามและการตอบเกีย่วกบัป้ายประกาศ 
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3.การใช ้Do not, No, Must, Have to, Can และ to be allowed to 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน
 1.ครแูละผูเ้รยีนสนทนากนัเรื่องป้ายโฆษณาในลกัษณะต่าง ๆ ทีพ่บเหน็โดยทัว่ไป ในท านองเดยีวกนักถ็าม
ผูเ้รยีนว่ามใีครเคยสงัเกตป้ายประกาศบา้งหรอืไม่ 
 2.ผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัป้ายประกาศในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงเขา้สูเ่น้ือหาการเรยีนการ
สอนต่อไปในสปัดาหน์ี้ 
 

ขัน้สอน 
 3.ครอูธบิายป้ายประกาศโดยหลกัๆ แบ่งบอกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1) ป้ายประกาศทีใ่หข้อ้มลู (Signs Giving Information) 

2) ป้ายประกาศทีเ่ป็นการเตอืน (Sign giving Warning) 
3) ป้ายประกาศทีใ่ชห้า้มกระท า (Sign giving Prohibition) 
4) ป้ายประกาศทีใ่ชใ้นการขอรอ้งหรอืขอความรว่มมอื   (Sign giving request) 
5) Signs stating rules or regulations 
6) Sign giving order or command : Some traffic signs order you to do something. 

 4.ผูเ้รยีนบอกสขีองป้ายประกาศ (Colour of signs) 
Red  หมายถงึ หยุด, ต าแหน่งทีป้่องกนัอคัคภียั  
Blue หมายถงึ บงัคบัใหต้อ้งปฏบิตั ิ
Green หมายถงึ แสดงความปลอดภยั 
Yellow หมายถงึ ระวงัมอีนัตราย 

 5.ครแูละผูเ้รยีนฝึกทกัษะการถามและตอบเกีย่วกบั Sign and Symbol 
What does this sign mean? 
Can you please tell me what this sign mean? 
Does anyone know what this sign mean? 
Do you know what this sign mean? 

This sign means.................................. 
This sign tells you to ………………………. 

 6.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูตาม SPEAKING 5.1: Ask your friends the questions about the meaning of 
the signs. โดยจบัคู่สนทนาตามเน้ือหา 
 7.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังตาม Listening 5.2 : Listen to the conversation between new staff and 
manager about the regulations in the factory. โดยผูเ้รยีนจบัคู่สนทนาระหว่างกนั 
 8.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังตาม LISTENING 5.3:  Listen to the conversation. โดยจบัคู่สนทนากนั 
 9.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังตาม SPEAKING 5.4: Practice the conversation with your friends. โดยจบัคู่
สนทนากนัระหว่างเพื่อน 
 10.ครบูอกหลกัเกณฑก์ารใช ้Do not, No, Must, Have to, Can, and To be allowed to ในประโยคค าถาม
และค าตอบ โดยแปลความหมายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจและน าไปใชไ้ด ้
 11.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูตาม SPEAKING 5.5: Practice the following conversation with your friends. 
โดยจบัคู่สนทนาระหว่างเพื่อนในชัน้เรยีน 
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 12.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ า Worksheet 1 : Write “has to/ have to, (is, am, are) allowed to/ (is, am, are) not 
allowed to” to complete the sentence. 
 13.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ า Worksheet 2: Match the type of signs to the pictures below. 

14.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ า Worksheet 3: Match the sentences with the signs in the table. 
15.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ า Worksheet 4 : Choose the best answer. 
16.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ า Worksheet 5 : Listen to the conversation between Peter and his dad, and 

complete the dialogue using the words from the box. 
17.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ า Worksheet 6 : Match the signs with its meaning. 
18.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ า Worksheet 7 : What is the purpose of each notice ? Write “information” 

“Warning” “Request” or “Prohibition” in the space next to each notice. 
19.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ า Worksheet 8: Circle ‘Yes, I can/ No, I can’t’’ to answer these questions. 
20.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตัทิ า Worksheet 9 : Match words and pictures. 

 21.ครแูนะน าใหผู้เ้รยีนประพฤตตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั รวมทัง้ชว่ยกนัรกัษา
สาธารณะประโยชน์ของสว่นรวม 

  

ขั้นสรุปและการประยุกต ์
22.ครแูละผูเ้รยีนสรุปโดยฝึกการฟัง การพดู และการสนทนาระหว่างกนัเพื่อน าไปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจ าวนั

ต่อไป 
14.สรุปสาระส าคญัเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละน าไปปฏบิตัไิด ้และประเมนิผูเ้รยีนดงันี้ 

ชื่อผูเ้รยีน 
ธรรมชาตขิองผูเ้รยีน 

วธิกีารเรยีนรู ้
ความสนใจ สตปัิญญา วุฒภิาวะ 

1.     
2.     
3.     
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์แผ่น CD, VDO, สือ่ PowerPoint 
5.แบบประเมนิผล Worksheet 

 

หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
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2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิผล Worksheet 
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet 
5.  แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีน

 ร่วมกนัประเมนิ 
 เกณฑก์ารประเมินผล 

1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
5 แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั 

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.แนะน าใหผู้เ้รยีนฝึกทกัษะการฟัง การพดู เพื่อสนทนาโตต้อบกนัได ้
 2.อ่านและทบทวนเนื้อหา 
บนัทึกหลงัการสอน 
ขอ้สรุปหลงัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 8 หน่วยที ่6 

รหสัวิชา 2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1
 0-2-1 

สอนครั้งท่ี 8 (15-16) 

ชื่อหน่วย/เรือ่ง การซ้ือของ (Shopping) จ  านวน 2 ช.ม. 

สาระส าคญั 
 การซือ้ของ (Shopping) เป็นการใชจ้่ายของบุคคลทีม่คีวามตอ้งการจะซือ้สนิคา้ เช่น สนิคา้เกีย่วกบัเครื่องแต่ง
กาย สนิคา้เกีย่วกบัอาหาร ทัง้นี้อาจจะพจิารณาขนาดและสขีองสนิคา้ไดต้ามความตอ้งการ ผูเ้รยีนจงึควรศกึษากรยิา 
หรอืค าศพัทภ์าษาองักฤษเกีย่วกบัการซือ้ของเพื่อใชส้นทนาโตต้อบกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1.ใชแ้ละอ่านค าศพัทส์นิคา้เกีย่วกบัการแต่งกายได ้
2.ใชแ้ละอ่านค าศพัทส์นิคา้เกีย่วกบัอาหารได ้
3.ใชแ้ละอ่านค าศพัทเ์กีย่วกบัขนาดของสนิคา้ (Size) ได ้
4.ใชแ้ละอ่านค าศพัทเ์กีย่วกบัสขีองสนิคา้ (Color) ได ้

 5.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา  
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 

5.1  ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
 5.2  ความมวีนิยั 

5.3  ความรบัผดิชอบ 
5.4  ความซื่อสตัยส์จุรติ 
5.5  ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
5.6  การประหยดั 
5.7  ความสนใจใฝ่รู ้
5.8  การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
5.9  ความรกัสามคัค ี
5.10 ความกตญัญกูตเวท ี

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
 

เน้ือหาสาระ 
1.สนิคา้เกีย่วกบัการแต่งกาย 
2.สนิคา้เกีย่วกบัอาหาร 
3.ขนาดของสนิคา้ (Size) 
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4.สขีองสนิคา้ (Color) 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้

 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
1.ครูและผู้เรียนสนทนากันเรื่องการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าส าหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีโดยทัว่ไปให้

เหมาะสมกบัตนเองอย่างมกีาละเทศะ 
2.ผูเ้รยีนพดูคุยถงึการแต่งกายของตนเองว่าในวนัน้ีแต่งกายอย่างไรบา้ง และชีใ้หเ้หน็ว่าค าศพัทภ์าษาองักฤษ

เรยีกเครื่องแต่งกายแต่ละชิน้ว่าอะไรบา้ง 
 

 ขัน้สอน 
 3.ครแูละผูเ้รยีนอ่านและแปลความหมายของค าศพัทส์นิคา้เกีย่วกบัการแต่งกาย ดว้ยสือ่ PowerPoint หรอื
หนงัสอืเรยีน และรปูภาพเสือ้ผา้รวมทัง้เครอืงประดบัอื่น ๆ 

 
 

 4.ครแูละผูเ้รยีนอ่านและแปลค าศพัทส์นิคา้เกีย่วกบัอาหาร โดยใชส้ือ่ Power Point หรอืหนงัสอืเรยีน เป็น
รปูภาพประกอบการเรยีนการสอน 
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5.ครแูละผูเ้รยีนอ่านและแปลความหมายของค าศพัทเ์กีย่วกบัสขีองสนิคา้ (Color) โดยใชส้ือ่ Power Point หรอื
หนงัสอืเรยีน และรปูภาพประกอบ 
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 6.ครเูน้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงด ีมคีวามรกัสามคัคเีกือ้กลูซึง่กนัและกนั รวมทัง้ชว่ยกนัประหยดั
พลงังานโดยปิดน ้า และปิดไฟฟ้า เมื่อไมใ่ชแ้ลว้ 
 

ขัน้สรปุและการประยุกต์ 
7.ครถูามค าศพัทแ์ต่ละค าว่าอ่านว่าอย่างไร และแปลความหมายว่าอย่างไรบา้ง หรอืบางครัง้กก็ าหนด 

ปัญหาโดยใหผู้เ้รยีนระดมสมองช่วยกนัคดิหาค าตอบแลว้อธบิายค าตอบใหเ้พื่อนทุกคนในกลุ่มของตนเองเขา้ใจ 
8.ครใูชว้ธิสีุม่ผูเ้รยีนทุกกลุ่มตอบค าถามและอธบิายใหเ้พื่อนฟังทัง้ชัน้เรยีน 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.สือ่อเิลก็ทรอนิกส,์ สือ่ VDO, แผ่น CD สือ่ PowerPoint 
5.แบบประเมนิผล Worksheet 

หลกัฐาน 
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 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีนร่วมกนั

ประเมนิ 
 เกณฑก์ารประเมินผล 

1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
5 แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั 

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
กิจกรรมเสนอแนะ 
  1.เน้นผูเ้รยีนว่าควรจะทบทวนฝึกทกัษะการฟัง และการพดูจากเนื้อหา 
  2.อ่านและทบทวนเนื้อหา 
บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 9 หน่วยที ่6 

รหสัวิชา 2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 0-
2-1 

สอนครั้งท่ี 9 (17-18) 

ชื่อหน่วย/เรือ่ง การซ้ือของ (Shopping) จ  านวน 2 ช.ม. 
 

สาระส าคญั 
 การซือ้ของ (Shopping) เป็นการใชจ้่ายของบุคคลทีม่คีวามตอ้งการจะซือ้สนิคา้ เช่น สนิคา้เกีย่วกบัเครื่องแต่ง
กาย สนิคา้เกีย่วกบัอาหาร ทัง้นี้อาจจะพจิารณาขนาดและสขีองสนิคา้ไดต้ามความตอ้งการ ผูเ้รยีนจงึควรศกึษากรยิา 
หรอืค าศพัทภ์าษาองักฤษเกีย่วกบัการซือ้ของเพื่อใชส้นทนาโตต้อบกนัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
5.ใชค้ าศพัทบ์อกกรยิาเกีย่วกบัการซือ้ของได ้
6.ใช ้อ่าน และฟังค าศพัทเ์กีย่วกบัการซือ้ของได ้
7.ฟัง ดแูละสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัการซือ้สนิคา้ได ้
8.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา ส านกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 
8.1  ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
8.2  ความมวีนิยั 

 8.3  ความรบัผดิชอบ 
8.4  ความซื่อสตัยส์จุรติ 
8.5  ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
8.6  การประหยดั 
8.7  ความสนใจใฝ่รู ้
8.8  การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
8.9  ความรกัสามคัค ี
8.10 ความกตญัญกูตเวท ี

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
 

เน้ือหาสาระ 
5.กรยิาเกีย่วกบัการซือ้ของ 
6.ค าศพัทเ์กีย่วกบัการซือ้ของ 
7.การถามและการตอบเกีย่วกบัการซือ้สนิคา้ 
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กิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 

 1.ครแูละผูเ้รยีนสนทนากนัเรื่องการซือ้สนิคา้ต่าง ๆ เมื่อตอ้งการจะซือ้สนิคา้ชิน้ใดกต็อ้งน าเงนิไปซือ้เพื่อ 
แลกเปลีย่นกบัสนิคา้ทีเ่ราตอ้งการนัน้ 
 2.ครูและผูเ้รยีนเปรยีบเทยีบค ากรยิาในการซือ้สนิคา้ว่ามคีวามหมายตรงกบัภาษาองักฤษค าใดบา้ง พร้อมทัง้
ยกตวัอย่างค าศพัทป์ระกอบ เช่น Buy = ซือ้ และ Sell = ขาย เป็นตน้ 
  

ขัน้สอน 
 3.ครอูธบิายและแปลความหมายค ากรยิาเกีย่วกบัการซือ้ของ ไดแ้ก่ 
  Shop = ซือ้ของ   Keep = เกบ็สนิคา้  Sell = ขาย 
  Return = คนืสนิคา้ Pay = จ่าย   Exchange = แลกเปลีย่น 
  Buy = ซือ้   Refund = คนืเงนิ  Discount = ลดราคา 
 4.ครอูธบิายค าศพัทแ์ละแปลความหมายค าศพัทเ์กีย่วกบัการซือ้ของ 
 5.ผูเ้รยีนทายค าศพัท ์โดยเลอืกแผ่นป้ายค าศพัท ์หรอืใชว้ธิเีขยีนค าศพัทบ์นกระดานหน้าชัน้เรยีน และแปล
ความหมายค าศพัทน์ัน้ ๆ ไดแ้ก่ 
 Shop assistant = พนกังานขายของ  Customer = ลกูคา้ 
 Price = ราคา    Price tag = ป้ายราคา 
 Bar code = รหสัสนิคา้   Regular price = ราคาปกต ิ
 Discounted price = ราคาทีล่ดแลว้  Sale price = ราคาทีล่ดราคา 
 Receipt = ใบเสรจ็    Credit card = บตัรเครดติ 
 Cash = เงนิสด     Money order = ธนาณตั ิ

 Change = เงนิทอน   Tax = ภาษ ี 
 Traveler’s check = ตัว๋แลกเงนิเดนิทาง Total = ราคารวม  
 VAT = ภาษมีลูค่าเพิม่   Cash register = เครื่องบนัทกึการบัจ่ายเงนิ 
 Paper bag = ถุงกระดาษ   Plastic bag = ถุงพลาสตกิ 
 Fitting room = หอ้งลองเสือ้ผา้  Changing Room = หอ้งลองเสือ้ผา้ 
 6.ครอูธบิายถงึการถามและตอบเกีย่วกบัการ “ซือ้สนิคา้” ซึง่การทกัทายลกูคา้ทีเ่ขา้มาในรา้นอาจจะเริม่ตน้
ดว้ยการกล่าว  สวสัด ี เป็นการตอ้นรบัลกูคา้ 

 Hi, = สวสัด ี  
 Hello, = สวสัด ี
 Good morning, =  สวสัดตีอนเชา้ 
 Good afternoon, = สวสัดตีอนบ่าย 
 Good evening, = สวสัดตีอนเยน็ 

 7.ครแูละผูเ้รยีนถามตอบเป็นภาษาองักฤษ และแปลความหมายเป็นภาษาไทย ดงันี้ 
การถาม การตอบ 

May I help you ?  
Can I help you ?  
How could I help you ? 

I’m looking for a T-shirt. 
Please show me a black coat. 
No, I’m just looking. Thank you. 

 Example : Shop assistant : Hello, may I help you? 
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   Customer : I am looking for a denim skirt. 
   Shop assistant : Good afternoon, how could I help you ? 
   Customer : No, I’m just looking. Thank you. 
   Shop assistant : If you need anything, please let me know. 
   Customer : Thank you. 
 8.ครแูละผูเ้รยีนอ่านและแปลความหมายในการถามและตอบเกีย่วกบั “ราคา” ดงันี้ 

การถาม การตอบ 
Excuse me, how much is it ? 
Excuse me, how much are these shoes ? 
Excuse me, how much does it cost ? 
How much is the total ? 

It is 500 Baht. 
They are 500 
Baht. 

 Example : Customer : Excuse me, how much is it ? 
   Shop assistant : It is 300 Baht. 
   Customer : Excuse me, how much are these shoes ? 
   Shop assistant : They are 100 Baht. 
 9.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูตาม SPEAKING 6.1 : Ask your friends by using the following dialogs and use 
the information in the table to complete the dialogs. ซึง่ครเูปิด CD ใหผู้เ้รยีนฟัง โดยใหผู้เ้รยีนจบัคู่เพื่อนในชัน้
เรยีนฝึกพดูตาม CD 

A : How much is the _____________ ? 
B : It is _____________ Baht. 

