
 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 

1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ People 
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระท่ี 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มฐ. ต 1.1 ม.4-6/1, ต 1.1 ม.4-6/2, ต 1.1 ม.4-6/3, ต 1.1 ม.4-6/4, ต 1.2 ม.4-6/1, ต 1.2 ม.4-6/4, ต 

1.2 ม.4-6/5, ต 1.3 ม.4-6/1, ต 1.3 ม.4-6/2  
สาระท่ี 2 : ภาษาและวัฒนธรรม 
มฐ. ต 2.1 ม.4-6/1, ต 2.1 ม.4-6/2, ต 2.1 ม.4-6/3, ต 2.2 ม.4-6/1, ต 2.2 ม.4-6/2 
สาระท่ี 3 : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
มฐ. ต 3.1 ม.4-6/1           
สาระท่ี 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มฐ. ต 4.1 ม.4-6/1, ต 4.2 ม.4-6/2 

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การรู้และเข้าใจคำศัพท์ สำนวนภาษา สุภาษิต โครงสร้างประโยค หลักการออกเสียงต่าง ๆ ช่วยให้เข้าใจ
เรื่องที่ฟังและอ่าน ปฏิบัติตามคำสั่ง พูดและเขียนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ขอและให้
ข้อมูล บรรยาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
บุคคลที่มีชื่อเสียง สภาพอากาศ  กีฬา รูปแบบการดำเนินชีวิต และเรื่องที่อยู่ในความสนใจได้อย่างเหมาะสมกับ
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าใจว่าสุภาษิต วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทยมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน อีกทั้งช่วยให้ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม สรุปความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อ่ืนและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของประเทศชาติ 
4. สาระการเรียนรู้ 

1. คำศัพท์และสำนวนภาษา (Vocabulary & Idioms) : family & relatives, everyday activities, 
school subjects, places to go, carnival, the weather, clothes, parts of the body, physical 
appearance, sports, cricket, weather prediction 

2. Pronunciation: 
- the sound /s/, /z/, /iz/ ending 
- ing ending 
- word stress and sentence stress 
- -er sound 
- falling intonation 
- weak form/strong form of can 



 

3. Grammar:  
- have got, ’s (possessive case) 
- present simple, like, think   
- prepositions of time (at, on, in) 
- present continuous 
- can 

4. Functions 
- talking about someone’s family 
- introducing others 
- expressing likes/dislikes and opinions 
- describing everyday activities and daily routine 
- inviting, accepting and declining 
- summarizing 
- reporting on a live event 
- talking about the weather 
- describing sb’s clothes 
- describing pictures 
- talking about ability using can and can’t 
- describing and comparing physical appearance 
- agreeing and disagreeing 
- describing history and facts about weather prediction 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน   

7. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
1. เขียนบรรยายครอบครัวของตนเอง 
2. สำนวนสุภาษิตท่ีเกี่ยวกับครอบครัว 
3. เขียนบรรยายกิจวัตรประจำวันของตนเองและผู้อื่น 
4. ตอบคำถามจากการอ่าน ฟัง และสรุปเรื่องที่อ่าน 



 

5. อ่านออกเสียงบทอ่านเรื่อง Lifestyels 
6. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ชอบและกิจวัตรประจำวัน 
7. เขียนบรรยายและเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตของตนเองกับ Kagai 
8. เขียนบรรยายและเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักเรียนไทยกับอังกฤษ 
9. แสดงบทสนทนา 
10. พูดอภิปราย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
11. เขียนเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของเพ่ือนที่เป็น couch potato 
12. อ่านออกเสียงรายข่าวสั้น ๆ 
13. เขียนสั้น ๆ เพ่ือเปรียบเทียบเกี่ยวกับเทศกาลมหาพรตและวันเข้าพรรษา 
14. เขียนรายงานสั้น ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในเทศกาลในจังหวัดของตนเอง 
15. จัดทำโปสเตอร์ International Carnival 
16. ออกเสียงประโยคคำถามแบบ yes/no questions 
17. รายงานข่าวสภาพอากาศในประเทศไทย 
18. เปรียบเทียบสำนวนสุภาษิตของไทยและอังกฤษ 
19. แผ่นป้าย What to Wear in Temples: Dos and Don’ts 
20. เขียนบรรยายภาพ 
21. ชิ้นงาน  My superhero 
22. แสดงความคิดเห็นเพื่อเปรียบเทียบที่มาของนามสกุลของคนไทยกับของเจ้าของภาษา 
23. พูดบรรยายลักษณะตัวละครจากเรื่องที่อ่าน 
24. เขียนบรรยายและเปรียบเทียบลักษณะรูปร่างของตัวการ์ตูน 2 ตัว 
25. สัมภาษณ์บุคคลจากเรื่องที่อ่าน 
26. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง 
27. เขียนข้อความสั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบบุคคลที่มีชื่อเสียง 2 คน 
28. เขียนข้อความสั้น ๆ เปรียบเทียบระหว่าง cricket กับกีฬาที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย 
29. โปสเตอร์กีฬาที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย 

