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รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใช 

วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 

รหัสวิชา 2000-2106 

 

 ควรอนญุาตใหใชการสอนได 

 ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ................................................................................................................................... 

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

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

 

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

                      (นางสาวปทมา  วิชัยโย) 

                             หัวหนาสาขาวิชาพ้ืนฐานประยกุต 

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

 เห็นควรอนุญาตใหใชการสอนได 

 ควรปรับปรุงดังเสนอ 

 อ่ืน ๆ .......................................................................................................................................................... 

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

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

 

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

             (.......................................................) 

                     รองคณบดีฝายวิชาการ 

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

 อนุญาตใหใชการสอนได 

 อ่ืน ๆ .......................................................................................................................................................... 

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

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

             (.......................................................) 

                                 คณบด ี

    ............../......................../.................... 
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คํานํา 

 

 แผนการจดัการเรยีนรู (แผนการสอน) วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ (English C0nversation) รหัส

วิชา 2000-2106 มีเนื้อหาตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม และเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ      การจดัแผนการจัดการเรียนรูจาก

เนื้อหาวิชาท้ังหมด 9 หนวย   ใชเวลาเรียน  3  ช่ัวโมงตอสัปดาห มีการจดัเนื้อหาและกิจกรรมในแตละ

บทเรียนดังนี ้

          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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สารบัญ 

หนา 

 

คํานํา 3 

จุดประสงครายวิชา  สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวชิา 8 

 หนวยการเรียนรู 9 

โครงการจัดการเรียนรู 10 

ตารางวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา  11 
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 1.1 หัวขอเรื่อง ............................................................................................................... 12 

 1.2 สาระสําคัญ .............................................................................................................. 12 

 1.3 สมรรถนะประจําหนวย ........................................................................................... 12 

 1.4 จุดประสงคการปฏิบัติ ............................................................................................. 12 

 1.5 เนื้อหาสาระ ............................................................................................. 12 

 1.6  ส่ือการเรียนรู 13 

 1.7 กิจกรรมการเรียนรู .................................................................................................. 13 

 1.8 การวดัผลและประเมินผล ........................................................................................ 13 
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 1.10  ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรียน 14 

 1.11 เอกสารอางอิง ..................................................................... 14 

 1.12 บันทึกหลังการสอน .............................................................................................. 15 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 หนวยที่ 2  Goodbye  
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 1.3 สมรรถนะประจําหนวย ........................................................................................... 16 

 1.4 จุดประสงคการปฏิบัติ ............................................................................................. 16 

 1.5 เนื้อหาสาระ ............................................................................................. 16 

 1.6  ส่ือการเรียนรู 17 

 1.7 กิจกรรมการเรียนรู .................................................................................................. 17 

 1.8 การวดัผลและประเมินผล ........................................................................................ 18 

 1.9 งานท่ีมอบหมาย ...................................................................................................... 18 

 1.10  ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรยีน 18 

 1.11 เอกสารอางอิง ..................................................................... 18 

 1.12 บันทึกหลังการสอน .............................................................................................. 19 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 หนวยที่ 3  Introductions  
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 1.3 สมรรถนะประจําหนวย ........................................................................................... 20 

 1.4 จุดประสงคการปฏิบัต ิ............................................................................................. 20 

 1.5 เนื้อหาสาระ ............................................................................................. 20 

 1.6  ส่ือการเรียนรู 21 
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 1.8 การวดัผลและประเมินผล ........................................................................................ 21 
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 1.10  ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรยีน 22 

 1.11 เอกสารอางอิง ..................................................................... 22 

 1.12 บันทึกหลังการสอน .............................................................................................. 23 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 หนวยที่ 4  On the phone  
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 1.3 สมรรถนะประจําหนวย ........................................................................................... 24 

 1.4 จุดประสงคการปฏิบัติ ............................................................................................. 24 
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 1.6  ส่ือการเรียนรู 25 
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 1.10  ผลงาน/ช้ินงาน/ความสําเร็จของผูเรยีน 26 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 หนวยที่ 5   Asking and Giving Directions 
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 1.3 สมรรถนะประจําหนวย ........................................................................................... 28 
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หลักสูตรรายวิชา 

ชื่อวิชา  การสนทนาวิชาภาษาอังกฤษ (EnglishConversation)                           

รหัสวิชา 2000-2106 

จํานวนคาบสอน     3      คาบ : สัปดาห ระดับชั้น  ปวส.       

 

สนทนาภาษาองักฤษ 1                         รหัสวิชา 2000-2106                        3-0-3 

(English Conversation 1) 

****************************************************************************** 

จุดประสงครายวิชา 

 1.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ  

             2.  สามารถนําภาษาไปใชในสถานการณตางๆ 

 3.  ตระหนักและของการใชภาษาองักฤษในการประกอบอาชีพและการศกึษาตอ   

 

มาตรฐานรายวิชา 

 1.  สนทนาโตตอบเร่ืองทั่วไปทางสังคมและการทํางานที่คนเคย 

 2.  ใชวลีสํานวนทางภาษาในสถานการณตางๆ 

 3.  ใชภาษาตามมรรยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตางๆ 

 4.  ใชเทคโนโลยสีนเทศสืบคนแลละฝกฝนการฟง พูด อานและ เขียน พรอมแสดงหลกัฐานการ   

                  เรียนรูดวยตนเอง 

คําอธบิายรายวิชา 

 ศึกษา  ปฏิบัตเิกีย่วกบั การฟง  พูด เร่ืองราว เหตุการณความสนใจ กิจกรรมทั่วไปที่คุนเคย ความ

เปนอยู ครอบครัว การศึกษา การทํางาน เปลี่ยนขอมูล แสดงความคิดเห็น การเปรียบเทยีบ  ความเหมือน

ความแตกตางทางวัฒนธรรม  การใชกระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยีสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
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หนวยการเรียนรู 

ชื่อวิชา  การสนทนาวิชาภาษาอังกฤษ  (English Conversation)                         

รหัสวิชา 2000-2106 

 จํานวนคาบสอน     3      คาบ : สัปดาห   ระดับชั้น  ปวส.       

 

หนวย

ท่ี 
ช่ือหนวย 

จํานวน

คาบ 

ท่ีมา 

A B C D E F G 

1 Greeting 6 / / / / /   

2 Good bye 6 / / / / /   

3 Introductions 6 / / / / /   

4 On the phone 6 / / / / /   

5 Asking and Giving Directions 6 / / / / /   

6 Getting Information 6 / / / / /   

7 Complements and complain 6 / / / / /   

8 Sport and Recreation 3 / / / / /   

9 Computer 6 / / / / /   

 Final Test 3        

          

          

          

          

          

          

รวม 54        

 

หมายเหต ุ A = หลักสูตรรายวิชา   B = เอกสาร  หนังสือ  ตํารา 

  C =  ประสบการณ   D = ผูเช่ียวชาญ 

  E = ส่ืออิเลกทรอนิกส เว็บไซด  F = งานวิจัย 
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โครงการจัดการเรียนรู 

ชื่อวิชา   การสนทนาวิชาภาษาอังกฤษ  (EnglishConversation)                          

รหัสวิชา 2000-2106 

จํานวนคาบสอน     3      คาบ : สัปดาห   ระดับชั้น  ปวส.       

 

สัปดาหท่ี หนวยท่ี ช่ือหนวย/รายการสอน จํานวน

คาบ 

1 1 Formal Greeting and Informal Greeting 3 

2 1 Greeting a person you haven’t seen for a long time 3 

3 2 Formal  and Informal Good bye 3 

4 2 Leaving a place expressions 3 

5 3 Getting and Introducing Yourself and Friends 3 

6 3 Introducing yourself and Introducing others 3 

7 4 Making phone calls and Receiving Calls 3 

8 4 Telephone conversations 3 

9 5 Asking for directions 3 

10 5 Giving directions 3 

11 6 Asking about things and Asking about products 3 

12 6 Giving information about things and General information 3 

13 7 Complements and Complain 3 

14 7 Complements and Complain 3 

15 8 Sport and Recreation 3 

16 8 Computer and the Internet 3 

17 9 World of computer 3 

18 9 Final Test 3 
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ตารางวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา 

ชื่อวิชา  การสนทนาวิชาภาษาอังกฤษ (EnglishConversation)                     

รหัสวิชา 2000-2106 

จํานวนคาบสอน     3      คาบ : สัปดาห   ระดบัชั้น  ปวส.       

 

                                

                                 พฤติกรรม 

 

 

ชื่อหนวย 

พุทธิพิสัย 

ท
ักษ

ะพ
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ัย 

จิต
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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
 

Greeting 2 2 3   4 2 13 1 

Good bye 1 1 3   3 2 10 3 

Introductions 2 2 3   3 2 12 2 

On the phone 2 2 3   4 2 13 1 

Asking and Giving 

Directions 

2 2 3   4 2 13 1 

Getting information 2 2 3   4 2 13 1 

Complements and Complain 1 1 2   3 2 9 4 

Sport and Recreation 1 1 2      3 2 9 4 

Computer 2 2 3   3 2 12 2 

          

          

          

          

          

          

          

รวม 15 15 25   31 18   

ลําดับความสําคัญ 4 4 2   1 3   
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ช่ือวิชา การสนทนาวิชาภาษาอังกฤษ (EnglishConversation)                     

รหัสวิชา 2000-2106 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย   Greeting 
สอนครั้งท่ี 1-2/18 

ช่ือเรื่อง  Greeting จํานวน 6 คาบ 

หัวขอเร่ือง(Topics) 

 Formal Greeting   Informal Greetings 

แนวคิด (Main Idea) 

               การทักทายเปนเหมือนการเปดการสนทนา  เปนจดุเริ่มตนของการพูดอ่ืนๆ ท่ีจะตามมา 

สําหรับภาษาอังกฤษนั้นซ่ึงคนท่ีเราพบอาจจะเปนคนท่ีรูจัก หรือ ไมรูจักมากอนเพ่ือเปนการแสดงมรรยาท

และอัธยาศัยท่ีดี  การทักทายจะคอนขางพิถีพิถัน  มีคําศัพทและวิธีพูดหลายแบบ  ขึ้นอยูกับวาเรากําลังทักทาย

กับใคร  รวมไปถึงเวลาท่ีกลาวทักทายดวย รูปแบบการทักทายของภาษาอังกฤษ  จะเริ่มท่ีการกลาวทัก  แลว

ตามดวยการถามไถสุขภาพ  หรือสารทุกขสุข  

วัตถุประสงคของการปฏิบัติ (Performance Objectives) 

 1.กลาวทักทายและตอบรับการทักทายไดถูกตอง 

     2. บอกความหมายของคําศัพท สํานวน ประโยคในการกลาวทักทายและตอบรับการทักทายได 

              3. ระบุประโยค กลาวทักทายและแนะนําตัวเองไดตามประโยคและโครงสรางของภาษาท่ีกําหนด 

              4.สามารถนําศัพท  สํานวน  ท่ีเกี่ยวกับการถามทุกขสุขจากท่ีไดเรียนมาประยกุตใชในชีวิตประจําวนั

และในงานอาชีพไดไดเปนอยางด ี

             5. ศึกษาสํานวนท่ีใชเม่ือจําเปนตองจบบทสนทนา  (Leave taking)  ใหเหมาะสมกับกาลเทศะ   

             6.  ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจากเอกสารและ เทคโนโลย ี

     7.  มีความรูดานวัฒนธรรมของเจาของภาษาท่ีสอดแทรกอยูในภาษาดวย  มีการพัฒนา   คุณธรรม  

จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ท่ีผูสอนสามารถสังเกตไดในดาน  ความมีมนุษยสัมพันธ   

ความมีวนิัย   ความรับผิดชอบ   ความ เช่ือม่ัน  ความสนใจใฝรู  ความรูรกัสามัคคี  ความกตัญูกตเวที 

เนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระของหนวยท่ี 1 ดังนี้  
การวิเคราะหตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency Economy) 
1. ทางสายกลาง  (The middle path) : พอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว 
2. เง่ือนไข (Condition) : ความรูและคณุธรรม  
         หลักความพอประมาณ  (Moderation) 
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 เขาใจศัพท สํานวนท่ีเขยีนเกี่ยวกับการทักทาย ตอบรับการทักทาย ใหเหมาะสมกับสถานการณและ

สามารถพิจารณาเลือกใชอยางเหมาะสมกับชีวติประจําวัน ใชเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา 
 หลักความมีเหตุผล  (Reasonableness) 
 ผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารในการกลาวการทักทาย ตอบรับการทักทาย ระบุประโยค กลาว

ทักทายและแนะนําตวัเองไดตามประโยคและโครงสรางของภาษาท่ีกําหนด 
เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของภาษา 
 หลักการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  (Self - awareness) 
ผูเรียนใชภาษาในการส่ือสารตามมารยาทของสังคม สรางความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในสังคมได 

ตระหนักเห็นความสําคัญ เห็นคณุคาของภาษาและวฒันธรรมท่ีเรียน และนําไปพัฒนาตนเอง เห็นประโยชน

ในการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน การศึกษาตอ การ

แสวงหาความรู การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 
 หลักเงื่อนไขความรู  (Knowledge) 
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเหมือน ความแตกตาง ระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษาใชภาษาอังกฤษ

ในการแสวงหาความรูเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูอ่ืนและหลักแนวคดิของเศรษฐกิจพอเพียงดวยวิธีท่ี

หลากหลาย   ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ

เจาของภาษา เห็นประโยชนของการเรยีนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม 
 หลักเงื่อนไขคุณธรรม  (Virtue) 
 มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน ความมีมนุษยสัมพันธ ความมีวินัย  

ความรับผิดชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง   การประหยดั  ความสนใจใฝรู   การละเวนส่ิงเสพติดและการพนัน  

ความรกัสามัคคี  ความกตัญูกตเวที   ใชสติปญญาในการดําเนินชีวติท่ีดี ใชภาษาในการส่ือสารสราง

ความสัมพันธท่ีดกีับบุคคลอ่ืนอยางมีความสุข 
 
 การเชื่อมโยงสู 4 มิติ 
มิติสังคม 
ผูเรียนนําความรูท่ีไดเรียนไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวนัไดถูกตองตามสถานการณ  
รูและเขาใจความแตกตางระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

สถานการณนัน้ ๆ  เห็นประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม  เขาใจความแตกตางระหวาง

บุคคล อยูรวมกันกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข มีทักษะในการทํางานเปนทีม ปรับตวัอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยาง

มีความสุข สามัคคี แบงปน จติอาสา และจิตสาธารณะ                          ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือ

พ้ืนฐานในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 
มิติเศรษฐกิจ 
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ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูนําไปพัฒนาในการประกอบอาชีพไดหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น  มี

ความรู นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดยางคุมคา  ประหยดัและอดออม  
วัฒนธรรม 
ใชคําศัพท และสํานวนถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับ

วัฒนธรรม  เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนํามาใชอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ  นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ   รูจักทองถ่ิน เขารวม

กิจกรรมของทองถ่ิน รกัความเปนไทย และเขาใจความเปนสากล 
ส่ิงแวดลอม 
ใชภาษาตางประเทศส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ไดท้ังในสถานการณ สถานศึกษา ชุมชนและสังคม 

สามารถปรับตัวเขากับสังคมอ่ืน  สรางความสัมพันธระหวางคนในสังคมไดอยางเหมาะสม   ใชทรัพยากร

อยางเกิดประโยชนสูงสุด  ดูแลส่ิงแวดลอม   อนุรักษและเห็นคุณคาส่ิงแวดลอม  ใชภาษา กับ   เช่ือมโยงกับ

สาระการเรียนรูอ่ืน และพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 
 
กิจกรรมการเรียนรู 
 1.  ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน  หนวยท่ี  1 
 2.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  Unit ท่ี 1 Greeting   คําศัพท สํานวน ประโยคในการกลาว

ทักทายและตอบรบัการทักทาย 
3. ผูเรียนฝกทักษะการพูด (Speaking)  จากเอกสารฝกเปนคู (Work in pairs) ฝกสนทนา กลาว

ทักทาย และตอบรับ การทักทาย Formal Greeting and Informal Greeting จากบทเรียน

เปล่ียนกันถามและตอบ 
4.  ปฏิบัติตามใบงาน (Work sheet) ท่ีไดรบัมอบหมายในเอกสารการ 
5.  ประเมินความกาวหนาโดยการทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน  หนวยท่ี  1 
6.  ฝกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
ส่ือการเรียนรู 
1.  เอกสารประกอบการสอน 
 2.  ใบงานสําหรับฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  หนวยท่ี  1 
 3.  พจนานกุรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 
 4.   ศึกษาเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมจาก เว็บไซดท่ีเกี่ยวของ ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง ศูนย

อาเซียนศึกษา  หองสมุด  ตลอดจนเอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ 
ประเมินผล 
        1.  ประเมินจากแบบประเมินผลตนเอง  กอนและหลังเรียน 
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        2.  ขณะเรยีน  วดัผลและประเมินผล  โดยการถามตอบ  และตรวจผลงานจากการปฏิบัติตามงาน