A : How much are the ______________ ? 
B : They are _______________ Baht. 

 
 

 10.ครแูละผูเ้รยีนชว่ยกนัอ่านและแปลความหมายของประโยคในการถามและตอบเกีย่วกบั “ส”ี ทีต่อ้งการซือ้
ดงันี้ 

การถาม การตอบ 
What color are you looking for? 
Pardon me, does it come in other color ? 
Pardon me, do you have this in black color ? 

I’m looking for a red shoes. 
Yes, it does. / No, it doesn’t. 
Yes, we do / No, we don’t. 

 Example : 
  Shop assistant : What color of shirt are you looking for? 
  Customer : I’m looking for a blue shirt. 
 11.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 6.2 : Ask your friends using the following conversation and 
change what Kate wants to buy and its colors. ซึง่ครเูปิด CD ใหฟั้ง และใหผู้เ้รยีนจบัคู่สนทนาโตต้อบกนักบัเพื่อน
ในชัน้เรยีน 
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 12.ครแูละผูเ้รยีนอ่านและแปลความหมายประโยคในการถามและตอบเกีย่วกบัขนาดของสิง่ทีต่อ้งการซือ้ 
 กรณี พนกังานเป็นฝ่ายถามลกูคา้ 

การถาม การตอบ 
What size are you looking for ? 
What size do you wear in shorts? 

I’m looking for a skirt in size 2. 
I wear size 6 for shorts. 

 

 
 

 กรณี ลกูคา้เป็นฝ่ายถามพนกังาน 
การถาม การตอบ 



 86 

Excuse me, is there a bigger / smaller 
size ? 
Excuse me, does it come in other size ? 

Yes, there is. / No, there isn’t. 
Yes, it does. / No, it doesn’t. 

 

 
13.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 6.3 : Listen to the conversation and repeat. โดยครเูปิด CD 

และใชส้ือ่ Power Point หรอืหนงัสอืเรยีน ประกอบ และผูเ้รยีนจบัคู่สนทนาโตต้อบระหว่างกนั 

 
 

14.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 6.4 : Practice the conversation with your friends. โดยผูเ้รยีน
จบัคู่สนทนาโตต้อบระหว่างกนั ซึง่ใชส้ือ่ CD และ Power Point หรอืหนงัสอืเรยีน ประกอบการเรยีนการสอน 

 
 
 15.ครแูสดงการถามและตอบเกีย่วกบั สิง่ทีต่อ้งการซือ้ (สว่นมากใชใ้นรา้นอาหาร) และยกตวัอยา่งประกอบ 
 กรณี พนกังานถามลกูคา้  

การถาม การตอบ 
What would you like ? Yes, I’d like ________________, please. 

 Example : Shop assistant :  What would you like ? 
   Customer : Yes, I’d like a cup of coffee, please. 
 กรณี ลกูคา้ถามพนกังาน  
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การถาม การตอบ 
Can I have a coffee, please? 
Have you got any cheese cake? 

Here you go. 
Yes, we have. / No. that’s all we have got. 

 Example : Shop assistant : Can I have a coffee, please? 
   Customer : Here you go. 
 16.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะตาม LISTENING 6.5 : Listen to the conversation between the café’ staff and 
customer. 

Customer :  Can I have a box of small cupcakes ? 
Cafe’ Staff :  Oh, sure. They are very nice. Would you like anything else ? 
Customer  :  Do you have any muffin ? 
Cafe’ Staff  :  Of course. Try this blueberry muffins. It’s yummy. 
Customer :  How much is it ? 
Cafe’ Staff  :  It is 30 Baht each. 
Customer :  Can have 6 of them please ? 
Cafe’ Staff :  All right. Let me pack everything for you. 
Customer :  How much would that be ? 
Cafe’ Staff  :  That will be 180 Baht altogether. 

 17.ครแูละผูเ้รยีนสนทนาเรื่องการจ่ายเงนิ โดยการจ่ายเงนิอาจจะมกีารถามลกูคา้ว่าจะจ่ายเงนิสด (card) หรอื
จ่ายดว้ยบตันเครดติ (credit card) 
 กรณี พนกังานถามลกูคา้  

การถาม การตอบ 
How would you like to pay for it? 
Would you like to pay by cash or card? 
Will this be cash or card? 

I would like to pay by cash / card, please. 
I think I'll pay by credit card. 
It will be in cash / card, please. 
It will be in cash / card. 

 Example : Shop assistant : How would you like to pay for it? 
  Customer : I would like to pay by cash, please. 
กรณี  ลกูคา้ถามพนกังาน  

การถาม การตอบ 
Could I pay by cash / card? 
Do you accept credit card? 

Absolutely, you could pay by cash / card. 
Yes, we do accept credit card.  

 Example : 
 Customer : Could I pay by card? 
 Shop assistant : Absolutely, sir. You could pay by credit card. 

 18.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูตาม SPEAKING 6.6 : Practice the conversation with your friends. ซึง่ครเูปิด 
CD ใหฟั้ง และใชส้ือ่ PowerPoint หรอืหนงัสอืเรยีน ประกอบการสอน จากนัน้ผูเ้รยีนจบัคู่กนัสนทนาโตต้อบระหว่างกนั 
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 19.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมตาม Worksheet 1 Answer the questions in PART A and PART B. 

A. Complete the conversation with the sentences marked A - G below. 
 Shop assistant: Hi, can I help you? 
 Sara:   …………………………………. (1) 
 Shop assistant:  …………………………………. (2) 
 Sara:   38 and a half or 39. It depends on the fit. 
 Shop assistant:  Do you like these ones? 
 Sara:  I really like the style. But I don’t like the colour.………………… (3) 
 Shop assistant:  One moment…………………………… (4) 
 Sara:    Thanks. 
 Shop assistant:  …………………………………. (5) 
 Sara:   Perfect! How much are they? 
 Shop assistant:  £55. 
 Sara:   …………………………………. (6) 
 Shop assistant:  What about these silver ones? They’re in the sale. 
 Sara:    Cool! …………………………… (7) 

  A. OK,whatsize are you? 
  B. Howdo they feel? 
  C. Here you are. Would you like to try them on? 
  D. That’s a bit expensive. Have you got a cheaper pair? 
  E. Do you have them in white? 
  F. Yes, I’m looking for a pair of trainers. 
  G. Can I try them on? 
B. Read the completed dialogue then tick the correct answers below. 

1.Where does the conversation take place? 
a. In a clothes shop   b. In a shoe shop  
c. In a grocer’s   d. At school 
2. What does Sara want to buy? 
a. Silver    b.Shoes 
c. Colour    d.Pens 
3. Why does Sara not buy the white trainers? 
a. Because they are too expensive. b. Because she doesn’t like the color. 
c. Because they don’t fit well.  d. Because they fit well. 
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4. How many pairs of trainers does Sara try on? 
a.1 b. 2  c. 3  d. 4 

20.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมตาม Worksheet 2: Choose the right answer. 

 
 
 1. What is he looking for ? 
  a. Father’s Day gift   b. Mother’s Day gift  
  c. Children’s Day gift   d. Father’s birthday gift 
 2. How much for the watch? 
  a. 2,000 Baht  b. 3,000 Baht  c. 4,000 Baht  d. 5,000 Baht 
 3. Did he buy a watch for his father ? 
  a. Yes, he did  b. No, he didn’t  c. Yes, he didn’t  d. No, he did 
 4.What did he get for his father for his birthday? 
  a. A handbag  b. A wallet  c. A shirt  d. A watch 
 5. How much is the wallet ? 
  a. 1000 Baht  b. 3000 Baht  c. 4000 Baht  d. 5000 Baht 

21.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมตาม Worksheet 3: Listen and complete the passage by using the words in 
the box. 

tag, label, cashier, bargain, receipt, exchange, take back, try on, fit, advice, shop 
assistant, credit card, check, select, cash, refund, size, sale 

 If you want to go shopping there are a number of things you have to consider. If you would like to find 
a __________(1) you should make sure to go to a __________(2). The only problem with a sale is that it is 
sometimes hard to __________ (3) something once you buy it. Many stores also refuse to give a __________ 
(4) on anything you have bought. If you are looking for clothes, make sure to __________ (5), check the 
__________ (6) to make sure that it is a good __________(7). Another good idea is to look at 
the __________ (8) and __________ (9) to see instructions for washing, etc. It's always a good idea to also 
ask the __________(10) for __________ (11). Finally, when you go to the __________(12) you can usually 
pay by__________ (13) or __________ (14) if you don't have the __________ (15). Never forget to get the 
__________(16)! 
 22.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมตาม Worksheet 4 Choose the best answer.  
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 23.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมตาม Worksheet 5 Read the conversation1 and conversation 2 and answer 
the questions. 
 24.ฝึกใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรมจรยิธรรม โดยปลกูฝังใหม้คีวามกตญัญตู่อผูม้พีระคุณ ช่วยเหลอืเกือ้กลูเพื่อนในชัน้
เรยีนและเพื่อนร่วมงาน 

 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์
 25.ครแูละผูเ้รยีนโดยการฝึกใหผู้เ้รยีนฟังและพดู โดยการสนทนาโตต้อบระหว่างกนั 

 26.ผูเ้รยีนแสดงตวัอย่างดว้ยประโยคค าถามและการตอบระหว่างกนั 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.สือ่อเิลก็ทรอนิกส,์ สือ่ VDO แผ่น CD และสือ่ PowerPoint 
5.แบบประเมนิผล Worksheet 

 

หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิผล Worksheet 
5.  การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ

 ประสงค ์
 เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet 
5.  แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีน

 ร่วมกนัประเมนิ 
 เกณฑก์ารประเมินผล 

1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
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4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
5 แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั 

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.แนะน าใหฝึ้กทกัษะการฟังและการพดูอย่างสม ่าเสมอ 
 2.อ่านและทบทวนเนื้อหา 
 
บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที ่10 หน่วยที ่- 

รหสัวิชา 2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 0-2-1 สอนครั้งท่ี 10 (19-20) 

ชื่อหน่วย/เรือ่ง ทบทวน/สอบกลางภาคเรียน จ  านวน 2 ช.ม. 
 

สาระส าคญั 
    - 
จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

1.ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูเ้น้ือหาสาระ และน าความคดิรวบยอดไปประยุกตใ์ชต่้อไป 
2.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 

2.1  ความมมีนุษยสมัพนัธ ์  2.6  การประหยดั 
2.2  ความมวีนิยั   2.7  ความสนใจใฝ่รู ้
2.3  ความรบัผดิชอบ   2.8  การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
2.4  ความซื่อสตัยส์จุรติ  2.9  ความรกัสามคัค ี
2.5  ความเชื่อมัน่ในตนเอง  2.10 ความกตญัญกูตเวท ี

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
 

เนื้ อหาสาระ 
ทบทวน/สอบกลางภาคเรียน 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 11 หน่วยที ่7 

รหสัวิชา 2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 0-2-1 สอนครั้งท่ี 11 (21-22) 

ชื่อหน่วย/เรือ่ง อาหาร (Food) จ  านวน 2 ช.ม. 

สาระส าคญั 
 อาหารมหีลายชนิด หลายประเภท เช่น อาหารทีม่าจากสตัวปี์ก อาหารทะเล อาหารทีท่ ามาจากเนื้อสตัว ์
อาหารประเภท ผกั ผลไมแ้ละเครื่องดื่ม ดงันัน้ เพื่อใหก้ารสือ่สารความหมายเกีย่วกบัอาหารไดถ้กูตอ้ง ผูเ้รยีน
จ าเป็นตอ้งศกึษาค าศพัท ์ส านวนภาษาใหเ้ขา้ใจจงึจะสนทนาโตต้อบได ้

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1.ใชว้จันะภาษาสือ่ความหมายของสตัวปี์ก (Poultry) ได ้
2.ใชว้จันะภาษาสือ่ความหมายของอาหารทะเล (Seafood) ได ้
3.ใชว้จันะภาษาสือ่ความหมายของเน้ือสตัว ์(Meat) ได ้
4.ใชว้จันะภาษาสือ่ความหมายของผกั (Vegetables) ได ้
5.ใชว้จันะภาษาสือ่ความหมายของผลไม ้(Fruit) ได ้
6.ใชว้จันะภาษาสือ่ความหมายของเครื่องดื่ม (Drink) ได ้
7.อธบิายค าศพัทข์องสภาพอาหาร (Food Condition) ได ้
 8.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา  
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 
8.1  ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
8.2  ความมวีนิยั 
8.3  ความรบัผดิชอบ 
8.4  ความซื่อสตัยส์จุรติ 
8.5  ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
8.6  การประหยดั 
8.7  ความสนใจใฝ่รู ้
8.8  การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
8.9  ความรกัสามคัค ี
8.10 ความกตญัญกูตเวท ี

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู ้

ดว้ยตนเอง 
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เนื้ อหาสาระ 
1.สตัวปี์ก (Poultry) 
2.อาหารทะเล (Seafood) 
3.เน้ือสตัว ์(Meat) 
4.ผกั (Vegetables) 
5.ผลไม ้(Fruit) 
6.เครื่องดื่ม (Drink) 
7.สภาพอาหาร (Food Condition) 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

 1.ครแูละผูเ้รยีนสนทนากนัเรื่องอาหารแต่ละประเภทว่าไดแ้ก่อะไรบา้ง ซึง่แต่ละครอบครวัจะรบัประทาน 
แตกต่างกนัไปตามความชอบหรอืความตอ้งการของครอบครวันัน้ๆ 
 2.ผูเ้รยีนบอกประเภทของอาหารดงันี้ 

 
 

ขัน้สอน 
3.ครแูละผูเ้รยีนอ่านและแปลค าศพัทข์อง Poultry (สตัวปี์ก) โดยใชส้ือ่รปูภาพ และ PowerPoint  

ประกอบการเรยีนการสอน 

 
 4.ครแูละผูเ้รยีนอธบิายและแปลความหมายของค าศพัทท์ีแ่สดงสว่นต่างๆ ของเน้ือไก ่(parts of a chicken)  
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 5.ครแูสดงรปูภาพของ Seafood (อาหารทะเล) และผูเ้รยีนคน้หาค าศพัท ์อ่านและแปลความหมาย 

 
 

 6.ครแูสดงรปูภาพของ Meat (เนื้อสตัว)์ และผูเ้รยีนคน้หาค าศพัท ์อ่านและแปลความหมาย 

 
 
 7.ครแูสดงรปูภาพของ ผกั (Vegetable) และผูเ้รยีนคน้หาค าศพัท ์อ่านและแปลความหมาย 
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 8.ครแูสดงรปูภาพของ ผลไม ้(Fruit) และผูเ้รยีนคน้หาค าศพัท ์อา่นและแปลความหมาย 
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 9.ครแูสดงรปูภาพของ เครื่องดื่ม (Drink) และผูเ้รยีนคน้หาค าศพัท ์อ่านและแปลความหมาย 

 
 

10.ครใูชป้ระโยคค าถามและผูเ้รยีนตอบการถามเกีย่วกบัอาหาร ดงันี้ 
การถาม การตอบ 

What kinds of meat do you eat most often? 
What parts of chicken do you like the most? 
Do you like to eat fish? 
Do you like eating fruit? 

I often eat seafood. 
I like chicken wings. 
Yes, I do. / No, I don’t. 
Yes, I do. / No, I don’t. 

 11.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูตาม SPEAKING 7.1: Ask you friends the following questions and share the 
answers. โดยครเูปิด CD ใหฟั้งและพดูตาม ดงันี้ 

What kinds of meat do you eat most often? 
What parts of chicken do you like the most? 
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Do you like to eat fish? 
What kinds of vegetable do you eat most often? 
Do you like eating fruit? 

 12.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก Listening 7.2:  Listen to the dialogue between Amy and her mother, and 
repeat. 

