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คํานํา 

 

 แผนการจดัการเรยีนรู (แผนการสอน) วิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม  (English for 

Industrial Technology) รหัสวิชา 2000-2109 มีเนื้อหาตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม 

และเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ      

การจัดแผนการจัดการเรียนรูจากเนื้อหาวิชาท้ังหมด 9 หนวย   ใชเวลาเรียน  3  ช่ัวโมงตอสัปดาห มีการจัด

เนื้อหาและกิจกรรมในแตละบทเรียนดังนี ้

          1. Pre – test   แบบทดสอบกอนหนวยการเรียน เปนการทดสอบวาผูเรียนมีพ้ืนความรูในเรื่องท่ีจะ

เรียนมากนอยเพียงใด 

          2.  Warm up  เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียน 

          3.  Vocabulary  Practice  ประกอบดวยคําศัพทท่ีเตรยีมพรอมสําหรับการเรียน 
          4.  Grammar Focus  เปนไวยากรณ โครงสรางประโยค  สํานวนตางๆ มีคําอธิบายส้ัน ๆ  

ถึงหลักการใช วิธีการนําไปใชในการเขียน การพูด  พรอมยกตัวอยางประโยค สํานวนเพ่ือความ 

เขาใจของผูเรียน 

          5. Listening  and  speaking    เปนการฝกทักษะการฟงเนื้อเรื่อง แลวตอบคําถามหรือทํา 

กิจกรรมท่ีกําหนด  และฝกทักษะการพูดจาบทสนทนาท่ีกําหนดให  และจากบทสนทนาท่ีผูเรียน 

คิดขึน้      

         6.  Reading  and  Writing   นําเสนอเนื้อหาสําหรับฝกทักษะการอานและการเขียนจาก 

เนื้อหาท่ีกําหนดให 

           7. Self-study  เปนการศึกษาคนควาเรื่องตาง ๆ จากแหลงการเรียนรูท้ังภายในและภายนอก 

สถานศึกษา  อาจศึกษาเพียงลําพังหรือเปนกลุม 

           8. Post – test การทดสอบทายหนวยการเรียน เปนการทดสอบเพ่ือดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ในแตละหนวยการเรยีนวาผูเรียนมีความเขาใจมากนอยเพียงใด 
 แผนการจัดการเรียนรูฉบับนี้ หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเรียบเรียงขอนอมรับคําติชมดวยความ

ยินดียิ่ง เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 

 

                                                                                                               ลงช่ือ   

(นางทัศนีย  พลแกว) 
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หลักสูตรรายวิชา 

ชื่อวิชา วิชาภาษาองักฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชา 2000-2109 

จํานวนคาบสอน     3      คาบ : สัปดาห ระดับชั้น  ปวส.       

 

วิชาภาษาองักฤษชางเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  (English for Industrial Technology)  

รหัสวิชา 3000-1209 

จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. เพ่ือใหสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชเปนเครื่องมือในการส่ือสาร 

3. เพ่ือใหตระหนกัและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาตอ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟง-ดูเรื่องราวเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยใีนงานชางอุตสาหกรรมจากส่ือโสตทัศน 

2. พูดส่ือสารในสถานการณท่ีเกี่ยวของกับงานดานชางอุตสาหกรรม 

3. อานเรื่องราวดานการใชเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรมจากส่ือส่ิงพิมพตางๆหรือส่ือออนไลน 

4. เขียนใหขอมูล รายงานการปฏิบัติงานชางอุตสาหกรรมตามท่ีกําหนด 

5. ใชศัพทเทคนคิในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนดานการฟง พูด อานและเขียนพรอมแสดงหลักฐานการ

เรียนรูดวยตนเอง 

คําอธบิายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน เกี่ยวกับงานชางอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ  การ

โตตอบส่ือสารเกี่ยวกับงานอาชีพ  การถายโอนความหมายศัพทเทคนคิ  การแสดงขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

การสาธิตและการนําเสนอ  การสรุปความเนื้อเรื่องดานชางอุตสาหกรรม  การอานกฎ ระเบียบ  ขอปฏิบัติ

และขอหามในงานชางอุตสาหกรรม  การเขียนบันทึกยอ  รายงานขอมูลการปฏิบัติงาน  ปญหาและการ

แกปญหา  การเขียนนําเสนองานดานชางอุตสาหกรรม    การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล

จากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
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หนวยการเรียนรู 

ชื่อวิชา วิชาภาษาองักฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชา 2000-2109 

 จํานวนคาบสอน     3      คาบ : สัปดาห   ระดับชั้น  ปวส.       

 

หนวย

ท่ี 
ช่ือหนวย 

จํานวน

คาบ 

ท่ีมา 

A B C D E F G 

1 Tools and Equipments 6 / / / / /   

2 Trades  Study 6 / / / / /   

3 Company  Profile 6 / / / / /   

4 Shapes  and Description 6 / / / / /   

5 Safety  Signs 6 / / / / /   

6 Instructions  6 / / / / /   

7 Demonstration 6 / / / / /   

8 Reading Manual 6 / / / / /   

9 Reporting & Solving Problems 6 / / / / /   

          

          

          

          

          

          

          

รวม 54        

 

หมายเหต ุ A = หลักสูตรรายวิชา   B = เอกสาร  หนังสือ  ตํารา 

  C =  ประสบการณ   D = ผูเช่ียวชาญ 

  E = ส่ืออิเลกทรอนิกส เว็บไซด  F = งานวิจัย 

 9 



 

โครงการจัดการเรียนรู 

ชื่อวิชา วิชาภาษาองักฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชา 2000-2109 

จํานวนคาบสอน     3      คาบ : สัปดาห   ระดับชั้น  ปวส.       

 

สัปดาหท่ี หนวยท่ี ช่ือหนวย/รายการสอน จํานวนคาบ 

1 1 Tools and Equipments 3 

2 1 Tools and Equipments 3 

3 2 Trades  Study 3 

4 2 Trades  Study 3 

5 3 Company  Profile 3 

6 3 Company  Profile 3 

7 4 Shapes  and Description 3 

8 4 Shapes  and Description 3 

9 5 Safety  Signs 3 

10 5 Safety  Signs 3 

11 6 Instructions 3 

12 6 Instructions 3 

13 7 Demonstration 3 

14 7 Demonstration 3 

15 8 Reading Manual 3 

16 8 Reading Manual 3 

17 9 Reporting & Solving Problems 3 

18 9 Reporting & Solving Problems 3 
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ตารางวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 

ชื่อวิชา วิชาภาษาองักฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชา 2000-2109 

จํานวนคาบสอน     3      คาบ : สัปดาห   ระดบัชั้น  ปวส.       