จากใบงาน (Work sheet) ทายบท ท่ีมอบหมาย สังเกตพฤติกรรม วัดคุณธรรม จริยธรรม     
       3.  ประเมินจากการทํากิจกรรมคู 
       4.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
       5.  ประเมินจากสอบปลายภาคเรียน  
 
Unit 1: Greeting    
Pre-Test  
 1.  Choose the correct answer. 
1. Hi. Haven't we met before? (Yes. I believe we have.)  
2. Long time, no see. (It has been a long time.)  
3. Hi, how's your family these days? (They're fine.)  
4. So, what's up? (Nothing much.)  
5. Did you hear I got a new job? (Hey, that's fantastic.)  
6. Have you heard from Bill recently? (Yes. He's still working 
downtown.)  
7. Well, have a nice weekend. (Same to you.)  
8. Well, take care. (You too.)  
9. Say hello to your brother for me. (I will.)  
10. Be careful on your way home. (You too.)  
***9. Hello, Emily. How are you? . (Fine, thanks.)  
     10. I’m Bili Delgado.( It’s nice to meet you.) 
Worksheet 1    Choose the correct answer. 
1. Great to see you again. I haven't seen you   (d) for   ages.    
2.Welcome to our house. Come in and make yourself  (a) comfortable.  
3. How do you do? I don't think we've met  (d) before. 
4. Hi Mary. Where have you been  (b) hiding  yourself all this time? 
5. Good morning, sir. I hope you will have an enjoyable (a) stay  in our 
hotel. 
6. Good evening to you all. Let me find you a(n) (c) table  near the 
window. 
7. How are you, David? I must (d)  admit  you're looking very well. 
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8. Hello there. I just don't believe it. You haven't changed a (a)  bit  
since we last met. 
9. Ah, you must be Mary's husband. Do come in and  (d)  meet  
everyone. 
10. Here you are at last! I hope your (c)  trip  here wasn't too horrible. 
Worksheet 2 
Complete these conversations 
Conversation 1: At school 
Wichai  :  Good morning, Mrs. Sunee. How are you? 
Mrs. Sunee :           Very well, thanks. And you? 
Wichai             : I’ fine, thank you. 
Conversation 2: At the cafeteria 
Jim  :  Hello, Fred. 
Fred  : Hello, Jim How’s everything? 
Jim  :  OK, thanks. What about you? 
Fred  : Not bad, thanks. 
Conversation 3: At a playground 
Aree  : You look pale. What’s wrong? 
Surai  : I’m not too well.  I’ve got a fever. 
Aree  : I hope you’ll be better soon. 
Worksheet 3 
Complete sentences with the correct responses.  (possible answer) 
1.  Hello! My name is   Bill Delgado.        Hi! I am Sam. 
2.  How do you do? Pleased to meet you. 
   How do you do? Pleased to meet you, too. 
3. See you later. Good bye.     Good bye. Have a nice day.  
4. Nice to meet you. I am Sarah from Italy. 
   Nice to meet you, too . I am Wirote from Ihailand. 
5. Good morning. Are you Dr. Smith? 
  Yes, I am./ Yes, sure/ That’s right. etc. 
  Worksheet 4 
 Choose the best responses with the expressions given. 
1. How are thing going?         Awful. I have a terrible cold. 
2. How your wife doing?        She’s doing very well. Thank you. 
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3. Hello! Daeng. How was your trip to Phuket? 
   Oh! I really like it. I enjoyed the white sand beach and the blue sky. 
4. How was your job going?    It’s going well. 
5. What can I get you, sir?       Papaya and Pine apple would be fine. 
6. Did you have a safe journey?        Yes, I did. 
7. Are you doing Okay?            Pretty good. I guess.  
8.  Could I have some wine?  Yes, sure go ahead it’s in the refrigerator. 
9. Where are you?                    I am in Khonkean. 
10. I’d better be going?              Bye. I hope to see you . 
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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  การสนทนาวิชาภาษาอังกฤษ (EnglishConversation)                     

รหัสวิชา 2000-2106 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย   Good Bye  สอนครั้งท่ี 3-4/18 

ช่ือเรื่อง  Good Bye  จํานวน 6 คาบ 

หัวขอเร่ือง(Topics) 

Formal and informal Saying good bye 

    Leaving a place expressions  

แนวคิด(Main Idea) 

การกลาวลา ถือเปนมารยาทอยางหนึ่งท่ีพึงปฎิบัติเม่ือตองลาจากคูสนทนา 

การสนทนากันยอมมีเวลาส้ินสุด  จึงตองเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณและและความสนทิสนมกัน

ระหวางผูพูดและคูสนทนา 

วัตถุประสงคของการปฏิบตัิ (Performance Objectives) 

1. กลาวลาและตอบรับการกลาวลาไดและถูกตองท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 

2. พูดและเขียนการจากลาได ตามประโยคโครงสรางทางภาษาท่ีกําหนด 

3. บอกความหมายของคําศัพท สํานวน ประโยคในการกลาวลาได 

4.  ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจากเอกสารและ เทคโนโลย ี

  5.  มีความรูดานวัฒนธรรมของเจาของภาษาท่ีสอดแทรกอยูในภาษาดวย  มีการพัฒนา   คุณธรรม  จริยธรรม  

คานิยม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค  ท่ีผูสอนสามารถสังเกตไดในดาน  ความมีมนุษยสัมพันธ   ความมี

วินัย   ความรับผิดชอบ   ความ เช่ือม่ัน  ความสนใจใฝรู  ความรูรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที 

การวิเคราะหตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

1.ทางสายกลาง  (The middle path) : พอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันท่ีดใีนตวั 

2.เง่ือนไข (Condition) : ความรูและคณุธรรม 

            หลักความพอประมาณ  (Moderation)   เขาใจศัพท สํานวนท่ีเขียนเกี่ยวกับการกลาวลาและตอบรับ

การกลาวลา และ กลาวสนทนาไดเหมาะสมกับสถานการณและสามารถพิจารณาเลือกใชอยางเหมาะสมกับ

ชีวิตประจําวัน ใชเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา 

 หลักความมีเหตุผล  (Reasonableness) ผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารในการกลาวลาและตอบ

รับการกลาวลา พูดและเขียนการจากลาได ตามประโยคโครงสรางทางภาษาท่ีกําหนด บอกความหมายของ

คําศัพท สํานวน ประโยคในการกลาวลาได ไดเหมาะสมกบัระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของภาษา 
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                 หลักการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  (Self - awareness)  ผูเรียนใชภาษาในการส่ือสารตามมารยาทของ

สังคม สรางความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในสังคมได ตระหนักเห็นความสําคัญ เห็นคุณคาของภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีเรียน และนําไปพัฒนาตนเอง เห็นประโยชนในการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู  ใช

ภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน การศึกษาตอ การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพและการ

แลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

 หลักเงื่อนไขความรู  (Knowledge)  มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับความเหมือน ความแตกตาง 

ระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษา ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูอ่ืน

และหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงดวยวิธีท่ีหลากหลาย   ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการใช

ภาษาอังกฤษในการส่ือสารเหมาะสมกับวฒันธรรมของเจาของภาษา เห็นประโยชนของการเรียนรู

ภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม 

 หลักเงื่อนไขคุณธรรม  (Virtue)   มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน 

ความมีมนษุยสัมพันธ ความมีวินยั  ความรับผิดชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง   การประหยดั  ความสนใจใฝรู   

การละเวนส่ิงเสพติดและการพนัน  ความรกัสามัคคี  ความกตัญูกตเวที   ใชสติปญญาในการดําเนนิชีวิตท่ีดี 

ใชภาษาในการส่ือสารสรางความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอ่ืนอยางมีความสุข 

การเชื่อมโยงสู 4 มิติ 

 มิติสังคม 

ผูเรียนนําความรูท่ีไดเรียนไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวนัไดถูกตองตามสถานการณ  

รูและเขาใจความแตกตางระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

สถานการณนัน้ ๆ  เห็นประโยชนจากการเรยีนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม  เขาใจความแตกตางระหวาง

บุคคล อยูรวมกันกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข มีทักษะในการทํางานเปนทีม ปรับตวัอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยาง

มีความสุข สามัคคี แบงปน จติอาสา และจิตสาธารณะ  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

            มิติเศรษฐกิจ 

ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูนําไปพัฒนาในการประกอบอาชีพไดหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น  มี

ความรู นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดยางคุมคา  ประหยดัและอดออม  

            มิติวัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ใชคําศัพท และสํานวนถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจความสัมพันธระหวางภาษา กับ

วัฒนธรรม  เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนํามาใชอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ  นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ   รูจักทองถ่ิน เขารวม

กิจกรรมของทองถ่ิน รกัความเปนไทย และเขาใจความเปนสากล 
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                  มิติส่ิงแวดลอม  ใชภาษาตางประเทศส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ไดท้ังในสถานการณ 

สถานศึกษา ชุมชนและสังคม สามารถปรับตวัเขากบัสังคมอ่ืน  สรางความสัมพันธระหวางคนในสังคมได

อยางเหมาะสม   ใชทรัพยากรอยางเกิดประโยชนสูงสุด  ดแูลส่ิงแวดลอม   อนุรักษและเห็นคุณคา

ส่ิงแวดลอม  ใชภาษา กับ   เช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูอ่ืน และพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปด

โลกทัศนของตน 

 กิจกรรมการเรียนรู 

 1.  ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน  หนวยท่ี  2 

 2.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  Unit ท่ี 2  Good bye คําศัพท สํานวน ประโยค 

ในการกลาวลาและตอบรับการกลาวลา 

3. ผูเรียนฝกทักษะการพูด(Speaking)  จากเอกสารฝกเปนคู (Work in pairs) ฝกสนทนา กลาวกลาวลาและ

ตอบรับการกลาวลาFormal and informal Saying good bye จากบทเรียนเปล่ียนกันถามและตอบ  และจาก 

Practice these expressions and talk with your partner Leaving a place expressions 

4.  ปฏิบัติตามใบงาน (Work sheet) ท่ีไดรับมอบหมายในเอกสารการ 

5. ประเมินความกาวหนาโดยการทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรยีน  หนวยท่ี  2 

6. ฝกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน   

ส่ือการเรียนรู 

       1.  เอกสารประกอบการสอน 

       2.  ใบงานสําหรับฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  หนวยท่ี  2 

       3.  พจนานกุรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 

       4.   ศึกษาเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมจาก เว็บไซดท่ีเกี่ยวของ ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง ศูนย

อาเซียนศึกษา  หองสมุด ตลอดจนเอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ 

ประเมินผล 

        1.  ประเมินจากแบบประเมินผลตนเอง  กอนและหลังเรียน 

        2.  ขณะเรียน  วัดผลและประเมินผล  โดยการถามตอบ  และตรวจผลงานจากการปฏิบัติตามงานจากใบ

งาน (Work sheet) ทายบท ท่ีมอบหมาย สังเกตพฤติกรรม วัดคณุธรรม จริยธรรม     

       3.  ประเมินจากการทํากิจกรรมคู 

       4.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

       5.  ประเมินจากสอบปลายภาคเรียน  

Unit 2: Good bye 

Choose the correct answer. 

Ways of saying goodbye 

1.  I'm afraid it's . (b)  time we left. 
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2.  If you don't (d)  mind, I think we'll be cutting along. 

3.  I'll be seeing you then in due(c)  course.. 

4.  Well, as they say all good things come to an . (c)  course. 

5.  Thank you so much for (d)  having us you must come to us next time. 

6.  Good bye then and . (b)  remember me to all your family. 

7.  If we don't leave now I'm afraid we'll (c)  miss the last train. 

8.  It's been great meeting up again and we mustn't . (a)  leave it so long next time. 

9.  Looks (b)  like we ought to be going really as it's got so late. 

10.  Well, there's . (d)  nothing for it but simply to wish you well and say goodbye. 

Worksheet 1 

1. 1 Match these sentences with the correct response. 

____b___1.  What’s your name?     a.  I’m fine, thanks. 

____c___2.  Where are you from?    b.  My name’s George. 

____a___3.  How are you?    c.  I’m from Italy. 

____e___4.  How old are you?   d.  Tony. 

____d___5.  Who is your best friend?  e.  I’m twenty – eight. 

1.2. Match each sentence 1 - 10 with the correct response a – f. 

__c__ 1.  Can we join you please? a)  T –h – a –i –l- a – n - d 

__h__ 2.  Do you come from Bangkok? b)  Yes please. I’d like some information. 

__j__ 3.  Are you Australian?  c)  Sure! Please sit down. 

__a__ 4.  How do you spell it?  d)  Not at all! Don’t mention it. 

__d___5.  It’s very kind of you!  e)  At Technical college. 

__g___6.  What do you do?               f)  Very well, thank you. 

__f__ 7.  How are you?   g)  I’m a student. 

__i__ 8.  Where do they live?  h)  Yes, I do. 

__e__ 9.  Where do they study?  i)  In Cholburi. 

__b__10.  Can I help you?  j)  No, I’m not.  

1.3 Practice the following telephone conversation with a friend. Use your real names. 

Student A Hi. Can I speak to Suwit please?  

Student B This is Mana speaking. 

Student A Would you like to go to the cinema this weekend? 

Student B That would be great! 
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Student A  How about Saturday afternoon? 

Student B I think that’s OK. I’ll check and I’ll call you back. 

Student A I’ll wait for your call. Bye! 

2.1 Complete these dialogues 

Dialogue 1  

A :It was really fun today. Thank you. 

B :Feel free to visit here again whenever you like.  

A: Thank you.    

B :Please say hello to your family for me.   

  A  :O.k. I have to go now. Goodbye. 

  B : Bye.   

Dialogue 2 

 Jack:     Have a good weekend!      

 Andrew:   Thank you. You too!       

Dialogue 3 

Lisa:    Merry Christmas!       

Michael:  The same to you!       

Dialogue 4 

 A:  Good night see you soon. 

  B:    I hope so . Bye. 

2.2. Complete these dialogues 

At a dinner party 

A:  I really must be going 

B:  Can’t you stay a little longer? 

A:  I can’t. I have an appointment. 

B: Drop me a line. 

A: I will. Goodbye. 

B: Take care. 

 At the train station 

Sandy: Goodbye, Mr. Kim. Have a good          time. And Please give my best regards to your parents. 

David: Thanks, I will. Don’t forget to keep in touch. 