 
 
 13.ครอูธบิายสภาพอาหาร (Food Condition) (adj.) พรอ้มทัง้แปลความหมายของค าศพัท ์

Raw / Uncooked  = ดบิ Cooked   =    สกุ Overcooked =    ท าใหส้กุเกนิไป 
Fresh      = สด, ใหม ่ Off = เสยี Rotten       = เน่าเป่ือย 

 14.ครแูนะน าใหผู้เ้รยีนตัง้ใจเรยีน และตัง้ใจท างาน ใหค้วามเป็นกนัเองกบัลกูคา้ และเอาใจใสบ่รกิารลกูคา้
อย่างเป็นมติร และรูจ้กัเอือ้อาทรต่อผูอ้ื่น 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์
 15.ครใูชค้ าถามหรอืก าหนดปัญหาโดยใหผู้เ้รยีนระดมสมองชว่ยกนัคดิหาค าตอบแลว้อธบิายค าตอบใหเ้พื่อน
ทุกคนในกลุ่มของตนเองเขา้ใจ 
 16.ครแูละผูเ้รยีนสรุปโดยการสนทนาโตต้อบระหว่างกนั 

15.ครใูชว้ธิสีุม่ผูเ้รยีนทุกคนตัง้ค าถามและ ตอบค าถามและแปลแต่ละประโยคใหเ้พื่อนฟังทัง้ชัน้เรยีน 
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง –พดู 1ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.สือ่อเิลก็ทรอนิกส,์ สือ่ VDO, สือ่ PowerPoint 
5.แบบประเมนิผล Worksheet 

 

หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 
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การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิผล Worksheet 
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet 
5.  แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีน

 ร่วมกนัประเมนิ 
 เกณฑก์ารประเมินผล 

1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
5 แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั 

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.แนะน าใหผู้เ้รยีนฝึกทกัษะการฟังและการพดู โดยการสนทนาโตต้อบกนัเป็นภาษาองักฤษ 
 2.อ่าและทบทวนเนื้อหา 
 
บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 
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.................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 12 หน่วยที ่7 

รหสัวิชา 2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1
 0-2-1 

สอนครั้งท่ี 12 (23-24) 

ช่ือหน่วย อาหาร (Food) จ  านวน 2 ช.ม. 
 

สาระส าคญั 
 อาหารมหีลายชนิด หลายประเภท เช่น อาหารทีม่าจากสตัวปี์ก อาหารทะเล อาหารทีท่ ามาจากเนื้อสตัว ์
อาหารประเภท ผกั ผลไมแ้ละเครื่องดื่ม ดงันัน้ เพื่อใหก้ารสือ่สารความหมายเกีย่วกบัอาหารไดถ้กูตอ้ง ผูเ้รยีน
จ าเป็นตอ้งศกึษาค าศพัท ์ส านวนภาษาใหเ้ขา้ใจจงึจะสนทนาโตต้อบได ้

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
8.อธบิายค าศพัทใ์นการท าอาหาร (Cooking) ได ้
9.ฟัง ด ู อ่าน เขยีนและใชส้ านวนในการสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัค าทีแ่สดงล าดบัก่อนหลงั (Adverbs of 
Sequence) ได ้
10.ใชส้ านวนภาษาในการสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัรสชาตอิาหาร (Food-Taste) ได ้
11.ใชส้ านวนในการสัง่อาหารทีร่า้นอาหาร (Ordering Food in a Restaurant) ได ้
12.ใชส้ านวนโตต้อบในการเรยีกเกบ็เงนิ (Asking for the Bill) ได ้
13.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 

13.1  ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
13.2  ความมวีนิยั 
13.3  ความรบัผดิชอบ 
13.4  ความซื่อสตัยส์จุรติ 
13.5  ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
13.6  การประหยดั 
13.7  ความสนใจใฝ่รู ้
13.8  การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
13.9  ความรกัสามคัค ี
13.10 ความกตญัญกูตเวท ี

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู ้

ดว้ยตนเอง 
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เนื้ อหาสาระ 
8.การท าอาหาร (Cooking) 
9.ค าทีแ่สดงล าดบัก่อนหลงั (Adverbs of Sequence) 
10.รสชาตอิาหาร (Food-Taste) 
11.การสัง่อาหารทีร่า้นอาหาร (Ordering Food in a Restaurant) 
12.การเรยีกเกบ็เงนิ (Asking for the bill) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครแูละผูเ้รยีนสนทนากนัเรื่องการท าอาหาร (Food Cooked) ซึง่ทุกคนตอ้งรบัประทานอาหารดว้ยกนัทัง้สิน้ 
โดยวธิกีารท าอาหารนัน้มอียู่ดว้ยกนัหลากหลาย ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัครอบครวัของแต่ละคนจะเลอืกน าวธิใีดวธิหีนึ่งไปใช้ให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของตนเอง 
 2.ผูเ้รยีนยกตวัอย่างการท าอาหารดว้ยวธิกีารต่าง ๆ เช่น การอบ การย่าง การป้ิง การตม้ เป็นตน้ 
 

 ขัน้สอน 
3.ครแูสดงรปูภาพการท าอาหาร (Food Cooked) และใหผู้เ้รยีนบอกว่าเป็นวธิใีดบา้ง โดยการพดูหรอืออกเสยีง

เป็นค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
Bake = อบ Boil = ตม้ Fry = ทอด 
Grill, Roast  = ย่าง Heat = อุ่นใหร้อ้น Steam = นึ่ง,อบ,ตม้ 
Stew = เคีย่ว Barbecue   =     การย่างเน้ือ  

 4.ครใูชป้ระโยคในการถามเกีย่วกบัการท าอาหาร และผูเ้รยีนเป็นผูต้อบค าถาม จากนัน้ครแูละผูเ้รยีนช่วยกนั
แปลความหมายขอแต่ละประโยค 

การถาม การตอบ 
Can you cook? 
How often do you cook?  
What kind of cooking do you like?  

Yes, I can. / No, I can’t. 
I often cook 3 times a week. 
I like fried foods. 

 5.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก Listening 7.3: Listen to the conversation about cooking. 
โดยครเูปิด CD ใหฟั้ง จากนัน้ผูเ้รยีนจบัคู่สนทนาโตต้อบระหวา่งกนั 

 
 6.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 7.4 : Changed the underlined words to the words given 
below, and practice with your friends. โดยครเูปิด CD ใหฟั้งก่อน จากนัน้ผูเ้รยีนจบัคู่สนทนาโตต้อบระหว่างเพื่อนใน
ชัน้เรยีน 

Roasted Duck, steaming Barbecue Pork, baking Tom Yum Soup, stewing 
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Pad Thai, frying  Green Curry, barbecuing  Beef noodle soup, grilling 

 
 

 7.ครอูธบิายและแปลค าศพัทค์ าทีแ่สดงล าดบัก่อนหลงั (Adverb of Sequence) ไดแ้ก ่
 First, Second, Third, ....     ในขัน้แรก, ในขัน้ทีส่อง, ในขัน้ทีส่าม 
 Firstly, Secondly, Thirdly, ... ในขัน้แรก, ในขัน้ทีส่อง, ในขัน้ทีส่าม 
 First, Then, Next, After that, Finally ในขัน้แรก, หลงัจากนัน้, ต่อไป, ต่อจากนัน้, ทา้ยทีส่ดุ 
 ครยูกตวัอยา่ง Example  

 Chocolate cake (รปู chocolate cake) 
 Ingredients: 
  1 cup self-raising flour,  1/3 cup cocoa 
  1 cup castor sugar,   1/3 cup butter 
  1/2 cup milk,    2 eggs 

  First, preheat oven to 180°C. Grease and flour or grease.  
  Then, line a 24cm cake tin and set aside.  
  After that, place all ingredients into a bowl and mix on high for 4 minutes. 
 Finally, pour into cake tin and bake for 35-40 minutes or until the cake springs back when lightly 
touched in the centre. 
 8.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก Listening 7.3 : Listen to the conversation about making pancake. 
โดยครเูปิด CD ใหฟั้งก่อน จากนัน้ผูเ้รยีนจบัคู่สนทนาโตต้อบระหว่างเพื่อนในชัน้เรยีน 

 
 

 9.ครแูปลความหมายของค าศพัทเ์กีย่วกบัรสชาต ิFood- Taste (adj.) 
Sweet = รสหวาน Salty   =  รสเคม็ Bitter = รสขม 
Spicy / Hot   = รสเผด็ Mild = รสชาตอิ่อน, รสไม่จดั Sour = รสเปรีย้ว 
Oily = เป็นมนั,ซึง่มนี ้ามนั   
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 Example  It’s sweet like sugar. 
   It is sour like a lemon. 
   It’s bitter like coffee. 
 10.ครแูละผูเ้รยีนฝึกพดูและออกเสยีงเป็นภาษาองักฤษในการถามเกีย่วกบัรสชาตอิาหาร จากนัน้กแ็ปล
ความหมายของแต่ละประโยค 

การถาม การตอบ 
What do you think of the soup?  
Is it too salty or spicy?  
Are they too bitter? 

It is too salty. 
Yes, it is too spicy. / No, it isn’t. 
Yes, they are. / No, they aren’t. 

 Example  Harry : Is the green apple too sour? 
   Blair : Yes, it is. That’s why I prefer red apples. 
 11.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก Speaking 7.6: Change the underlined words in the dialog to the words 
given in the table, practice with your friends. 

Coffee, Bitter Tom Yum Soup, Sour Chocolate cake, sweet 
Beef Curry, Spicy Cantaloupe, sweet Salted fish, salty 

  A : Do you like coffee ? 
  B : No, I don’t. It is too bitter. 
 12.ครแูนะน าการสัง่อาหารทีร่า้นอาหาร (Ordering Food in a Restaurant) และใชป้ระโยคใหถ้กูตอ้ง 
  การบอกว่าพรอ้มทีจ่ะสัง่อาหาร (Ready to order) 

กรณีทีล่กูคา้เป็นฝ่ายพดู 
We would like to order now, please. 
We are ready to order. 
กรณีทีพ่นกังานเป็นฝ่ายพดู 
Are you ready to order? 

 การสัง่อาหาร (Ordering foods) 
การถาม การตอบ 

What would you like to order? 
Would you like to have a starter? 
Would you like anything to drink? 
Can I bring you anything else? 

I would like to have the set lunch. 
I would like to have a bowl of chicken soup, please. 
I would like to have a glass of Coke. 
I would like to have a grilled cheese sandwich.  
I would like to have the bill. 

 14.ครแูละผูเ้รยีนถามและตอบเกีย่วกบัการเรยีกเกบ็เงนิ (Asking for the bill) 
การถาม การตอบ 

Could I have the bill, please? 
I’d like the bill, please. 

Yes, sir. I will be right back with the bill. 
Certainly, sir. Give me a minute. 

 Example 
Customer: We would like to order now, please. 
Waiter:  What would you like to order? 
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Customer: We would like to have a chicken burger and a beef burger, please. 
Waiter:  Would you like anything to drink? 
Customer: I would like to have a can of coke and she would like to have a glass of 
water, please. 
(After finished eating) 
Customer : Could I have the bill, please? 
Waiter : Yes, sir. I will be right back with the bill. 

 14.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะจาก LISTENING 7.7 : Kitty is going to have lunch in a restaurant. Listen the 
following dialogue carefully to see how Kitty orders her food 

 
 

 15.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะจาก SPEAKING 7.8: Practice the conversation with your friends. 
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 16.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมใน Worksheet ดงันี้ 

Worksheet 1: Match the meat with the animal. 
Worksheet 2: Tick (✓) How do you cook the following foods. 

  Worksheet 3: This is a recipe for onion omelet. Look at the pictures and write down  
     the number from 1-5.  
  Worksheet 4: Answer the questions from the conversation of Dave and Sarah at  
     the restaurant. 

Worksheet 5: Listen to the conversations and choose the best answer. 
Worksheet 6: Write the food’s taste. 
Worksheet 7: Listen to the conversation and complete the dialog. 
Worksheet 8: These are the recipes from the cookbook, but the instructions from  
   are in wrong order. You need to decide what is the order of  
   instructions for each recipe. 

 17.ครแูนะน าใหผู้เ้รยีนชว่ยกนัดแูลความสะอาดหอ้งน ้าสว่นรวม อย่างทิง้เศษกระดาษไวบ้นอ่างลา้งหน้า เมื่อ
เหน็ใหช้่วยกนัเกบ็ 

 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์
 18.ครใูชค้ าถามหรอืก าหนดปัญหาโดยใหผู้เ้รยีนระดมสมองชว่ยกนัคดิหาค าตอบแลว้อธบิายค าตอบใหเ้พื่อน
ทุกคนในกลุ่มของตนเองเขา้ใจ 
 19.ครแูละผูเ้รยีนสรุปโดยการฝึกทกัษะการฟังและการอ่าน โดยการสนทนาโตต้อบระหว่างกนั 

20.ครใูชว้ธิสีุม่ผูเ้รยีนทุกกลุ่มตอบค าถามและอธบิายใหเ้พื่อนฟังทัง้ชัน้เรยีน 
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สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.สิอ่อเิลก็ทรอนิกส ์สือ่ CD และสือ่ PowerPoint 
6.แบบประเมนิผล Worksheet 

 

หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิผล Worksheet 
5.  การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ

 ประสงค ์
 เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยปผูเ้รยีน) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet 
5.  แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีน

 ร่วมกนัประเมนิ 
 เกณฑก์ารประเมินผล 

1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
5 แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั 

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.แนะน าใหฝึ้กทกัษะจากการฟังและการอ่านภาษาองักฤษเพื่อน ามาใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
 2.อ่านและทบทวนเนื้อหา 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



 109 

 

 แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 13 หน่วยที ่8 

รหสัวิชา 2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 0-2-
1 

สอนครั้งท่ี 13 (25-26) 

ช่ือหน่วย/เรื่อง อารมณ์ (Emotions) จ  านวน 2 ช.ม. 
 

สาระส าคญั 
 อารมณ์และความรูส้กึเป็นพฤตกิรรมภายในกลุ่มของบุคคล เช่น ดใีจ เสยีใจ ตื่นเต้น โกรธ เป็นตน้ ผูเ้รยีนจงึ
ควรศกึษาค าศพัท ์กรยิาวเิศษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอารมณ์และความรูส้กึ เพื่อใชส้นทนาโตต้อบสือ่สารกนัในระหว่างบุคคล 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.อธบิายค าศพัทภ์าษาองักฤษเกีย่วกบัอารมณ์ ความรูส้กึได ้ 
 2.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายโตต้อบเกีย่วกบัความรูส้กึได ้

 3.ใชก้รยิาวเิศษแสดงเวลาเกีย่วกบัการแสดงความรูส้กึในการฟัง ด ูอ่าน เขยีน และสนทนาโตต้อบได้
อย่างถูกตอ้ง 
 4.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา  
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 

4.1  ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
4.2  ความมวีนิยั 
4.3  ความรบัผดิชอบ 
4.4  ความซื่อสตัยส์จุรติ 
4.5  ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
4.6  การประหยดั 
4.7  ความสนใจใฝ่รู ้
4.8  การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 

 4.9  ความรกัสามคัค ี
4.10 ความกตญัญกูตเวท ี

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
เนื้ อหาสาระ 

1.ค าศพัทภ์าษาองักฤษเกีย่วกบัอารมณ์ ความรูส้กึ (Vocabulary about  Emotions and feelings) 
2.การถามและตอบเกีย่วกบัความรูส้กึ (Asking and answering about feeling) 
3.กรยิาวเิศษแสดงเวลาเกีย่วกบัการแสดงความรูส้กึ (Feelings & Emotions+ Adverbs of time) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครแูละผูเ้รยีนสนทนากนัเรื่องเกีย่วกบัอารมณ์โดยทัว่ไปของมนุษยแ์ต่ละคน จะแตกต่างกนัไปตามบุคลกิของ
แต่ละคน บางครัง้อาจจะอารมณ์ด ีหรอืบางคนอาจจะอารมณ์ไมด่ ี
 2.ผูเ้รยีนยกตวัอย่างอารมณ์ของแต่ละบุคคลในชัน้เรยีน เช่น ดใีจ เสยีใจ ตื่นเตน้ เป็นตน้ 
 

ขั้นสอน 
3.ครอูธบิายและแปลความหมายของค าศพัทภ์าษาองักฤษเกีย่วกบัอารมณ์ความรูส้กึ ดงันี้ 

 
 
 4.ครใูชป้ระโยคในการถามและผูเ้รยีนตอบเกีย่วกบัความรูส้กึ (Asking and answering about feeling) 
จากนัน้ช่วยกนัแปลความหมาย ดงันี้ 

การถาม การตอบ 
How are you? I am relieved that the exam is over. 
How is she? She is happy because I could go for holiday with my family. 
How are you feeling? I am feeling sick. 
How is he feeling? He feels very happy. 
How does he feel? He feels very disappointed. 
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How do you feel? I feel lonely. 
What’s the matter? She is so upset because someone drove into her car. 
What’s wrong? I feel very nervous because I have a presentation today. 
What makes you feel happy? I passed the exam. 
Why do you look so happy? I won a lottery. 
Why is she nervous? I’ve got an exam tomorrow. 

 5.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 8.1 : Practice the conversation with your friends and change 
the underlined words to the words in the box. 