 

                                

                                 พฤติกรรม 

 

 

ชื่อหนวย 

พุทธิพิสัย 

ท
ักษ

ะพ
สิ

ัย 

จิต
พ

สิ
ัย 

รว
ม 

ลํา
ดับ

คว
าม

ส
ําคั

ญ
 

คว
าม

รูค
วา

มจ
ํา 

คว
าม

เข
าใ

จ 

ป
ระ

ยุก
ต-

นํ
าไ

ป
ใช

 

วิเ
คร

าะ
ห

 

ส
ูงก

วา
 

Tools and Equipments 2 2 3   4 2 13 1 

Trades  Study 1 1 3   3 2 10 4 

Company  Profile 1 2 3   3 2 11 3 

Shapes  and Description 2 2 3   4 2 13 1 

Safety  Signs 2 2 3   4 2 13 1 

Instructions  2 2 3   4 2 13 1 

Demonstration 1 1 2   3 2 9 5 

Reading Manual 1 1 2      3 2 9 5 

Reporting & Solving 

Problems 

2 2 3   3 2 12 2 

          

          

          

          

          

          

          

รวม 14 15 25   31 18   

ลําดับความสําคัญ 5 4 2   1 3   
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ช่ือวิชา  วิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหสัวิชา 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย   Tools and Equipments 
สอนครั้งท่ี 1-2/18 

ช่ือเรื่อง  Tools and Equipments จํานวน 6 คาบ 

หัวขอเร่ือง 

หัวขอเรื่องของหนวยท่ี 1  ดังนี ้   

 1. คําศัพทเกี่ยวกับเครื่องมือพ้ืนฐานทางชาง 

 2.  การใช a, an, the  การใช this, that, these those   คํานามเอกพจน พหูพจน                                                                                                                       

 3. การสนทนาเกี่ยวกับเครื่องมือพ้ืนฐานทางชาง  

สาระสําคัญ/แนวคิดสําคัญ 

 เครื่องมือพ้ืนฐานทางชางมีจํานวนมาก สามารถแยกประเภทไดหลากหลาย เชน ตามลักษณะการใช

งาน  ชางตองรูจกัเครื่องมือตางๆ  สามารถเรียกเครื่องมือนัน้ๆไดถูกตอง  จะทําใหเกิดความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน นอกจากนีก้ารรูจักเครื่องมือตางๆทําใหสามารถสนทนา ส่ือสารเกี่ยวกับการใชเครื่องมือได

ถูกตองอีกดวย 

 

สมรรถนะ 

 มีความรูเกี่ยวกับเครื่องมือพ้ืนฐานทางชาง 

 

จุดประสงคการปฏิบัติ 

 1.  บอกความหมาย คําศัพทเครื่องมือพ้ืนฐานทางชาง  

 2. อานออกเสียงคําศัพทเครื่องมือพ้ืนฐานทางชาง                                                                                          

 3. การสนทนาเกี่ยวกับเครื่องมือพ้ืนฐานทางชาง                                                                                         

 4.  ใช a, an, the  การใช this, that, these those   คํานามเอกพจน พหูพจนไดถูกตอง                                        

   

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระของหนวยท่ี 1 ดังนี้  
 1.1 ดานความรู    ศึกษาคําศัพท เครื่องมือพ้ืนฐานทางชาง  และใช a, an, the  การใช this, that, these 

those   คํานามเอกพจน พหูพจน 

2.2 ดานทกัษะ ฝกทักษะตามกิจกรรม  1-6 และ Self  study  
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สื่อการเรียนรู 

1. รูปภาพเครื่องมือชาง  

2. บัตรคําศัพทเกีย่วกับเครื่องมือชาง 

3.  ส่ือของจริง   

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหที่ 1,2) 

 

กระบวนการ เวลา (นาที) กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน ส่ือ 

เตรียมความพรอม 

 

ทดสอบกอนเรียน 

 

ข้ันนํา 

 

ข้ันสอน 

 

ข้ันสรุป 

 

 

ทดสอบหลังเรียน 

20 

 

20 

 

20 

 

80 

 

20 

 

 

20 

- อบรมหนาแถวหนาช้ัน

เรียนและขานช่ือผูเรียน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

กอนเรียน 

- แจงหัวขอ/จุดประสงค 

- ถาม-ตอบ 

- บรรยาย/ถาม-ตอบ/

อภิปราย 

- ใหทําแบบฝกหัด 

- สรุปผล 

- มอบหมายงาน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

หลังเรียน 

- เขาเรียนตรงเวลา 

 

- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- ทําแบบฝกหัด 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

-สมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

- แบบทดสอบกอน

เรียน 

- กระดาษคําตอบ 

 

-เนื้อหา หนวยท่ี1 

 

-แบบฝกหัด 

- กิจกรรม self-study 

 

- แบบทดสอบหลัง

เรียน 

รวม 180 นาที  

 

การวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน      1) ใชสมุดบันทึกเวลาเรียน   ขานช่ือผูเรียนและตรวจการตรงตอเวลา 

                                   2) ทดสอบกอนเรียน 

          ขณะเรียน        1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรม สังเกต  การตอบคําถาม  

                                      ผลการทํางานท่ีมอบหมายหรือแบบฝกหัด   การรวมกิจกรรม  

          หลังเรียน        1) ทดสอบหลังเรียน ใชเกณฑผาน 50 % 
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งานที่มอบหมาย 

 Self  study 

Try to look for unfamiliar machines, devices, equipments or hand tools in a work place 

and write its names and its usage. 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

1.  ผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ี  1-6 

2. ผลการสนทนาเกี่ยวกับเครื่องมือพ้ืนฐานทางชาง   

3. ผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง  (Self  study) 

4.  ผลการทําแบบทดสอบทายบทเรียนของผูเรียน 

เอกสารอางอิง 

พิมพใจ  สายวภิู. 2558..  ภาษาองักฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชา 3000-1209 .พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือเมืองไทย.  
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บันทึกหลังการสอน 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาที่พบ 

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

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

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

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

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

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

 
 3. แนวทางการแกปญหา   

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

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

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

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

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

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

 
 
                                                   ลงช่ือ............................................... 
                        (นางทัศนีย  พลแกว) 
        ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 หนวยท่ี 2 

ช่ือวิชา  วิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหสัวิชา 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย   Trades  Study  สอนครั้งท่ี 3-4/18 

ช่ือเรื่อง  Trades  Study  จํานวน 6 คาบ 

 

หัวขอเร่ือง 

หัวขอเรื่องของหนวยท่ี 2  ดังนี ้      

 1. คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพ  ความรับผิดชอบในงานอาชีพ 

 2.  การถามตอบ Yes/ No และการใช can                                                                                                       

 3. การสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ และความสามารถ ทักษะในงานอาชีพ 

 

สาระสําคัญ/แนวคิดสําคัญ 

 อาชีพตางๆดานชางอุตสาหกรรมมีหลากหลาย แตละอาชีพมีความรับผิดชอบและหนาท่ีแตกตางกัน 

หากเรามีความรูเกี่ยวกับอาชีพ และความรับผิดชอบในหนาท่ี ทําใหสามารถตัดสินใจไดวาเรามีความชอบจะ