Sandy : I won’t. Goodbye. 
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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  การสนทนาวิชาภาษาอังกฤษ (EnglishConversation)                     

รหัสวิชา 2000-2106 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย   Introductions สอนครั้งท่ี 5-6/18 

ช่ือเรื่อง  Introductions จํานวน 6 คาบ 

หัวขอเร่ือง(Topics) 

  1. Introducing yourself  

  2. Introducing others 

แนวคิด (Main Idea) 

                ตามธรรมเนียมของการพบปะกับบุคคลท่ีเราไมรูจักคุนเคยกัน  การแนะนําตัวถือเปนส่ิงสําคัญและ

จําเปนยิ่ง  เพราะจะเปนการปูทางไปสูการสนทนากันในเรือ่งอ่ืนตอไป  พอจะแบงกลาวถึงลักษณะภาษาพูด 

ในวนัหนึ่งเรามีโอกาสจะพบเจอผูคนมากมาย  ท้ังคนท่ีเคยรูจักอยูแลว  และคนใหมๆ  ท่ีเพ่ิงจะเขามาในชีวิต

เราเปนครั้งแรก  โดยเฉพาะคนท่ีเดินทางบอย  หรือตองพบปะลูกคาอยูเปนประจํา  การแนะนําตวัจึงเปนเรื่อง

ท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได   

วัตถุประสงคของการปฏิบตัิ (Performance Objectives) 

1.  กลาวแนะนําตนเองไดอยางถูกตองท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 

2.  แนะนําบุคคลอ่ืนใหรูจกักันตามวัฒนธรรมแบบตะวันตก 

3.  ใชสํานวนเกี่ยวกับการแนะนําตนเอง  คนรูจกั  และนําไปใชในชีวิตประจําวนัในงานอาชีพได 

4.  นําศัพท  สํานวน สํานวนเกีย่วกับการกลาวแนะนําตนเองทักทายท่ีไดเรียนมาประยกุตใชในชีวิตประจําวนั

และในงานอาชีพไดไดเปนอยางด ี

5.  เขาใจและนําหลักไวยากรณภาษาไปใชไดอยางถูกตอง และสามารถพิจารณาเลือกใชภาษาไดอยาง

เหมาะสม 

6. ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจากเอกสารและ เทคโนโลย ี

 7. มีความรูดานวัฒนธรรมของเจาของภาษาท่ีสอดแทรกอยูในภาษาดวย  มีการพัฒนา   คุณธรรม  จริยธรรม  

คานิยม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค  ท่ีผูสอนสามารถสังเกตไดในดาน  ความมีมนุษยสัมพันธ   ความมี

วินัย   ความรับผิดชอบ   ความ เช่ือม่ัน  ความสนใจใฝรู  ความรูรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที 

การวิเคราะหตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

1.ทางสายกลาง  (The middle path) : พอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันท่ีดใีนตวั 

2.เง่ือนไข (Condition) : ความรูและคณุธรรม 
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หลักความพอประมาณ  (Moderation)   เขาใจศัพท สํานวนท่ีเขียนเกี่ยวกับกลาวแนะนําตนเอง และ แนะนํา

บุคคลอ่ืน ไดอยางถูกตองท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ใหเหมาะสมกับสถานการณและสามารถ

พิจารณาเลือกใชอยางเหมาะสมกับชีวิตประจําวนั ใชเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา 

หลักความมีเหตุผล  (Reasonableness)  ผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารในกลาวแนะนําตนเอง และ 

แนะนําบุคคลอ่ืนไดเขาใจและนําหลักไวยากรณภาษาไปใชไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับระดับบุคคล 

กาลเทศะและวัฒนธรรมของภาษา 

หลักการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  (Self - awareness)  ผูเรียนใชภาษาในการส่ือสารตามมารยาทของสังคม สราง

ความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในสังคมได ตระหนกัเห็นความสําคัญ เห็นคณุคาของภาษาและวัฒนธรรมท่ี

เรียน และนําไปพัฒนาตนเอง เห็นประโยชนในการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู  ใช

ภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน การศึกษาตอ การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพและการ

แลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

หลักเงื่อนไขความรู  (Knowledge)  มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับความเหมือน ความแตกตาง ระหวาง

วัฒนธรรมของเจาของภาษา ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูอ่ืนและหลัก

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงดวยวิธีท่ีหลากหลาย   ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษในการ

ส่ือสารเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม 

หลักเงื่อนไขคุณธรรม  (Virtue)  มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน ความมี

มนุษยสัมพันธ ความมีวนิัย  ความรับผิดชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง   การประหยดั  ความสนใจใฝรู   การละ

เวนส่ิงเสพติดและการพนนั  ความรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที   ใชสติปญญาในการดําเนนิชีวิตท่ีดี ใช

ภาษาในการส่ือสารสรางความสัมพันธท่ีดกีับบุคคลอ่ืนอยางมีความสุข 

การเชื่อมโยงสู 4 มิติ 

มิติสังคม    ผูเรียนนําความรูท่ีไดเรียนไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดถูกตองตามสถานการณ  

รูและเขาใจความแตกตางระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

สถานการณนัน้ ๆ  เห็นประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม  เขาใจความแตกตางระหวาง

บุคคล อยูรวมกันกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข มีทักษะในการ   ทํางานเปนทีม ปรับตวัอยูรวมกับคนอ่ืนได

อยางมีความสุข สามัคคี แบงปน จิตอาสา และจิตสาธารณะ  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

มิติเศรษฐกิจ  ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูนําไปพัฒนาในการประกอบอาชีพไดหรือศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงขึ้น  มีความรู นําไปใชใหเกดิประโยชนสูงสุดยางคุมคา  ประหยดัและอดออม  

มิติวัฒนธรรม  ใชคําศัพท และสํานวนถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจความสัมพันธระหวาง

ภาษา กับวัฒนธรรม  เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนํามาใช

อยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ   
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การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก  ตระหนักถึงความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ   รูจกัทองถ่ิน 

เขารวมกิจกรรมของทองถ่ิน รกัความเปนไทย และเขาใจความเปนสากล 

มิติส่ิงแวดลอม  ใชภาษาตางประเทศส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ไดท้ังในสถานการณ สถานศึกษา ชุมชน

และสังคม สามารถปรับตัวเขากับสังคมอ่ืน  สรางความสัมพันธระหวางคนในสังคมไดอยางเหมาะสม   ใช

ทรัพยากรอยางเกิดประโยชนสูงสุด  ดูแลส่ิงแวดลอม   อนุรักษและเห็นคุณคาส่ิงแวดลอม  ใชภาษา กับ   

เช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูอ่ืน และพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 

  กิจกรรมการเรียนรู 

1.  ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน  หนวยท่ี 4 

2.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  Unit ท่ี4 Introductions 

3. ผูเรียนฝกทักษะการพูด(Speaking)  จากเอกสารฝกเปนคู (Work in pairs) ฝกสนทนา กลาวแนะนําตนเอง 

Introducing yourself and Introducing others 

4.  ปฏิบัติตามใบงาน (Work sheet) ท่ีไดรับมอบหมายในเอกสารการสอน สําหรับฝกปฏิบัติทักษะ การฟง, 

พูด, อาน, เขียน (ฝกทักษะการฟงจากซีดีประกอบเสียง) 

5.   ผูเรียนฝกพัฒนาบทสนทนา จากการฟงจาก CD และจับคูกันสนทนาอานออกเสียงโดยผูสอนแกไข

ขอบกพรอง ฝกปฏิบัติซํ้าจนเกิดความชํานาญ 

      6.  ฟงบทสนทนาจาก CD เพ่ือตอบคําถามในใบงาน จากบทเรียนซ่ึงควรเปดบทสนทนาใหฟงซํ้า 2-3 ครั้ง

เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการฟงเขาใจขอความจากบทสนทนาและตอบคําถามไดถูกตอง 

7.  ประเมินความกาวหนาโดยการทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน  หนวยท่ี  3 

ส่ือการเรียนรู 

       1.  เอกสารประกอบการสอน 

       2.  ใบงานสําหรับฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  หนวยท่ี  3 

       3.   ซีดีประกอบเสียง ของเอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี  3 Introductions and Small Talk : Meeting 

New People 

     3.  พจนานกุรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 

     4.   ศึกษาเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมจาก เว็บไซดท่ีเกี่ยวของ ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

หองสมุด ตลอดจนเอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ 

ประเมินผล 

        1.  ประเมินจากแบบประเมินผลตนเอง  กอนและหลังเรียน 

        2.  ขณะเรียน  วัดผลและประเมินผล  โดยการถามตอบ  และตรวจผลงานจากการปฏิบัติตามงานจากใบ

งาน (Work sheet) ทายบท ท่ีมอบหมาย สังเกตพฤตกิรรม วัดคณุธรรม จริยธรรม     

       3.  ประเมินจากการทํากิจกรรมคู 
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       4.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

       5.  ประเมินจากสอบปลายภาคเรียน 

Unit 3.  Introductions 
Pretest 
Choose the correct responses 
1.  Good morning. Nitipon.            2.  My name is Bob Smith 
    a. Oh, hello                                     b. It’s Thomas Williams  
3. ____. How are you.?                  4  Excuse me. Are you Mishiko?   
     a. Hi.                                              b.  Yes, I am. 
5. My name is Jessica. How you do?  6 I’d like you to meet my 
Director . Mr.  Sakchai.                           
      b.  How do you do?                       b.  It’s nice to meet you. 
7. How so you spell your last name.    8.I work in Munich now. 
       b. It’s R-O-G-E-R--S.                  a. Oh, really?     
 9. Is this your first time in Thailand.     
10.I’m happy to meet you. Bill. 
       a. This is my first time.                 a. It’s nice to meet you, too. 
Worksheet 1   Listening: Let’s Listen  
 Introductions and Small Talk : Meeting New People 
Listening Exercises 
Listen  then, select the correct answer for each sentence. 
Listen to the sentences again by pressing the Play Audio button 
and read along with the recording. 
1. What's your name? (I'm Nancy.)  
2. Where do you live? (I live in Chicago.)  
3. How's it going? (Okay.)  
4. Where does she work? (She works at City Bank.)  
5. Where are they from? (They are from Mexico.)  
6. How many people are in your family? (I have three 
brothers.)  
7. Hey, what's new? (Nothing much.)  
8. What does he do? (He's an engineer.)  
9. What do you do in your spare time? (I like to exercise.)  

 28 



10. What does your father do for a living? (He's a doctor.)  
Worksheet 2 
2.1Complete the conversation.   Use the questions from the list. 
1.   A: Are you Ashley Nevins? 
   B: No, I am not. 
2.   A: On, I’m sorry. What’s your name? 
    B: Cathy Moor 
3.   A: How do. 
   B: C-A-T-H-Y 
4.   A: And how. 
    B: M-O-O-R 
5.   A: What’s your phone number. 
    B: It’s 555-7120 
2.2 Complete this conversation with the phrase given. 
 Tom:  Ann, this is Jim. Jim, this is Ann(C). 
 Jim:  It’s a pleasure to meet you. 
 Ann: It’s a pleasure to meet you, too(E). 
 Tom:  Ann, have you met Kelly? 
 Ann:  No, we haven’t met (A). 
Tom:  Then, let me introduce you to her.    
Ann, let me introduce you to Kelly,(D) Kelly. let me introduce you 
to Ann. 
Ann:  It’s nice to meet you (B). 
Kelly:  Likewise. 
2.3 Complete this conversation  
Kelvin is in the bank with his wife, Kimberly. Kelvin’s friend. 
Mark , walk into the bank Mark never met Kimberly. Kelvin 
introduces Mark to his wife. 
Mark:   Kelvin! Hello! 
Kelvin:  Hi, Mark. How are you?  
Mark:    Fine thanks, and you? 
Kelvin:  I’m all right, thanks.  Do you know my wife? 
Mark:    No, I don’t. 
Kelvin:  Mark, this is my wife, Kimberly.  Kimberly, this is Mark , 
a friend of mine from   school.  
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Mark:        Nice to meet you, Kimberly. 
Kimberly:  And it’s nice to meet you, too, Mark. 
                            
Activity 1  
SURVEY What can your friends do? 
Interview your friends to see what abilities they have 
Find someone who … 
is afraid to speak English  
 ______________________________ 
can cook very well   
 ______________________________ 
likes Britney Spears   
 ______________________________ 
likes to sing in the shower  
 ______________________________ 
likes to sleep in class   
 ______________________________ 
watches TV every night  
 ______________________________ 
can write with their left and right hands
 ______________________________ 
walks to Technical College  
 ______________________________  
goes on the Internet every day  
 ______________________________ 
can talk for 3 hours on the telephone              
______________________________ 
lives alone               
______________________________  
lives near  College                                          
______________________________ 
doesn’t eat lunch at the canteen in College
 ______________________________ 
doesn’t  like durian          
 ______________________________ 
rides a motorcycle to College             
 ______________________________ 
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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  การสนทนาวิชาภาษาอังกฤษ (EnglishConversation)                     

รหัสวิชา 2000-2106 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย   On the Phone สอนครั้งท่ี 7-8/18 

ช่ือเรื่อง  On the Phone จํานวน 6 คาบ 

หัวขอเร่ือง(Topics) 

 1. Making Phone Calls 

2. Receiving Calls 

3. Telephone conversations 

Asking who is on the telephone   Putting Someone Through 

Asking Someone To Wait        Leaving and taking a message for someone 

Dialing a wrong number              Dealing with problems 

Ending a conversation      Special situations 

แนวคิด (Main Idea) 

 ในปจจุบันโทรศัพทไดเขามามีบทบาทสําคญั ท้ังในชีวิตประจําวันและการดําเนนิธุรกจิ 

การส่ือสารทางไกลโดยระบบโทรศัพท  เปนวิธีติดตอส่ือสารท่ี ใหความสะดวกรวดเร็วและแพรหลายและใน

โลกยุคปจจุบันท่ีมีการตดิตอกับชาวตางประเทศ การเรียนรูบทสนทนาท่ีเปนภาษาสากลนับวามีความสําคญั

มากขึ้นทุกที  ท้ังนี้เพราะสังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการส่ือทอดขาวสารซ่ึงจะเปนประโยชนในชีวติประ

ประจําวันและการทํางาน   

วัตถุประสงคของการปฏิบตัิ (Performance Objectives) 

1. รูและเขาใจคําศัพทและสํานวนในการสนทนาทางโทรศัพท 

2 รูและสามารถนําคําศัพทรวมถึงสํานวนท่ีใชในการโทรศัพทไปใชในชีวิตประจําวนัและในงานอาชีพได 

3 สามารถฟง พูด อาน และเขียนประโยคหรือสํานวนท่ีเกี่ยวกับการใชโทรศัพท ไดรับโทรศัพท 

4. ฝกปฏิบัติใชภาษาในการสนทนาทางโทรศัพท   การอานขอความขอความท่ีไดรับฝาก   ฝากขอความ       

5.  สรางบทสนทนาโตตอบทางโทรศัพทไดถูกตอง  ส่ือความหมายชัดเจน 

6.  ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจากเอกสารและ เทคโนโลย ี

7.  มีความรูดานวัฒนธรรมของเจาของภาษาท่ีสอดแทรกอยูในภาษาดวย  มีการพัฒนา   คุณธรรม  จริยธรรม  

คานิยม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค  ท่ีผูสอนสามารถสังเกตไดในดาน  ความมีมนุษยสัมพันธ   ความมี

วินัย   ความรับผิดชอบ   ความ เช่ือม่ัน  ความสนใจใฝรู  ความรูรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที 

การวิเคราะหตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
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1.ทางสายกลาง  (The middle path) : พอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันท่ีดใีนตวั 

2.เง่ือนไข (Condition) : ความรูและคณุธรรม 

หลักความพอประมาณ  (Moderation)  เขาใจศัพท สํานวนท่ีเขียนเกี่ยวกับการในการสนทนาทางโทรศัพท   

การอานขอความขอความท่ีไดรับฝาก การฝากขอความ สรางบทสนทนาโตตอบทางโทรศัพทไดถูกตองให

เหมาะสมกับสถานการณและสามารถพิจารณาเลือกใชอยางเหมาะสมกับชีวิตประจําวัน ใชเวลาเหมาะสมกับ

เนื้อหา 

หลักความมีเหตุผล  (Reasonableness)  ผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารในในการสนทนาทางการ.    ฝก

ปฏิบัติใชภาษาในการสนทนาทางโทรศัพท   การอานขอความขอความท่ีไดรับฝาก     ฝากขอความ      สราง

บทสนทนาโตตอบทางโทรศัพทไดถูกตอง  ไดเหมาะสมกบัระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของภาษา 

หลักการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  (Self - awareness) ผูเรียนใชภาษาในการส่ือสารตามมารยาทของสังคม สราง

ความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในสังคมได ตระหนกัเห็นความสําคัญ เห็นคณุคาของภาษาและวัฒนธรรมท่ี

เรียน และนําไปพัฒนาตนเอง เห็นประโยชนในการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู  ใช

ภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน การศึกษาตอ การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพและการ

แลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

หลักเงื่อนไขความรู  (Knowledge)  มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับความเหมือน ความแตกตาง ระหวาง

วัฒนธรรมของเจาของภาษาใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูอ่ืนและหลัก

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงดวยวิธีท่ีหลากหลาย   ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษในการ

ส่ือสารเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม 

หลักเงื่อนไขคุณธรรม  (Virtue) มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน ความมี

มนุษยสัมพันธ ความมีวนิัย  ความรับผิดชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง   การประหยดั  ความสนใจใฝรู   การละ

เวนส่ิงเสพติดและการพนนั  ความรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที   ใชสติปญญาในการดําเนนิชีวิตท่ีดี ใช

ภาษาในการส่ือสารสรางความสัมพันธท่ีดกีับบุคคลอ่ืนอยางมีความสุข 

การเชื่อมโยงสู 4 มิติ 

มิติสังคม  ผูเรียนนําความรูท่ีไดเรียนไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดถูกตองตามสถานการณ  

รูและเขาใจความแตกตางระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

สถานการณนัน้ ๆ  เห็นประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม  เขาใจความแตกตางระหวาง

บุคคล อยูรวมกันกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข มีทักษะในการทํางานเปนทีม ปรับตวัอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยาง

มีความสุข สามัคคี แบงปน จติอาสา และจิตสาธารณะ  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

มิติเศรษฐกิจ  ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูนําไปพัฒนาในการประกอบอาชีพไดหรือศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงขึ้น  มีความรู นําไปใชใหเกดิประโยชนสูงสุดยางคุมคา  ประหยดัและอดออม  

             วัฒนธรรม 
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ใชคําศัพท และสํานวนถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจความสัมพันธระหวางภาษา กับ

วัฒนธรรม  เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนํามาใชอยาง

ถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ  นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ   รูจักทองถ่ิน เขารวม

กิจกรรมของทองถ่ิน รกัความเปนไทย และเขาใจความเปนสากล 

มิติส่ิงแวดลอม ใชภาษาตางประเทศส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ไดท้ังในสถานการณ สถานศึกษา ชุมชน

และสังคม สามารถปรับตัวเขากับสังคมอ่ืน  สรางความสัมพันธระหวางคนในสังคมไดอยางเหมาะสม   ใช