8. การวัดและประเมินผล 
1. ตรวจการตอบคำถามจากการอ่านและเขียนสรุปเรื่องที่อ่าน   
2. ประเมินงานเขียนบรรยายครอบครัวของตนเอง 
3. ประเมินชิ้นงานสำนวนสุภาษิตท่ีเกี่ยวกับครอบครัว 
4. ตรวจการตอบคำถามจากการฟัง 
5. ประเมินการเขียนบรรยายกิจวัตรประจำวันของตนเองและผู้อื่น 
6. ประเมินการอ่านออกเสียงบทอ่านเรื่อง Lifestyles  



 

7. ประเมินการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ชอบและกิจวัตรประจำวัน 
8. ประเมินการเขียนบรรยายและเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตของตนเองกับ Kagai 
9. ประเมินการเขียนบรรยายและเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักเรียนไทยกับอังกฤษ 
10. ประเมินการแสดงบทสนทนา 
11. ประเมินการพูดอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
12. ตรวจงานเขียนเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของเพื่อนที่เป็น couch potato 
13. ประเมินการอ่านออกเสียงรายข่าวสั้น ๆ 
14. ประเมินการเขียนสั้น ๆ เพ่ือเปรียบเทียบเกี่ยวกับเทศกาลมหาพรตและวันเข้าพรรษา 
15. ประเมินการเขียนรายงานสั้น ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเทศกาลในจังหวัดของตนเอง 
16. ประเมินจัดทำโปสเตอร์ International Carnival 
17. สังเกตการออกเสียงประโยคคำถามแบบ yes/no questions   
18. ประเมินการรายงานข่าวสภาพอากาศในประเทศไทย 
19. ประเมินชิ้นงานเปรียบเทียบสำนวนสุภาษิตของไทยและอังกฤษ 
20. ประเมินการเขียนบรรยายภาพ 
21. ประเมินชิ้นงาน  My superhero 
22. สังเกตการแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปรียบเทียบที่มาของนามสกุลของคนไทยกับของเจ้าของภาษา 
23. ประเมินการพูดบรรยายลักษณะตัวละครจากเรื่องที่อ่าน 
24. ประเมินการเขียนบรรยายและเปรียบเทียบลักษณะรูปร่างของตัวการ์ตูน 2 ตัว 
25. ประเมินการสัมภาษณ์บุคคลจากเรื่องที่อ่าน 
26. ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง 
27. ประเมินการเขียนข้อความสั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบบุคคลที่มีชื่อเสียง 2 คน 
28. ตรวจการเขียนข้อความสั้น ๆ เปรียบเทียบระหว่าง cricket กับกีฬาที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย 
29. ประเมินโปสเตอร์กีฬาที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย 
30. สังเกตการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
31. ประเมินโปสเตอร์วิธีการพยากรณ์สภาพอากาศ 
32. สังเกตการเล่นเกมทางภาษา 
33. ตรวจแบบฝึกหัด 
34. สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ตอบคำถามจากการอ่าน 
2. เขียนบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง 
3. อธิบายความเหมือน/ความแตกต่างของสำนวนสุภาษิตของไทยและอังกฤษ 



 

4. ตอบคำถามจากการฟัง 
5. พูดและเขียนบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเองและผู้อ่ืน 
6. อ่านออกเสียงข้อความ รายงานข่าวสั้น ๆ 
7. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ชอบและชีวิตประจำวัน 
8. เขียนบรรยายเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตของตนเองกับบุคคลอ่ืน 
9. พูด/เขียนสรุปใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน 
10. พูดเชิญ ตอบรับ และปฏิเสธการเชิญได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
11. เขียนบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของเพ่ือนที่เป็น couch potato 
12. พูดหรือเขียนบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเทศกาลของไทยและเจ้าของภาษา 
13. อ่านออกเสียงประโยคคำถามแบบ yes/no questions 
14. พูดรายงานสภาพอากาศในประเทศไทย 
15. สนทนาเก่ียวกับสภาพอากาศและกิจกรรมที่ทำในวันหยุดพักผ่อน 
16. อธิบายสำนวนสุภาษิตเก่ียวกับสภาพอากาศของเจ้าของภาษา 
17. พูดและปฏิบัติตามคำสั่ง 
18. ตอบคำถามจากการฟังและอ่าน 
19. พูดและเขียนบรรยายภาพ 
20. เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ยอดมนุษย์ (superhero) ที่ชื่นชอบสามารถทำได้ 
21. เปรียบเทียบวัฒนธรรมเรื่องชื่อของคนไทยและเจ้าของภาษา 
22. พูดและเขียนบรรยายรูปร่างหน้าตา (physical appearance) 
23. พูดและเขียนเปรียบเทียบลักษณะ 
24. พูดเแสดงความเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย 
25. สัมภาษณ์บุคคลจากเรื่องที่อ่าน 
26. เขียนบรรยายและเปรียบเทียบลักษณะรูปร่างหน้าตาของบุคคลที่มีชื่อเสียง 
27. เขียนเปรียบเทียบกีฬาของไทยและของเจ้าของภาษาสั้น ๆ 
28. เขียนเผยแพร่เกี่ยวกับกีฬาที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย 
29. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
30. ค้นคว้าและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพยากรณ์อากาศ 
เวลาเรียน 19 ชั่วโมง 