Happy Today is my birthday 
Sad My best friend is moving to another city 
Tired I stayed up late studying for a test 
Surprised The phone bill is so high 
Bored The girl next to me was talking too much 

  A :  How are you feeling today?  
  B :  I am feeling very happy because today is my birthday. 
 6.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 8.2 : Ask your friends the following questions. 
 How are you feeling?  How do you feel? 

What makes you feel happy? What makes you sad? What makes you embarrassed? 
7.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะจาก LISTENING 8.3 : Practice the conversation with your friends. 

 Jane :  You look upset. Is something wrong? 
 Jake :  I’m really in a bad mood today. 
 Jane :  Why? 
 Jake :  Because I am so worried about my math exam so I’ve studied all night but  
   still feel I am not ready for the exam. 
 Jane :  You’ve studied all night, you will definitely pass. Take it easy. 
 Jake :  Thanks. 

8.ครแูละผูเ้รยีนอ่านและแปลความหมายของค าทีใ่ชแ้สดงในอารมณ์ต่างๆ (Express the feeling) 
 
Happy 

Wow! 
Fantastic 
That’s great! 
How exciting! 
That’s wonderful. 
Terrific 
I am so pleased to hear that. 

Sad Take it easy. 
Don’t worry. 
It’s not as bad as that. 
I am sorry to hear that. 
Poor you. 

Annoyed Oh, great. 
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I don’t believe it. 
Oh, boy. 

Confused How come? 
Are you sure? 
Oh? 
How can that be? 

Disappointed Oh, no. 
Oh, dear. 
That’s too bad. 
What a pity. 
That’s a shame. 

Disgusted Oh, no. 
How awful! 
That’s terrible! 
How disgusting 

9.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 8.4 : Listen to the conversation about expressing feeling. 
Amy :  How was the trip? 
Nick:  That’s terrible! It was the worst trip ever. 
Amy :  What’s happened? 
Nick:  Firstly, my car was broke down. Secondly, it was raining everyday. And the hotel was so 

dirty. 
Amy :  That’s so bad.  

  
 10.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 8.5 : Practice the conversations with your friends. 

 
 

 11.ครอูธบิาย Adjectives ทีล่งทา้ยดว้ย ed และ ing เพื่อใหผู้เ้รยีนน าไปใชใ้หถู้กตอ้ง ดงันี้ 
Adjectives ทีล่งทา้ยดว้ย ed แปลว่า “รูส้กึ…”  ใชเ้พื่อบอกความรูส้กึของคน เช่น 

I am bored. หมายถงึ ฉนัรูส้กึเบื่อ (อาจจะเป็นเพราะวา่ฉนัไม่มอีะไรท าหรอืไม่สนใจสิง่ทีเ่กดิขึน้รอบตวัฉนั) 
Adjectives ทีล่งทา้ยดว้ย ing แปลว่า “น่า…”  ใชเ้พื่อบรรยายลกัษณะของสิง่ของ หรอื สถานการณ์ (อาจใช้

พดูถงึคนไดใ้นบางครัง้) เช่น 
I am boring. หมายถงึ ฉนัเป็นคนน่าเบื่อ (อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนพดูน้อยหรอืเรื่องฉนัพดูไม่น่าสนใจ) 
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Example  This  book  is  very  interesting  so we  are  interested  in  this  book. 
“Spider man” is an  exciting movie so everybody  was  excited  about  this  film  

The movie was boring (so I felt bored).  
 12.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 8.6 : Practice the following conversation with your friends. 
ดงันี้ 

Emma : Amy, Why do you look so sleepy? 
Amy : I was very bored in the maths lesson. I almost fell asleep. 
Emma : Where is Rob? 
Amy : He is feeling tired and depressed, he went to bed. 
Emma : And what’s about Jake, why does he look so happy? 
Amy : He was surprised to see Janis. She’d told him she was going to Australia. 

 13.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 8.7 : Listen to the conversation between Rob and Emma 
while they are waiting to see their bank manager. 

Rob :  I’m so bored, how long have we been waiting now? 
Emma :  Only about 20 minutes, I don’t think it will be long now. 
Rob :  What book are you reading? 
Emma :  It’s just an old novel. 
Rob :  Is it good? 
Emma :  It’s a little boring to be honest. It doesn’t surprise me, I know what’s going to happen. 
Rob :  The last book I read was about depression, it was really interesting. Do you want to borrow 

it? 
Emma :  Sure, sounds great. Although it might be a little depressing. 

 14.ครแูนะน าวธินี ากรยิาวเิศษณ์แสดงเวลาทีเ่กีย่วกบัการแสดงความรูส้กึ (Feelings & Emotions + Adverbs 
of Time) 

กรยิาวเิศษณ์แสดงเวลา นัน้เป็นค าทีบ่่งบอกถงึเหตุการณ์ต่างๆว่าเกดิขึน้เมื่อใด (when)  
Adverbs of Time ไดแ้ก่ 

Often   =  บ่อยๆ 
always = เสมอๆ 
usually = โดยปกต ิ
rarely = นานๆ ครัง้ 
never = ไม่มทีาง 
sometimes = บางครัง้ 

Example: When you have a feeling it doesn’t usually remain with you may often feel happy 
and occasionally feel sad but never feel jealous. I rarely get angry though sometimes a bit annoyed  
 15.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 8.8 : Listen to the passage and underlined the adverb of 
time. ดงันี้ 
 I like Christmas time, it makes me happy. When I turn on the radio and hear Christmas carols I 
occasionally smile. I know not everyone likes this time of year, some people don’t have family around them 
and they often feel lonely. It is a sad time too for some people when they think of friends and family who are 
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no longer with them. But still Christmas is usually a happy time and most people enjoy it, although, sometimes 
parents feel stressed when the children ask for lots of presents from Santa and then they have to go shopping 
and always spend lots of money.  I wish people could just feel the love and joy of the first Christmas, and 
forget about all the commercialism. 
 16.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะจาก SPEAKING 8.9 : Ask 3 of your friends the following question and write (x) in 
the table. ดงันี้ 
 1) How often do you feel happy? 
 2) Name of your friend _____________________ 
 3) Name of your friend _____________________ 

17.ผูเ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมตาม Worksheet ดงันี้ 
 Worksheet 1: Write with the feelings in each picture. 
 Worksheet 2: Complete the sentences using the words given below. 

Worksheet 3: Read the Conversation below, then answer the questions. 
Worksheet 4: : Choose the right answer. 
Worksheet 5: : Listen to the conversation and complete the dialog. 
Worksheet 6: Ask your friends the following questions. 
Worksheet 7: Choose the right answer. 
Worksheet 8: Use one of the adjectives above to fill in the blanks in the sentences 

 19.ครแูนะน าใหผู้เ้รยีนทุกคนท าความด ีละเวน้การใหร้า้ยคนอื่น ประพฤตปิฏบิตัิตนใหเ้หมาะสมกบักาละเทศะ 
 

ขั้นสรุปและการประยุกต ์
20.ครแูละผูเ้รยีนสรุปการสนทนาโตต้อบระหว่างกนัในชัน้เรยีน 
21.ท า Worksheet เพื่อประเมนิผลการเรยีนร ูและประเมนิตนเองจากแบบประเมนิตนเอง รวมทัง้กจิกรรมการ

จดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
22.ประเมนิผูเ้รยีนตามแบบฟอรม์ต่อไปนี้ 

ชื่อผูเ้รยีน 
ประสบการณ์พืน้ฐานการเรยีนรู ้

วธิกีารเรยีนรู ้
ความรู ้ ทกัษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์สือ่ CD และสือ่ PowerPoint 
5.แบบประเมนิผล Worksheet 
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หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็รายชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4. ตรวจแบบประเมนิผล Worksheet 
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีนร่วมกนั

ประเมนิ 
 เกณฑก์ารประเมินผล 

1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
5 แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั 

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.แนะน าใหฝึ้กทกัษะการฟังและการพดูโดยการสนทนาโตต้อบกนัอย่างสม ่าเสมอ 
 2.อ่านและทบทวนเนื้อหา 
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บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 14 หน่วยที ่9 

รหสัวิชา 2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 0-
2-1 

สอนครั้งท่ี 14 (27-28) 

ชื่อหน่วย/เรือ่ง สุขภาพ (Health) จ  านวน 2 ช.ม. 
 

สาระส าคญั 
 การดแูลสขุภาพ (Health) เป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นมากส าหรบัมนุษย ์ดงันัน้ จงึควรทราบสว่นประกอบต่าง ๆ 
ของร่างกาย เมื่อเกดิเจบ็ป่วย จะสามารถบอกอาการไดถู้กตอ้ง ผูเ้รยีนควรท าความเขา้ใจเกีย่วกบัค าศพัท ์ค ากรยิาต่าง 
ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการฟัง ด ูอ่าน เขยีน และสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัสขุภาพไดถู้กตอ้ง 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1.อธบิายสว่นต่าง ๆ ของร่างกายและบอกอาการของโรคได ้
2.ใชส้ านวนภาษาในการสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัสขุภาพไดอ้ย่างเหมาะสม 
3.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายเพื่อการฟัง ด ูอา่น เขยีนและสนทนาโตต้อบในการเชค็สขุภาพ
ได ้
4.ใชส้ านวนภาษาเพื่อการฟัง ด ูอ่าน เขยีน และสนทนาโตต้อบในการรบัประทานยาได ้
5.ฟัง ด ูและพดูสือ่สารสนทนาโตต้อบในการใหค้ าแนะน าเพื่อบรรเทาการเจบ็ป่วยได ้
6.ฟัง ด ูและสนทนาโตต้อบในการรกัษาสขุภาพโดยใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสม 
7.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 

7.1  ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
7.2  ความมวีนิยั 
7.3  ความรบัผดิชอบ 
7.4  ความซื่อสตัยส์จุรติ 
7.5  ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
7.6  การประหยดั 
7.7  ความสนใจใฝ่รู ้
7.8  การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
7.9  ความรกัสามคัค ี
7.10 ความกตญัญกูตเวท ี

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
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เนื้ อหาสาระ 

1.ค าศพัทเ์กีย่วกบัสว่นต่าง ๆ ของร่างกาย (Body parts vocabulary) 
2.การถามและตอบเกีย่วกบัสขุภาพ (Asking and answering about health) 
3.การเชค็สขุภาพ (Medical Check-up) 
4.การรบัประทานยา (Taking medicine) 
5.การใหค้ าแนะน าเพื่อบรรเทาการเจบ็ป่วย (Giving advice to reduce sickness symtoms) 
6.การรกัษาสขุภาพ (How to star helthy) 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 

1.ครแูละผูเ้รยีนสนทนาถงึสว่นต่างๆ ของร่างกาย (Body part vocabulary) ว่าประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
2.ผูเ้รยีนยกตวัอย่างสว่นต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ศรีษะ แขน ขา ตา คิว้ ปาก จมกู เป็นตน้ 

 

 ขัน้สอน 
 3.ครแูสดงรปูภาพสว่นต่าง ๆ ของร่างกาย  (Body part vocabulary) และผูเ้รยีนแปลความหมายของค าศพัท ์

 
  
 4.ครอูธบิายและแปลความหมายของค าศพัทเ์กีย่วกบัโรครา้ยแรง (Serious diseases) 

Asthma = โรคหดื HIV (Human immunodeficiency 
virus)= โรคเอดส ์

Diabetes = โรคเบาหวาน 

TB (Tuberculosis)=วณั
โรค 

High blood pressure= ความดนัโลหติ
สงู 

Low blood pressure = ความดนั
โลหติต ่า 

Heart disease =
โรคหวัใจ 

Cancer= มะเรง็ Infection disease = โรคตดิเชือ้ 

 5.ครอูธบิายและแปลความหมายของอาการของโรค (Symptoms) 
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 6.ครแูละผูเ้รยีนแสดงประโยคการถามและตอบเกีย่วกบัสขุภาพ (Asking and answering about health) 
โดยผูเ้รยีนจะฟังครพูดูใหฟั้งก่อน จากนัน้ผูเ้รยีนกฝึ็กพดูและออกเสยีงตามในลกัษณะการถามตอบ 

การถาม การตอบ 
What’s the matter ? 
What’s wrong ? 

I have got a headache. 
I have a headache. 

How are you ? 
How is he? 
How are they? 

I’m sick. 
She is not well. 
They are sick. 

How do you feel ? 
How does he feel? 
How do they feel? 

I don’t feel well. 
He feels sick. 
They are sick. 

Do you have a fever ? Yes, I do / No, I don’t. 
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Does he have a fever ? 
Do they have a fever? 

Yes, he does / No, he doesn’t 
Yes, they do / No, they don’t. 

Do you feel dizzy ? 
Does he feel dizzy ? 
Do they feel dizzy? 

Yes, I do / No, I don’t. 
Yes, she does / No, she doesn’t. 
Yes, they do / No, they don’t. 

 7.ครแูสดงประโยคการบอกว่ารูส้กึเสยีใจทีไ่ดย้นิคู่สนทนาบอกวา่ไม่สบาย และขอใหคู้่สนทนาหายเรว็ๆ 
That’s too bad. 
I’m sorry to hear that. 
I hope you get well soon. 
I hope you feel better soon. 

 8.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 9.1 : Ask your friends the following questions. 
 What’s the matter ? 
 How are you ? 
 How do you feel ? 
 Do you have a headache ? 
 Do you feel dizzy ? 

 9.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก Listening 9.2: Listen to the conversations between Joe and Paula. 
Joe  : How are you ? 
Paula  : I have a headache. 
Joe  : I’m sorry to hear that. I hope you feel better soon. 
Paula  : Thanks. 

 10. .ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 9.3: Practice the conversation with your friends. 
 Eric : What’s the matter ? Are you sick ? 

Ann : Yes, I am. I feel really bad. 
Eric : Do you have a headache ? 
Ann : No, I don’t. I have a stomachache. 
Eric : That’s too bad. I hope you get well soon. 

 11.ครอูธบิายถงึการบอกระดบัของความเจบ็ปวดใหช้ดัเจนเวลาไปพบหมอ เป็นเรื่องทีส่ าคญัมากเพื่อใหห้มอ
วนิิจฉยัอาการไดถู้กตอ้ง 
 (When you go to the doctor, it is very important to describe your pain clearly)  

“How strong is your pain?” 
ระดบัของความเจบ็ปวด ความหมาย 

no pain I don’t have any pain.  
hurts a little  It hurts a little.  
hurts a lot  It hurts a lot.  
severe pain I’m in severe pain. 

 12.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 9.3 : Practice the conversation about degree of pain with 
your friends. 
  Robin : What’s the matter? 
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  Anna : I burnt my hand when I cook. 
  Robin : How strong is your pain? 
  Anna : It hurts a lot. 
  Robin : Let me get a first-aid kit, and put burn cream on it for you. 
  13.ครฝึูกผูเ้รยีนฟังและพดู แปลความหมายของค าศพัทก์ารเชค็สขุภาพ (Medical Check-up) 

 
X-ray 

 
Blood pressure check  

Blood Test 

 
Temperature Check 

 
Throat Examination 

 
 

  
 ประโยคทีเ่กีย่วกบัการเชค็สขุภาพ 
  The doctor gives me a check-up. หมอเชค็สขุภาพใหฉ้นั 
  The doctor writes an prescription. หมอเขยีนใบสัง่ยา 
 14.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก Listening 9.5: Listen to the conversation between Ken and doctor, and 
repeat. 

Doctor: Hello Ken. How can I help you today ? 
Benson: I don’t feel well doctor. I think it’s a flu. 
Doctor: What are your symptoms ? 
Benson:  I have a headache and sore throat. I sneeze a lot. I feel very hot and I couldn’t have   
   any food. 
Doctor: How long have you had these symptoms ? 
Benson: For three days. 
Doctor: I’ll give you a prescription for medicine to relieve these symptoms. But first I’ll check  
  your throat, breathing and temperature. Please open your mouth and say ‘Ah’ 
Benson: ‘Ah’ 

 15.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก SPEAKING 9.6 : Ask your friends the following questions about medical 
checkups. 

When was the last time you had a medical check-up? 
Do you have regular check-ups?  
Have you ever had a blood pressure checked? 
Have you ever had a temperature checked? 

 16.ครอูธบิาย อ่านและแปลค าศพัทเ์กีย่วกบัการรบัประทานยา (Taking medicine) 
1. Find the label on the box or bottle. 
2. Read the directions. 

รปูขวดยาทีม่ฉีลาก 
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3. Follow the dosage. 
  