ทรัพยากรอยางเกิดประโยชนสูงสุด  ดูแลส่ิงแวดลอม   อนุรักษและเห็นคุณคาส่ิงแวดลอม  ใชภาษา กับ   

เช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูอ่ืน และพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 

  กิจกรรมการเรียนรู 

1.  ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน  หนวยท่ี 4 

 2.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  Unit ท่ี 4 On the phone  

3. ผูเรียนฝกทักษะการพูด(Speaking)  จากเอกสารฝกเปนคู (Work in pairs) ฝกสนทนา คําศัพทและสํานวน

ในการสนทนาทางโทรศัพท  Making Phone Calls, Receiving Calls and Telephone conversations 

4.  ปฏิบัติตามใบงาน (Work sheet) ท่ีไดรับมอบหมายในเอกสารการสอน สําหรับฝกปฏิบัติทักษะ การฟง, 

พูด, อาน, เขียน (ฝกทักษะการฟงจากซีดีประกอบเสียง) 

5.   ผูเรียนฝกพัฒนาบทสนทนา จากการฟงจาก CD และจับคูกันสนทนาอานออกเสียงโดยผูสอนแกไข

ขอบกพรอง ฝกปฏิบัติซํ้าจนเกิดความชํานาญ 

 6.   ฟงบทสนทนาจาก CD เพ่ือตอบคําถามในใบงาน จากบทเรียนซ่ึงควรเปดบทสนทนาใหฟงซํ้า 2-3 ครั้ง

เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการฟงเขาใจขอความจากบทสนทนาและตอบคําถามไดถูกตอง 

 7.    ทํากิจกรรมรวม Activity จากกิจกรรมในใบกจิกรรม  

Pair work What phone behavior bothers you? Ask your partner the questions, and check ( ) the answ  

เปนการฝกทักษะการพูดโดยผูเรียนหาขอมูลโดยการเดินสัมภาษณเปนภาษาอังกฤษในหองเรียนตามท่ีผูสอน

กําหนดไวประมาณ 5-7 ขอ ผูท่ีหาขอมูลไดครบ 3 คนแรกไดรับรางวัลคนท่ีไดรองลงมาก็ชมเชยและให

กําลังใจ และนําผลสัมภาษณเสนอหนาช้ันเรียน 

8. ประเมินความกาวหนาโดยการทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน  หนวยท่ี  4 

9. ฝกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 

ส่ือการเรียนรู 

       1.  เอกสารประกอบการสอน 

       2.  ใบงานสําหรับฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  หนวยท่ี  4 

       3.  ซีดีประกอบเสียง ของเอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี  4 Telephone Conversations: Taking and 

Leaving Messages 
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     4.   ศึกษาเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมจาก เว็บไซดท่ีเกี่ยวของ ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

หองสมุด ตลอดจนเอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ 

ประเมินผล 

        1.  ประเมินจากแบบประเมินผลตนเอง  กอนและหลังเรียน 

        2.  ขณะเรียน  วัดผลและประเมินผล  โดยการถามตอบ  และตรวจผลงานจากการปฏิบัติตามงานจากใบ

งาน (Work sheet) ทายบท ท่ีมอบหมาย สังเกตพฤติกรรม วัดคณุธรรม จริยธรรม     

       3.  ประเมินจากการทํากิจกรรมคู 

       4.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

       5.  ประเมินจากสอบปลายภาคเรียน 

Unit 4: On the phone 
Pretest 
Chit Chat: On the phone 
Woman: Hello. 6 — 3 — 4 — 9 — 5. Who's  a. calling (1)   please? 
Charlie: Yes, hello. It's Charlie here. I wanted to d. know (2)  how             
                you are. 
Woman: Me? Oh, I'm doing b. fine(3) thank you. And you? 
Charlie: Well, to be c. honest (4) I've had a few problems recently. 
Woman: Sorry to hear that. What  b. kind (5) of problems? 
Charlie: Well, it all started when my wife d. walked (6) out on me. 
Woman: Sorry to hear that. That must have been a c. blow.(7) 
Charlie: Of course that was some time ago and I've got a. used (8) 

to it now. 
Woman: By the way, I don't know anybody b. called (9) Charlie. 
Charlie: Sorry about that. I must have c. dialed (10) the wrong 
number. Have a nice day. 
Worksheet 1 
Telephone Conversations : Taking and Leaving Messages 
Talking on the phone is sometimes difficult because you can talk 
face-to-face with the other person, but you can speak better on the 
phone as you study common telephone expressions. 
1.May I ask who's calling? (This is Bob Hall.)  
2.I'm sorry, but she's out to lunch right now. (I'll call her after 
lunch.)  
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3.Could I have your telephone number, please? (Yes. It's 532-9843.)  
4.Would you like to leave a message? (No. I'll call later.)  
5.Could you spell your name, please? (It's spelled T . . I . . M.)  
6.I'll be sure to give her the message. (Thank you.)  
7.I'm sorry, but he's in a meeting now. (Do you know when it'll be 
over?)  
8.I'm sorry, but he won't be back to the office until Thursday 
afternoon.   (Alright. Please tell him Jeff called.)  
9.Mr. Jones would like to reschedule Wednesday's appointment to 
next Monday at 10 O'clock. (Sure. No problem.)  
10.Shall I have her call you back later today? (No. Just tell her I 
called.)  
Worksheet 2 
2.1 Put this dialogue in the correct order 
I’m fine .How are you ?                 _____4_____ 
Hello, Is that  055441683                          _____1_____ 
Hi, Gary. It’s Jennie here.                 _____2_____ 
 I’m at the hotel                  _____6_____ 
 Very well, thank you. Where are you?     ____5_____ 
   Hi, Jennie.  How are you ?            ____3_____ 
2.2 Complete this dialogue with the phrase given.  
Situation: A foreigner is calling. 
A: Hello. Is that the White Lotus Hotel? 
B: Sorry,  You’ve got the wrong number. 
A: I’m sorry to have bothered you. 
B: That’s O.K. 
 
2. 3 Put theses sentences in order and write the telephone 
conversation. 
Daniel: Hello? 
Andrea: Hi, Daniel. It’s Andrea  
Daniel:  Oh, hi Andrea 
 Andrea:  Can I speak to Nana, Please? 
Daniel: I’m sorry . she’s not here right now? 
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Andrea: Oh.  Can you give her a message? 
Daniel:     Sure. What’s the message? 
Andrea:  Please ask her to call me. 
Daniel:  OK.  Give me your number. 
Andrea:  It’s 055- 412813. 
Daniel:  055- 412813. Got it 
Andrea:  Thanks, Daniel 
Daniel:  No problem. Bye 
Andrea:  Bye-bye 
 
3.1 :  Placing an order via phone 
Receptionist 1: Thank you for calling ABC Inc., this is Mary. How 
may I d.  direct   (1)your call? 
Phil:                  Could you a.  put me through (2) to accounting, 
please? 
Receptionist 1:  One d.  moment , (3) please. 
Receptionist 2:  Thank you for calling Friendly Neighbors! d.  How  
(4) can I help you today? 
Fred:  May I  b. speak (5) with the supervisor of international 
affairs please? 
Receptionist 2:    I'm sorry, sir, he's unavailable right now. Would 
you like me to c.  transfer  (6) you to his voicemail? 
Fred:  No thank you. I'll   b.  try (7) again later. 
To-go specialist: Thank you for calling Motzeralla's 'To-go'.   d.  
This is (8)  Amy. How can I help you? 
Nick:   I'd like to c.  place (9) a to-go order. 
To-go specialist: What can I  a.  get  (10) for you today, sir? 
3.2 Fill in the blanks to complete the conversation with the word 
given 
On my Mobile 
A:    Hello — I'm just testing out my new mobile.  
B:    Oh yes. Are you far away? 
A:    Not really. I'm quite near.   
B:    You sound very clear.  
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A:    Well, I did spend  a lot of money on it.  
B:    Tell me, where are you at the moment?   
A:     I've already told you I'm in the area. 
B:    Well, this is very interesting but I am very busy.  
A:    Don't worry— I'll see you very soon. 
B:     Oh there goes the front door bell — oh it's you! I might have 
guessed. 
Worksheet 4 
4.1 Complete these telephone conversations for each situation. 
Complete the telephone conversation with your own words 
Dialogue1.. 
A:  Hello. 
B:  Hello. Is that Joe? 
A:  No. 
B:  Is this 055-412917. 
A:  No. It isn’t I think you have got wrong number? 
B: Oh, sorry. 
Dialogue 2 
A:  Hello. 
B:  Hello. Is Jane there, please? 
A:   She’s busy right now. Can you call back later? 
B:   Oh, sure. 
Dialogue 3. 
A:  Hello.  
B:  Hello. Is Araya there? 
A:  Sorry she’s not in right now. 
B:  Oh well, this is --------Rod. Can I leave a message? 
A:  OK.   
Dialogue 4. 
A:  Hello.  
B:  Hello. Is Mr. Brown there, please? 
A:   Yes, May I and Who’s calling? 
B:   Yes, this is Jack Simpson. 
A:   Just a minute, please. 
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Dialogue 5. 
A:  Hello, Hi  
B:  Hello. Can I speak  to Tony, please? 
A:  sure had on and I get him. 
4.2 Complete these telephone conversation for each situation. 
Operator: Hello, Frank and Brothers, How can I help you?  
Peter: This is Peter Jackson. Can I have extension 3421?  
Operator: Certainly, hold on a minute, I'll put you through. 
Frank: Bob Peterson's office, Frank speaking.  
Peter: This is Peter Jackson calling, is Bob in?  
Frank: I'm afraid he's out at the moment. Can I take a message?  
Peter: Yes, Could you ask him to call me at . I need to talk to him 
about the Nuovo line, it's urgent.  
Frank: Could you repeat the number please?  
Peter: Yes, that's , and this is Peter Jackson.  
Frank: Thank you Mr. Jackson, I'll make sure Bob gets this 
message.  
Peter: Thanks, bye.  
Frank: Bye.  
 
Activity 1 
On the phone 
Pair work What phone behavior bothers you? Ask your partner 
the questions, and check  ( ) the answer s. 
Does it bother you morning    
                                                        Yes              Sometimes  No 
calls early in the morning                          
calls late at night                   
doesn’t call back                   
leaves a long message                  
puts you on hold                   
talk too long                    
talks too loudly                    
uses call-waiting                   
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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 

ชื่อวิชา การสนทนาวิชาภาษาอังกฤษ (English Conversation)                     

รหัสวิชา 2000-2106 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย   Asking and Giving Directions สอนครั้งท่ี 9-10/18 

ช่ือเรื่อง Asking and Giving Directions   จํานวน 6 คาบ 

หัวขอเร่ือง 

Asking and Giving Directions (การถามและการบอกทิศทาง) 

1. Asking for Directions 

2. Giving Directions 

แนวความคิดสําคัญ 

บานเมืองเจริญกาวหนาจะมากหรือนอย  สวนหนึ่งสามารถดูไดจากถนนหนทาง  เม่ือมีถนนหนทางมากขึ้นก็

อาจจะกอใหเกิดความสับสน  หลงทาง  ฉะนัน้การถาม – ตอบเรื่องทิศทาง 

จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตประจาํวัน การสอบถามขอมูลโดยท่ัวไปจะแบงเปนเรื่องใหญๆ  

ดังนี้  การถามหาสถานท่ี  แหลงท่ีตั้ง  และเสนทาง   

จุดประสงคการเรียนรู 

1. พูดส่ือความและใหคําแนะนําตางๆ  แกชาวตางชาติและคนแปลกหนา  หรือเพ่ือนฝูงดวยกนัเองในดานการ

เดินทางและการใหขอมูลอ่ืนๆ  ท่ีเกิดขึน้ภายในทองถ่ิน  ชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลกไดถูกตอง 

2. สามารถนําคําศัพทรวมถึงสํานวนท่ีใชในการบอกทิศทางและการถามทิศทางไปใชในชีวติประจําวันและ

ในงานอาชีพได 

  3. ฟง พูด อานและเขียนเรื่องการถามและการบอกทิศทางไดอยางเปนธรรมชาติและใชภาษาไดอยางถูกตอง  

การวเิคราะหตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

1.ทางสายกลาง  (The middle path) : พอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันท่ีดใีนตวั 

2.เง่ือนไข (Condition) : ความรูและคณุธรรม 

หลักความพอประมาณ  (Moderation) เขาใจศัพท สํานวนท่ีเขียนเกี่ยวกับการพูดส่ือความและใหคําแนะนํา

ตางๆ  แกชาวตางชาติและคนแปลกหนา การถาม – ตอบเรื่องทิศทางในการเดินทางและการใหขอมูลอ่ืนๆ 

ใหเหมาะสมกับสถานการณและสามารถพิจารณาเลือกใชอยางเหมาะสมกับชีวิตประจําวัน ใชเวลาเหมาะสม

กับเนื้อหา 

หลักความมีเหตุผล  (Reasonableness) ผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารในการการถาม – ตอบเรื่อง

ทิศทางละการใหขอมูลอ่ืนๆนําคําศัพทรวมถึงสํานวนท่ีใชในการบอกทิศทางและการถามทิศทางไปใชใน
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ชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได กลาวสนทนา บอกขอมูลไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและ

วัฒนธรรมของภาษา 

หลักการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  (Self - awareness) ผูเรียนใชภาษาในการส่ือสารตามมารยาทของสังคม สราง

ความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในสังคมได ตระหนกัเห็นความสําคัญ เห็นคณุคาของภาษาและวัฒนธรรมท่ี

เรียน และนําไปพัฒนาตนเอง เห็นประโยชนในการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู  ใช

ภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน การศึกษาตอ การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพและการ

แลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

หลักเงื่อนไขความรู  (Knowledge) มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับความเหมือน ความแตกตาง ระหวาง

วัฒนธรรมของเจาของภาษา ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูอ่ืนและหลัก

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงดวยวิธีท่ีหลากหลาย   ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษในการ

ส่ือสารเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม 

หลักเงื่อนไขคุณธรรม  (Virtue) มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน ความมี

มนุษยสัมพันธ ความมีวนิัย  ความรับผิดชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง   การประหยดั  ความสนใจใฝรู   การละ

เวนส่ิงเสพติดและการพนนั  ความรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที   ใชสติปญญาในการดําเนนิชีวิตท่ีดี ใช

ภาษาในการส่ือสารสรางความสัมพันธท่ีดกีับบุคคลอ่ืนอยางมีความสุข 

การเชื่อมโยงสู 4 มิติ 

มิติสังคม  ผูเรียนนําความรูท่ีไดเรียนไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดถูกตองตามสถานการณ  

รูและเขาใจความแตกตางระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

สถานการณนัน้ ๆ  เห็นประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม  เขาใจความแตกตางระหวาง

บุคคล อยูรวมกันกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข มีทักษะในการทํางานเปนทีม ปรับตวัอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยาง

มีความสุข สามัคคี แบงปน จติอาสา และจิตสาธารณะ  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

มิติเศรษฐกิจ ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูนําไปพัฒนาในการประกอบอาชีพไดหรือศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงขึ้น  มีความรู นําไปใชใหเกดิประโยชนสูงสุดยางคุมคา  ประหยดัและอดออม  

มิติวัฒนธรรม ใชคําศัพท และสํานวนถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจความสัมพันธระหวาง

ภาษา กับวัฒนธรรม  เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนํามาใช

อยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ  การสรางความเขาใจเกีย่วกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก  

ตระหนักถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือ

กับประเทศตาง ๆ   รูจกัทองถ่ิน เขารวมกิจกรรมของทองถ่ิน รักความเปนไทย และเขาใจความเปนสากล 

มิติส่ิงแวดลอม ใชภาษาตางประเทศส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ไดท้ังในสถานการณ สถานศึกษา ชุมชน

และสังคม สามารถปรับตัวเขากับสังคมอ่ืน  สรางความสัมพันธระหวางคนในสังคมไดอยางเหมาะสม   ใช
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ทรัพยากรอยางเกิดประโยชนสูงสุด  ดูแลส่ิงแวดลอม   อนุรักษและเห็นคุณคาส่ิงแวดลอม  ใชภาษา กับ   

เช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูอ่ืน และพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 

กิจกรรมระหวางเรียน 

1. ศึกษาเอกสารการสอนบทเรียนท่ี  4 

2. ฟงเทปประกอบการบรรยายจากครูผูสอน 

3. แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณท่ีกําหนดให 

4. ทําแบบฝกหัดในเอกสารการสอน 

5. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 

ส่ือการสอน 

1. เอกสารการสอน 

2. เทปหรือซีดี 

3. แผนใส 

การประเมินผล 

1.ประเมินผลจากแบบฝกหัดในเอกสารการสอน 

2.สอบกลางภาค 

3.สังเกตจากการแสดงบทบาทสมมตใินสถานการณท่ีกําหนดให 

4.สอบประจําภาคการศึกษา  เม่ืออานแผนการสอนแลว  ขอใหทําแบบประเมินตนเองแลวจึงศึกษาเอกสาร