 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  
 

เรื่อง Show School 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระท่ี 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มฐ. ต 1.1 ม.4-6/4  
มฐ. ต 1.3 ม.4-6/1  
สาระท่ี 2 : ภาษาและวัฒนธรรม  
มฐ. ต 2.2 ม.4-6/1 

2. สาระสำคัญ 
การเรียนรู้คำศัพท์ สำนวนสุภาษิตเก่ียวกับครอบครัว การใช้ have got และ possessive case ช่วยให้เข้าใจ

เรื่องท่ีอ่าน พูดและเขียนสื่อสารเกี่ยวกับตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมารยาทสังคม รวมทั้งเข้าใจว่า
สำนวนสุภาษิตของไทยและอังกฤษมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน พูดบรรยายความสามารถของเพ่ือนร่วม
ห้อง  
3. สาระการเรียนรู้ 

1. คำศัพท์และสำนวนภาษา (Vocabulary & Idioms) : family & relatives (grandfather, 
grandmother, father/dad, mother/mum, brother, sister, aunt, uncle, cousin, parents, 
grandparents, son, daughter, husband, wife); nouns (teenager, painter, poet, motto, goal); 
verbs (believe, say); adjectives (special, close, poor); phrases (work hard, around the world) 

2. Pronunciation 
- word stress 

3. Grammar:  
- have got, ’s (possessive case) 

4. Functions: 
- talking about someone’s family 
- introducing others 

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                     รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                    ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Family members     เวลา 1 ชั่วโมง 

 



 

ความรู้ (Knowledge) 
1. ตอบคำถามจากการอ่านได้ 

ทักษะกระบวนการ (Practice) 
 1. เขียนบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับครอบครัวของตนเองได้ 

2.  อธิบายความเหมือน/ความแตกต่างของสำนวนสุภาษิตของไทยและอังกฤษได้ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. หลักฐานการเรียนรู้ หรือร่องรอยของการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านความรู้ ตอบคำถามจาก
การอ่าน 

ตรวจการตอบ
คำถามจากการ
อ่าน   

หนังสือเรียน ร้อยละ 60 

ด้านทักษะ/ 
กระบวนการ 

- เขียนบรรยายสั้น 
ๆ เกี่ยวกับ
ครอบครัวของ
ตนเอง 
- อธิบายความ
เหมือน/ความ
แตกต่างของ
สำนวนสุภาษิต
ของไทยและ
อังกฤษ 

- ประเมินงานเขียน
บรรยายครอบครัว
ของตนเอง 
 
- ประเมินชิ้นงาน
สำนวนสุภาษิตท่ี
เกี่ยวกับครอบครัว 

แบบประเมินงาน
เขียน 
 
 
- แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 
 

- ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
 
 
- ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมนักเรียน สังเกตพฤติกรรม
บ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ ผ่าน 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
8.1 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

1. นักเรียนอ่านชื่อบท Family members และบอกความหมาย จากนั้นให้เวลานักเรียน 1 นาที 
ช่วยกันบอกคำศัพท์เกี ่ยวกับสมาชิกในครอบครัว เช่น dad, mum, father, mother,  parents, brother, 
sister, grandfather, grandmother, grandparents, aunt, uncle, cousin  



 

   ครูสังเกตว่า นักเรียนลงเสียงหนักในคำที่มี 2 พยางค์ถูกต้องหรือไม่ และให้นักเรียนออกเสียงให้
ถูกต้อง ครูอธิบายว่า คำศัพท์เก่ียวกับสมาชิกในครอบครัวที่มี 2 พยางค์ข้ึนไป ให้นักเรียนลงเสียงหนักที่พยางค์
แรก ครูอาจเขียนคำศัพท์และขีดเส้นใต้ให้นักเรียนดูบนกระดาน เพ่ือฝึกออกเสียง ดังนี้ 

father  mother  parents  brother  sister 
grandfather grandparent uncle  cousin 

ครูย้ำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการลงเสียงหนักในคำให้ถูกต้อง  เพราะถ้านักเรียนลงเสียง
หนักในคำไม่ถูกต้อง อาจทำให้เจ้าของภาษาฟังนักเรียนไม่เข้าใจได้ 

8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 
1. นักเรียนอ่านหัวข้อ Family & relatives พร้อมทั้งดูภาพประกอบ แล้วช่วยกันเดาว่าจะได้ฟังอะไร

จากเรื่องนี้ และน่าจะมีคำศัพท์ใด หลังจากนั้นจึงให้นักเรียนฟังรอบที่ 1 และสนทนากับนักเรียนว่าที่นักเรียน
เดาไว้ก่อนการฟังนั้นถูกต้องหรือไม่ หลังจากนั้นจึงเปิด CD ให้ฟังรอบที่ 2 เพื่อฝึกออกเสียง 
   ครูสังเกตและตรวจสอบว่า นักเรียนออกเสียงถูกต้องหรือไม่ เสร็จแล้วครูอาจสุ่มเรียกนักเรียน                   
บางคนอ่านออกเสียงให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
   ครูย้ำให้นักเรียนลงเสียงหนักในคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวที่พยางค์แรก และสังเกตว่า
น ักเร ียนออกเส ียงคำว ่า relative ที ่ม ีความหมายว ่า ญาติ ถ ูกต ้องหร ือไม ่ เน ื ่องจากคำนี ้ม ักม ีการ                 