ทําอาชีพนั้นหรือไม ในขณะเดียวกันสามารถสนทนา แนะนําผูอ่ืนเกี่ยวกับอาชีพได 

 

สมรรถนะ 

                         แสดงความรูดานคําศัพท สํานวน  ประโยคเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชีพ  และความรับผิดชอบใน

งานอาชีพ 

 

จุดประสงคการปฏิบัติ 

 1.  บอกความหมาย คําศัพท เกี่ยวกับอาชีพ  ความรับผิดชอบในงานอาชีพ 

 2.  การสนทนาเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชีพ  ความรับผิดชอบในงานอาชีพ                                                                    

 3. การถาม ตอบโดย Yes/ No Questions และการใช can                                                                                                        

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระของหนวยท่ี 2 ดังนี้  
 1.1 ดานความรู    ศึกษาคําศัพท เกี่ยวกับอาชีพ  ความรับผิดชอบในงานอาชีพ 

 2.2 ดานทกัษะ ฝกทักษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  
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สื่อการเรียนรู 

1. รูปภาพเกี่ยวกับอาชีพ  ความรับผิดชอบในอาชีพ 

2.  บัตรคําศัพทเกีย่วกับอาชีพ  ความรับผิดชอบในอาชีพ 

3. วีซีดี , เว็บไซด, เพลง,  ภาพยนตร 

 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหที่ 3,4) 

 

กระบวนการ เวลา (นาที) กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน ส่ือ 

เตรียมความพรอม 

 

ทดสอบกอนเรียน 

 

ข้ันนํา 

 

ข้ันสอน 

 

ข้ันสรุป 

 

 

ทดสอบหลังเรียน 

20 

 

20 

 

20 

 

80 

 

20 

 

 

20 

- อบรมหนาแถวหนาช้ัน

เรียนและขานช่ือผูเรียน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

กอนเรียน 

- แจงหัวขอ/จุดประสงค 

- ถาม-ตอบ 

- บรรยาย/ถาม-ตอบ/

อภิปราย 

- ใหทําแบบฝกหัด 

- สรุปผล 

- มอบหมายงาน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

หลังเรียน 

- เขาเรียนตรงเวลา 

 

- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- ทําแบบฝกหัด 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

-สมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

- แบบทดสอบกอน

เรียน 

- กระดาษคําตอบ 

 

-เนื้อหา หนวยท่ี 2 

 

-แบบฝกหัด 

- กิจกรรม self-study 

 

- แบบทดสอบหลัง

เรียน 

รวม 180 นาที  

 

การวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน      1) ใชสมุดบันทึกเวลาเรียน  ขานช่ือผูเรียนและตรวจการตรงตอเวลา 

                                   2) ทดสอบกอนเรียน 

             ขณะเรียน        1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบคําถาม     ผลการทํางานท่ีมอบหมายหรือ   

                                     แบบฝกหัด   การรวมกิจกรรม  

             หลังเรียน        1) ทดสอบหลังเรียน ใชเกณฑผาน 50 % 
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งานที่มอบหมาย 

 Self  study 

             Research on different kinds of work or jobs which are not familiar to you and write their 

related works. 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

1. ผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ี  1-6 

2. ผลการสนทนาเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชีพ  ความรับผิดชอบในอาชีพ                                                                     

3.  ผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง  (Self  study) 

4.  ผลการทําแบบทดสอบทายบทเรียนของผูเรียน 

 

เอกสารอางอิง 

 

พิมพใจ  สายวภิู. 2558..  ภาษาองักฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชา 3000-1209 .พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือเมืองไทย.  
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บันทึกหลังการสอน 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาที่พบ 

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

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

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

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

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

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

 
 3. แนวทางการแกปญหา   

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

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

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

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

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

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

 
 
                  ลงช่ือ......................................... 
                                                                                                           (นางทัศนีย  พลแกว  ) 
                                                                                                                    ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 หนวยท่ี 3 

ช่ือวิชา  วิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหสัวิชา 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย   Company Profile สอนครั้งท่ี 5-6/18 

ช่ือเรื่อง  Company Profile จํานวน 6 คาบ 

 

หัวขอเร่ือง 

หัวขอเรื่องของหนวยท่ี 3  ดังนี ้      

1. คําศัพทเกี่ยวกับ Company Profile 

2. การเขียน Company Profile 

3. การนําเสนอ Company Profile 

4. การสนทนาเกี่ยวกับ Company Profile 

สาระสําคัญ/แนวคิดสําคัญ 

การประกอบธุรกิจหรือทํางาน ผูประกอบธุรกิจหรือผูทํางานควรรูเกี่ยวกับ Company 

Profile ซ่ึงเปนรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับบรษิัท เชนประวตัิการกอตั้ง ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท กิจการท่ี

ประกอบธุรกจิ เปนตน Company Profile จะชวยใหผูอ่ืนเขาใจและรูจักบริษัทมากขึน้ เปนขอมูลให

ผูอ่ืนตัดสินใจวาจะติดตอหรือทําธุรกจิรวมกันหรือไม  

สมรรถนะ 

 การสนทนาและนําเสนอเกี่ยวกับ Company Profile 

จุดประสงคการปฏิบัติ 

 1.  บอกความหมาย คําศัพท เกี่ยวกับ Company Profile                                                               

 2.  การเขียน Company Profile                                                                                                               

 3.  การสนทนาเกี่ยวกับ Company Profile                                                                                               
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 4.  การเขียน Company Profile                                                                                                                

 5.  การนําเสนอ Company Profile                                                                                                             

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระของหนวยท่ี 3 ดังนี้  
 1.1 ดานความรู    ศึกษาคําศัพท สํานวนและประโยคท่ีใชในการการเขียน  การนําเสนอ 

และการสนทนาเกี่ยวกับ Company Profile 

2.2 ดานทกัษะ ฝกทักษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  

สื่อการเรียนรู 

1. รูปภาพเกี่ยวกับการ Company Profile 

2. บัตรคําศัพทเกีย่วกับ Company Profile 

3. ส่ือของจริง   

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหที่ 5,6) 

 

กระบวนการ เวลา (นาที) กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน ส่ือ 

เตรียมความพรอม 

 

ทดสอบกอนเรียน 

 

ข้ันนํา 

 

ข้ันสอน 

 

ข้ันสรุป 

 

 

ทดสอบหลังเรียน 

20 

 

20 

 

20 

 

80 

 

20 

 

 

20 

- อบรมหนาแถวหนาช้ัน

เรียนและขานช่ือผูเรียน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

กอนเรียน 

- แจงหัวขอ/จุดประสงค 

- ถาม-ตอบ 

- บรรยาย/ถาม-ตอบ/

อภิปราย 

- ใหทําแบบฝกหัด 

- สรุปผล 

- มอบหมายงาน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

หลังเรียน 

- เขาเรียนตรงเวลา 

 

- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- ทําแบบฝกหัด 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

-สมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

- แบบทดสอบกอน

เรียน 

- กระดาษคําตอบ 

 

-เนื้อหา หนวยท่ี 3 

 

-แบบฝกหัด 

- กิจกรรม self-study 

 

- แบบทดสอบหลัง

เรียน 

รวม 180 นาที  
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การวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน      1) ใชสมุดบันทึกเวลาเรียน  ขานช่ือผูเรียนและตรวจการตรงตอเวลา 

                                   2) ทดสอบกอนเรียน 

             ขณะเรียน        1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบคําถาม ผลการทํางานท่ีมอบหมายหรือ  

                                    แบบฝกหัด   การรวมกิจกรรม  

              หลังเรียน        1) ทดสอบหลังเรียน ใชเกณฑผาน 50 % 

 

งานที่มอบหมาย 

 Self  study 

1.  Study more company profile sample and try to make it. 

2. Try to present the company profile. 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

1. ผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ี  1-6 

2. ผลการนําเสนอ company profile 

3. ผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง  Self  study 

4. ผลการทําแบบทดสอบทายบทเรียนของผูเรียน 

เอกสารอางอิง 

พิมพใจ  สายวภิู. 2558..  ภาษาองักฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชา 3000-1209 .พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือเมืองไทย.  
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บันทึกหลังการสอน 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาที่พบ 

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

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

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

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

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

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

 
 3. แนวทางการแกปญหา   

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

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

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

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

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

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

 
                                                                                        ลงชื่อ............................................... 
                        (นางทศันีย  พลแกว) 
        ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 หนวยท่ี 4 

ช่ือวิชา  วิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหสัวิชา 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย   Shapes and Descriptions สอนครั้งท่ี 7-8/18 

ช่ือเรื่อง  Shapes and Descriptions จํานวน 6 คาบ 

 

หัวขอเร่ือง 

หัวขอเรื่องของหนวยท่ี 4  ดังนี ้      

1. คําศัพทเกี่ยวกับรูปทรงและการบรรยายรูปทรง 

2. การบรรยายรูปทรงโดยใช Have /Has , How many, Yes/No Question 

3. การพูดสนทนาเกี่ยวกับรูปทรงและการบรรยายรูปทรง 

สาระสําคัญ/แนวคิดสําคัญ 

 การปฏิบัติงานชางอุตสาหกรรมตองเกี่ยวของกับรูปทรง ตางๆ การเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงจึงเปน

ส่ิงท่ีเปนประโยชนกับชาง  และหากสามารถบรรยายรูปทรงตางๆไดก็จะทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

สมรรถนะ 

 แสดงความรูดานคําศัพท สํานวน  ประโยคท่ีใชในพูดสนทนาเกี่ยวกับรูปทรงและการบรรยาย

รูปทรง 

จุดประสงคการปฏิบัติ 

1. บอกความหมาย คําศัพท เกี่ยวกับรูปทรงและการบรรยายรปูทรง 

2. ถามตอบเกี่ยวกับรูปทรงและการบรรยายรูปทรง 

3. สนทนาเกี่ยวกับรูปทรงและการบรรยายรูปทรง 

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระของหนวยท่ี 4 ดังนี้  
1.1 ดานความรู    ศึกษาคําศัพท สํานวนและประโยคท่ีใชเกี่ยวกับรูปทรงและการบรรยาย

รูปทรง 

2.2 ดานทกัษะ ฝกทักษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  
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สื่อการเรียนรู 

1. รูปภาพเกี่ยวกับรูปทรง 

2. บัตรคําศัพทเกีย่วกับรูปทรง 

3. ส่ือของจริง   

4. วีซีดี , เว็บไซด, เพลง,  ภาพยนตร 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหที่ 7,8) 

 

กระบวนการ เวลา (นาที) กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน ส่ือ 

เตรียมความพรอม 

 

ทดสอบกอนเรียน 

 

ข้ันนํา 

 

ข้ันสอน 

 

ข้ันสรุป 

 

 

ทดสอบหลังเรียน 

20 

 

20 

 

20 

 

80 

 

20 

 

 

20 

- อบรมหนาแถวหนาช้ัน

เรียนและขานช่ือผูเรียน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

กอนเรียน 

- แจงหัวขอ/จุดประสงค 

- ถาม-ตอบ 

- บรรยาย/ถาม-ตอบ/

อภิปราย 

- ใหทําแบบฝกหัด 

- สรุปผล 

- มอบหมายงาน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

หลังเรียน 

- เขาเรียนตรงเวลา 

 

- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- ทําแบบฝกหัด 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

-สมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

- แบบทดสอบกอน

เรียน 

- กระดาษคําตอบ 

 

-เนื้อหา หนวยท่ี  4 

 

-แบบฝกหัด 

- กิจกรรม self-study 

 

- แบบทดสอบหลัง

เรียน 

รวม 180 นาที  

 

การวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน      1) ใชสมุดบันทึกเวลาเรียน ขานช่ือผูเรียนและตรวจการตรงตอเวลา 

                                   2) ทดสอบกอนเรียน 

          ขณะเรียน        1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบคําถาม ผลการทํางานท่ีมอบหมายหรือ 

                                       แบบฝกหัด   การรวมกิจกรรม  

 

          หลังเรียน        1) ทดสอบหลังเรียน ใชเกณฑผาน 50 % 
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งานที่มอบหมาย 

 Self  study 

 Choose any object from your workplace or home and describe it by shape, color or weight 

and it usage. 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

1. ผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ี  1-6 

2. ผลการแสดงสนทนาเกี่ยวกับรูปทรงและการบรรยายรูปทรง 

3.  ผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง  Self  study 

4.  ผลการทําแบบทดสอบทายบทเรียนของผูเรียน 

เอกสารอางอิง 

 
พิมพใจ  สายวภิู. 2558..  ภาษาองักฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชา 3000-1209 .พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือเมืองไทย.  
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บันทึกหลังการสอน 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาที่พบ 

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

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

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

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

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

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

 
 3. แนวทางการแกปญหา   

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

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

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

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

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

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

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

                        (นางทัศนีย  พลแกว) 

        ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 หนวยท่ี 5 

ช่ือวิชา  วิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหสัวิชา 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย   Safety Signs สอนครั้งท่ี 9-10/18 

ช่ือเรื่อง  Safety Signs จํานวน 6 คาบ 

 