การสอนตอไป 

5. ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจากเอกสารและ เทคโนโลย ี

6.  มีความรูดานวัฒนธรรมของเจาของภาษาท่ีสอดแทรกอยูในภาษาดวย  มีการพัฒนา   คุณธรรม  จริยธรรม  

คานิยม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค  ท่ีผูสอนสามารถสังเกตไดในดาน  ความมีมนุษยสัมพันธ   ความมี

วินัย   ความรับผิดชอบ   ความ เช่ือม่ัน  ความสนใจใฝรู  ความรูรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที 

 กิจกรรมการเรียนรู 

1.  ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน  หนวยท่ี 5                                                                                             

2.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  Unit ท่ี Asking and Giving Directions                                                    

3. ผูเรียนฝกทักษะการพูด(Speaking)  จากเอกสารฝกเปนคู (Work in pairs) ฝกสนทนา คําศัพทรวมถึง

สํานวนท่ีใชในการบอกทิศทางและการถามทิศทาง Useful phrases and Useful words  

4. ปฏิบัติตามใบงาน (Work sheet) ท่ีไดรับมอบหมายในเอกสารการสอน สําหรับฝกปฏิบัติทักษะ การฟง, 

พูด, อาน, เขียน  

5.ประเมินความกาวหนาโดยการทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน  หนวยท่ี  4 

6.ฝกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
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ส่ือการเรียนรู 

       1.  เอกสารประกอบการสอน หนวยท่ี  5 

       2.  ใบงานสําหรับฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  หนวยท่ี  5 

     3.  พจนานกุรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 

     4.   ศึกษาเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมจาก เว็บไซดท่ีเกี่ยวของ ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

หองสมุด ตลอดจนเอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ 

ประเมินผล 

        1.  ประเมินจากแบบประเมินผลตนเอง  กอนและหลังเรียน 

        2.  ขณะเรียน  วัดผลและประเมินผล  โดยการถามตอบ  และตรวจผลงานจากการปฏิบัติตามงานจากใบ

งาน (Work sheet) ทายบท ท่ีมอบหมาย สังเกตพฤติกรรม วัดคณุธรรม จริยธรรม     

       3.  ประเมินจากการทํากิจกรรมคู 

       4.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

       5.  ประเมินจากสอบปลายภาคเรียน 

Unit 5: Asking and Giving Directions 
Pre-test 
Choose the correct answer. 
How to ask the way 

1. Am I going in the right (b) way  for the post office? 
2. Can you tell me please how I  (b)  get to the cinema from here? 
3. Could you please (c)  point me in the direction of the motorway? 
4. I'm making for the M25 motorway — is this road the most 
(a)  straight route? 
5. Could you tell me please how (b)  far I am from the town centre? 
6. Can you help please because I've lost my way and . (a)  need to get 
to the shops before closing time? 
7. I'm (b) making for the town hall — am I anywhere near? 
8. I took the wrong (d)  turning at the last road junction, can you tell 
me how I get back on the motorway? 
9.  (c)  According to this map I should be near the church. Is it near? 
10. Is this (d) right  for the railway station? 

Worksheet 1 : Asking and Giving Directions 

Choose the correct preposition from the word list below to fill in the blanks for each sentence. 
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1.  I ride my bicycle to work, all the way  up the mountain. 
2.  The sign says, "Please don't sit  on  the grass." 
3.  He ran as fast as he could  to  catch the bus. 
4.  Becareful you don't fall on the stairs. They are very steep! 
5.  It began to rain, so we all ran into the house. 
6. He gave us directions and suggested we drive about 5 miles toward 
the sunset, then turn left  before we reach the town of Highlands. 
7. We can't get into the concert hall without our tickets. Someone  
      from our group will need to go back to the hotel to get them. 
8.The United States of America is located between Canada and 
Mexico. 
9. If you go over the bridge, you will be in a different country! 
10. Would you like to go for a walk by the river with me? 

Worksheet 2 

2.1 What's the best way to the post office? (Use the map for 
orientation.) 

   

1. Excuse me, where is the post office, please?  
2. Turn right at the next corner.  
3. Then go straight on until you come to the traffic lights.  
4. Turn left there.  
5. The post office is opposite the cinema.                                      

2.2 Fill in the words below correctly. (Use the map for 
orientation.) 

continue, end, excuse, get, left (2x), next, opposite, right, second, 
straight on, thank, turn, welcome 
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 1.  Excuse me, how do I  go to the cinema?  
2.  Go straight on.  
3.  Turn left at the corner.  
4.  Then take the second  road on your right.  
5.   Continue to the end of the road.  
6.  Turn left there.  
7.  The cinema is on your left, opposite the castle.  
8.  Thank you very much.  
9.  You're welcome.  
Worksheet 3 
Asking and giving directions 

3.1. True or false. 

                
       you are here •   

___T____1.  The Jewelery Store is behind the Italian restaurant 
___F____2.  The Bar is on Second Avenue 
___F____3.  The Police Station is on the left from Fire Department 
___T____4.  The Toy Store is across from the Chinese restaurant 
___T____5.  The Movie Theater is opposite the Book store  
___F____6.  The Sporting Goods store is behind the Furniture store  
___T____7.  The Bar is next to the Chinese restaurant 

 46 



  3.2 . Look at the map from 3.1. Choose the correct name of the 
building!  
 1. Take the first street on the left. Take the next street on the right. Go 
straight on and cross the road. It's on the left. Furniture 
2.  Take the first street on the left. Go down the street. Turn on the 
right. Take the next street on the right. Go straight on    and cross the 
road. Go straight on. It's in front of you on the other side of the road. 
Italian restaurant 
3. Take the first street on the left. Take the next street on the right. 
Take the next street on the right. Pass the Fire Department. It's on your 
left. Police Station 
  
3.3. Fill in the missing preposition. 
1. The Women's wear is next to the Jewelry Store. 
2. The Movie Theater is opposite the Book Store. 
3. The Women's wear is between the Jewelry Store and the Sporting 
Goods. 
4. The Toy store is on the corner of Main Street and Forest Street. 
5. The Jewelry Store is behind the Italian Restaurant. 
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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 การสนทนาวิชาภาษาอังกฤษ (English Conversation)                     

รหัสวิชา 2000-2106 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย   Getting Information สอนครั้งท่ี 11-12/18 

ช่ือเรื่อง  Getting Information จํานวน 6 คาบ 

หัวขอเร่ือง(Topics) 

1.  Asking about things.     
2.  Giving information about things 
3. Asking about Products 
4. General information 

Having a car repaired 
At the gas station  
Movies and DVD Rentals 

 
แนวคิด (Main Idea) 

การหาขอมูล  (Getting information)  จากสถานการณตางๆ  มากมายในปจจุบันนี้เปน

ส่ิงจําเปนมาก  เพราะบางครั้งหรือสวนใหญเราจะตองหาขอมูลจากคนแปลกหนา  หรือตองการขอมูลอ่ืนๆ  

เพ่ิมเติม  เกี่ยวกับตารางการเดินรถ  หรือเครื่องบิน  ประกอบการตัดสินใจ  เปนตน 
 การเสนอขายผลิตภัณฑ คือ  การบรรยายใหเห็นคุณสมบัติการใชงานหรือลักษณะพิเศษการเสนอ

ขายหรือการนําเสนอสาระและบริการควรแบงการบรรยายออกเปนขั้นตอน  เพ่ือใหผูฟงและผูอานจับ

ใจความสําคัญได  และไมสับสน  ความสําเร็จของการเสนอขายขั้นอยูกับวิธีการนําเสนอ 
วัตถุประสงคของการปฏิบัติ (Performance Objectives) 

1.  บทสนทนาเกี่ยวกับการถามและการตอบ  การใหขอมูลเรื่องตางๆ 
3.  หลักไวยากรณภาษาเกี่ยวกับการถามและการตอบ  การใหขอมูลเรื่องตางๆ 

1.  ถามและตอบเกี่ยวกับการใหขอมูลเรื่องตางๆ  ได 
2.  อานและบอกใจความสําคัญของบทอานส้ันๆ ได 
3.  เขาใจหลักภาษาและนําหลักการไปใชในการเรียนภาษาช้ันสูงตอไป 
4.  อานและเขียนคําศัพทหมวดตางๆ  ไดถูกตองและไดมากขึ้น 

5.  ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจากเอกสารและ เทคโนโลยี 
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     6.  มีความรูดานวัฒนธรรมของเจาของภาษาท่ีสอดแทรกอยูในภาษาดวย  มีการพัฒนา   คุณธรรม  

จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ท่ีผูสอนสามารถสังเกตไดในดาน  ความมีมนุษยสัมพันธ   

ความมีวินัย   ความรับผิดชอบ   ความ เช่ือม่ัน  ความสนใจใฝรู  ความรูรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที 
การวิเคราะหตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

1. ทางสายกลาง  (The middle path) : พอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว 
2.เง่ือนไข (Condition) : ความรูและคุณธรรม 

 หลักความพอประมาณ  (Moderation) 
 เขาใจศัพท สํานวนท่ีเขียนเกี่ยวกับการสนทนาเกี่ยวกับการถามและการตอบ  การใหขอมูลเรื่องตางๆ 

ตลอดจนการเสนอขาย  การบรรยายผลิตภัณฑ สามารถพิจารณาเลือกใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับ

ชีวิตประจําวัน ใชเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา 

 หลักความมีเหตุผล  (Reasonableness) 
 ผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารในการสนทนาเกี่ยวกับการถามและการตอบ 

การใหขอมูลเรื่องตางๆ ตลอดจนการเสนอขาย  การบรรยายผลิตภัณฑ ถามและตอบเกี่ยวกับการใหขอมูล

เรื่องตางๆ อานและบอกใจความสําคัญของบทอานส้ันๆ ไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและ

วัฒนธรรมของภาษา 
 หลักการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  (Self - awareness) 

ผูเรียนใชภาษาในการส่ือสารตามมารยาทของสังคม สรางความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในสังคมได 

ตระหนักเห็นความสําคัญ เห็นคุณคาของภาษาและวัฒนธรรมท่ีเรียน และนําไปพัฒนาตนเอง เห็นประโยชน

ในการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน การศึกษาตอ 

การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 
 หลักเงื่อนไขความรู  (Knowledge) 

มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเหมือน ความแตกตาง ระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษาใช

ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูอ่ืนและหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

ดวยวิธีท่ีหลากหลาย   ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม 

 หลักเงื่อนไขคุณธรรม  (Virtue) 
 มีความตระหนักในคณุธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน ความมีมนุษยสัมพันธ ความมีวินัย  
ความรับผิดชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง   การประหยัด  ความสนใจใฝรู   การละเวนส่ิงเสพติดและการ

พนัน  ความรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที   ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตท่ีดี ใชภาษาในการส่ือสาร

สรางความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอ่ืนอยางมีความสุข 
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การเชื่อมโยงสู 4 มิติ 
มิติสังคม    ผูเรียนนําความรูท่ีไดเรียนไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดถูกตองตามสถานการณ  
รูและเขาใจความแตกตางระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

สถานการณนั้น ๆ  เห็นประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม  เขาใจความแตกตาง

ระหวางบุคคล อยูรวมกันกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข มีทักษะในการ   ทํางานเปนทีม ปรับตัวอยูรวมกับคน

อ่ืนไดอยางมีความสุข สามัคคี แบงปน จิตอาสา และจิตสาธารณะ  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐาน

ในการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 
มิติเศรษฐกิจ  ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูนําไปพัฒนาในการประกอบอาชีพไดหรือศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงขึ้น  มีความรู นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดยางคุมคา  ประหยัดและอดออม  
มิติวัฒนธรรม   ใชคําศัพท และสํานวนถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจความสัมพันธระหวาง

ภาษา กับวัฒนธรรม  เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษา และ

นํามาใชอยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ   รูจัก

ทองถ่ิน เขารวมกิจกรรมของทองถ่ิน รักความเปนไทย และเขาใจความเปนสากล 
มิติส่ิงแวดลอม  ใชภาษาตางประเทศส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ไดท้ังในสถานการณ สถานศึกษา ชุมชน

และสังคม สามารถปรับตัวเขากับสังคมอ่ืน  สรางความสัมพันธระหวางคนในสังคมไดอยางเหมาะสม   ใช

ทรพัยากรอยางเกิดประโยชนสูงสุด  ดูแลส่ิงแวดลอม   อนุรักษและเห็นคุณคาส่ิงแวดลอม  ใชภาษา กับ   
เช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูอ่ืน และพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 
กิจกรรมการเรียนรู 

1.  ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน  หนวยท่ี 6 
      2.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  Unit ท่ี 6 Getting information  
       3. ผูเรียนฝกทักษะการพูด(Speaking)  จากเอกสารฝกเปนคู (Work in pairs) ฝกสนทนา 

คําศัพทรวมถึงสํานวนท่ีใชในการหาขอมูล ตางๆ Asking about things, Giving 
information about things, Asking about Products and General 
information 

4.  ปฏิบัติตามใบงาน (Work sheet) ท่ีไดรับมอบหมายในเอกสารการสอน สําหรับฝกปฏิบัติ

ทักษะ การฟง, พูด, อาน, เขียน  
5.   ผูเรียนฝกพัฒนาบทสนทนา จากการฟงจาก CD และจับคูกันสนทนาอานออกเสียงโดยผูสอน

แกไขขอบกพรอง ฝกปฏิบัติซํ้าจนเกิดความชํานาญ 

      6.     ฟงบทสนทนาจาก CD เพ่ือตอบคําถามในใบงาน จากบทเรียนซ่ึงควรเปดบทสนทนาใหฟงซํ้า 2-3 

ครั้งเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการฟงเขาใจขอความจากบทสนทนาและตอบคําถามไดถูกตอง 
7. ประเมินความกาวหนาโดยการทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน  หนวยท่ี  6 

     8. ฝกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 
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ส่ือการเรียนรู 
       1.  เอกสารประกอบการสอน หนวยท่ี  6 
       2.  ใบงานสําหรับฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  หนวยท่ี  6 
       3.  ซีดีประกอบเสียง ของเอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี  6 Movies and DVD 
Rentals  
     4.  พจนานุกรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 
      5.  ศึกษาเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมจาก เว็บไซดท่ีเกี่ยวของ ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง  
           หองสมุด ตลอดจนเอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ 
ประเมินผล 
        1.  ประเมินจากแบบประเมินผลตนเอง  กอนและหลังเรียน 
        2.  ขณะเรียน  วัดผลและประเมินผล  โดยการถามตอบ  และตรวจผลงานจากการปฏิบัติตามงานจากใบ  
            งาน (Work sheet) ทายบท ท่ีมอบหมาย สังเกตพฤติกรรม วัดคุณธรรม จริยธรรม     
       3.  ประเมินจากการทํากิจกรรมคู 

       4.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

       5.  ประเมินจากสอบปลายภาคเรียน 

Unit 6 : Getting information 
Pre-test 
Choose the correct answer 
1.  Which of the following persons does not work at a shop? c. A 
window shopper  
2.  Which of the following phrases is not a good way to greet a 
customer?  
     a. Hi, what's going on today?  
3. Customer: "Excuse me. Could you tell me where the coffee is?" 
Sales clerk: "Certainly, it's in the next aisle opposite  b. to   the bread." 
4.  Customer: "Good morning. I need some tissues." Sales clerk: "Of 
course, how   
a. many packets would you like?" 
5.  If you think this is too big, we have a  c. smaller  size too.  
6.  You will find meat and sausages  b. at the butcher's  next door. 
7. Which of the following phrases should NOT be used to say that a 
product is not available at the moment?  b.We don't have this. 
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8.  Customer: "Excuse me. When do you close today?" Sales clerk: 
"We close   c. at 10 o'clock." 
9.  Thank you, here is your change and your   b. receipt. 
2. Asking about Products 
Speaking   
Asking about Products 
Direction :  Student A asks about the product with the questions 
in List A. 
  Student B answers with the items in List B you must match 
the correct answer with the question.   
 

 
                     List A   List B 
a.   What’s it made of?__e__1. You can feed up to 15 pages                    

                                                   of  paper. 
b.   Who’s designed for?__c__2.  It’s not very expensive. 
c.   How much is it? __d__3.  It’s about the size of  briefcase. 
d.   How big is it? __b__4.  It’s perfect for small  businesses. 
e.   What can it do?   __f_  5. You can select Thai or English language. 
f.   What’s its special feature? __a__6.  Plastic, mainly. 
Listening     Movies and DVD Rentals  
Now, complete the sentences below with the best answer:  
1. Sometimes, I have a hard time catching all the c. lines  _when I 
watch a foreign film because the actors speak so quickly. 2. My wife 
really loves b. suspense b. suspense  movies because they keep her on 
the edge of her seat because you never know what will happen next.  
3. I really didn't like that movie because the a. plot was very weak. 
The writer could have come up with a much better story.  