 ค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัฉลากยา (Medicine Label Vocabulary) 

Medicine, medications, physic, drug= ยา   Drops = หยด 
Ointment = ยาทา     Liquid=  ยาน ้า 
Tablets / Pill = ยาเมด็    Capsules = ยาเมด็แคปซลู 
Injection = ยาฉีด     Cream  = ยาประเภทครมี 
Antibiotic capsule = ยาแกอ้กัเสบ    Children =  เดก็ 
Adult =  ผูใ้หญ่     Relieve  = บรรเทา 
Rub  = นวด,ถ ู    Shake well before using= เขยา่ขวดก่อนใช ้
Recommend = แนะน า    Dissolve = ละลาย 
Direction for use = วธิใีชย้า   Chew  = เคีย้ว 
Ingredient  = สว่นประกอบ,สว่นผสม  Dose, dosage  = ปรมิาณยาทีร่บัประทาน 
Take a medicine = กนิยา    Prescription  = ใบสัง่ยา 
Tablespoonful  = ชอ้นโต๊ะ   Teaspoonful  = ชอ้นชา 

 Doctor, physician = หมอ   Once a day= หนึ่งครัง้ต่อวนั 
 Twice a day = สองครัง้ต่อวนั  Expire = หมดอาย ุ
Example  
 Eyes Drop Dosage :    Two drops every two hours. 
 Warnings :   
 1.  For external use only. 

2.  Keep out of reach of children. 
3. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away. 

Exp :  01 / 12 / 2013 
 17.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก Listening 9.7: Listen to the conversation between chemist and Kate. 
 Chemist : Hello, how could I help you ? 
 Kate  : Yes, please. I need some cough medicine. 
 Chemist : OK. I recommend this medicine. It’s for children and adults. Take one  
   teaspoon in the morning and at the bed time. 
 Kate  : Thank you. 
 Chemist  : You can pay at the front counter. 
 Kate  : OK. Thank you very much. 
 18.ครอูธบิายการแต่งประโยคเกีย่วกบัการใหค้ าแนะน าเพื่อบรรเทาอาการเจบ็ป่วย (Giving advice to reduce 
sickness symptoms) และยกตวัอย่างประกอบ 

Giving advice Example 
Should + take 
Don’t take  

Should take tablets every four hours. 
Don’t take a tablet when your stomach is empty. 

Should + eat 
Don’t eat 

Should eat a lot of vegetables every day. 
Don’t eat too much junk food. 
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Should + go 
Don’t go 

Should go to see a doctor. 
Don’t go to bed late. 

Should + do 
Don’t do 

Do exercise regularly. 
Don’t do drugs. 

 19.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 9.8: Practice the conversation with your friends about 
giving adviceใ 
 1.  A :  What’s wrong? 

 B :  I have a headache 
 A :  You have a headache?  You should take some aspirin. 
 B :  Ok, thanks! 

 
  2.  A :  What’s wrong? 

 B :  I am nauseous. 
 A :  You are nauseous?  You should lie down. 
 B :  Ok, thanks! 

 20.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก Listening 9.9 : Listen to the conversation between Mary and her boss 
as Mary is calling to ask for day offs. 

Mary : Hello, this is Mary. 
Boss : Hello, how are you ? 
Mary : I feel very bad. I feel very headache and runny nose. 
Boss : It looks like you have a flu. 
Mary : I can’t go to work today. I would like to have a day off for 3 days. 
Boss : Not a problem. You should stay in bed and rest. 
Mary :  Thank you very much. I’ll do that. 

 21.ครแูละผูเ้รยีนแต่งประโยคเพือ่ฝึกฟังและพดูเกีย่วกบัการกัษาสขุภาพ (How to stay healthy) และแปล
ความหมาย 

Health habits Unhealthy habits 
Eating good foods. Smoking cigarettes. 
Sleeping 8 – 10 hours at night. Drinking alcohol. 
Getting regular exercise. Eating junk foods. 
Drinking water 8-10 glasses a day. Working too hard. 
Enjoying your family and friends. Do not have enough sleep. 
Reducing stress by doing things you like. Do not exercise, sitting all day. 

 22.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมจาก Worksheet ดงัต่อไปนี้ 
 Worksheet 1: Answer the questions from the information given in the table. 
 Worksheet 2: Fill in the blanks with the correct form of the verbs “have” or “feel”. 
 Worksheet 3: Name 5 illnesses that keep people from going to school. Then, give advices  
   for curing the problem. 
 Worksheet 4: Listen to a conversation between a patient and a doctor and complete the  
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    dialogue.  
 Worksheet 5: Look at the pictures below. Describe the symptoms and how much pain each  
   person feels. 
 Worksheet 6: : Read the labels and answer the questions 
 Worksheet 7: Read the conversation below and answer the questions. 
 Worksheet 8: Choose the best answer. 
 23.ครแูนะน าใหผู้เ้รยีนรูจ้กัใชจ้่ายเงนิอย่างประหยดั รูจ้กัเกบ็ออม เพื่อฝึกใหเ้ป็นคนรูจ้ดัพอเพยีงและมี
ความสขุต่อไป 
 

ขัน้สรปุและการประยุกต์ 
24.ครแูละผูเ้รยีนสรุปโดยการสนทนาโตต้อบกนัระหว่างเพื่อนในชัน้เรยีน 

25.ครสูงัเกตพฤตกิรรมกลุ่ม และร่วมกนัสรุปเนื้อหาอกีครัง้จากแผ่นใส 
26.ท า Worksheet เพื่อประเมนิผลการเรยีนรู ้และประเมนิตนเองจากแบบประเมนิตนเอง พรอ้มท ากจิกรรม

การจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
27.ประเมนิผูเ้รยีนตามแบบฟอรม์ต่อไปนี้ 

ชื่อผูเ้รยีน 
ประสบการณ์พืน้ฐานการเรยีนรู ้

วธิกีารเรยีนรู ้
ความรู ้ ทกัษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์สือ่ CD และสือ่ PowerPoint 
5.แบบประเมนิผล Worksheet 

 

หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
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4. ตรวจแบบประเมนิผล Worksheet 
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีนร่วมกนั

ประเมนิ 
 เกณฑก์ารประเมินผล 

1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.แนะน าใหผู้เ้รยีนฝึกทกัษะในการฟัง การพดูอย่างสม ่าเสมอ 
 2.อ่านและทบทวนเนื้อหา 
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บนัทึกหลงัการสอน 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 15 หน่วยท่ี 10 

รหสัวิชา 2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 0-2-1 สอนครัง้ท่ี 15 (29-30) 

ชื่อหน่วย/เรือ่ง งานอดิเรกท่ีท าในยามว่าง (Free time and Hobbies) จ านวน 2 ช.ม. 
 

สาระส าคญั 
 งานอดเิรกเป็นงานทีเ่กดิจากความสนใจเป็นพเิศษ และสรา้งความสนุกสนานเพลดิเพลนิมากกว่าการท างานที่
สรา้งรายได ้ซึง่จะสรา้งใหเ้กดิความพงึพอใจเป็นหลกั ดงันัน้ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ และสามารถน าค าศพัท์
ภาษาองักฤษไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง จงึควรศกึษาการใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาเพื่อสือ่ความหมายอย่างเหมาะสม
ต่อไป 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1.ฟัง ด ูและสนทนาโตต้อบเกีย่วกบังานอดเิรกโดยใชส้ านวนภาษาองักฤษไดเ้หมาะสม 
2.ใชก้รยิาวเิศษทีบ่อกความถีส่ือ่ความหมายในการฟัง การพดู การอื่น และการเขยีนไดอ้ย่างเหมาะสม 
3.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา ส านกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 
3.1  ความมมีนุษยสมัพนัธ ์  3.8  การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
3.2  ความมวีนิยั   3.9  ความรกัสามคัค ี
3.3  ความรบัผดิชอบ   3.10 ความกตญัญกูตเวท ี
3.4  ความซื่อสตัยส์จุรติ 
3.5  ความเชื่อมัน่ในตนเอง 

 3.6  การประหยดั 
3.7  ความสนใจใฝ่รู ้

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
 

เนื้ อหาสาระ 
1.งานอดเิรก (Hobby) 
2.กรยีาวเิศษทีบ่อกความถี ่(Adverb of frequency) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครกูล่าวถงึงานอดเิรก (hobby) คอื สิง่ทีท่ ายามว่าง (Free time) ซึง่ งานอดเิรกจะเกดิจากความสนใจ 
และความสนุกสนานเป็นหลกั มากกว่าทีจ่ะไดผ้ลตอบแทนทางการเงนิหรอืสิง่แลกเปลีย่นอื่นๆ อย่างไรกต็าม งาน 
อดเิรกมกัจะเพิม่พนูทกัษะ ความรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นต่างๆ แต่จุดมุ่งหมายของการท าคอืความพงึพอใจ  
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ตวัอย่างของงานอดเิรก 
 2.ผูเ้รยีนยกตวัอย่างงานอดเิรกทีต่นเองรูจ้กั และคุน้เคยเป็นประจ า 
 

 ขัน้สอน 
3.ครอูธบิายค าศพัทแ์ละแปลความหมายตวัอย่างของงานอดเิรก (Example of hobbies) พรอ้มทัง้ฝึกให้

ผูเ้รยีนฟังการออกเสยีง จากนัน้กพ็ดูออกเสยีงใหถู้กตอ้ง 

 
 4.ครแูละผูเ้รยีนแสดงประโยคสนทนากนัเพื่อเป็นการถามและตอบเกีย่วกบังานอดเิรกและการใชเ้วลาว่าง 
(Asking and answering about free time and hobbies) 

การถาม การตอบ 
Do you have a hobby? Yes, I do. 

No, I don’t. 
What are your hobbies? My hobbies are reading books and listening to 

the music. 
I don’t have any hobby. 

What do you do in your free time? I usually go shopping. 
Where do you spend your free time? I spend most of my free time in the gym. 
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Who do you spend your free time with? I spend my free time with my family. 
How do you like to spend your free time? I like going shopping. 

 5.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 10.1 : Ask your friends the following questions: 
Do you have a hobby? 
What are your hobbies? 
Where do you spend your free time? 
Are there any hobbies you would like to try? 
How many hours a week do you spend on your hobby?  
If you had more free time, what would you do with it? 

 6.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 10.1 : Listen to Lisa talking to Jake about their hobbies. 
 

 
 
 
 
 

 7.ครแูละผูเ้รยีนแสดงประโยคการบอกสิง่ทีช่อบและไมช่อบมรีปูประโยคดงันี้ 
ประโยคบอกเลา่ ประโยคปฏิเสธ ประโยคค าถาม 

I like swimming. I don’t like swimming. Do I like swimming? 
You like swimming. You don’t like swimming. Do you like swimming? 
He likes swimming. 
She likes swimming.  

He doesn’t like swimming. 
She doesn’t like swimming. 

Does he like swimming.? 
Does she like swimming? 

We like swimming. We don’t like swimming. Do we like swimming? 
They like swimming. The don’t like swimming. Do they like swimming? 
Are you good at football? Yes, I am. No, I am not. 
Do you like to watch movies? 
(…like to play tennis, …) 

Yes, I do. No, I don’t. 

What sports are you good at? I am good at swimming and surfing. I am not good at swimming. 
What kind of music do you like? I like jazz music. I don’t like listening to music. 

 8.ผูร้ยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 10.3 : Listen to the hobbies of Peter and Rebecca.  
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 I like playing  sports and going to the swimming pool. My favourite sport is tennis. But I don’t like 
any martial arts. I think they are violent. On the weekends I like reading, watching TV and going to the gym. 
In the afternoon I like going out with my friends but we don’t like going to the city centre –it is too crowded. 
We like eating pizza and watching the movies.  
 My friend Rebecca likes sports and she plays volleyball very well. She is on the team at school. She 
doesn’t like reading or playing computer games. She likes the gym too and we go together. Her favourite 
pastime is collecting pictures of her favourite singers. She has got 100 pictures. 
 9.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 10.4: Practice the conversation with your friends. 

 
 10.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 10.5: Complete the table by answering and asking your 
friends the following question and tick (x) what you and your friend like and don’t like in the table.  

What are your hobbies? 
 Your name ________________________________. 

Do you like to: Yes, I do. No, I don’t. 
Take pictures?   
Read books?   
Listen to the music?   
Play football?   
Play cards?   
Play an instrument?   
Dance?   
Go fishing?   
Play a game?   

 Your friend’s name ________________________________. 
Do you like to: Yes, I do. No, I don’t. 
Take pictures?   
Read books?   
Listen to the music?   
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Play football?   
Play cards?   
Play an instrument?   
Dance?   
Go fishing?   
Play a computer game?   

 11.ครตูัง้ค าถามในการถามและตอบเกีย่วกบังานอดเิรกทีช่อบมากทีส่ดุและไมช่อบมากที่สดุ (Asking and 
answering about the favourite and least favourite hobby) และใหผู้เ้รยีนตอบ 

การถาม การตอบ 
What is your favorite hobby? My favorite hobby is scuba diving. 
What is your least favorite hobby? My least favorite hobby is _______. 

** ค าว่า favorite = ชอบมากทีส่ดุสามารถมไีดแ้ค่หนึ่งอย่าง 
 
 
 
 12.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 10.6 : Ask your friends the following questions? 
   What is your favorite hobby? 
   What is your least favorite hobby? 
 13.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 10.7 : Listen to Karen talking about her favorite hobby.และ
แปลความหมายดงันี้ 
 Karen has got a lot of hobbies. Her favorite hobby is dancing. Three times a week she goes to a 
dancing club. There she meets her friends and they learn many dances. In winter she likes skating. Karen 
also reads a lot. She loves books, especially adventure books. She always get books for her birthday and at 
Christmas. Karen doesn’t like basketball games. She thinks she isn´t good at it.  
 14.ครอูธบิายหลกัการใช ้Adverb of frequency คอื กรยิาวเิศษณ์ทีบ่อกความถีว่่าท าสิง่นี้สิง่นัน้บ่อยหรอืถีม่าก
น้อยแค่ไหนไดแ้ก ่

Frequency Adverb of Frequency Example Sentence 
100% Always (เสมอ, เป็นประจ า) I always play tennis after school. 
90% Usually (ตามปกต)ิ I usually go swimming on the weekend. 
80% normally / generally  (โดยปกต,ิ) I normally go to the gym. 
70% often / frequently (บ่อยๆ) I often swim. 
50% Sometimes (บางครัง้) I like to play Basketball sometimes. 
30% occasionally (บางครัง้บางคราว) I occasionally listen to the radio. 
10% Seldom (แทบจะไม)่ I seldom read the newspaper. 
5% hardly ever / rarely (แทบจะไม)่ I hardly ever go hiking. 
0% Never (ไม่เคยเลย) I never swim in the sea. 

 15.ครบูอกต าแหน่งการวาง Adverb of frequency มีหลกัการดงัน้ี 
 1) ถา้ประโยคนัน้ม ีverb to be หรอื verb to have   ใหว้างไวห้ลงั verb to be หรอื verb to have 

 Jane always see movie every weekend. 
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 He has never traveled to other countries. 
 2) วางไวห้น้าค ากรยิาแทเ้ช่น 
  He often goes swimming on Sunday. 
  Dan and I always play golf together when they have a day off 

นอกจาก Adverb of frequency แลว้  ยงัมคี าอกีกลุ่มหนึ่งทีบ่อกความถี ่  ซึง่สว่นมากจะวางไวท้า้ยประโยค เช่น 
Once (หนึ่งครัง้) 
Twice (สองครัง้) 
Three times (สามครัง้) 

 
+ 

 

a week 
a month 
a year 

  เช่น  once a week, twice a month, three times a year  
Example A : How often do you play soccer? 

B : I usually play soccer three times a week. 
 16.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดู โดยครเูป็นผูค้อยแนะน าและช่วยเหลอืตาม SPEAKING 10.8: Complete the 
table by answering and asking your friends the following question and write adverb of frequency (“Always, 
usually, normally / generally, often / frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever / rarely, 
never”)in the table.  

“How often do you see the movie?” 
 See the movie Play football Dance Listen to the radio Swim 
You      
Your friend 1      
Your friend 2      

 17.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดู โดยครเูป็นผูค้อยแนะน าและช่วยเหลอืตาม LISTENING 10.9 : Listen to Harry 
doing a class survey on how often his classmates go. swimming. 

 Mon. Tue.  Wed.  Thur.  Fri.  Sat.  Sun. 
Ann ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Joe ✓  ✓ ✓ ✓   
Tim   ✓  ✓   
Emma        

Harry :  How often do you go swimming? 
Ann :  I love swimming. I always go swimming every day. 
Joe :  I like swimming. I often go swimming after school. 
Tim :  Swimming is OK. I sometimes go swimming after school. 
Emma :  I hate swimming. I never go swimming. 

 18.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟัง โดยครเูป็นผูค้อยแนะน าและช่วยเหลอืตาม LISTENING 10.9: Listen to the 
conversation between Andrea and Mike about their hobbies. 