หัวขอเร่ือง 

หัวขอเรื่องของหนวยท่ี 5  ดังนี ้      

 1. คําศัพทเกี่ยวกับปาย  สัญลักษณ     และความปลอดภัยดานชางอุตสาหกรรม 

 2.  ความหมายปาย  สัญลักษณ     และความปลอดภัยดานชางอุตสาหกรรม 

 3. การเตือนถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 

 4. ส่ิงท่ีควรและไมควรปฏิบัติ  ส่ิงท่ีตองปฏิบัติและตองไมปฏิบัติเกี่ยวกับดานชางอุตสาหกรรม 

 

สาระสําคัญ/แนวคิดสําคัญ 

 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนส่ิงท่ีชางอุตสาหกรรมตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง  การ

เรียนรู  อานและรูความหมายปาย สัญลักษณเกี่ยวกับความปลอดภัยจึงเปนประโยชนในการปฏิบัติงานใหเกิด

ความปลอดภัย เพราะผูปฏิบัติงานจะไดทราบถึงส่ิงท่ีควรและไมควรปฏิบัติ  ส่ิงท่ีตองปฏิบัติและตองไม

ปฏิบัติเกี่ยวกับดานชางอุตสาหกรรม 

 

สมรรถนะ 

 แสดงความรูดานคําศัพท สํานวน  ประโยคท่ีใชเกี่ยวกับปาย  สัญลักษณ     และความปลอดภัยดาน

ชางอุตสาหกรรม  การเตือนถึงอันตรายท่ีอาจเกดิขึน้ ส่ิงท่ีควรและไมควรปฏิบัติ  ส่ิงท่ีตองปฏิบัติและตองไม

ปฏิบัติเกี่ยวกับดานชางอุตสาหกรรม 

 

จุดประสงคการปฏิบัติ 

 1.  บอกความหมาย คําศัพท เกี่ยวกับปาย  สัญลักษณและความปลอดภัยดานชางอุตสาหกรรม 

 2.  อานปาย  สัญลักษณและความปลอดภัยดานชางอุตสาหกรรม 

 3. สนทนาเกี่ยวกับปาย  สัญลักษณและความปลอดภัยดานชางอุตสาหกรรม 
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เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระของหนวยท่ี 5 ดังนี้  
 1.1 ดานความรู    ศึกษาคําศัพท สํานวนและประโยคท่ีใชเกี่ยวกับปาย  สัญลักษณ     และความ

ปลอดภัยดานชางอุตสาหกรรม  การเตือนถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ ส่ิงท่ีควรและไมควรปฏิบัติ  ส่ิงท่ีตอง

ปฏิบัติและตองไมปฏิบัติเกี่ยวกับดานชางอุตสาหกรรม 

             2.2 ดานทกัษะ ฝกทักษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  

สื่อการเรียนรู 

1. รูปภาพปาย  สัญลักษณ     และความปลอดภัยดานชางอุตสาหกรรม 

2. บัตรคําศัพทเกีย่วกับปาย  สัญลักษณ     และความปลอดภัยดานชางอุตสาหกรรม 

3. ส่ือของจริง   

4. วีซีดี , เว็บไซด, เพลง,  ภาพยนตร 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหที่ 9,10) 

 

กระบวนการ เวลา (นาที) กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน ส่ือ 

เตรยีมความพรอม 

 

ทดสอบกอนเรียน 

 

ข้ันนํา 

 

ข้ันสอน 

 

ข้ันสรุป 

 

 

ทดสอบหลังเรียน 

20 

 

20 

 

20 

 

80 

 

20 

 

 

20 

- อบรมหนาแถวหนาช้ัน

เรียนและขานช่ือผูเรียน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

กอนเรียน 

- แจงหัวขอ/จุดประสงค 

- ถาม-ตอบ 

- บรรยาย/ถาม-ตอบ/

อภิปราย 

- ใหทําแบบฝกหัด 

- สรุปผล 

- มอบหมายงาน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

หลังเรียน 

- เขาเรียนตรงเวลา 

 

- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- ทําแบบฝกหัด 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

-สมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

- แบบทดสอบกอน

เรียน 

- กระดาษคําตอบ 

 

-เนื้อหา หนวยท่ี 5 

 

-แบบฝกหัด 

- กิจกรรม self-study 

 

- แบบทดสอบหลัง

เรียน 

รวม 180 นาที  
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การวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน      1) ใชสมุดบันทึกเวลาเรียน  ขานช่ือผูเรียนและตรวจการตรงตอเวลา 

                                   2) ทดสอบกอนเรียน 

          ขณะเรียน        1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบคําถาม ผลการทํางานท่ีมอบหมายหรือ 

                                       แบบฝกหัด   การรวมกิจกรรม  

          หลังเรียน        1) ทดสอบหลังเรียน ใชเกณฑผาน 50 % 

 

งานที่มอบหมาย 

 Self  studying 

 1. Familiarize yourselves with signs and other symbols in factories and other places. 

 2. Read procedures before operating an equipment. 

 3. Identify safety measures when accidents happen in your work place. 

  

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

1. ผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ี  1- 6 

2. ผลการสนทนาเกี่ยวกับปาย  สัญลักษณ     และความปลอดภัยดานชางอุตสาหกรรม  

การเตือนถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น ส่ิงท่ีควรและไมควรปฏิบัติ  ส่ิงท่ีตองปฏิบัติและ

ตองไมปฏิบัติเกี่ยวกับดานชางอุตสาหกรรม 

3.  ผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง  Self  study 

4.  ผลการทําแบบทดสอบทายบทเรียนของผูเรียน 

เอกสารอางอิง 

 
พิมพใจ  สายวภิู. 2558..  ภาษาองักฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชา 3000-1209 .พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือเมืองไทย.  
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บันทึกหลังการสอน 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาที่พบ 

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

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

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

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

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

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

 
 3. แนวทางการแกปญหา   

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

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

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

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

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

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

 
 
                                                                                                                  ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                                              (นางทัศนีย  พลแกว) 
                                                                                                                                    ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 หนวยท่ี 6 

ช่ือวิชา  วิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหสัวิชา 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย   Instructions สอนครั้งท่ี 11-12/18 

ช่ือเรื่อง  Instructions จํานวน 6 คาบ 

 

หัวขอเร่ือง 

หัวขอเรื่องของหนวยท่ี 6  ดังนี ้      

 1. คําศัพทเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 2.  การบอกและการสนทนาลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 

สาระสําคัญ/แนวคิดสําคัญ 

 ในการปฏิบัติงานดานชางอุตสาหกรรมมักมีการปฏิบัติงานท่ีเปนลําดับ  ขั้นตอนตางๆ ซ่ึง

ผูปฏิบัติงานตองมีความเขาใจการปฏิบัติแตละขั้นตอนและรูวาตองทําอะไรกอนหลังตามลําดับ  จึงจะทําให

การปฏิบัติงานสําเร็จดวยดีและมีความปลอดภัย  หากผูปฏิบัติงานไมเขาใจขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  อันตราย

จากการปฏิบัติงานนัน้ๆอาจเกิดขึ้นทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได 