Worksheet 1 Complete the following conversation with your own 
words.    

Salesperson : May I help you?                                                                 
Customer :Yes, I’m looking for something similar to this, but a   
smaller  model.  Do you have any other types in stock now?                                               
Salesperson :No, I’m afraid it’s currently out of stock.                                       
Customer :Will you be getting more in stock soon?                                           
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Salesperson :Yes, We will re-order for you.                                                     
Customer : How much does this cost?                                                    
Salesperson :The price  is  1,150 Baht.                                                          
Customer :Would you be able to give a discount?                                   
Salesperson : Oh’ sorry it’s not very expensive. 

Worksheet 2 
Fill in the blanks: Introducing Products 
1.  Introducing products to others is an important first step in making 
a sale, or in helping      someone else become interested in something 
that you have to offer. 
2.  If you are enthusiastic about the product, the person you are 
talking to is likely to become enthusiastic too. 
3.  Think up as many good reasons as you can why people need what 
you are introducing them to. 
4.  Before you try to introduce a product, be sure that you know all 
about it. 
5.  Don’t make promises about the product you are introducing if you 
are not sure they  
     can be kept. 
Worksheet 3 
Writing practice 
1. Giving information about things 

 
It’s perfect for people in business like you because you’re  

out of  the office most of the time.  It’s light and compact. You 
can easily put it in your handbag or pocket. You can even hang 
on your belt. It can connect with all major telephone networks 
worldwide. It’s a/an ……………… 
 
 

2. Complete this conversation with the phrase given   
A: What kind of trouble are you having with your car? 
B:  The motor has a strange noise. 
A:   I’m afraid you’ll have to leave it here for a few hours. 
B:  When can you have it done by? 
A:  It should be ready by 2 o’clock. 

 54 



Worksheet 4 
Choose the correct answer and fill in each blank to complete this 
letter.  Then write the letter in the correct form. 
Letter Writing  

 Dear Sir,  
I am writing this letter to describe the (1)problems I've been 

having with one of your products. I am referring to your lawnmower 
(2) described in the catalogue as 'Supercut'. To begin with I would 
like to take (3) issue over the name itself.  'Super' to my mind suggests 
(4) excellence, which it does not possess. Cut' I should have thought 
was an essential (5)requirement of any lawnmower. Unfortunately 
this does not   (6) apply to 'Supercut'. The first time I tried to use it, 
your lawnmower simply. (7)rolled over the grass but did not cut it. 
(8)Admittedly the grass was flat but it was still as long as when I had 
started. What I would like you to do is to pay me(9) back my money 
and take 'Supercut' away. 10. Finally I want someone to come and cut 
my grass at your (10) expense. 

Yours faithfully,  
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บันทึกหลังการสอน 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาที่พบ 

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

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

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

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

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

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

 
 3. แนวทางการแกปญหา   

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 56 



 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7 หนวยท่ี 7 

ช่ือวิชา การสนทนาวิชาภาษาอังกฤษ (English Conversation)                     

รหัสวิชา 2000-2106 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย   Complements and Complain สอนครั้งท่ี 13-14/18 

ช่ือเรื่อง Complements and Complain จํานวน 6 คาบ 

หัวขอเร่ือง(Topics) 

Giving compliments (การใหคําชม ) 
Compliment and Praise (การชมและการยกยอง) 
Giving Complaints (การใหคําตําหนิ) 

แนวคิด (Main Idea) 
การกลาวชมและการตําหนิเปนอีกหัวขอท่ีนาเรียนรู เพราะเรามักพบเจอในชีวิตประจําวัน เชน การ

ชิมรสชาติอาหาร หรือการตําหนิเรื่องบริการ เปนตน สําหรับการกลาวชม เราควรทําพอสมควรดวยความ

จริงใจ ไมมีมีอคติ สวนการกลาวตําหนินั้นขึ้นอยูกับสถานการณ อาจจะเปนการพูดตรง ๆเพ่ือใหยอมรับคํา

ตําหนิเพ่ือนําไปปรับปรุง แกไขพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป 
วัตถุประสงคของการปฏิบัติ (Performance Objectives) 
 
1.ใชคําศัพท  และสํานวนท่ีเกี่ยวของกับการแสดงความพึงพอใจกลาว ติชมไดอยางถูกตอง 
2. ใชภาษาท่ีเรียนในการขอโทษ  และอธิบายปญหาท่ีเกิดขึ้น  รวมท้ังเสนอวิธีแกปญหาไดอยางถูกตอง 
3. เขาใจเนื้อหาและเช่ือมโยงกับเหตุการณจริงในชีวิตประจําวันในการทํางานและแกไขปญหาในการบิการ

ดูแลลูกคาได 
4.  ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจากเอกสารและ เทคโนโลยี 
 5.  มีความรูดานวัฒนธรรมของเจาของภาษาท่ีสอดแทรกอยูในภาษาดวย  มีการพัฒนา   คุณธรรม  

จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ท่ีผูสอนสามารถสังเกตไดในดาน  ความมีมนุษยสัมพันธ   

ความมีวินัย   ความรับผิดชอบ   ความ เช่ือม่ัน  ความสนใจใฝรู  ความรูรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที 
การวิเคราะหตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

1.ทางสายกลาง  (The middle path) : พอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว 
2.เง่ือนไข (Condition) : ความรูและคุณธรรม 
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 หลักความพอประมาณ  (Moderation) เขาใจศัพท สํานวนท่ีเขียนเกี่ยวกับกับการแสดงความพึง

พอใจการกลาวชมและการตําหนิ ใหเหมาะสมกับสถานการณและสามารถพิจารณาเลือกใชอยางเหมาะสม

กับชีวิตประจําวัน ใชเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา 

หลักความมีเหตุผล  (Reasonableness)  ผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารในการขอโทษ  และ

อธิบายปญหาท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังเสนอวิธีแกปญหาไดอยางถูกตอง ไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและ

วัฒนธรรมของภาษา 
หลักการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  (Self - awareness)  ผูเรียนใชภาษาในการส่ือสารตามมารยาทของ

สังคม สรางความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในสังคมได ตระหนักเห็นความสําคัญ เห็นคุณคาของภาษาและ

วัฒนธรรมท่ีเรียน และนําไปพัฒนาตนเอง เห็นประโยชนในการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู  ใช

ภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน การศึกษาตอ การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพและการ

แลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 
หลักเงื่อนไขความรู  (Knowledge)  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเหมือน ความแตกตาง ระหวาง

วัฒนธรรมของเจาของภาษาใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูอ่ืนและหลัก

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงดวยวิธีท่ีหลากหลาย   ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษในการ

ส่ือสารเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม 

หลักเงื่อนไขคุณธรรม  (Virtue) มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน ความ

มีมนุษยสัมพันธ ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง   การประหยัด  ความสนใจใฝรู   
การละเวนส่ิงเสพติดและการพนัน  ความรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที   ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต

ท่ีดี ใชภาษาในการส่ือสารสรางความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอ่ืนอยางมีความสุข 

การเชื่อมโยงสู 4 มิติ 
มิติสังคม   ผูเรียนนําความรูท่ีไดเรียนไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดถูกตองตามสถานการณ  
รูและเขาใจความแตกตางระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

สถานการณนั้น ๆ  เห็นประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม  เขาใจความแตกตาง

ระหวางบุคคล อยูรวมกันกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข มีทักษะในการทํางานเปนทีม ปรับตัวอยูรวมกับคนอ่ืน

ไดอยางมีความสุข สามัคคี แบงปน จิตอาสา และจิตสาธารณะ  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 
มิติเศรษฐกิจ  ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูนําไปพัฒนาในการประกอบอาชีพไดหรือศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงขึ้น  มีความรู นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดยางคุมคา  ประหยัดและอดออม  
มิติวัฒนธรรม  ใชคําศัพท และสํานวนถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจความสัมพันธระหวาง

ภาษา กับวัฒนธรรม  เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษา และ

นํามาใชอยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ   
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การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก  ตระหนักถึงความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ   รูจักทองถ่ิน 
เขารวมกิจกรรมของทองถ่ิน รักความเปนไทย และเขาใจความเปนสากล 
มิติส่ิงแวดลอม  ใชภาษาตางประเทศส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ไดท้ังในสถานการณ สถานศึกษา ชุมชน

และสังคม สามารถปรับตัวเขากับสังคมอ่ืน  สรางความสัมพันธระหวางคนในสังคมไดอยางเหมาะสม   ใช

ทรพัยากรอยางเกิดประโยชนสูงสุด  ดูแลส่ิงแวดลอม   อนุรักษและเห็นคุณคาส่ิงแวดลอม  ใชภาษา กับ   
เช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูอ่ืน และพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 
  กิจกรรมการเรียนรู 

1.  ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน  หนวยท่ี 7 
      2.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  Unit ท่ี 7 Compliments and Complaints 
      3. ผูเรียนฝกทักษะการพูด(Speaking)  จากเอกสารฝกเปนคู (Work in pairs) ฝกสนทนา 

คําศัพทรวมถึงสํานวนท่ีใช การใหคําชม การชมและการยกยอง  การใหคําตําหนิ Giving 
compliments,Compliment and PraiseandGiving Complaints 
   4.  ปฏิบัติตามใบงาน (Work sheet) ท่ีไดรับมอบหมายในเอกสารการสอน  
สําหรับฝกปฏิบัติทักษะ การฟง, พูด, อาน, เขียน  

5.   ผูเรียนฝกพัฒนาบทสนทนา จาก Conversation practice จับคูกันสนทนาอานออก

เสียงโดยผูสอนแกไขขอบกพรอง ฝกปฏิบัติซํ้าจนเกิดความชํานาญ 

6. ประเมินความกาวหนาโดยการทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน  หนวยท่ี  7 
7. ฝกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 

ส่ือการเรียนรู 
       1.  เอกสารประกอบการสอน 
       2.  ใบงานสําหรับฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  หนวยท่ี  7 
      3.  พจนานุกรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 
     4.   ศึกษาเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมจาก เว็บไซดท่ีเกี่ยวของ ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

หองสมุด ตลอดจนเอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ 
ประเมินผล 
        1.  ประเมินจากแบบประเมินผลตนเอง  กอนและหลังเรียน 
        2.  ขณะเรียน  วัดผลและประเมินผล  โดยการถามตอบ  และตรวจผลงานจากการปฏิบัติตามงานจากใบ

งาน (Work sheet) ทายบท ท่ีมอบหมาย สังเกตพฤติกรรม วัดคุณธรรม จริยธรรม     
       3.  ประเมินจากการทํากิจกรรมคู 

       4.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

       5.  ประเมินจากสอบปลายภาคเรียน  
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Unit 7 : Compliments and Complaints 
Pre-Test  
1.Choose the correct answer. 
Chit Chat: At the garage 
Customer:   Have you had a chance to d. look (1) at my car yet? 
Mechanic:   Yes, we've given it a  a. complete (2)  examination. 
Customer:   And what do you think is b. wrong (3) with it? 
Mechanic:   That's a   c. bit (4) of a difficult answer to give in a few   
                     words. 
Customer:   Well, just give me the b. general (5) picture. 
Mechanic:    To start  d. with (6) It's losing a lot of oil. 
Customer:   I see . Anything  a. else? (7) 
Mechanic:   Well, there's a lot more. I mean the petrol tank has a b.   
                    hole (8) in it. 
Customer:   Why don't you tell me the  c. truth (9)What should I do? 
Mechanic:   Okay — I'll come straight to the d.  point (10)— buy a 
new car! 
       2. Ways of commenting. 
1.  If you want my honest opinion, I thought the play was (d) rubbish. 
2.  It was quite a good film but I thought the characters were a bit like 
(b) cardboard.  
3.  It's quite a nice car but there was not very much  (a) area  in the 
back. 
4.  She's pleasant enough but not very pretty. In fact I'd say she was 
rather (a) plain 
5.  The first time you see the view you can't believe it. It almost takes 
your breath (d)  away. 
6.  I sat through the concert feeling really bored and sleepy and had to 
stop myself from  (b) yawning  several times. 
7.  It was one of the most embarrassing moments of my life and I just 
wanted the ground to (c) open up and swallow me. 
8.  In my opinion no one in their right mind would ever go and pay to 
see a play (d) like  that. 
9.  The room was good, the bed was comfortable and the service was 
excellent but the hotel food left a lot to be  (b) desired. 
10.  To be perfectly honest with you I think that this is the best test 
I've ever taken in my entire (a) life.  
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Worksheet 1 
1.1 Discussing Reasons Look at these two lists. On the left are items 
you can buy at a store. On the right are possible reasons to return the 
items. Match the items with the reasons. There may be more than one 
reason for each item. 
 Item     Reasons 
1.  shoes     __d,e,f,g__ a. It doesn’t work. 
2. purse        __b____ b. It was a gift.  I already have one. 
3.  calculator __a,b___ c.  It was a gift. I don’t like this music. 
4.  TV  __a____ d.  It’s/They’re too small. 
5.  shirt  _g,e,d,f_ e.  It’s/They’re too big. 
6.  radio          __a____ f.  I don’t like the style. 
7.  CD  __c____ g.  I don’t like the color. 
 
1.2.  Giving Reasons Practice giving reasons with a partner. Use the 
two lists in Activity 3. 
Example 
A: May I help you? 
B: Yes. I’d like to return this purse. 
A: Why are you returning the purse? 
B: Because I don’t like the style. 
 
Worksheet 2 
Match the items with what is wrong with them. 
____i____ 1.  book  a.  It doesn’t write properly. 
 ___g_____ 2.  camera  b.  It’s color, not black and white. 
____c____ 3.  game  c.  It loses time. 
____f____ 4.  guitar                      d. The heel came off one of them  
____e____ 5.   pair of scissors           the first time I wore them. 
  
____d____ 6.  pair of shoes e.   They don’t cut properly. 
____a____ 7.  pen                          f.  Two of its strings are 
broken. 
____J____ 8.  radio                       g.  It has a scratch on its lens 
____b____ 9.  sweater      h.  It doesn’t have a lid. 
____h_____ 10.  kettle              i.  Some pages are missing. 
                                j.  The antenna is broken. 
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Worksheet 3 
Complaints  
Letter of Complaint  
 
.   I am writing this letter to you as a sort of last  report (1)since all 
my attempts to phone you and to try and make an appointment (2)to 
meet you and discuss my problem with you have been unsuccessful. I 
would like to tell you the story from the  very (3)beginning. In January 
this year I bought a washing machine from you for which I paid cash 
(4)and made arrangements (5)for it to be delivered to my home in 
Southcott on the following Tuesday stayed in all day on purpose (6) as 
you had informed me that you could not be sure at what time of day 
the washing machine would arrive. The end nobody came that day. 
When I phoned, I was told it would (7)come the following Tuesday. 
Again I stayed in all day in vain (8)and there was no delivery. After 
six more phone calls I eventually (9) succeeded in settling on a date 
and the machine came on Tuesday February 20th — almost 5 weeks 
after the promised (10)delivery date. 
 