ออกเสียงผิด โดยครูให้นักเรียนออกเสียงดังนี้   /ˈrelətɪv/ 
   ครแูนะนำว่า คำศัพท์ใดที่นักเรียนออกเสียงไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนฝึกออกเสียงด้วยตนเองนอกเวลา
เรียน โดยสามารถใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษออนไลน์ ที่มักจะมีลำโพงให้นักเรียนกดฟังตัวอย่างการออก
เสียง เช่น 
   พจนานุกรม Longman ที่เว็บไซต์  http://www.ldoceonline.com/ 
   พจนานุกรม Cambridge ที่เว็บไซต์  http://dictionary.cambridge.org/ 
   พจนานุกรม Oxford ที่เว็บไซต์  http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
   ครูให้นักเรียนที่มีโทรศัพท์มือถือและใช้อินเทอร์เน็ตได้ ลองเข้าไปที่เว็บไซต์เหล่านี้ และพิมพ์ 
คำว่า relative ในช่องค้นหา เพื่อกดฟังเสียง 
   ครูอธิบายว่า สัญลักษณ์ ' คือ สัญลักษณ์ที่วางไว้หน้าพยางค์ที่เน้นเสียงหนักที่สุดในคำ (primary 
stress) 

2. ครูเตรียมนักเรียน 1 คน ไว้ล่วงหน้า เพ่ือทำกิจกรรมกับครู ดังนี้ 
 T:  What’s your name? S1: My name’s Jane. 
 จากนั้นครูสนทนากับนักเรียนคนดังกล่าว เพ่ือให้นักเรียนพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวของตนเอง 

โดยให้นักเรียนสมมติว่า บุคคลใน family tree หน้า 12 คือ สมาชิกในครอบครัวของตนเอง ซึ่งครูถ่ายเอกสาร
มาติดไว้บนกระดาน แล้วครูทำกิจกรรมกับนักเรียน ดังนี้ 

 T:  Who’s this?   S1: He’s my grandfather. His name is Steve. 

http://www.ldoceonline.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/


 

เมื่อนักเรียนแนะนำเสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนคนอื่น ๆ ในชั้นอีกครั้งว่า สมาชิกในครอบครัวของ 
นักเรียนคนดังกล่าว ชื่อว่าอะไร เพ่ือให้นักเรียนฝึกใช้ possessive case เช่น 

 T:  Who is Jane’s grandfather? 
 S1: He’s Steve. 
 T:    Correct!  Jane’s grandfather is Steve. Repeat after me. 
 Class: Jane’s grandfather is Steve. 

   ครูทำกิจกรรมเช่นเดียวกันนี้อีกหลาย  ๆ ครั้ง จนแนะนำสมาชิกในครอบครัวใน family tree หน้า 
12 ครบทุกคน 

3. นักเรียนดู family tree อีกครั้ง และอ่านข้อมูลที่ให้มา แล้ววงชื่อที่ถูกต้อง เสร็จแล้วครูถามคำถาม 
เพ่ือรวบรวมคำตอบจากนักเรียน เช่น 

 T: Who is Jane’s grandmother? 
 Ss: She’s Sally. 
 เสร็จแล้วครูเขียนคำตอบที่ถูกต้องบนกระดาน เพ่ือให้นักเรียนตรวจคำตอบ 
4. หนังสือเร ียน หน้า 12 Ex. 1c นักเร ียนอ่านคำถามที ่ให ้มา แล้วให้เวลานักเร ียน 1 นาที                    

ตอบคำถามเหล่านี้ด้วยตนเอง จากนั้นนักเรียนจับคู่ ถาม-ตอบกัน เสร็จแล้วครูรวบรวมคำตอบ 
5. นักเรียนอธิบายหลักการใช้ possessive case จากตัวอย่างท่ีให้มาในกรอบสีเขียว   

Carol’s mum       My parents’ cousin 
ครูให้นักเรียนช่วยกันอธิบายว่า ทำไมเครื่องหมาย apostrophe (’) หลังคำว่า My parents จึงไม่

มี s ตามมาข้างหลัง  ครูกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตจนได้คำตอบว่า  เมื่อคำนามหน้าเครื่องหมาย  apostrophe 
(’) เป็นคำนามที่เติม s หลัง apostrophe (’) จะไม่มี s เช่น the horses’ tails เสร็จแล้วนักเรียนช่วยกัน
ยกตัวอย่างเพ่ิมเติม แล้วครูเขียนบนกระดาน เช่น 

These are the boys’ books. 
6. หนังสือเรียน หน้า 12 Ex. 2 นักเรียนฝึกใช้ possessive case โดยดู family tree ของ Jane ใน 

Ex. 1 อีกครั้ง และพูดบอกความสัมพันธ์ของบุคคลต่าง ๆ ในภาพกับ Jane  
7. คร ู เข ียนคำว ่ า  nuclear family และ extended family บนกระดาน พร ้อมความหมาย

ภาษาอังกฤษ และให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมายในภาษาไทย 
 nuclear family (n)  a family that consists of father, mother and children 

(ครอบครัวเดี่ยว) 
extended family (n) a family group with a close relationship among the 

members that includes not only parents and children but 
also uncles, aunts, grandparents etc. (ครอบครัวขยาย) 



 

 จากนั้นครูถามนักเรียนหลาย ๆ คนในชั้นว่า Have you got a nuclear family or an extended 
family? 

8. ครูสอนสำนวนภาษาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่นักเรียนควรรู้เพิ่มเติม เช่น ถ้าเราต้องการระบุว่า 
เรามีพี่หรือน้อง เราจะใช้คำว่า elder ขยาย brother/sister เพื่อบอกว่าเป็นพี่ และ younger ขยายเพื่อบอก
ว่าเป็นน้อง เช่น 

 I have got two elder brothers and one younger sister. 
 ในกรณีที่นักเรียนเป็นลูกคนเดียว ครูอธิบายว่า ให้นักเรียนพูดว่า I’m an only child. หรือ I 
haven’t got any brothers or sisters. ก็ได้ 

 ถ้าจะบอกว่า สนิทกับสมาชิกคนใดในครอบครัว จะพูดว่า  
 My younger sister and I are very close.  หรือ 
 ’m very close to my younger sister. 
 ต่อมาครูเขียนคำว่า immediate family แล้วให้นักเรียนเปิดพจนานุกรมเพ่ือหาความหมายของคำ

นี้ จากนั้นครูอธิบายว่า นักเรียนมักจะคุ้นชินว่า immediate (adj) มีความหมายว่า ทันที แต่เมื่อนำมาขยาย
หน้าคำนาม เช่น family คำว่า immediate มีอีกความหมายหนึ่งว่า ที่ใกล้ชิดหรือสนิท ดังนั้น immediate 
family จึงหมายถึง ญาติสนิทหรือญาติที่ใกล้ชิด ซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ ลูก พี่น้อง หรือสามี ภรรยา ซึ่ ง
นักเรียนอาจจะได้พบคำนี้ในการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ขอวีซ่า เป็นต้น 

 immediate family (n) a person’s parents, brothers and sisters, husband or wife 
and children [= the closest relations] 

 เช่น I’m very close to my immediate family, with the exception of my father. 
  Hospital visits are limited to immediate family. 
 เสร็จแล้วครูให้นักเรียนพูดบอกว่า มีพ่ีหรือน้องก่ีคน และสนิทกับใคร 
9. ครูเขียนสำนวนสุภาษิตต่อไปนี้บนกระดาน 
 blood is thicker than water 
 = (saying) family relationships are stronger than any others 
 เช่น Families can be difficult and demanding, but blood is thicker than water. 
 the apple doesn’t fall/never falls far from the tree  
 = a child usually behaves in a similar way to his or her parent(s) 
 เช่น Her daughter soon showed her own musical talent, proving that the apple 

 doesn’t fall far from the tree. 
 นักเรียนช่วยกันเดาว่า สำนวนสุภาษิตทั้ง 2 นี้ มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนสุภาษิตไทยสำนวน

ใด จนได้คำตอบว่า 
  เลือดข้นกว่าน้ำ หมายถึง  ญาติพ่ีน้องย่อมดีกว่าคนอ่ืน 



 

  ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น หมายถึง  ลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนัก 
 เสร็จแล้วครูมอบหมายให้นักเรียนหาสำนวนสุภาษิตของอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวมาคนละ               

2 สำนวน โดยให้มีทั้งความหมายที่คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยและแตกต่างกัน ครูให้นักเรียนวาด 
ภาพประกอบ  ยกตัวอย่างประโยค พร้อมทั้งอธิบายว่าใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงกับสำนวนสุภาษิตไทย เช่น 

  It runs in the family.  (อยู่ใน) สายเลือด 
  be/run in somebody’s blood (อยู่ใน) สายเลือด 
  flesh and blood   เลือดเนื้อเชื้อไข 
  black sheep   แกะดำ 
ครูแนะนำสำนวนภาษาท่ีใช้ในการพูดแนะนำตัวบุคคลอื่น  โดยใช้สำนวนภาษาต่อไปนี้ 
   This is … . 
Pleased to meet you./Nice to meet you too. 
จากนั้นครูสมมติเหตุการณ์ว่า มีเพ่ือนมาหาที่บ้าน นักเรียนจะแนะนำเพ่ือนกับคนในครอบครัวอย่างไร

เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูเขียนบทสนทนาใส่กระดาษแผ่นใหญ่และนำมาติดบนกระดาน 
  Ron:  Peter, this is my mom, Mrs Williams. 
     Mom, this is Peter Smith. He’s my classmate. 
 Peter:  Nice to meet you, Mrs Williams. 
 Ron’s mother: Glad to meet you too, Mr Smith. Please call me Jenny. 
 Peter:  Please call me Peter.  
 Ron’s father: Can I get you some water or tea? 
 Peter:  Water, please. 
นักเรียนอ่านออกเสียงบทสนทนาตามครู ครูอธิบายวัฒนธรรมในการแนะนำตัวว่า ควรแนะนำทั้งชื่อ

จริงและนามสกุลในครั้งแรก เพราะตามมารยาทของเจ้าของภาษา ถ้ายังไม่สนิทกัน ไม่ควรเรียกชื่อจริง ควรใช้ 
Mr/Miss/Mrs + นามสกุล 