Andrea  :  Hello, Mike. Do you have any hobbies?  
Mike  :  Yes, I play football in the school team.  
Andrea  :  Ah, are you good at football?  
Mike  :  Yes, I think so. You know what, Andrea. I´ve learned scuba diving. That´s 
my new hobby. Maybe I can teach you. What do you say?  
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Andrea  :  Wonderful! I´d love to learn scuba diving. 
 19.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟัง โดยครเูป็นผูค้อยแนะน าและช่วยเหลอืตาม LISTENING 10.10: Madison is 
interviewing Tom about his hobbies. 

Madison :  Hi, Tom. What hobbies do you have?  
Tom :  I have lots of hobbies; basketball, surfing and skateboarding. 
Madison :  Are you good at basketball? 
Tom  Yes, I think so. My trainer says I am.  
Madison :  What about playing golf? Do you like playing golf? 
Tom :  No, not really. I think it´s boring. 
Madison :  Oh, I see. Bye Tom. 
Tom :  Bye, Madison. 

 20. .ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟัง โดยครเูป็นผูค้อยแนะน าและชว่ยเหลอืตาม SPEAKING 10.11 และ SPEAKING 
10.12 ดงันี้ 
 SPEAKING 10.11 : Now, ask your friends about their favourite hobbies and tell the class.  

You  :  What do you like doing, ________________? 
Your Friend :  I like ______________. 

 SPEAKING 10.12 : Ask your friends what are three things they like to do in their free time and 
why they choose these activities? How often do they do them?  

 Hobbies Why they choose these activities? How often do they do them?  
Friend 1    
Friend 2    
Friend 3    

 21.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรมดงันี้ 
 Workshet 1 : Answer the questions from the information given in the table. 
 Workshet 2: Choose the best answer. 
 Workshet 3:Read the story of the students about their hobbies and answer the questions. 
Many pupils of our school have interesting hobbies. Lyla is 11 years old. She likes writing poems and 
painting pictures. Thomas is 15 years old and he has very interesting hobbies. He likes dancing, designing 
Internet websites and playing piano. Liam is almost 13 years old. His hobbies are playing football and 
reading detective stories. Our pupils do many interesting things and they are very busy. They also love 
different subjects. Thomas is the best pupil at math. Lyla is good at art and literature and Liam is one of the 
best pupils at PE. Their hobbies help them study well too. 

 1. How old is Liam?___________________ 
 2. Who has the most hobbies? Copy the sentence that helped you decide.__________ 

 3. Is Thomas older than Liam?_____________ 
 4. Who likes playing football?_____________ 
 5. Is playing piano Lyla’s hobby?___________ 
 6. Who writes the article about hobbies?_____ 
7. Who is the best pupil in math?___________ 
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8. Who is 13 years old?__________________ 
9. The hobbies help them ________________. 
10. Liam is the best pupil at_____________. 

 22.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรม Workshet 4: Fill in the text with the following words  
 “on – more - many – about – stand - nicer - can – once - even - than – horse -  First – enough – 
else” 
 I have got _________ (1) hobbies. __________(2), I’m really crazy ________ (3) movies, that’s why 
I go to the cinema at least, ____________ (4) a week. I like all kinds of films. It makes me forget real life and 
imagine I’m someone _________ (5). Indeed, one day, I ____________ (6) be an adventurer, another day a 
special agent working for the FBI or ______ (7) a super hero saving people from bad guys! 
 I’m also keen _________(8) sports. Thus, I practice football twice a week. On the contrary, I hate 
basketball. I think that the rules are more stupid ______ (9) football. Besides, I’m not tall ________ (10) to 
reach the basket. I never win at that game, which is far from being fun! Winning is __________ (11) than 
losing and so I think that football is better than basketball. There is another sport that I can’t 
__________(12). It’s ________ (13) riding because I’m afraid of horses. They must feel it and when I try to 
get on a horse, it makes me fall which is not pleasant at all. 
 However, what I like the most is watching TV. It is __________ (14) relaxing than running on a 
football field but it is also less enthralling!!! 
 23.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรม Workshet 5: Complete the passage about Nicky, Tom, and Alex hobbies. 

Name Age Likes Doesn’t like Favorite 

Nicky 12 playing the piano hiking Singer - Beyonce 

 Tom 13 playing football reading a book Food - hamberger 

Alex 11 riding a bike, jogging doing jigsaw Reading comic books - 
“ The fantastic Four” 

 Nicky____ 12 years old and she likes________. Her favorite singer is ________. She 
_____________ hiking. 
 Tom is_______ years old. He _______ playing football but he doesn’t like ________. His favorite 
food is ________. 
 Alex likes ______ and ______. He _______ doing jigsaw. He _____ reading comic books and his 
favorite is_____________. 
 24.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรม Workshet 6: Read the letter that Jane wrote to Leya and answer the 
questions. (ใส ่Format เป็นรปูจดหมาย) 

August 14th, 2013 
 
 
Dear Leya, 
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How are you? I'm fine. I am very busy lately with school and my hobbies. I have basketball practice 
twice a week – every Tuesday and Thursday afternoons. I play basketball quite well. Each practice is two hours 
and then I have to go home and do my homework. Every Friday we have a math quiz (a short exam). So I 
have to work extra hard on school work after my basketball Thursday practice. I'm quite good at math, but still it 
is very tiring. I often have to take a cold shower so I can concentrate on my school work.  

Also, every Saturday morning I enjoy jogging around the park. I like taking my dog, Jimmy, with me. 
We like running quickly together. Saturday evenings I like watching football games on the television. My father 
often watches the games too, but he can't always do that. He sometimes doesn't come home from work on 
time. My mother can watch with us, but she doesn't like football so much. She enjoys painting pictures. She can 
paint very well! My sister goes riding on Sunday mornings. Her horse is called Johnny. He is a little slow 
because he is old. But when he was young he was very quick.  
Well, I have to run. I still have homework to do and I can't do it if I go on writing to you, which I like doing ;-) 
                                                                                                              Yours,  
                                                                                                               Jane 
1. Who writes the letter?                               
a. Jenny        b. Anna       c. Leya   d. Jane 
2. What sport does the writer play?  
a. Baseball       b. Football           c. Basketball  d. Soccer 
3. When does she play? 
a. Mondays and Thursdays         b. Tuesdays and Thursdays  
c. Wednesdays and Thursdays   d. Sundays and Thursdays  
4. How well does the writer play this sport? 
a. well         b. quite well         c. very well       d. not well 
5. How well is the writer in math? 
a. well         b. quite well         c. very well       d. not well 
6. What does the writer enjoy doing with the dog? 
a. watching television           b. jogging         
c. painting     d. swimming 

25.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรม Workshet 7 : Guess what activities do these people like and dislike. 
1. I go to the  skate park every day . I love   ……………………………..   
2. I like  ……………………. . I’ve got hundreds of postcards from all over the world . 
3. I love  ……………………. .Do you want to see my paintings ? 
4. I like  ……………………. .I like rap, techno and jazz . 
5. I like going to shops and buying new clothes . I’m really into  ……………………..  . 
6. I’ve got a great digital camera . My interest is ………………………… . 
7. Horse is my favorite animal, I usually ……………………….. . every weekend. 
8. I like ……………………… . I love everything about computer and games.  
9. My hobby is  …………………….. . I’ve got lots of books and comics .    
10. I go to the disco every week . I like  ……………………. . Salsa is my favorite . 
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 26.ครแูนะน าใหผู้เ้รยีนรูจ้กัใชจ้่ายอย่างประหยดั และพอเพยีงแกก่ารด าเนินชวีติในปัจจุบนั และเป็นคนมจีติใจ
เมตตา ช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ 

 

ขัน้สรปุและการประยุกต์ 
27.ครสูรุปบทเรยีน โดยใช ้CD และ PowerPoint หรอืหนงัสอืเรยีน และอภปิรายซกัถามขอ้สงสยั 
28.ครแูละผูเ้รยีนสรุปการสนทนาโตต้อบกนัระหว่างผูเ้รยีนและคร ูและระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนัเอง 
29.ท า Worksheet ต่อเนื่อง และท าประสบการณ์การเรยีนรู ้ซึง่ครผููส้อนพจิารณาตามความเหมาะสม 
30.ประเมนิผูเ้รยีนตามแบบฟอรม์ต่อไปนี้ 

ชื่อผูเ้รยีน 
ธรรมชาตขิองผูเ้รยีน 

วธิกีารเรยีนรู ้
ความสนใจ สตปัิญญา วุฒภิาวะ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

แบบประเมนิประสบการณ์พืน้ฐานการเรยีนรู ้

ชื่อผูเ้รยีน 
ประสบการณ์พืน้ฐานการเรยีนรู ้

วธิกีารเรยีนรู ้
ความรู ้ ทกัษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
3.สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์สือ่ CD และสือ่ PowerPoint 
4.แบบประเมนิผล Worksheet 

หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
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4 ตรวจแบบประเมนิผล Worksheet 
5.  การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึ

 ประสงค ์
 เครือ่งมือวดัผล 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet 
5.  แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีน

 ร่วมกนัประเมนิ 
 เกณฑก์ารประเมินผล 

1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
5 แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั 

   การประเมนิตามสภาพจรงิ 
กิจกรรมเสนอแนะ 

 แนะน าใหผู้เ้รยีนฝึกทกัษะการฟังและการพดู โดยการสนทนาโตต้อบกนัเป็นภาษาองักฤษ 
บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี 16 หน่วยท่ี 11 

รหสัวิชา 2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 0-2-1 สอนครัง้ท่ี 16 (31-32) 

ชื่อหน่วย/เรือ่ง การให้และการได้รบัค าชมเชย (Giving and 
Receiving Compliments) 

จ านวน 2 ช.ม. 

 

สาระส าคญั 
 ค าชมเชย (Compliments) นัน้สามารถสรา้งความพงึพอใจใหแ้กผู่ฟั้งได ้ผูท้ีถู่กชมเชยจะไดต้ัง้ใจท าความดี
ต่อไป ผูเ้รยีนจงึควรใชส้ านวนภาษาองักฤษสือ่สารโตต้อบกนัอยา่งเหมาะสมตามมารยาทและวฒันธรรมไดอ้ย่างเขา้ใจ
และถูกตอ้ง 

 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1.อธบิายความหมายและลกัษณะค าชมเชยได ้
2.ฟัง ดแูละสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัโอกาสในการใชค้ าชมเชยโอกาสต่างๆ ได ้
3.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา  ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 

3.1  ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
3.2  ความมวีนิยั 
3.3  ความรบัผดิชอบ 
3.4  ความซื่อสตัยส์จุรติ 

 3.5  ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
3.6  การประหยดั 
3.7  ความสนใจใฝ่รู ้
3.8  การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
3.9  ความรกัสามคัค ี
3.10 ความกตญัญกูตเวท ี
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
 

เนื้ อหาสาระ 
 1.ความหมายและลกัษณะค าชมเชย 

2.โอกาสในการใชค้ าชมเชย 
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กิจกรรมการเรียนรู ้
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครแูละผูเ้รยีนสนทนากบัถงึค าชม (Compliments) คอื ค าชมสามารถสรา้งความพงึพอใจใหค้นฟัง  และควร
กล่าวชมเชยพวกเขา เพื่อเป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าคุณรบัทราบถงึการกระท าอนัดนีัน้ คนถูกชมกจ็ะเตม็ใจทีจ่ะท าดต่ีอไป
และความสมัพนัธด์า้นการงานระหว่างพวกเขาและคุณจะเป็นไปดว้ยดดีว้ย 
 2.ผูเ้รยีนยกตวัอย่างค าชม ทีส่ว่นมากนิยมใชก้นั และยกตวัอย่างค าชมทีไ่ม่เหมาะสม 
 

 ขัน้สอน 
 3.ครแูลษะผูเ้รยีนอธบิายถงึความหมายและลกัษณะของค าชมเชยควรจะมลีกัษณะ  ดงัต่อไปนี้ 

ค าชมตอ้งใหด้ว้ยความจรงิใจ และบรสิทุธใ์จ 
การชมทีด่คีวรระบุใหช้ดัเจนวา่ชมเชยเรื่องอะไร เช่นพดูว่า “เราขอชมเชยทีเ่ธอท างานไดล้ะเอยีด

ถูกตอ้งและสง่งานตามเวลา” จะดกีว่าการพดูว่า “ท าดมีากเราขอชมเชย” 
ค าชมเชยควรจะเป็นสิง่ทีใ่หก้ าลงัใจ พยายามหลกีเลีย่งหวัขอ้ทีก่ระทบกระเทอืนความรูส้กึของคนฟัง

ไดง้่ายอย่างเช่นน ้าหนกัหรอืคุณลกัษณะทางกาย 
ค าชมเชยเป็นวธิทีีจ่ะแสดงถงึความห่วงใยและมนัเป็นวธิีท่ีจ่ะแสดงออกว่าคุณคดิถงึความรูส้กึของผูอ้ื่น

มากเพยีงไร 
แต่ไม่ควรไมใ่ชม้นับ่อยเกนิไป ผูฟั้งอาจจะเริม่คดิว่าดไูมจ่รงิใจ 
พยายามมุ่งความสนใจไปทีส่ิง่ของหรอืของใชท้ีจ่ะท าใหค้ าชมของคุณถูกยิม้รบัดว้ยความชอบใจของ

คนฟัง และบางทคีุณอาจไดเ้ป็นฝ่ายรบัค าชมบา้งกไ็ด ้
 4.ครอูธบิายวธิกีารน าค าศพัทแ์ละประโยคไปใชใ้นการชมเชยใหเ้หมาะสม โดยการชมเชย อาจจะใชใ้นโอกาส
ดงัต่อไปนี้ 

ค าชมเชยเกีย่วกบัการกระท า, หน้าทีก่ารงาน, และความส าเรจ็ (Giving compliment on actions, work, 
achievement) 

วลหีรอืประโยคภาษาองักฤษทีม่กัใชก้ล่าวชมกนั ถา้หากฝ่ายหนึ่งท าอะไรเป็นผลส าเรจ็อย่างงดงาม 
ไม่ว่าจะเป็นดา้นการงาน  ทางธรุกจิ   การเล่นกฬีา การเรยีน หรอืงานอดเิรกต่างๆ มตีวัอย่างเชน่ 

Great job! Nice effort! 
Congratulation! Well done.  
Good work. You did a great job on the presentation. 
You did a great job.  Your presentation was very interesting. 
I liked the way you gave the presentation. You (really) did a good job! 
I think your idea is great. Your speech was excellent. 
Great work today! That’s excellent.  
I can tell that you are trying really hard. 
Thanks! 

You played a good game. 

I love your work. You played a great game today. 
Nice game! Congratulations on your promotion. 
Congratulations on finishing your studies.  

 5.ครอูธบิายประโยคการตอบรบัค าชมเชย มตีวัอย่างเช่น (Accepting compliments) และแปลความหมาย
ค าศพัทแ์ต่ละประโยค ดงันี้ 
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Thank you. Thank you very much. 
Thanks, I appreciate that. Thank you, that's a really lovely thing to say. 
Thanks, that makes me feel really good. Thank you, that means a lot to me. 
How kind of you to say so. It’s kind of you to say so. 
Thank you. It's nice of you to say.  It was fabulous. 

 6.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 11.1 :  Listen to the conversations about giving compliments 
on actions, work, achievement. โดยครเูปิด CD และผูเ้รยีนสนทนาโตต้อบกนั 
          A. 
  Kate:  Congratulations on your promotion, I would like to compliment you on your recent 

achievement. 
 Ben:  Thank you for saying so. 
 B. 
 Ben:  The essay you wrote was superb. I'd like to use it as a model for other students. 
 Jennifer:  Thank you. I'd be so honored. 
 C. 
 Jennifer:  I've never heard any singer perform that song so beautifully. 
 Nina:  Thank you very much. It's really nice to hear that from someone with your experience. 
 7.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก SPEAKING 11.2 : Practice the conversations with your friends. 
 1. A:  You did an excellent job yesterday! I really enjoyed your presentation. 

 B:  Do you really think so?  
 A:  Oh, yeah, it was fabulous. 

 2. A:  So, I listened to one of your grammar challenges the other day I thought it 
   was fantastic.  

 B:  Ah well, it’s very nice of you to say so, thanks  
 8.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 11.3: Changed the underlined sentences to the sentences 
given in the table and practices with your friends. 

(a) (b) 
You did a great job. 
I think your idea is great. 
You did a great job on the presentation. 
Your presentation was very interesting. 
You played a great game today. 

Thank you very much. 
Thanks, I appreciate that. 
Thank you, that means a lot to me. 
It’s kind of you to say so. 
Thanks, that makes me feel really good. 