 

สมรรถนะ 

 แสดงความรู  สนทนาเกี่ยวกับขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

จุดประสงคการปฏิบัติ 

 1.  บอกความหมาย คําศัพท เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 2.  อานเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 3. สนทนาเกี่ยวกับขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

 4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระของหนวยท่ี 6 ดังนี้  
 1.1 ดานความรู    ศึกษาคําศัพท สํานวนและประโยคท่ีใชเกี่ยวกับขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

  2.2 ดานทกัษะ ฝกทักษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  
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สื่อการเรียนรู 

1. รูปภาพเกี่ยวกับเกี่ยวกับขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

2. บัตรคําศัพทเกีย่วกับเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3. ส่ือของจริง   

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหที่ 11,12) 

 

กระบวนการ เวลา (นาที) กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน ส่ือ 

เตรียมความพรอม 

 

ทดสอบกอนเรียน 

 

ข้ันนํา 

 

ข้ันสอน 

 

ข้ันสรุป 

 

 

ทดสอบหลังเรียน 

20 

 

20 

 

20 

 

80 

 

20 

 

 

20 

- อบรมหนาแถวหนาช้ัน

เรียนและขานช่ือผูเรียน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

กอนเรียน 

- แจงหัวขอ/จุดประสงค 

- ถาม-ตอบ 

- บรรยาย/ถาม-ตอบ/

อภิปราย 

- ใหทําแบบฝกหัด 

- สรุปผล 

- มอบหมายงาน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

หลังเรียน 

- เขาเรียนตรงเวลา 

 

- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- ทําแบบฝกหัด 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

-สมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

- แบบทดสอบกอน

เรียน 

- กระดาษคําตอบ 

 

-เนื้อหา หนวยท่ี 6 

 

-แบบฝกหัด 

- กิจกรรม self-study 

 

- แบบทดสอบหลัง

เรียน 

รวม 180 นาที  

การวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน      1) ใชสมุดบันทึกเวลาเรียน ขานช่ือผูเรียนและตรวจการตรงตอเวลา 

                                   2) ทดสอบกอนเรียน 

          ขณะเรียน        1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบคําถาม ผลการทํางานท่ีมอบหมายหรือ 

                                       แบบฝกหัด   การรวมกิจกรรม  

          หลังเรียน        1) ทดสอบหลังเรียน ใชเกณฑผาน 50 % 

งานที่มอบหมาย 

 Self  study 

 Study more about instruction around yourself. 

 Try to write a set of instruction to show something. 
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ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

1. ผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ี  1- 6 

2. ผลการสนทนาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.  ผลการทําแบบทดสอบทายบทเรียนของผูเรียน 

เอกสารอางอิง 

พิมพใจ  สายวภิู. 2558..  ภาษาองักฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชา 3000-1209 .พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือเมืองไทย.  
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บันทึกหลังการสอน 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาที่พบ 

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

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

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

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

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

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

 
 3. แนวทางการแกปญหา   

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

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

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

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

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

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

 
 
                                                                                                               ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                                            (นางทัศนีย  พลแกว) 
                                                                                                                                   ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 หนวยท่ี 7 

ช่ือวิชา  วิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหสัวิชา 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย   Demonstrations สอนครั้งท่ี 13-14/18 

ช่ือเรื่อง  Demonstrations จํานวน 6 คาบ 

 

หัวขอเร่ือง 

หัวขอเรื่องของหนวยท่ี 7  ดังนี ้      

1. คําศัพทเกี่ยวกับการสาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ 

2. การพูดสาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ 

3. การสนทนาเกี่ยวกับการสาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ 

สาระสําคัญ/แนวคิดสําคัญ 

 การรูขัน้ตอนการทํางานของเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณตางๆเปนส่ิงสําคัญสําหรับผูปฏิบัติงานดาน

ชางอุตสาหกรรม อาจจะศึกษาจากคูมือ แตการท่ีชางสามารถพูดอธิบายและสาธิตขั้นตอนการทํางานใหกับ

ผูอ่ืนไดเปนส่ิงท่ีมีความสําคญัเชนเดียวกัน อาจสําคัญมากกวาเพราะเปนการสอนใหผูอ่ืนสามารถปฏิบัติได

อยางถูกตอง ชวยผอนแรงชางไดอีกดวย 

  

สมรรถนะ 

 แสดงความรูดาน คําศัพทและการสนทนาเกี่ยวกับการสาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ 

 

จุดประสงคการปฏิบัติ 

1. บอกความหมาย คําศัพท เกี่ยวกับการสาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ 

2. การพูดเกี่ยวกับการสาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ 

3. 3.  สนทนาเกี่ยวกับการสาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ 

4. 4.  การเขียนการสาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ 

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระของหนวยท่ี 7 ดังนี้  
 1.1 ดานความรู    ศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับการสนทนาและการสาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ 
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2.2 ดานทกัษะ ฝกทักษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  

สื่อการเรียนรู 

1. รูปภาพเกี่ยวกับเกี่ยวกับคําศัพทเกี่ยวกับการสาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ 

2.  บัตรคําศัพทเกีย่วกับเกี่ยวกับการสาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ 

3. ส่ือของจริง   

4. วีซีดี , เว็บไซด, เพลง,  ภาพยนตร 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหที่ 13,14) 

 

กระบวนการ เวลา (นาที) กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน ส่ือ 

เตรียมความพรอม 

 

ทดสอบกอนเรียน 

 

ข้ันนํา 

 

ข้ันสอน 

 

ข้ันสรุป 

 

 

ทดสอบหลังเรียน 

20 

 

20 

 

20 

 

80 

 

20 

 

 

20 

- อบรมหนาแถวหนาช้ัน

เรียนและขานช่ือผูเรียน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

กอนเรียน 

- แจงหัวขอ/จุดประสงค 

- ถาม-ตอบ 

- บรรยาย/ถาม-ตอบ/

อภิปราย 

- ใหทําแบบฝกหัด 

- สรุปผล 

- มอบหมายงาน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

หลังเรียน 

- เขาเรียนตรงเวลา 

 

- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- ทําแบบฝกหัด 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

-สมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

- แบบทดสอบกอน

เรียน 

- กระดาษคําตอบ 

 

-เนื้อหา หนวยท่ี 7 

 

-แบบฝกหัด 

- กิจกรรม self-study 

 

- แบบทดสอบหลัง

เรียน 

รวม 180 นาที  

 

การวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน      1) ใชสมุดบันทึกเวลาเรียน  ขานช่ือผูเรียนและตรวจการตรงตอเวลา 

                                   2) ทดสอบกอนเรียน 

          ขณะเรียน        1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรม สังเกตการตอบคําถาม ผลการทํางานท่ีมอบหมายหรือ 

                                       แบบฝกหัด   การรวมกิจกรรม  

          หลังเรียน        1) ทดสอบหลังเรียน ใชเกณฑผาน 50 % 
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งานที่มอบหมาย 

 Self  study 

 1. Study the demonstration from other medias such as internet, You tube, manuals, movie or 

others. 