Worksheet 4 
Fill in the blank  : How to compliment with the words given. 
1.  You look stunning in that dress, Amanda. How beautiful you are. 
2. I  can honestly say I haven't had such a delightful meal for ages. 
3.I  must get to know the name of your tailor's so that I can buy a suit 
like that. 
4.  I must congratulate you on your performance in the play — it was 
remarkable. 
5.  One can tell immediately that you are a professional. by the 
accomplished way you perform. 
6.  I honestly can't believe that you are old  enough to have such 
grown up children. 
7.  Even if I practiced for a hundred years, I couldn't possibly reach 
your standard. 
8.  You certainly don't look your age What's your secret? 
9.  It's always a pleasure talking to you — you know so much! 
10.  Thank you very much for your letter. As always it's fun to read. 
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 63 



 

 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8 หนวยท่ี 8 

ช่ือวิชา การสนทนาวิชาภาษาอังกฤษ (English Conversation)                     

รหัสวิชา 2000-2106 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย Sport and Recreation สอนครัง้ท่ี 15/18 

ช่ือเรื่อง   Sport and Recreation จํานวน 3 คาบ 

หัวขอเรื่อง(Topics) 
Sports and Recreation 
1. Talking about Sports  
 2. Expressing Likes and Dislikes 
แนวคิด (Main Idea) 

การรูจกันําเวลาวางมาใชใหเกิดประโยชนโดยใช กจิกรรมตางๆเพ่ือเปนการพักผอนหยอนใจ มีความจําเปน

อยางยิ่งผูส่ือสารตองมีความรูความเขาใจในการใชคําศัพท สํานวน สามารถสนทนาโต ท้ังทางดานกีฬา และ

กิจกรรมยามวางตางๆไดเปนพัฒนาตนเองใหเขากับสภาพสังคมตามมรรยาทของสังคมและวัฒนธรรมของ

เจาของภาษาในสถานการณตางๆ 

วัตถุประสงคของการปฏิบตัิ (Performance Objectives)  

1.สนทนาโตตอบ ส่ือสารในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมยามวางอ่ืนๆได 

2. สนทนาโตตอบเกี่ยวกับความชอบและไมชอบท้ังในเรื่องของกีฬาและกิจกรรมยามวางได 

3. เขาใจเนื้อหารูคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับกจิกรรมในการพักผอนหยอนใจ พูดสนทนาเกี่ยวกับการพักผอน

หยอนใจ การเลนกีฬา การบอกความสามารถ และความชอบและไมชอบ 

 และเช่ือมโยงกับเหตุการณจริงในชีวติประจําวัน 

4.  ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูจากเอกสารและ เทคโนโลย ี

 5.  มีความรูดานวัฒนธรรมของเจาของภาษาท่ีสอดแทรกอยูในภาษาดวย  มีการพัฒนา   คุณธรรม  จริยธรรม  

คานิยม  และคณุลักษณะอันพึงประสงค  ท่ีผูสอนสามารถสังเกตไดในดาน  ความมีมนุษยสัมพันธ   ความมี

วินัย   ความรับผิดชอบ   ความ เช่ือม่ัน  ความสนใจใฝรู  ความรูรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที 

การวิเคราะหตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

  1.ทางสายกลาง  (The middle path) : พอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุมกนัท่ีดีในตวั 

2.เง่ือนไข (Condition) : ความรูและคณุธรรม 

 หลักความพอประมาณ  (Moderation)  เขาใจศัพท สํานวนท่ีเขียนเกี่ยวกับกีฬาและกจิกรรมพักผอนในยาม

ยาง ใหเหมาะสมกับสถานการณสภาพแวดลอมในปจจบัุน และสามารถพิจารณาเลือกใชอยางเหมาะสมกับ

ชีวิตประจําวัน  ใชเวลาเหมาะสมกับเนื้อหา 
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หลักความมีเหตุผล  (Reasonableness) ผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารสนทนาเกี่ยวกนักีฬาและ

กิจกรรมยามวางตางๆไดถูกตอง ไดเหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของภาษา 

หลักการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  (Self - awareness) ผูเรียนใชภาษาในการส่ือสารตามมารยาทของสังคม สราง

ความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในสังคมได ตระหนกัเห็นความสําคัญ เห็นคณุคาของภาษาและวัฒนธรรมท่ี

เรียน และนําไปพัฒนาตนเอง เห็นประโยชนในการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู  ใช

ภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน การศึกษาตอ การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพและการ

แลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก มีความรอบรูในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพรอมสูความ

เปนอาเซียน 

  หลักเงื่อนไขความรู  (Knowledge)  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเหมือน ความแตกตาง ระหวาง

วัฒนธรรมของเจาของภาษา ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูอ่ืนและหลัก

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงดวยวิธีท่ีหลากหลาย   ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษในการ

ส่ือสารเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม 

มีความรูใช ความรูความสามารถทางภาษา ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการประกอบอาชีพได

อยางดีและมีประสิทธิภาพ 

   หลักเงื่อนไขคุณธรรม  (Virtue)  มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน ความมี

มนุษยสัมพันธ ความมีวนิัย  ความรับผิดชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง   การประหยดั  ความสนใจใฝรู   การละ

เวนส่ิงเสพติดและการพนนั  ความรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที   ใชสติปญญาในการดําเนนิชีวิตท่ีดี ใช

ภาษาในการส่ือสารสรางความสัมพันธท่ีดกีับบุคคลอ่ืนอยางมีความสุข มีความรูใชความรูความสามารถทาง

ภาษา ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการประกอบอาชีพไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ 

ใช ความรูดานภาษาอังกฤษเพ่ือส่ือเสริมสราง วัฒนธรรม จริยธรรม คุณธรรมและเสริมสรางมนษุยสัมพันธ

เพ่ือการอยูรวมกันในฐานะประชาคมโลก 

การเชื่อมโยงสู 4 มิติ 

มิติสังคม   ผูเรียนนําความรูท่ีไดเรียนไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดถูกตองตามสถานการณ  

รูและเขาใจความแตกตางระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

สถานการณนัน้ ๆ  เห็นประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม  เขาใจความแตกตางระหวาง

บุคคล อยูรวมกันกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข มีทักษะในการทํางานเปนทีม ปรับตวัอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยาง

มีความสุข สามัคคี แบงปน จติอาสา และจิตสาธารณะ  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

มิติเศรษฐกิจ ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูนําไปพัฒนาในการประกอบอาชีพไดหรือศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงขึ้น  มีความรู นําไปใชใหเกดิประโยชนสูงสุดยางคุมคา  ประหยดัและอดออม  
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มิติวัฒนธรรม  ใชคําศัพท และสํานวนถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจความสัมพันธระหวาง

ภาษา กับวัฒนธรรม  เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนํามาใช

อยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ  นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ   รูจักทองถ่ิน เขา

รวมกจิกรรมของทองถ่ิน รักความเปนไทย และเขาใจความเปนสากล 

มิติส่ิงแวดลอม ใชภาษาตางประเทศส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ไดท้ังในสถานการณ สถานศึกษา ชุมชน

และสังคม สามารถปรับตัวเขากับสังคมอ่ืน  สรางความสัมพันธระหวางคนในสังคมไดอยางเหมาะสม   ใช

ทรัพยากรอยางเกิดประโยชนสูงสุด  ดูแลส่ิงแวดลอม   อนุรักษและเห็นคุณคาส่ิงแวดลอม  ใชภาษา กับ   

เช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูอ่ืน และพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 

  กิจกรรมการเรียนรู 

1.  ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน  หนวยท่ี 8 

  2.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  Unit ท่ี 8  Sports and Recreation 

ครูใหนกัเรียนพูด สนทนาเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมยามวาตางๆ  Group work โดยแบงเปน กจิกรมตางๆ 

หรือ อุปกรณท่ีใชในการเลนกีฬา(various types of equipment and clothing to play different sports) หนวย

นับของกีฬาแตละชนิด หรือ สถานท่ีเลนกีฬา ตัวอยางเชน.  

Sports Type of equipment and clothing Measurement in sports 

Golf:  clubs, ball  stroke 

Squash  : point, game 

American Football  ball, pad point, down, quarter, half, yard 

European Football ball, net point, meter, half  

Tennis:  Racket, ball point, game, set, match 

Chess Board, piece move, game  

Swimming suit length, meter  

Ping Pong, Volleyball, Racket ball  ball, net  point, game Baseball  bat, glove point, inning, out  

Boxing gloves round 

    3. ผูเรียนฝกทักษะการพูด สนทนา จากเอกสารฝกเปนคู (Work in pairs) ฝกสนทนา คําศัพทรวมถึง

สํานวนท่ีใช เกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมในการพักผอนหยอนใจ     

Talking about recreation activities and sports 

For example       A: What are they doing? 

    B: They are having a barbecue. 

Expressing ability 

คํากริยาชวย ‘can’ ในรูปแบบประโยคบอกเลา คําถาม ปฏิเสธ และการตอบได 

ครูยกตัวอยางเพ่ืออธิบายความหมายและรูปแบบของการใช can  ในประโยคตางๆ เชน- 
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A: Can you play guitar?  

B: Yes, I can/ No, I can’t. 

 (Yes, I can play guitar but  I can’t sing a song. 

Expressing likes and dislike    Talking about Likes and Dislikes  

ครูใหนกัเรียนจับคูฝกอานการสนทนาใหผึกการสนทนาโตตอบจากแบบฝกและการสรางบทสนทนาขึ้นเอง 

รูปแบบประโยคบอกเลา คําถาม ปฏิเส 

.A: Do you like working overtime ? 

B: Yes, I like working overtime 

       A : What kind of food do you like? 

       B : I like Italian food. 

ใหนักเรยีนอานตวัอยางการใช Verb: like + infinitive ท้ังประโยคบอกเลา-คําถาม และปฏิเสธ-ครูอธิบาย

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 

Verb: like + infinitive/Gerund 

My parents like to go to the cinema. 

He likes to play tennis. 

I like watching old films on TV 

I like getting up early in summer. (I enjoy getting up early in summer.) 

I hate dancing, so don't ask me to. (I don't like dancing.) 

          With an ‘ing’ form, ‘like’ means ‘enjoy’ 

4.  ปฏิบัติตามใบงาน (Work sheet) ท่ีไดรับมอบหมายในเอกสารการสอน  

สําหรับฝกปฏิบัติทักษะ การฟง, พูด, อาน, เขียน  

5.   ผูเรียนฝกพัฒนาบทสนทนา จาก Conversation practice จับคูกนัสนทนาอานออกเสียงโดยผูสอนแกไข

ขอบกพรอง ฝกปฏิบัติซํ้าจนเกิดความชํานาญ 

8. ประเมินความกาวหนาโดยการทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน  หนวยท่ี  7 

9. ฝกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 

ส่ือการเรียนรู 

       1.  เอกสารประกอบการสอน 

       2.  ใบงานสําหรับฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  หนวยท่ี  7 

     3.  พจนานกุรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 

     4.   ศึกษาเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมจาก เว็บไซดท่ีเกี่ยวของ ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

หองสมุด ตลอดจนเอกสารอางอิงและ เวปไซดท่ีเกี่ยวของ เชน  

http://esl.about.com/od/vocabularyquizzes/a/sporting_vocabulary 
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http://a4esl.org/q/h/vm/soccervoc.html 

http://www.usingenglish.com/forum/threads/27528-like-infinitive-gerund 

http://esl.about.com/od/intermediatelevelquizzes/a/sports_location_quiz_2.htm 

ประเมินผล 

        1.  ประเมินจากแบบประเมินผลตนเอง  กอนและหลังเรียน 

        2.  ขณะเรียน  วัดผลและประเมินผล  โดยการถามตอบ  และตรวจผลงานจากการปฏิบัติตามงานจากใบ

งาน (Work sheet) ทายบท ท่ีมอบหมาย สังเกตพฤติกรรม วัดคณุธรรม จริยธรรม     

       3.  ประเมินจากการทํากิจกรรมคู 

       4.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

       5.  ประเมินจากสอบปลายภาคเรียน 

Unit 8 : Sports and recreation 
Pre-Test    
1.  Choose the best answer.      
1. b   2. b   3. c    4. a   5. b   6. a    7. a   8.c   9. b   10.a  
2. Match the sport or hobby 0n the left with the item you use on 
the right. 
Use each item once only. Write your answer in the box. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
i a f h g j c b e d 
Worksheet 1 : Do, Play or Go with Various Sports 
Use "play" with any competitive game that you can play, "go" 
with activities that can be done alone, and "do" with groups of 
related activities.Decide between "do", "go" or "play". 
Sometimes the verb needs tobe conjugated or put in the infinitive 
or gerund form. 
1. He used to go jogging every day when he was at university. 
2. I love playing a good game of chess from time to time. 
3. She has been doing gymnastics for over five years now. 
4. This summer we are going to go windsurfing every day on 
our vacation. 
5. He's quite the athlete. He plays basketball, baseball and 
hockey, too. 
6. My wife goes horse riding twice a week. 
7. Why don't we play a set of tennis? 
8. Some people think that doing aerobics four times a week is 
the best possible way of keeping fit. 
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9. His idea of the perfect summer holiday is to rent a sailboat 
and go sailing between the islands of the Tuscan archipelago. 
10. He does athletics for his local track club. 
“do” – used with groups of related activities  
“go” – used with activities that can be done alone  
“play” – used with any competitive game that you can play  
Worksheet 2 
Complete the sentences below with one of the following words. 
 
love   like   don’t really like   hate 
really like  quite like  don’t like 
 
 
Possible answer 
I don’t like going to discos or raves. 
I like playing chess. 
I really like meeting new people. 
I love listening to classical music. 
I quite like my job (or my school). 
I love cats. 
I hate the smell of garlic. 
I don’t like going to the dentist. 
I really like new challenges.. 
I love  family gatherings. 
 
Worksheet 3 
 
Speaking Practice : Group work ask and answer with friends. 
Possible answer 
1. What sports do you like to play? I like to play basketball. 
2. What sports do you like to watch live? I want to watch 
football live. 
3.  What sports do you like to watch on TV? I like to watch 
boxing on TV. 
4. What sports do you think are the best? I think tennis is the 
best. 
5. What sports do you like to play?  I like to play Squash. 
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6. What sports do you like to watch live? I want to watch 
badminton live. 
7.  What sports do you like to watch on TV? I want to watch 
swimming on TV. 
8. What sports do you think are the best?   I think horse racing 
is the best. 
9. What's a sport that you don't like?          I don’t like chess. 
10. How often do you go swimming?          I go to swimming 
twice a week. 
Worksheet  4  
Fill in the blanks with the sports location given.  
1.American Football:  field      9. European Football: pitch 
2.Tennis: court                          10.Chess: board 
3.Swimming:  pool                    11.Ping Pong:  table 
4.Horse Racing: track              12. Ice Hockey: rink 
 5.Boxing: ring                           13.Volleyball: court 
6. Athletics:  track                     14.Motor Racing :track 
7.   Baseball:  field                     15. Squash: court 
8.   Racketball:  court 
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บันทกึหลงัการสอน 
1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
2. ผลการเรียนของนักเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาทีพ่บ 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
3. แนวทางการแกปญหา   
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................  
 
                                                                                                             

   ลงชื่อ............................................... 
                                                                             (นางทัศนยี  พลแกว) 

                                                                           ครูผูสอน 
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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9 หนวยท่ี 9 

ช่ือวิชา การสนทนาวิชาภาษาอังกฤษ (English Conversation)                     

รหัสวิชา 2000-2106 
เวลาเรียนรวม  54  คาบ 

ช่ือหนวย  Computer สอนครั้งท่ี 17-18/18 

ช่ือเรื่อง  Computer จํานวน 6 คาบ 

หัวขอเร่ือง(Topics) 

Computer and the internet 

World of computer 

วัตถุประสงคของการปฏิบตัิ (Performance Objectives) 

1. ฟง พูด บทสนทนาท่ีใช  ถามและตอบดวย  และการถามตอบ  คําถาม  อาน  เขียนศัพท  ช่ือสวนตางๆ  

ของ  Computer Hardware  และ  Computer Terms   

2.  บอกสวนตางๆ ของ  Computer  และระบุศัพทและการใชศัพท  Compute Term  ได 

3. ใชศัพทและโครงสรางภาษา  พูดถามตอบคําถามไดความมีมนุษยสัมพันธ   ความมีวนิัย   ความรับผิดชอบ   

ความ เช่ือม่ัน  ความสนใจใฝรู  ความรูรักสามัคคี  ความกตญัูกตเวที 

แนวคิด (Main Idea) 

   จาก การท่ีคอมพิวเตอรมีลักษณะเดนหลายประการ ทําใหถูกนํามาใชประโยชนตอการดําเนิน

ชีวิตประจําวันในสังคมเปนอยางมาก   ในสังคมสารนิเทศปจจุบัน กลาวไดวา คอมพิวเตอรเขามามีบทบาท  

ในชีวติประจําวันของคนในสังคมมากยิ่งขึน้ กอใหเกิดการส่ือสารและการใชประโยชน จากสารนิเทศได

อยางเต็มท่ี  และมีประสิทธิภาพ  ผูเรียนคอมพิวเตอร สามารถใชประโยชนจากคอมพิวเตอรใหคุมคามาก

ท่ีสุดอีกท้ังยังเปนทักษะชวยในการศึกษาคนควาและการประกอบอาชีพตอไปในอนาคตดวย 

การวิเคราะหตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

 1.ทางสายกลาง  (The middle path) : พอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุมกนัท่ีดีในตวั 

2.เง่ือนไข (Condition) : ความรูและคณุธรรม 

  หลักความพอประมาณ  (Moderation)   เขาใจศัพท สํานวนท่ีเขียนเกี่ยวกับการถามและตอบดวย  และการ

ถามตอบ  คําถาม  อาน  เขียนศัพท  ช่ือสวนตางๆ  ของ  Computer Hardware  และ  Computer Terms  ได

เหมาะสมกับสถานการณและสามารถพิจารณาเลือกใชอยางเหมาะสมกับการใชงานชีวติประจําวัน ใชเวลา

เหมาะสมกับเนื้อหา 
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หลักความมีเหตุผล  (Reasonableness)  ผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารในการบอกสวนตางๆ ของ  

Computer  และระบุศัพทและการใชศัพท  Compute Term  และการใชงานไดเหมาะสมกับงานอาชีพได  

หลักการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  (Self - awareness)  ผูเรียนใชภาษาในการส่ือสารตามมารยาทของสังคม สราง

ความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในสังคมได ตระหนกัเห็นความสําคัญ เห็นคณุคาของภาษาและวัฒนธรรมท่ี