  1. A: You did a great job.                                                       (a) 
  B: Thank you, that means a lot to me. 

  2. A: I think your idea is great. 

  B: Thank you very much.                                                  (b) 
 9.ครอูธบิายการน าค าศพัทไ์ปใชใ้นประโยคทีก่ล่าวถงึค าชมเชยเกีย่วกบัรปูร่างหน้าตาและการแต่งกาย Giving 
compliment on talent, looks, appearance 
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การกล่าวชมทรงผมหรอืการแต่งกายของบุคคลอื่น ควรระวงัอย่างหนึ่งเกีย่วกบัการชมรปูร่างหน้าตาว่าอย่า
พดูถงึสว่นใดสว่นหนึ่งของร่างกายโดยเฉพาะ อย่างเช่น "I like your lip," นัน้หา้มพดูเป็นอนัขาดนอกเสยีจากว่าคุณ
สนิทกบัคนๆ นัน้มากจรงิๆ 

ค าชมเชยมตีวัอย่างเช่น 
That’s nice.  That’s excellent.  
Stunning. You have such beautiful hair. 
I really like your hairstyle. That color looks great on you. 
You look amazing. You look fantastic. 
You look wonderful. That was amazing. 
You got a new haircut, it looks great.  

 การตอบรบัค าชมเชย มีตวัอย่างเช่น (Accepting compliments) 
Thank you. Thank you very much. 
Thanks, I appreciate that. Thank you, that's a really lovely thing to say. 
Thanks, that makes me feel really good. Thank you, that means a lot to me. 
Thanks. So are you! Thank you. I'm glad you like it.  
How kind of you to say so. It’s kind of you to say so. 
Thank you. Yours is also very nice.  Thank you. It's nice of you to say.   
Thank you. That's a nice compliment.  

 10.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 11.4 : Listen to the conversations about giving compliments 
on talent, looks, appearance. 

William :  Hello Kelly!  
Kelly  :  Hello William! 

  William:  I just wanted to say you’re looking fantastic today. As always, actually! You’re  
   so smart….  
  Kelly:  Thank you so much, that’s very kind. I got my shirt from Hong Kong actually  
   very cheap shop there. It didn’t cost me a lot of money but I think it’s nice,  
   and you think it’s nice. 
 12.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 11.5 : Practice the conversations with your friends. 
  1.  A:  I think your new hairstyle is lovely. 
   B:  That's nice of you to say so. I love yours, too. 
  2.  A:  I really like your blue eyes. They make you look like a movie star. 
   B:  Thank you. That's a nice compliment. 
  3.  A:  You're looking great! 

  B:  Thanks. So are you!  
 13.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 11.3 : Listen to this conversation between two co-workers 
at an office. โดยใชส้ือ่ CD และ PowerPoint หรอืหนงัสอืเรยีน ประกอบการเรยีน จากนัน้ผูเ้รยีนจบัคู่สนทนากนั 
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 14.ครอูธบิายการใชค้ าศพัท ์และประโยคค าถาม-ค าตอบเกีย่วกบัค าชมเชยเกีย่วกบัสิง่ของทีม่ใีนครอบครอง 
(Giving compliment on purchases) โดยคนทีใ่ชภ้าษาองักฤษมกักล่าวชมกนัเกีย่วกบัสิง่ของทีแ่ต่ละฝ่ายมหีรอืเป็น
เจา้ของ อย่างเช่น ถา้เพื่อนร่วมงานคุณมโีทรศพัทม์อืถอือนัใหม่ หรอืถา้คุณไดร้บัเชญิใหไ้ปบา้นคนอื่น ตามมารยาทคุณ
ควรกล่าวชมบา้นใหเ้จา้ของเขาภูมใิจหรอืชีเ้ฉพาะเจาะจงอะไรบางอย่างเป็นพเิศษ  
 

ค าชมเชยมตีวัอย่างเช่น 
That’s nice shirt. I love your new car. 
What a nice bag! Your watch is very beautiful. 
That’s a lovely shirt. Oh, that new bag is so cute. 
What a cool phone! I love this couch. 
You have a beautiful home. What a lovely home! 
Your house looks wonderful. I like your new watch, it is very beautiful. 

 15.ครยูกตวัอย่างการใชป้ระประโยคในการตอบรบัค าชมเชย   มตีวัอย่างเช่น (Accepting compliments) 
Thank you. Thank you very much. 
Thanks, I appreciate that. Thank you, that's a really lovely thing to say. 
Oh, thanks. My friend gave it to me. Oh, thank you. I just got it yesterday.   
How kind of you to say so. It’s kind of you to say so. 
Thank you. It's nice of you to say.   

 16.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังตาม LISTENING 11.7 : Listen to the conversation between daughter and 
mother about giving compliment.  

Daughter:  That's a nice sweater, Mom. 
Mother :  Thanks. This is a new one, I just got it yesterday. 
Daughter:  It s very nice. Where did you get it? 
Mother :  I got it at SWAP shop in exchange for the red bag. 
Daughter:  Oh, you got rid of the red bag? 
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Mother :  Yeah. Well, that’s too old. I got it few years ago.  
Daughter:  You look great with this new bag, Mom.  
Mother : Thank you. 

 17.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูตาม SPEAKING 11.8: Practice the conversations with your friends. 

 
 18.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังตาม LISTENING 11.9 : Listen to Not alie and Sam talking about her new 
apartment. 

 
 19.ครอูธบิายการใชป้ระโยคทีม่คี าชมเชยเกีย่วกบัอาหาร (Giving compliment on food) 
ค าชมเชยมตีวัอย่างเช่น 
It’s nice.  It’s excellent.  
It’s wonderful. This is delicious. 
This dish is delicious, my compliments to the 
chef. 

Good Food 

Excellent food Absolutely amazing food 
Fantastic food  

 ครแูละผูเ้รยีนแสดงการใชป้ระโยคในการตอบรบัค าชมเชย   มตีวัอย่างเช่น (Accepting compliments) 
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Thank you. Thank you very much. 
Thanks, I appreciate that. Thank you, that's a really lovely thing to say. 
Thanks, that makes me feel really good. Thank you, that means a lot to me. 
How kind of you to say so. It’s kind of you to say so. 
Thank you. It's nice of you to say.  I'm glad you like it. 
Thank you. I'm glad you like it.   Thank you. I’ll be sure to let the chef know. 

  
 
 
 20.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 11.10 : Changed the underlined sentences to the 
sentences given in the table and practices with your friends. 

(a) (b) 
It’s excellent.  
This is delicious. 
Absolutely amazing food. 
Fantastic food. 
This dish is delicious, my 
compliments to the chef. 

Thanks, I appreciate that. 
I'm glad you like it. 
Thank you, that's a really lovely thing to say. 
Thank you. I'm glad you like it.   
Thank you. I’ll be sure to let the chef know. 

1. A: This soup tastes good, it’s excellent.                           (a) 
 B: Thank you, that means a lot to me. 

  2. A  :  The chicken was delicious. 

 B : Thanks, I appreciate that.                                         (b) 
 21.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 11.11: Listen to Peter giving compliments on Blair’s 
cooking 
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 22.ครแูปลความหมายของค าศพัท ์และแสดงประโยคทีใ่ชใ้นการถามและตอบในการใช้ค าชมเชยเกีย่วกบั
ครอบครวั (Giving compliment on family) 
 ค าชมเชยมตีวัอย่างเช่น 

Your children seem so cute. You have such beautiful children. 
You have a lovely family. What a nice family! 
You have a wonderful family. Congratulations on your new baby. 
Congratulations on your wedding. You have a wonderful family. 

 ครแูละผูเ้รยีนใชป้ระโยคการตอบรบัค าชมเชย   มตีวัอย่างเช่น (Accepting compliments) 
Thank you. Thank you very much. 
Thanks, I appreciate that. It’s kind of you to say so. 
How kind of you to say so. Thank you. It's nice of you to say.   
Thank you. Yours is also very nice.   

 23.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 11.12 : Practice the conversation with your friend. 
 A:  Do you have any siblings? 
 B:  No, I am an only child. What about you? 
 A:  I have 2 brothers. 
 B:  Wow, a big family… I would have liked a brother. 
 A:  Yes, my brothers are both married and have kids. Family gatherings can be quite  
  lively. 
 B:  What a nice family, so you have nieces and nephews then? 
 A:  Thank you. It's nice of you to say. And yes, they are so wonderful. 
 B:  Your parents must be very proud!  
 A:  Yes, they are! 
 24.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 11.13 :  Listen to Dave talking about his lovely family. 

Jane :  How many brothers and sisters do you have? 
Dave :  I have an older sister and two younger brothers. 
Jane:  Do you live with your parents? 
Dave: No, I don’t. They live in Chiang Mai. This is a photo of my family. This is my  
 dad, that is my mom, and those are my two younger brother and my older sister. 
Jane: Thank you for sharing your photos. I love the photos of you and your family. I  
  can see that you have a wonderful family. 
Dave: Thanks, I appreciate that. 

 25.ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรม Worksheet ดงัต่อไปนี้ 
  Worksheet 1: Read the dialogue between two friends and answer the questions. 
  Worksheet 2: Write the correct word on the line that will complete the sentence. 
  Worksheet 3: Match the appropriate responses with the questions. Put the correct  
    number of the question or statement on the line. 
  Worksheet 4: Read the following statement if it is a Compliment or positive  
    statement? 
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  Worksheet 5: Listen to this conversation between two relatives. 
 
 
  Worksheet 6: Choose the best answer. 
  Worksheet 7: Choose the best answer.  
  Worksheet 8: Write compliments on the following occasions.  
 26.ครกูล่าวเพิม่เตมิถงึเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่เป็นปรชัญาทีช่ีถ้งึการด ารงและปฏบิตัตินของประชาชนใน
ทุกระดบัตัง้แต่ระดบับคุคล ระดบัครอบครวั ระดบัชมุชนจนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและการบรหิารประเทศใหด้ าเนิน
ไปบนทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยุคโลกาภวิตัน์ ซึง่เป็นเศรษฐกจิของทุกคน
และทุกอาชพี ซึง่การน าไปปฏบิตักิต็อ้งเหมาะสมกบัอาชพีของตนเองดว้ย 
 

ขั้นสรุปและการประเมินผล 
27.ครแูละผูเ้รยีนสรุปโดยการฟังและพดูจากการสนทนาโตต้อบระหว่างกนัเป็นภาษาองักฤษ 

 /ค.สรุปเนื้อหาในหน่วยการเรยีนอกีครัง้ โดยวธิถีาม–ตอบและซกัถามขอ้สงสยั ผูเ้รยีนท า Worksheet 
ประเมนิผลการเรยีนรู ้และแบบประเมนิตนเอง 

รายการประเมิน 
ดมีาก 

=9-10คะแนน 
ด ี

=7-8 
พอใช ้
=5-6 

ปรบัปรุง 
=ต ่ากว่า 5 คะแนน 

1.การกล่าวน า แนะน าตวั และเพื่อนร่วมงาน     
2.จุดประสงคใ์นการท างาน แหล่งขอ้มลู วธิกีารท างาน     
3.ออกเสยีง ชดัเจน ถูกตอ้ง     
4.น ้าเสยีงเหมาะสม     
5.ตวัอย่างประกอบมสีือ่ชดัเจน     
6.ล าดบัความคดิไดด้ ี     
7.ท่าทางเหมาะสม     

แบบประเมนิประสบการณ์พืน้ฐานการเรยีนรู ้

ชื่อผูเ้รยีน 
ประสบการณ์พืน้ฐานการเรยีนรู ้

วธิกีารเรยีนรู ้
ความรู ้ ทกัษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์สือ่ CD และสือ่ PowerPoint 
5.แบบประเมนิผล Worksheet 
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หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4 ตรวจแบบประเมนิผล Worksheet 
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีนร่วมกนั

ประเมนิ 
 เกณฑก์ารประเมินผล 

1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
5 แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.แนะน าใหผู้เ้รยีนฝึกทกัษะการฟังและการพดูอย่างสม ่าเสมอ โดยการสนทนากนัเป็นภาษาองักฤษทุกวนั 
 2.อ่านและทบทวนเนื้อหา 
 
บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที่ 17 หน่วยที่ 12 

รหสัวิชา 2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 0-2-
1 

สอนครั้งท่ี 17 (33-34) 

ชื่อหน่วย/เรือ่ง การขออนุญาต การตอบรบัการขอ
อนุญาต (Asking for giving and refusing permission) 

จ  านวน 2 ช.ม. 

 

สาระส าคญั 
 การกล่าวขออนุญาต ถอืเป็นมารยาททางสงัคมและเป็นการใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น ในกรณีทีต่อ้งการบางสิง่บางอย่าง
จงึควรขออนุญาตก่อนเพื่อไมใ่หร้บกวนผูอ้ื่น ดงันัน้ ผูเ้รยีนควรตอ้งศกึษาการใชส้ านวนเกี่ยวกบัการขออนุญาต การ
ตอบรบัการขออนุญาต และการปฏเิสธการขออนุญาต 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1.ฟัง ด ูพดู อ่าน เขยีน และสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัการขออนุญาตโดยใช ้Can/ Could/ May ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
2.ฟัง ด ูพดู อ่าน เขยีน และสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัการตอบรบัการขออนุญาตโดยใช ้Can/ Could/ May ได้
อย่างถูกตอ้ง 
3.ฟัง ด ูพดู อ่าน เขยีน และสนทนาโตต้อบเกีย่วกบัการปฏเิสธการขออนุญาต โดยใช ้Can/ Could/ May ได้
อย่างถูกตอ้ง 
4.การพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา  ส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 

 4.1  ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
4.2  ความมวีนิยั 
4.3  ความรบัผดิชอบ 

 4.4  ความซื่อสตัยส์จุรติ 
 4.5  ความเชื่อมัน่ในตนเอง 

4.6  การประหยดั 
4.7  ความสนใจใฝ่รู ้
4.8  การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
4.9  ความรกัสามคัค ี
4.10 ความกตญัญกูตเวท ี

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
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เนื้ อหาสาระ 
1.การขออนุญาต (Asking for permission) 
2.การตอบรบัการขออนุญาต (Giving Permission) และการปฏเิสธการขออนุญาต (Prefusing permission) โดย

ใช ้Can/ Could/ May 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
 1.ครแูละผูเ้รยีนสนทนาถงึการกล่าวขออนุญาต (Asking for Permission)  ถอืเป็นมารยาททางสงัคมอกี 
อย่างหนึ่ง และถอืเป็นการใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น เราควรทีจ่ะขออนุญาต เมื่อเราตอ้งการท าอะไรบางอย่างทีอ่าจจะเป็น 
การรบกวนคนอื่น ดงันัน้ในบทนี้นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูส้ านวนเกีย่วกบัการขออนุญาต (Asking for Permission),  
การตอบรบัการอนุญาต (Giving permission), และการปฏเิสธการอนุญาต (Refusing permission) 
 2.ครูแสดงรูปภาพ PowerPoint หรอืหนังสอืเรยีน ประกอบการเรยีน เพื่อเชื่อมโยงใหเ้ขา้เนื้อหาการเรยีนการ

สอนใน 
สปัดาหน์ี้ 
 

 ขัน้สอน 
 3.ครบูอกหลกัเกณฑว์ธิใีชก้รยิาช่วย และกรยิาวลใีนประโยคทีม่กีารขออนุญาต (Asking for Permission), การ
ตอบรบัการอนุญาต (Giving permission), และการปฏเิสธการอนุญาต (Refusing permission) โดยใช ้
Can/Could/May 

กรยิาช่วย กรยิาวล ี การตอบรบัการอนุญาต การปฏเิสธการอนุญาต 

Can  borrow your pen? Yes, you can. No, you can’t. 

Could use your phone charger? Yes, you could. No, you couldn’t. 

May ask you something? Yes, you may. No, you may not. 

** Mayเป็นภาษาแบบทางการนยิมใชน้้อยกว่าcanหรอืcould 
**Could นัน้จะสภุาพและเป็นทางการกว่าcan 

 
 
 
 
 
 
นอกจากการตอบรบัการอนุญาตและการปฏเิสธการอนุญาตขา้งตน้แลว้   ยงัมคี าอื่นทีส่ามารถใชไ้ดเ้ช่นกนั 

การตอบรบัการอนุญาต การปฏเิสธการอนุญาต 

Yes, please do. 
Sure, go ahead. 
Sure. 
No problem. 
Please feel free. 

No, please don’t. 
I’m sorry, but that’s not possible. 
I'm afraid, but you can't. 
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Sure. 
Certainly 
Go ahead. 
No problem. 

 4.ครแูละผูเ้รยีนช่วยกนัยกตวัอยา่งประกอบการเรยีนการสอน Example 

กรยิาช่วย การตอบรบัการอนุญาต การปฏเิสธการอนุญาต 
May A : May I borrow your pen? 