 2. Try to demonstrate things around you. 

 

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสาํเร็จของผูเรียน 

 1.ผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ี  1- 6 

 2.ผลการสนทนาเกี่ยวกับการสาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ 

 3. ผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง  (Self  study) 

 4. ผลการทําแบบทดสอบทายบทเรียนของผูเรียน 

เอกสารอางอิง 

พิมพใจ  สายวภิู. 2558..  ภาษาองักฤษเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชา 3000-1209 .พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือเมืองไทย.  
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บันทึกหลังการสอน 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาที่พบ 

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

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

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

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

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

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

 
 3. แนวทางการแกปญหา   

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

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

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

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

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

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

 
 
                                                                                                                 ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                                              (นางทัศนีย  พลแกว) 
                                                                                                                                       ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 หนวยท่ี 8 

ช่ือวิชา  วิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหสัวิชา 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย Reading Manual    สอนครั้งท่ี 15-16/18 

ช่ือเรื่อง   Reading Manual จํานวน 6 คาบ 

 

หัวขอเร่ือง 

หัวขอเรื่องของหนวยท่ี 8  ดังนี ้      

1. คําศัพทเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆของคูมือ (Manual) 

2. รายละเอียดตางๆของคูมือ (Manual) 

3. การอานคูมือ (Manual) 

สาระสําคัญ/แนวคิดสําคัญ 

 คูมือการปฏิบัติงาน  การประกอบช้ินสวน การทํางานของเครื่องมืออุปกรณ  การแกไขความ

ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นเปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับชางอุตสาหกรรมซ่ึงส่ิงตางๆเพลานี้สามารถศึกษาไดจากคูมือ  

การอานคูมือไดเขาใจ ถองแทจึงมีความสําคญัและเปนประโยชนตอชางเปนอยางยิ่ง  

สมรรถนะ 

 แสดงความรูดาน คําศัพท สํานวน  ประโยคเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆของคูมือ (Manual) และ

รายละเอียดตางๆของคูมือ (Manual) 

จุดประสงคการปฏิบัติ 

1. บอกความหมาย คําศัพท เกี่ยวกับสวนประกอบตางๆของคูมือ (Manual) 

2. บอกรายละเอียดสวนตางๆของคูมือ (Manual) 

3. อานคูมือ (Manual) 

4. สนทนาเกี่ยวกับความผิดพลาด เสียหายของเครื่องมือ อุปกรณ 

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระของหนวยท่ี 8 ดังนี้  
 1.1 ดานความรู    ศึกษาคําศัพท สํานวน  ประโยคท่ีใชเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆของคูมือ 

(Manual) และรายละเอียดตางๆของคูมือ (Manual) 
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 2.2 ดานทกัษะ ฝกทักษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  

สื่อการเรียนรู 

1. รูปภาพเกี่ยวกับคําศัพทสวนประกอบตางๆของคูมือ (Manual) และรายละเอียดตางๆของ

คูมือ (Manual) 

2. บัตรคําศัพทเกีย่วกับสวนประกอบตางๆของคูมือ (Manual) และรายละเอียดตางๆของคูมือ 

(Manual) 

3. ส่ือของจริง   

4. วีซีดี , เว็บไซด, เพลง,  ภาพยนตร 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหที่ 15,16) 

 

กระบวนการ เวลา (นาที) กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน ส่ือ 

เตรียมความพรอม 

 

ทดสอบกอนเรียน 

 

ข้ันนํา 

 

ข้ันสอน 

 

ข้ันสรุป 

 

 

ทดสอบหลังเรียน 

20 

 

20 

 

20 

 

80 

 

20 

 

 

20 

- อบรมหนาแถวหนาช้ัน

เรียนและขานช่ือผูเรียน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

กอนเรียน 

- แจงหัวขอ/จุดประสงค 

- ถาม-ตอบ 

- บรรยาย/ถาม-ตอบ/

อภิปราย 

- ใหทําแบบฝกหัด 

- สรุปผล 

- มอบหมายงาน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

หลังเรียน 

- เขาเรียนตรงเวลา 

 

- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- ทําแบบฝกหัด 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

-สมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

- แบบทดสอบกอน

เรียน 

- กระดาษคําตอบ 

 

-เนื้อหา หนวยท่ี  8 

 

-แบบฝกหัด 

- กิจกรรม self-study 

 

- แบบทดสอบหลัง

เรียน 

รวม 180 นาที  

 

การวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน      1) ใชสมุดบันทึกเวลาเรียนฯ ขานช่ือผูเรียนและตรวจการตรงตอเวลา 

                                   2) ทดสอบกอนเรียน 

           ขณะเรียน        1) ใชแบบสังเกตพฤตกิรรม สังเกตการตอบคําถาม ผลการทํางานท่ีมอบหมายหรือ 

                                       แบบฝกหัด   การรวมกิจกรรม  

           หลังเรียน        1) ทดสอบหลังเรียน ใชเกณฑผาน 50 % 
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งานที่มอบหมาย 

 Self  study 

1.Try to choose a device, tool or equipment that you are familiar with. Study its manual. 

2. Present  a device, tool or equipment to class using a manual. Show the different parts and 

give a brief description and function of each.  

ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

1.ผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ี  1- 6 

 2.ผลการ อานคูมือ (Manual) และสนทนาเกี่ยวกับความผิดพลาด เสียหายของเครื่องมือ 

อุปกรณ 

3. ผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง  (Self  study) 

4. ผลการทําแบบทดสอบทายบทเรียนของผูเรียน 

เอกสารอางอิง 

 
พิมพใจ  สายวภิู. 2558..  ภาษาองักฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชา 3000-1209 .พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือเมืองไทย.  
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บันทึกหลังการสอน 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาที่พบ 

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

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

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

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

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

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

 
 3. แนวทางการแกปญหา   

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

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

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

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

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

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

 
 
                                                                                                                   ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                                                (นางทัศนีย  พลแกว) 
                                                                                                                                        ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 หนวยท่ี 9 

ช่ือวิชา  วิชาภาษาอังกฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  

(English for Industrial Technology) รหสัวิชา 2000-2109 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย  Reports and Solving Problems สอนครั้งท่ี 17-18/18 

ช่ือเรื่อง  Reports and Solving Problems จํานวน 6 คาบ 

 

หัวขอเร่ือง 

หัวขอเรื่องของหนวยท่ี 9  ดังนี ้      

1. คําศัพทเกี่ยวกับความผิดพลาดของเครื่องมือ เครื่องจกัรในการปฏิบัติงานดานชาง

อุตสาหกรรม 

2. การอธิบายความผิดพลาดของเครื่องมือ เครื่องจกัรในการปฏิบัติงานดานชางอุตสาหกรรม 

3. การเขียน Job report 

4. โครงสรางประโยคและการใช past simple, future simple และ present perfect tense 

สาระสําคัญ/แนวคิดสําคัญ 

 ความผิดพลาดและความเสียหายตางๆรวมถึงอุบัติเหตุเกิดจากหลายสาเหตุดวยกนั เชน ผูปฏิบัติงาน 