เรียน และนําไปพัฒนาตนเอง เห็นประโยชนในการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู  ใช

ภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน การศึกษาตอ การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพและการ

แลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

หลักเงื่อนไขความรู  (Knowledge)  มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับความเหมือน ความแตกตาง ระหวาง

วัฒนธรรมของเจาของภาษาใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเกี่ยวของกับสาระการเรียนรูอ่ืนและหลัก

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงดวยวิธีท่ีหลากหลาย   ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษในการ

ส่ือสารเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา เห็นประโยชนของการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม 

หลักเงื่อนไขคุณธรรม  (Virtue) มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน ความมี

มนุษยสัมพันธ ความมีวนิัย  ความรับผิดชอบ  ความเช่ือม่ันในตนเอง   การประหยดั  ความสนใจใฝรู   การละ

เวนส่ิงเสพติดและการพนนั  ความรักสามัคคี  ความกตัญูกตเวที   ใชสติปญญาในการดําเนนิชีวิตท่ีดี ใช

ภาษาในการส่ือสารสรางความสัมพันธท่ีดกีับบุคคลอ่ืนอยางมีความสุข 

การเชื่อมโยงสู 4 มิติ 

มิติสังคม  ผูเรียนนําความรูท่ีไดเรียนไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันไดถูกตองตามสถานการณ  

รูและเขาใจความแตกตางระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

สถานการณนัน้ ๆ  เห็นประโยชนจากการเรียนรูภาษาอังกฤษในการเขาสูสังคม  เขาใจความแตกตางระหวาง

บุคคล อยูรวมกันกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข มีทักษะในการ   ทํางานเปนทีม ปรับตวัอยูรวมกับคนอ่ืนได

อยางมีความสุข สามัคคี แบงปน จิตอาสา และจิตสาธารณะ  ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือพ้ืนฐานใน

การศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการแลกเปล่ียนเรียนรูกับสังคมโลก 

 มิติเศรษฐกิจ  ใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูนําไปพัฒนาในการประกอบอาชีพไดหรือศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงขึ้น  มีความรู นําไปใชใหเกดิประโยชนสูงสุดยางคุมคา  ประหยดัและอดออม  

  มิติวัฒนธรรม   ใชคําศัพท และสํานวนถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา เขาใจความสัมพันธระหวาง

ภาษากับวัฒนธรรม  เขาใจความเหมือน และความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของเจาของภาษา และนํามาใช

อยางถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ  นํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ   รูจักทองถ่ิน เขา

รวมกจิกรรมของทองถ่ิน รักความเปนไทย และเขาใจความเปนสากล 

  มิติส่ิงแวดลอม ใชภาษาตางประเทศส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ไดท้ังในสถานการณ สถานศึกษา ชุมชน

และสังคม สามารถปรับตัวเขากับสังคมอ่ืน  สรางความสัมพันธระหวางคนในสังคมไดอยางเหมาะสม    

ใชทรัพยากรอยางเกิดประโยชนสูงสุด  ดูแลส่ิงแวดลอม   อนุรักษและเห็นคุณคาส่ิงแวดลอม  ใชภาษา กับ   

เช่ือมโยงกับสาระการเรียนรูอ่ืน และพ้ืนฐานในการพัฒนาแสวงหาความรูและเปดโลกทัศนของตน 
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  กิจกรรมการเรียนรู 

1.  ทําแบบประเมินผลตนเองกอนเรียน  หนวยท่ี 8 

 2.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  Unit ท่ี 8 Computer  

 3. ผูเรียนฝกทักษะการพูด(Speaking)  จากเอกสารฝกเปนคู (Work in pairs) ฝกสนทนา คําศัพทรวมถึง  

    สํานวนท่ีใช อานออกเสียง อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียด เกี่ยวกับ Computer 

4.  ปฏิบัติตามใบงาน (Work sheet) ท่ีไดรับมอบหมาย สําหรับฝกปฏิบัติทักษะ การฟง,   พูด, อาน, เขียน  

5.ผูเรียนฝกการฟงคําศัพท ผูเรียนฝกพัฒนาคาํศัพทจาก CD : Computer and the internet 

6. ผูเรียนฝกพัฒนาคําศัพท โดยเขียนตามคําบอก (Dictation) เกี่ยวกับComputer เชน keyboard laptop  

monitor   mouse   scanner   printer  และอ่ืนๆ 

7. ผูเรียนฟงบทสนทนา จากบทเรียน World of computer. เพ่ือพัฒนาทักษะการฟง ซ่ึงควรเปดบทสนทนาให

ฟงซํ้า 2-3 ครั้งเพ่ือใหผูเรียนเขาใจขอความและอานคําศัพทไดถูกตอง ซ่ึงควรเปดบทสนทนาใหฟงซํ้า 2-3 

ครั้งเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการฟงเขาใจขอความจากบทสนทนาและตอบคําถามไดถูกตอง 

8.ทํากิจกรรมรวม (Group Work) Activity 1 : computer & Internet 

Activity 2 : computer parts จากกจิกรรมทายบทแบงเปน ใหญ กลุม]t 5-10 คน เพ่ือทําการแขงขัน ตามเวลาท่ี

กําหนด และนําผลเสนอหนาช้ันเรียน 

9.ประเมินความกาวหนาโดยการทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน  หนวยท่ี 8 

10.ฝกทักษะเพ่ิมเติมและทบทวนบทเรียน 

ส่ือการเรียนรู 

       1.  เอกสารประกอบการสอน 

       2.  ใบงานสําหรับฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  เขียน  หนวยท่ี  8 

       3.   ซีดีประกอบเสียง ของเอกสารประกอบการสอนหนวยท่ี  8 Computer and the internet and World of 

computer 

     4.  พจนานกุรม (English Thai Dictionary และ Thai English Dictionary) 

     5.   ศึกษาเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมจาก เว็บไซดท่ีเกี่ยวของ ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

หองสมุด ตลอดจนเอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ 

ประเมินผล 

        1.  ประเมินจากแบบประเมินผลตนเอง  กอนและหลังเรียน 

        2.  ขณะเรียน  วัดผลและประเมินผล  โดยการถามตอบ  และตรวจผลงานจากการปฏิบัติตามงานจากใบ

งาน (Work sheet) ทายบท ท่ีมอบหมาย สังเกตพฤติกรรม วัดคณุธรรม จริยธรรม     

       3.  ประเมินจากการทํากิจกรรมคู 

       4.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 

       5.  ประเมินจากสอบปลายภาคเรียน 
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8.Computer 

Pre-Test  
Choose the correct answer. 
1. My computer is not capable of saving material on a separate (c) 
disc because it has no floppy drive. 
2. I understand that I can make it possible for both my computers to 
share the same programs by means of (d)  networking. 
3. I had only had my computer for three weeks when I had to have the 
hard drive (a)  replaced. 
4. Laptop computers are becoming more and more (b) popular in the 
business world. 
5.You have to have a really (d) sharp mind in order to get your head 
round some of today's computing technology. 
6. The great advantage of having an external zip drive is that you can 
use it as an extra means of  (d)  storage. 
7. They tried very hard to install the new components on the computer 
but the language in the manual was too (a)  technical  for them to 
understand. 
8. When you look at the modern office today you could compare the 
changes with those that took place in the industrial (b) revolution  in 
the 19th century. 
9. In order to (d)  facilitate the method by which staff pay is 
calculated the company has bought a new software package. 
10.Obviously a computer can take all the hard work out of  
(c) processing  a large mass of data. 
Listening     
Let’s Listen  
1.1 Listen to the words below and consult a dictionary if you need a 
definition  
Vocabulary on the computer and the internet 
Now, complete the sentences below with the best 
answer:  
1. b. Email    allows people to compose, send, and receive 
messages quickly and conveniently at any time rather than 
going to the post office and mailing a letter.  
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2. Before you b. install software , you need to check the system 
requirements to make sure it is compatible with your system.  
3. More and more companies are a. building a Website   about their 
products and services as a way to promote more business online.  
 
1.2 World of Computers 
 Listening 
Let’s Listen  
1.2 Listening 

Instructions: Listen to the conversation. Then choose words from 
the vocabulary list above and write them in the correct blank.  
Not all of the words are used.  

Man:  Okay, Mr. Taylor, let's go ahead and begin. First of all, tell me 
about your last job.  
Mr. Taylor: Well, as stated on my1. resume, I worked for five years 
at Hi Tech     Computers.  
Man: Okay. Hi Tech. And what do you know about 2.computer 
networks and    operating systems including 3.DOS, Windows, 
Macintosh OS, and 4.UNIX?  
Mr. Taylor: Umm . . . well . . . I did come in contact with computers 
every night at my last job.  
Man:  Hum! . . . And how about 5.web site authoring skills? [Oh]. 
We are looking   for someone to create and manage our company's 
web site which would include the development, configuration, and use 
of 6. CGI scripts.  
Mr. Taylor: Umm . . . uh, web page, 7.web page. Huh . . . I don't 
think I've read that book, and I'm afraid I've never used those CGI 
things.  
Man: Huh?! And what about experience with 8.Java or JavaScript?  
Mr. Taylor: Well . . . I think I've tried Java at a foreign coffee shop 
one time, if that's what you mean.  
Man: Okay, Mr. Taylor, I think I have ALL the  9. information I 
need!  
Mr. Taylor: Oh, and I really like10.  computer games. I play them 
everyday.  
Man:  Right, right. Thanks Mr. Taylor. We'll be in touch. 
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Let’s Listen  
1.3 Listening Exercises 

Suppose you are applying to work for a computer software 
company. What qualifications and skills would be needed in 
different positions within a company? What kinds of questions do 
you think you would be asked in a job interview for such 
positions? 

1. What is the main topic of this conversation? 
                  b. a preliminary interview 
2. From the discussion, what did Mr. Taylor probably do for his 
previous company? 
    c. He worked as a custodian. 

3. Mr. Taylor thinks that Java is:  b. a kind of beverage. 
4. What does the man mean when he says, "We'll be in touch" at the 
end of the conversation? 
   c. He will not contact him for further consideration. 

5. Choose the best word(s) to describe Mr. Taylor:    c. 
uninformed 

Worksheet 1 
Match each word in column A with its meanings in column B. 
A  B 

 77 



 
1.  memory    
2.  scanner   
3.  Google 
4.  cursor   
5.  keyboard   
6.  spell check   
7. monitor       
8.  CPU    
9 pixel   
10. printer  
 

 
 ___6__a.  the program that checks your 
spelling  
___5___b. the tool you use to type words 
onto the computer  
 __1____c. the temporary storing of 
information while a computer is being 
used 
___10___d a machine that prints text 
onto paper esp. one linked to a computer. 
____9__e.   The image that you see on 
the screen is made of thousands of tiny 
dots, points or pixels. 
___8___f.  the brain of  a computer  
 ___7___g.  what is another word for 
computer screen  
___2___h.   a machine that lets you put 
paper documents onto your computer  
___3___i. the most popular internet 
search engine  
 
___4___j.   the object on your screen that 
lets you point at things 

Worksheet 2 
are the name of these things? 
 
 
 
 
 
 
1. Mouses.   2. Cell phones / mobile phones 
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3. Fax machine   4. MP 3 player 
     
 
 
 
 
 
5. Computer   6. Talking dictionary 
 
 
 
 
7. Printer  8. GPS (Global Positioning System) 
 
 
 
 
 
9. Notebook  Computer             10. Mouse Pad 
 
Worksheet 3 
3.1 Complete this form. Choose do or does. 
Computer USE 
1.  Do/Does you have a computer at home?   Yes/No 
2.  Do/Does your home computer have Internet access? Yes/No 
3.  Do/Does you a computer at work?    Yes/No 
4.  Do/Does it have Internet access?    Yes/No 
5.  Do/Does it need more memory?    Yes/No 
6.  Do/Does you play games on it?    Yes/No 
4.  Work with a partner. Take turns to ask and answer the questions. 
 Example 
 A  Do you have computer at home? 
 B  Yes, I do. / No, I don’t. 
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3.2 Complete this interview questionnaire with the student’s 
answers 
 
1. Are you interest in computer? 
 Yes     They ‘re OK.          No  
 
2. When do you use computer? 

Playing games                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
doing homework                   

   doing work at school            
   surfing the Internet               
  shopping on the Internet        
   sending e-mail                      
 
3. Do you think computers sure important for your future work?  

 Yes       No  
 
Activity 1 
Computers & Internet 
 

    
1W E 

2B   3D   
4F 

5M       O   I   O 

O   
6B R O W S E R 

D   A   T   K   M 

E   N     
7L     A 

8M O N I T O R   T 

    E     G       

    R   
9C O P Y   

 
 
 
 
 

 80 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


                                                                                                         
Activity 2 
Computer Parts 
 
BACKSPACE     CAPSLOCK      DISC               HARDDRIVE   
 ICONS            INTERNET       YBOARD         LAPTOP        MEMORY 
MODEM MONITOR                 MOUSE        PRINTER       ROCESSOR 
SCREENSAVER     SEARCH   SHIFT   SPEAKERS   TOWER   YAHOO 
 

 
 
 
 
 
 
 

V  I  W  A  U  V  A  U  N  C  T  J  H  Q  N  H  T  U  U  S  
R  K  F  T  D  N  N  R  K  S  D  N  Q  A  X  C  D  W  D  T  
U  P  J  W  H  V  Y  U  T  Q  G  P  O  K  M  R  M  X  F  Y  
O  Q  J  U  V  L  S  L  Z  L  B  U  K  Q  Y  A  U  I  H  I  
Q  Q  I  P  H  P  E  G  K  X  J  S  R  Q  A  E  H  U  X  X  
W  U  H  I  E  A  R  F  Y  T  V  O  L  R  H  S  R  R  Z  R  
A  Y  H  R  S  B  O  O  Z  V  S  J  L  U  C  P  L  G  W  Y  
Q  F  R  R  U  I  T  R  T  S  M  G  S  R  A  E  I  U  B  L  
M  Z  O  O  O  H  I  Y  E  E  L  E  E  M  P  A  Y  F  G  Y  
J  H  U  X  M  J  N  C  D  F  G  E  K  D  S  K  M  K  R  X  
Q  L  D  L  G  E  O  O  B  N  N  E  S  I  L  E  U  J  F  S  
Z  V  V  X  L  R  M  H  L  S  Y  A  H  O  O  R  L  P  M  E  
B  E  C  A  P  S  K  C  A  B  B  F  T  P  C  S  J  O  H  Z  
C  P  Y  O  R  P  W  V  O  R  R  X  K  C  K  N  M  T  K  Z  
Q  H  F  Z  I  R  E  A  K  E  D  I  S  C  T  T  O  P  R  C  
I  Z  D  J  N  R  R  D  W  E  S  D  B  Y  A  O  X  A  R  Z  
B  G  A  M  T  D  D  O  Z  G  T  V  R  W  N  M  A  L  C  V  
U  M  F  X  E  Y  T  E  N  R  E  T  N  I  C  O  N  S  I  X  
Y  D  Y  M  R  W  G  C  G  Q  H  U  R  K  V  Q  G  Y  E  M  
Y  B  I  G  P  V  G  X  Q  J  U  M  Y  X  H  E  W  X  K  D  
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Appendix 
ADSL   Asymmetric Digital Subscriber Line 
ATM   Automated Teller Machine 
bit   binary digit 
CAD   Computer-Aided Design 
CD   Compact Disc 
CD-R   Compact Disc-Recordable 
CD-ROM  Compact Disc-Read Only Memory 
CD-RW  Compact Disc-Rewritable  
CPU   Central Processing Unit 
CU   Control Unit 
DVD   Digital Versatile Disc or Digital Video Disc 
GB   Gigabyte (1,024 megabytes) 
GHz   Gigahertz 
GPS   Global Positioning System 
GSM   Global System for Mobile communication 
HP   Hewlett-Packard 
HTML  Hypertext Markup Language 
HTTP  Hypertext Transfer Protocol 
Hz   Hertz 
IBM   International Business Machines 
ISP   Internet Service Provider 
IT   Information technology 
k   1 kilo, used to denote a thousand; 21, 024 bytes 
KB   kilobyte  (1,024 bytes) 
LAN   Local Area Network 
LCD   Liquid-Crystal Display  
MB   Megabyte (1,024 kilobytes) 
MHz   Megahertz 
Modem   Modulator/DEModulator 
MP3   MPEG-1 Layer-3 Audio 
.pdf   portable document format 
PC   1 Personal Computer; 2 Program 
RAM   Random Access Memory 
SMS   Short Message Service 
URL   Uniform Resource Locator 
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บันทึกหลังการสอน 
 1. ผลการใชแผนการจัดการเรียนรู 
...........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 
 2. ผลการเรียนของนกัเรียน/ผลการสอนของครู/ปญหาที่พบ 

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

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

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

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

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

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

 
 3. แนวทางการแกปญหา   

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

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

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

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

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

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

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