B : Yes, you may. 
A : May I borrow your pen? 
B : No, you may not. 

Can  A : Can I borrow your pen? 
B : Yes, you can. 

A : Can I borrow your pen? 
B : No, you can’t. 

Could  A : Could I open the window? 
B : Yes, you could. 

A : Could I open the 
window? 
B : No, you couldn’t. 

 5.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 12.1 : Practice the conversations with your friends. 
โดยครเูป็นผูใ้หค้ าแนะน าและปรกึษาในการเรยีน 

 
 6.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 12.2 :  Liza is an eight years old, is asking her mother for 
permission to use the computer...Listen to the conversation between Liza and her mother. 
 Liza  :  Please mum, can I use the computer? 

Her mother :  No, dear you can't. It's time to go to bed. 
Liza  :  May I read a story before I sleep? 
Her mother :  Sure! But try to sleep early. 
Liza  :  Thanks a lot mummy. 

 7.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 12.3: Practice asking for permission by using May I …..? 
and Can I….. ? by changing the underlined verb phrases to (1-6) below. โดยครเูป็นผูใ้หค้ าแนะน าและปรกึษาใน
การเรยีน 

1. borrow your book 2. close the window 
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3. open the door 4. use mobile phone here 

5. leave now 6. park my car in front of the building 
   A : May I borrow your book? 
   B : Yes, you may. 

1. borrow your bike 2. take the day off tomorrow 

3. have some more candy 4. use your phone charger 

5. go home now 6. go outside 

A : Can I  borrow your bike? 
B : No, you can't. 

 8.ครอูธบิายเพิม่เตมิว่า นอกจากกรยิาช่วย (May, Can, Could) แลว้ยงัสามารถใช ้“Be allowed to” ในการขอ
อนุญาตไดเ้ช่นกนัแต่ “Be” ตอ้งมกีารเปลีย่นรปูตามเวลาของเหตุการณ์  ว่าเกดิขึน้ในอดตี, ปัจจบุนั, อนาคต (Past, 
Present, Future) คอื was, were (อดตี) / is, am, are (ปัจจุบนั) / will be (อนาคต) 
 9.ครแูละผูเ้รยีนแสดงประโยคและบอกสว่นประกอบของประโยคทีใ่ชใ้นการขออนุญาตโดยใช ้ “Be allowed 
to” ถา้เหตุการณ์เกดิขึน้ในอดตี (Past) 

ประธาน การขออนุญาต การตอบรบัการอนุญาต การปฏเิสธการอนุญาต 

I Was I allowed to take the day off tomorrow? Yes, I was. No, I wasn't. 

You Were you allowed to play in the garden? Yes, I were. No, I weren't. 

 He 
She 

Was ( he, she) allowed to take the day off 
tomorrow? 

Yes, (he, she) was. No, (he, she) wasn't. 

They 
We 

Were (they, we) allowed to play in the 
garden? 

Yes, (they, we) were. No, (they, we) weren't. 

 10.ครแูสดงสว่นประกอบต่างๆ ของประโยคการขออนุญาตโดยใช ้ “Be allowed to” ถา้เหตุการณ์เกดิขึน้ใน
ปัจจบุนั (Present) 

ประธาน การขออนุญาต การตอบรบัการ
อนุญาต 

การปฏเิสธการอนุญาต 

I Am I allowed to take the day off tomorrow? Yes, I am. No, I am not. 

You Are you allowed to play in the garden? Yes, I am. No, I am not. 

 He, She Is (he, she) allowed to go home now? Yes, (he, she) is. No, (he, she) isn't. 

They, We Are (you, they, we) allowed to play in the 
garden? 

Yes, (they, we) are. No, (they, we) aren't. 
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11.ครบูอกหลกัเกณฑใ์นการแต่งประโยคในการตอบรบัหรอืปฏเิศษในการขออนุญาตโดยใช ้ “Be allowed to” ถา้
เหตุการณ์เกดิขึน้ในอนาคต (Future) 

ประธาน การขออนุญาต การตอบรบัการอนุญาต การปฏเิสธการอนุญาต 

I 

 He 
She 

You 
They 
We 

 

 
Will (I, he, she, they, you, we) 
be allowed to take the day off 
tomorrow? 
 

 
Yes, (I, he, she, they, 
you, we) will 

 
No, (I, he, she, they, you, 
we) will not. 

  
12.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูตาม SPEAKING 12.4 : Practice asking for permission by using Be allowed to...... ?  
with your friends by using the dialogues below. 
  1. A:Are you allowed to wear jeans at school. 
   B:No, I am not. Everyone has to wear a school uniform. 
  2.  A:Are you allowed to drive your father's car? 
   B:Yes, I am. He taught me to drive last year and now I am using his car. 
  3.  A:What age were you allowed to play computer games? 
   B:I was allowed to play computer games when I was 12 years old. 
 13.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 12.5 : Listen to the Sarah who is the new worker at the 
company ask her workmate, Bella  questions about company policies. 
  Sarah : How long are we allowed to go for lunch? 
  Bella : It is 30 minutes for lunch break. 
  Sarah : If it is only 30 minutes break, can I leave 30 minutes early? 
  Bella :  No, I am afraid you can't. 
  Sarah : And is there a strict policy on working hours? 
  Bella : Yes, there is. Everyone has to start work at 8am and finish work at 4pm. 
  Sarah : Are we allowed to start work an hour later if we work an hour more? 
  Bella : No, you we aren't. We have to follow the company policy. 
  Sarah : What is the dress code here? Are we allowed to wear casual clothes on  
    Friday? 
  Bella : No, we aren't. We need to wear a uniform everyday that we come to 
work.  
    Is there any more questions? I think we should get back to work. 
  Sarah : Oh, just one more question. If I have 10 days vacation days, am I allowed 
to  
    use them all at once. 
  Bella : This one you can. But you need to give them 1 month notice. 
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  Sarah : Thank you for answering me all the questions, I really appreciate that. 
 14.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 12.6 : Ask your friends these questions and put their 
answers in the box. 

What are you allowed to do? 

 
 

 15.ครกูล่าวเพิม่เตมิว่า นอกจากนี้ยงัมวีลขีึน้ตน้ประโยคแสดงการขออนุญาตแบบสภุาพอื่นๆ เชน่ 

  
 การถามค าถามโดยใชค้ าว่า “Do you mind if I borrow your pencil?” ซึง่เหมอืนกบัในภาษาไทยว่า “จะ 

เป็นการรบกวนหรอืเปล่าครบั ถา้จะขอยมืดนิสอหน่อยครบั”  เวลาตอบควรระวงัใหด้เีพราะ 
ถา้ตอบว่าNo I don’t mind. จะหมายความว่า เราเตม็ใจใหย้มืดนิสอ แต่ถา้ตอบว่า Yes. จะหมายความว่า ไม่ตอ้งการ
ใหย้มืดนิสอครบั 
 ควรระวงั 

 กรยิาทีใ่ชห้ลงัประโยค Would you mind if I ....+ V2 
 กรยิาทีใ่ชห้ลงัประโยค Would it be alright if I…….?(+V.2) 

16.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 12.7 : Practice the conversation with your friend. 
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 17.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 12.8 : Jenna is calling Rob to ask him a permission to 
borrow his digital camera, listen to the conversation between them. 

Rob:  Hello. 
Jenna:  Hi, Rob. This is Jenna. 
Rob:  Oh, hi, Jenna. What’s up? 
Jenna:  I’m going to my best friend’s wedding this weekend. I’d love to take some pictures for his 
Web site. Would you mind if I borrowed your new digital camera?  
Rob:  Um, no. That’s OK, I guess. I don’t think I’ll need it for anything. 
Jenna:  Thank you so much. 
Rob:  Sure. But have you used a digital camera before? It’s sort of complicated. 
Jenna:  Uh-huh, sure, a couple of times. Would it be okay if I picked it up on Friday night? 
Rob:  Yeah, I guess so. 

 18.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการพดูจาก SPEAKING 12.9 : Practice asking for permission by using Would you 
mind if I…..? and Is it okay if I……? by changing the underlined phrases to the phrases (1-6) below. 

1. asked you something 2. borrowed your book today 

3. turned on air-conditioning 4. listened to the music 

5. went out to eat 6. changed TV channel 

A : Would it be alright if I asked you something? 
B : No, of course not. 

1. drive to school 2.  eat lunch now 

3. drink coffee 4. use your phone 

5. open the door 6. leave my bike outside 

   A : Is it okay if I drive to school? 
   B : Yes, it is. 
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 19.ผูเ้รยีนฝึกทกัษะการฟังจาก LISTENING 12.10 : Listen to the conversation between Chris and Laura 
about arranging party.  

 
 
 20.ผูเ้รยีนปฏบิตักิจิกรรม Worksheet ดงัต่อไปนี้ 
  Worksheet 1: Listen to the dialogue and fill in the blanks using the provided words. 
  Worksheet 2: Complete the following sentences using the verbs from the list. Make sure 
to use the correct verb form. 

Worksheet 3: Write down the polite requests. 
Worksheet 4:  Match the sentences (a-h) with the correct reactions (1-8). 
Worksheet 5: Read the conversations below and fill in the gaps with the words and 

phrases from the lists. 
Worksheet 6: Choose the best answer. 
Worksheet 7: Draw a line from the column on the left to the column on the right. And write 

the sentences. 
Worksheet 8: Choose the right answer. 

 21.ครแูนะน าการใชช้วีติประจ าวนัของผูเ้รยีน เพื่อใหพ้จิารณาความสามารถในการพึง่ตนเอง ทีเ่น้นความ
สมดุลทัง้ 3 คุณลกัษณะ คอืพอประมาณ มเีหตุมผีลและมภีมูคิุม้กนั มาประกอบการตดัสนิใจเรื่องต่างๆ อย่างเป็นขัน้
เป็นตอน รอบคอบ ระมดัระวงั พจิารณาถงึความพอด ีพอเหมาะ พอควรและพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้
ไดต้ลอดเวลา 

 

  
ขัน้สรปุและการประยุกต์ 

22.ครแูละผูเ้รยีนสรุปการฟังและการพดู โดยจบัคู่สนทนาโตต้อบเป็นภาษาองักฤษระหว่างกนั 
23.ครสูุม่ถามตอบผูเ้รยีนเกีย่วกบัการสนทนาแต่ะละกจิกรรม 
24.ผู้เรียนท า Worksheet เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ และประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง รวมทัง้

กจิกรรมการจดัประสบการณ์การเรยีนรู ้
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ชื่อผูเ้รยีน 
ธรรมชาตขิองผูเ้รยีน 

วธิกีารเรยีนรู ้
ความสนใจ สตปัิญญา วุฒภิาวะ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

แบบประเมนิผลประสบการณ์พืน้ฐานการเรยีนรู ้

ชื่อผูเ้รยีน 
ประสบการณ์พืน้ฐานการเรยีนรู ้

วธิกีารเรยีนรู ้
ความรู ้ ทกัษะ ผลงาน 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1.หนงัสอืเรยีน วชิาภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.รปูภาพ 
3.กจิกรรมการเรยีนการสอน 
4.สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์สือ่ CD และสือ่ PowerPoint 
6.แบบประเมนิผล Worksheet 

 

หลกัฐาน 
 1.บนัทกึการสอน 
 2.ใบเชค็ชื่อ 
 3.แผนจดัการเรยีนรู ้
 4.การตรวจประเมนิผลงาน 

การวดัผลและการประเมินผล 
 วิธีวดัผล 

1. สงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. ประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
4 ตรวจแบบประเมนิผล Worksheet 
5. การสงัเกตและประเมนิพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล 
2. แบบประเมนิพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม (โดยคร)ู 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รยีน) 
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4. แบบประเมนิผล Worksheet 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละผูเ้รยีนร่วมกนั

ประเมนิ 
 เกณฑก์ารประเมินผล 

1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมรายบุคคล ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. เกณฑผ์่านการประเมนิพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50 % ขึน้ไป) 
3. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม คอื ปานกลาง (50% ขึน้ไป) 
4. แบบประเมนิผล Worksheet มเีกณฑผ์่าน 50% 
5 แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการ

ประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 1.แนะน าใหผู้เ้รยีนฝึกทกัษะการฟังและการพดู โดยสนทนากนัเป็นภาษาองักฤษอย่างสม ่าเสมอ 
 2.อ่านและทบทวนเนื้อหา 
บนัทึกหลงัการสอน 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการที ่18 หน่วยที่ - 

รหสัวิชา 2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง-พดู 1 0-2-1 สอนครั้งท่ี 18(35-36) 

ชื่อหน่วย/เรือ่ง ทบทวน/สอบปลายภาคเรียน จ  านวน 2 ช.ม. 
 

สาระส าคญั 
 จากการทีผู่เ้รยีนไดศ้กึษาวชิานี้ จะไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจ และเกดิทกัษะการฝึกปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนโดย
เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ใหผู้เ้รยีนฝึกคดิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (แกไ้ข
ปรบัปรุงเพิม่เตมิ พ.ศ. 2545) โดยยดึหลกัการน าไปใชใ้หเ้กดิไปประโยชน์ในการพฒันาสงัคม พรอ้มทัง้น าหลกัคุณธรรม 
จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา มา
ประยุกตใ์ชก้บักจิกรรมการเรยีนอย่างเหมาะสม 
 

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

1. น าเรื่องทีท่บทวนตามเน้ือหาวชิาไปใชป้ระโยชน์ได ้
2. แจง้คะแนนระหว่างภาคเรยีนใหผู้เ้รยีน 
3. แกปั้ญหาการเรยีนของผูเ้รยีนได ้
4. ผูเ้รยีนน าความรูท้ีศ่กึษามาไปสอบปลายภาคเรยีนได ้
5.มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูส้ าเรจ็การศกึษาส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ทีค่รสูามารถสงัเกตไดข้ณะท าการสอนในเรื่อง 

5.1  ความมมีนุษยสมัพนัธ ์
5.2  ความมวีนิยั 
5.3  ความรบัผดิชอบ 
5.4  ความซื่อสตัยส์จุรติ 
5.5  ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
5.6  การประหยดั 
5.7  ความสนใจใฝ่รู ้
5.8  การละเวน้สิง่เสพตดิและการพนนั 
5.9  ความรกัสามคัค ี
5.10 ความกตญัญกูตเวท ี

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.ฟัง-ด ูการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีส่นใจในชวีติประจ าวนั 
 2.พดูสือ่สารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
 3.ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4.ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาสือ่ความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 6.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พรอ้มแสดงหลกัฐานการเรยีนรู ้

ดว้ยตนเอง 
 
เน้ือหาสาระ 
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1. ทบทวนเนื้อหาวชิาทีไ่ดศ้กึษามาแบบย่อ 
2. รวบรวมคะแนนระหว่างภาคเรยีน 
3. ปัญหาการเรยีนของผูเ้รยีน 
4. สอบปลายภาคเรยีน 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครแูจง้ใหผู้เ้รยีนทราบคะแนนระหว่างภาค และกลางภาค จุดประสงคท์ีผุ่เ้รยีนยงัไม่ไดป้ฏบิตั ิหรอืไม่ผ่าน 

หรอืไม่ไดส้อบ ใหผู้เ้รยีนด าเนินการโดยพบครผููส้อนก าหนดวนัเวลาทีจ่ะปฏบิตัหิรอืสอบ หรอืเรยีน
เพิม่เตมิ 

2. ผูเ้รยีนรบัทราบจุดประสงคก์ารสอบปลายภาคว่า จะมกีารสอบเรื่องใดบา้ง ผุเ้รยีนไม่เขา้ใจเรื่องใดกใ็ห้
ซกัถาม 

3. ครแูละผูเ้รยีนร่วมกนัทบทวนบทเรยีนทีผ่่านมาโดยสรุป 
 

สือ่และแหล่งการเรียนรู ้
 1.ขอ้มลูการเกบ็คะแนนของผูเ้รยีน 
 2.จุดประสงคก์ารสอบปลายภาค 

 

หลกัฐาน 
  1.ใบเชค็รายชื่อเขา้หอ้งเรยีน และเขา้หอ้งสอบ 
  2.ขอ้สอบ 
  3.เอกสารในการสอบต่าง ๆ  
 

การวดัผลและการประเมินผล 
  เป็นไปตามเกณ์ทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นแผนการจดัการเรยีนรูส้ปัดาหท์ี ่1-18 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
แจง้การประเมนิผลนกัเรยีนทีต่ดิ ร, มส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 162 

 
บนัทึกหลงัการสอบ 
 

ข้อสรปุหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
ปัญหาท่ีพบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
 