เครื่องมืออุปกรณชํารุด เสียหาย  ความประมาทเลินเลอ  อยางไรก็ตามผูปฏิบัติงานตองหาสาเหตุของความ

ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นเพ่ือหาทางปองกัน แกไขกอนท่ีจะเกิดอันตราย รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานให

ผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงานหรือความกาวหนาของงาน 

 

สมรรถนะ 

                      อธิบายความผิดพลาดของเครื่องมือ เครื่องจักรในการปฏิบัติงานดานชางอุตสาหกรรม และการ

เขียน Job report 

จุดประสงคการปฏิบัติ 

              1.  บอกความหมาย คําศัพท เกี่ยวกับความผิดพลาดของเครื่องมือ เครื่องจกัรในการปฏิบัติงานดาน

ชางอุตสาหกรรม 

 2.  อธิบายความผิดพลาดของเครื่องมือ เครื่องจักรในการปฏิบัติงานดานชางอุตสาหกรรม 

 3.  สนทนาเกี่ยวกับความผิดพลาดของเครื่องมือ เครื่องจกัรในการปฏิบัติงานดานชางอุตสาหกรรม 

             4.  เขียน Job report 
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เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระของหนวยท่ี 9 ดังนี้  
                1.1 ดานความรู    ศึกษาคําศัพท สํานวน ประโยคเกี่ยวกับความผิดพลาดของเครื่องมือ เครื่องจักร

ในการปฏิบัติงานดานชางอุตสาหกรรม 

 

                2.2 ดานทกัษะ ฝกทักษะตามกิจกรรมกิจกรรม 1-6 และ Self  study  

สื่อการเรียนรู 

1. รูปภาพคําศัพท เกี่ยวกับความผิดพลาดของเครื่องมือ เครื่องจักรในการปฏิบัติงานดานชาง

อุตสาหกรรม 

2. บัตรคําศัพทเกีย่วกับความผิดพลาดของเครื่องมือ เครื่องจักรในการปฏิบัติงานดานชาง

อุตสาหกรรม 

3. ส่ือของจริง   

4. วีซีดี , เว็บไซด, เพลง,  ภาพยนตร 

กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหที่ 17) 

 

กระบวนการ เวลา (นาที) กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน ส่ือ 

เตรียมความพรอม 

 

ทดสอบกอนเรียน 

 

ข้ันนํา 

 

ข้ันสอน 

 

ข้ันสรุป 

 

 

ทดสอบหลังเรียน 

20 

 

20 

 

20 

 

80 

 

20 

 

 

20 

- อบรมหนาแถวหนาช้ัน

เรียนและขานช่ือผูเรียน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

กอนเรียน 

- แจงหัวขอ/จุดประสงค 

- ถาม-ตอบ 

- บรรยาย/ถาม-ตอบ/

อภิปราย 

- ใหทําแบบฝกหัด 

- สรุปผล 

- มอบหมายงาน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

หลังเรียน 

- เขาเรียนตรงเวลา 

 

- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- ทําแบบฝกหัด 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

-สมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

- แบบทดสอบกอน

เรียน 

- กระดาษคําตอบ 

 

-เนื้อหา หนวยท่ี 9 

 

-แบบฝกหัด 

- กิจกรรม self-study 

 

- แบบทดสอบหลัง

เรียน 

รวม 180 นาที  
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กิจกรรมการเรียนรู (สัปดาหที่ 18)   

กระบวนการ เวลา (นาที) กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน ส่ือ 

เตรียมความพรอม 

 

ทดสอบกอนเรียน 

 

ข้ันนํา 

 

ข้ันสอน 

 

ข้ันสรุป 

 

 

ทดสอบหลังเรียน 

 

สอบปลายภาค 

10 

 

20 

 

10 

 

40 

 

20 

 

 

20 

 

    60 

- อบรมหนาแถวหนาช้ัน

เรียนและขานช่ือผูเรียน 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

กอนเรียน 

- แจงหัวขอ/จุดประสงค 

- ถาม-ตอบ 

- บรรยาย/ถาม-ตอบ/

อภิปราย 

- ใหทําแบบฝกหัด 

- สรุปผล 

 

- ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

หลังเรียน 

-ใหนักเรียนสอบปลายภาค 

- เขาเรียนตรงเวลา 

 

- ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- แสดงความคิดเห็นอยาง

มีเหตุผล 

- ทําแบบฝกหัด 

- อภิปรายและสรุป

รวมกัน 

- ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

- สอบปลายภาค 

-สมุดบันทึกเวลาเรียน 

 

- แบบทดสอบกอน

เรียน 

- กระดาษคําตอบ 

 

-เนื้อหา หนวยท่ี 9 

 

-แบบฝกหัด 

 

 

-แ บ บ ท ด ส อ บ ห ลั ง

เรียน 

-แบบทดสอบ 

รวม 180 นาที  

การวัดผลและประเมินผล 

กอนเรียน      1) ใชสมุดบันทึกเวลาเรียนฯ ขานช่ือผูเรียนและตรวจการตรงตอเวลา 

                                   2) ทดสอบกอนเรียน 

           ขณะเรียน        1) ใชแบบสังเกตพฤตกิรรม สังเกตการตอบคําถาม ผลการทํางานท่ีมอบหมายหรือ 

                                       แบบฝกหัด   การรวมกิจกรรม  

           หลังเรียน        1) ทดสอบหลังเรียน ใชเกณฑผาน 50 % 

งานที่มอบหมาย 

 Self  study 

      1. Get an example of a job report from a company and share with the class. 

      2. Practice the grammar focus when you deal with customers. 
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ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 

1.ผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ี  1- 6 

2.ผลการอธิบายและการสนทนาเกี่ยวกับความผิดพลาดของเครื่องมือ เครื่องจักรในการ

ปฏิบัติงานดานชางอุตสาหกรรม 

3. ผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง  (Self  study) 

4. ผลการทําแบบทดสอบทายบทเรียนของผูเรียน 

เอกสารอางอิง 

พิมพใจ  สายวภิู. 2558..  ภาษาองักฤษเทคโนโลยชีางอุตสาหกรรม  (English for Industrial 

Technology) รหัสวิชา 3000-1209 .พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือเมืองไทย.  
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บันทึกหลังการสอน 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาที่พบ 

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

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

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

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

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

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

 
 3. แนวทางการแกปญหา   

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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                                                                                                                  ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                                              (นางทัศนีย  พลแกว) 
                                                                                                                                       ครูผูสอน 
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