แต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ เราสามารถแนะนำตัวโดยใช้ชื่อจริงได้ เช่น แนะนำตัวเพ่ือน 
  Ron: Bob, this is Peter, my classmate. 
    Peter, this is Bob, my cousin. 
  Bob: Nice to meet you, Peter.  (จับมือทักทายด้วยมือขวา) 
  Peter: Nice to meet you, Bob.  (จับมือทักทายด้วยมือขวา) 
ครูขออาสาสมัครออกมาสนทนากัน 2 คู่ คู่แรกสนทนาแบบเป็นทางการ คู่ที่ 2 สนทนาแบบไม่เป็น

ทางการ 
 
 



 

Mr  /ˈmɪstər/ ย่อมาจาก Mister ใช้นำหน้านามสกุล หรือชื่อและนามสกุลของผู้ชาย เช่น 
  Mr Smith  Mr John Smith 

Miss /mɪs/  นำหน้านามสกุล หรือชื่อและนามสกุลของผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน เช่น 
  Miss Wood  Miss Marry Wood 

Mrs  /ˈmɪsɪz/ ใช้นำหน้านามสกุล หรือชื่อและนามสกุลของผู้หญิง 
  Mrs Smith  Mrs Jean Smith 

Ms  /məz/ /mɪz/  ใช้นำหน้านามสกุล หรือชื่อและนามสกุลของผู้หญิง ทั้งที่แต่งงานและยังไม่
แตง่งาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการระบุสถานะการสมรส เช่น  
 Ms Hill   Ms Paula Hill 
โดยตัวย่อ Mr, Mrs และ Ms ถ้าเป็นการเขียนแบบอเมริกัน จะมีจุด ดังนี้ Mr., Mrs., Ms. 
 
10. หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 3 นักเรียนดูภาพและชื่อเรื่องของบทอ่าน ครูถามนักเรียนว่า Why is 

Akiane a special teenager?  ครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียนมาเขียนบนกระดาน จากนั้นครูอธิบายคำศัพท์
สำคัญก่อนการอ่าน เช่น teenager (วัยรุ่น), poet (กวี), motto (คำขวัญ/คติ), goal (เป้าหมาย) 

teenager (n)  young person between the ages of 13 and 19 
poet (n)  someone who writes poems 
motto (n)  saying used to guide someone in life 
goal (n)   aim or ambition 
ต่อมานักเร ียนอ่านบทอ่านอย่างรวดเร็วเพื ่อหาคำตอบ แล้วครูรวบรวมคำตอบจากนักเร ียน                  

และเฉลยคำตอบพร้อมกัน 
11. หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 4 นักเรียนอ่านประโยคที่ให้มา เมื่ออ่านเข้าใจแล้ว ให้เวลานักเรียนสั้น 

ๆ ระบุว่า ประโยคดังกล่าว ถูก (true) หรือผิด (false) จากเนื้อเรื่องท่ีได้อ่าน 
12. ครูเปิด CD จาก Ex. 3 ให้นักเรียนฟังและอ่านเนื้อเรื่องตามไปด้วยในใจ จากนั้นเปิดอีกครั้ง โดย

หยุดทีละประโยค เพ่ือให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม 
13. หนังสือเรียน หน้า 13 กรอบ Check these words นักเรียนอ่านคำศัพท์ และช่วยกันบอก

ความหมาย คำใดที่ไม่รู ้ ให้นักเรียนพยายามเดาความหมายจากเนื้ อเรื ่องที่อ่านก่อน แล้วครูจึงช่วยบอก
ความหมาย เช่น 

special (adj)   different from normal 
painter (n)   someone who creates pictures using paint and a brush 
close (adj) being in a strong personal relationship with someone else 
work hard (phr)  put a lot of effort into something 
believe (v)   have faith in something 



 

  

say (v)    speak 
poor (adj)   having very little money and few possessions 
around the world (phr) on all parts of the planet 
เสร็จแล้วนักเรียนเลือกคำศัพท์มา 5 คำ/วลี แล้วแต่งประโยคมาส่งครู 
14. หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 7 นักเรียนจับคู่เพื่อพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของ

ตนเอง โดยใช้คำถามที่กำหนดให้ เช่น 
 A: How many members are there in your family? 
 B:  There are five members in my family. 
 A:  What are their names? 
 B:  My father’s name is Suthep. My mother’s name is Marisa. My brother’s name is 

Piriya and my sister’s name is Sudarat. 
 A:  How old are they? 
 B:  They are 56, 54, 20 and 10. 
 A:  What do they do? 
 B:  My father is an engineer. My mother is a nurse. My brother is a university student 

and my sister is in primary school.  
ต่อมาครูสุ ่มเรียกนักเรียน 3-4 คู่ ออกมาถาม-ตอบที่หน้าชั ้น  เสร็จแล้วครูอธิบายภาระงานว่า             

ให้นักเรียนนำคำตอบที่ได้มาเขียนเรียบเรียงให้เป็นข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง  ตามตัวอย่าง
จากบทอ่านเรื่อง An Amazing Talent! โดยครูให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน 

8.3 ขั้นสรุป 
1. นักเรียนช่วยกันสรุปว่า ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง นักเรียนควรมีความรู้เรื่อง

ใดบ้าง เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว การใช้ have got จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปหลักการใช้ have 
got คร่าว ๆ  

ต่อมานักเรียนช่วยกันบอกมารยาทในการแนะนำตัวบุคคลอ่ืน เช่น  
ใช้ Mr/Miss/Mrs/Ms + นามสกุล ในกรณีที่เป็นทางการ ใช้ชื่อจริงในกรณีที่ไม่เป็นทางการ เป็นต้น 
 
Have กับ Have got 
ในการกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเจ้าของ ความสัมพันธ์ อาการเจ็บป่วย สามารถใช้ have  หรือ  
have got ก็ได้ แต่ have got  จะนิยมใช้มากกว่าในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะ 
ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English)โดยทั้ง have และ have got มีความหมายเหมือนกัน 
ที่มา: http://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/common-verbs/have-got- and-have 

                   http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv323.shtml 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/learnitv323.shtml


 

2. แบบฝึกหัด (Workbook) นักเรียนทำ Exs. 1-2 หน้า 5 และอ่านทบทวนเรื่อง have got หน้า 25 
แล้วทำ Exs. 1-3 หน้า 26 การบ้าน 
10. สื่อ/ อุปกรณ์/ แหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน Upload 4 ม. 4 
2. แบบฝึกหัด Upload 4 ม. 4 
3. Class Audio CDs ประกอบสื่อฯ ชุด Upload 4 ม. 4 
4. คลิปวิดีโอจาก www.youtube.com ซีดีประกอบบทเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จำนวนนักเรียน............คน 
ด้านความรู้ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ด้านทักษะกระบวนการ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 

ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
...................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
 
 



 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................... .............. 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
  

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  
 
 

 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระท่ี 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มฐ. ต 1.1 ม.4-6/4  
มฐ. ต 1.3 ม.4-6/1  
สาระท่ี 4 :   
มฐ. ต 4.1 ม.4-6/1 

2. สาระสำคัญ 
การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้การเขียนประโยคโดยใช้ present 

simple ช่วยให้เข้าใจเรื่องที่ฟัง ตลอดจนสามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเองได้ถูกต้อง
และเหมาะสม  
3. สาระการเรียนรู้ 

1. คำศัพท์และสำนวนภาษา (Vocabulary & Idioms) : everyday activities (get up, have a 
shower, get dressed, have breakfast, go to school, have lunch, lessons finish, get home, do my 
homework, have dinner, watch TV, go to bed) 

2. Pronunciation 
- final sound /s/, /z/, /iz/   

3. Grammar:  
- present simple 

4. Functions: 
- describing everyday activities  

    5.    Language Skills 
        - Listening: ฟังเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ 
        - Speaking:  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน 

    - Writing: เขียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                     รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                    ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Daily routines     เวลา 1 ชั่วโมง 

 



 

 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ความรู้ (Knowledge) 
1. ตอบคำถามจากการฟังได้ 

ทักษะกระบวนการ (Practice) 
 1. พูดและเขียนบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเองและผู้อื่นได้ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. หลักฐานการเรียนรู้ หรือร่องรอยของการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านความรู้ ตอบคำถามจาก
การอ่าน 

ตรวจการตอบ
คำถามจากการฟัง 

หนังสือเรียน ร้อยละ 60 

ด้านทักษะ/ 
กระบวนการ 

เขียนบรรยายสั้น 
ๆ เกี่ยวกับ
ครอบครัวของ
ตนเอง 

ประเมินการเขียน
บรรยายก ิจว ั ตร
ป ร ะ จ ำ ว ั น ข อ ง
ตนเองและผู้อ่ืน  

แบบประเมินงาน
เขียน 
 

ร ะ ด ั บ ค ุ ณ ภ า พ 
พอใช้ 
 
 

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมนักเรียน สังเกตพฤติกรรม
บ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ ผ่าน 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
8.1 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

1. นักเรียนเล่นเกม Bingo เพ่ือทบทวนการพูดบอกเวลา โดยทำตาราง 9 ช่อง ลงในกระดาษ จากนั้น 
เขียนเวลาที่ลงท้ายด้วย 15, 30 และ 45 นาที ลงในแต่ละช่อง แล้วนักเรียนผลัดกันจับฉลากและพูดบอกเวลา 
นักเรียนที่มีเวลาตามที่เพื่อนอ่าน ให้ขีด  ทับภาพดังกล่าว คนที่ขีด  ได้ครบ 3 ช่องก่อนในแนวใดก็ได้ ให้
ตะโกนว่า Bingo 
   2. ครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน เช่น 
   T: What time do you usually get up? 
   S1: I usually get up at 6 o’clock. 
   T: What time do you usually have a shower? 
   S2: I usually have a shower at 6:30. 



 

   T: What time do you have breakfast? 
   S3: I usually have breakfast at 7 o’clock. 

3. นักเรียนช่วยกันบอกกิจวัตรประจำวันที่นักเรียนทำเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเข้านอน 
ครูเขียนกิจกรรมที่นักเรียนบอกบนกระดาน  ครูอาจช่วยนักเรียนด้วยการเขียนคำกริยาต่อไปนี้บนกระดาน 

go …      have … 
get …     do … 
แล้วครูนำคำตอบที่ได้จากนักเรียนมาเขียนบนกระดาน ดังนี้ 
go    +  to school, to work, to bed, home  
have  +  breakfast, lunch, dinner, a shower/a bath  
get  + up, dressed  
do  + homework, (the) housework 
เสร็จแล้วครูกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันคิดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช้คำกริยา 4 ตัวบน

กระดาน ครูเขียนวลีเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่นักเรียนบอกเพิ่มเติม เช่น brush your hair/teeth, watch 
TV 

8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 
1. หนังสือเรียน หน้า 14 Ex. 1a นักเรียนดูวลี A-L ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวัน แล้วอ่านออก

เสียงพร้อมกัน 
   จากนั้นครูเปิด CD ให้นักเรียนฟัง โดยครูหยุด CD เป็นระยะ ๆ เพื่อให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
ตาม ครูสังเกตและตรวจสอบว่า นักเรียนออกเสียงถูกต้องหรือไม่ แล้วสุ่มเรียกนักเรียนบางคนอ่าน 
ออกเสียงให้เพื่อน ๆ ฟัง  หลังจากนั้นนักเรียนจับคู่วลีกับภาพ ครูขออาสาสมัครบอกคำตอบคนละ 3 คำตอบ 
นักเรียนตรวจสอบคำตอบร่วมกัน หากมีคำตอบที่ไม่ถูกต้องครูจึงบอกคำตอบให้   

2. หนังสือเรียน หน้า 14 Ex. 1b  นักเรียนดูภาพใน Ex. 1a อีกครั้ง และนำวลี A-L เติมลงในช่องว่าง 
ในแต่ละข้อความในภาพให้ถูกต้อง  เสร็จแล้วครูเปิด CD ให้นักเรียนตรวจคำตอบ และสุ่มเรียก

นักเรียนหลาย ๆ คน อ่านประโยคทั้งหมดอีกครั้ง  
3. ครูเขียนประโยคใน Ex. 1b ที่เติมคำสมบูรณ์แล้ว 2-3 ประโยคบนกระดาน เช่น  
 I get up at 7 o’clock in the morning. 
 Lessons start at 8 o’clock. 
 After that we have breakfast. 
ครูถามนักเรียนว่า ประโยคเหล่านี้บอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อได้คำตอบว่า เหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นเป็นประจำแล้ว  ครูถามนักเรียนว่า  tense ที่ใช้บอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำคือ tense อะไร 
(present simple) 

4. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 2a นักเรียนอ่านออกเสียงตัวอย่างประโยคในตาราง   



 

 จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำว่า habits/routines/permanent states ตามครู ครูให้
นักเรียนช่วยกันอธิบายว่าคำท้ังสามหมายถึงอะไร 

  habits (นิสัย)    routines (กิจวัตรประจำวัน)  
   permanent states (เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดข้ึนถาวร ไม่ใช่แค่ชั่วขณะหนึ่ง)  
 แล้วนักเรียนยกตัวอย่างการกระทำในแต่ละหัวข้อ เช่น 
  Habits/Routines: They usually play football on Sunday. 
     My mother usually gets up at 6 o’clock. 
  Permanent states:   Sophie works as a travel writer. 
     They live in London.  
5. ครูสอนคำว่า verb แล้วให้นักเรียนหาคำกริยาต่าง ๆ ในตารางในหนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 2a  

ครูเขียนคำกริยาทั้งหมดที่นักเรียนบอกบนกระดาน  
ต่อมาครูเขียนหัวข้อ ประธานเอกพจน์ และประธานพหูพจน์ + I/You ครูบอกคำกริยาแล้วให้
นักเรียนออกมาเขียนรูปของคำกริยาที่ถูกต้องสอดคล้องกับประธาน เช่น 

    ประธานเอกพจน์  ประธานพหูพจน์ + I/You 
    has    have 
    does    do 
    goes    go 
    lives    live 
    watches   watch 
    finishes    finish 
6. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 2b นักเรียนทำ Ex. 2b ด้วยตนเอง จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมา

เขียนคำตอบบนกระดาน และให้เพ่ือน ๆ ในห้องช่วยกันตรวจคำตอบ  
7. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 3 ครูอธิบายว่า คำกริยาที่ลงท้ายด้วย -s เหมือนกัน แต่เวลาออกเสียง 

อาจจะออกเสียงไม่เหมือนกัน โดยเสียง -s ท้ายคำกริยา สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 เสียง คือ เสียง /s/, /z/, 
/iz/ เช่น books, words, watches 
 จากนั้นนักเรียนดูคำในตาราง แล้วครูเปิด CD โดยหยุด CD หลังคำกริยาแต่ละคำ เพื่อให้นักเรียน             
ขีดลงในช่องให้ถูกต้อง ครูเปิด CD อีก 1-2 ครั ้ง เพื ่อให้นักเรียนตรวจคำตอบ เสร็จแล้วครูทำตาราง
เช่นเดียวกับในหนังสือเรียนไว้บนกระดาน  แล้วให้นักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบ    
 ต่อมาครูเปิด CD อีกครั้ง และให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตาม CD พร้อม ๆ กัน สุดท้ายครูอธิบาย
หลักในการออกเสียงให้นักเรียนฟังคร่าว ๆ 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา:  http://www.grammar.cl/english/pronunciation-final-s.htm 

8. นักเรียนดูเนื้อเรื่องใน Ex. 1a อีกครั้ง จากนั้นครูบอกว่า เด็กผู้ชายในภาพมีชื่อว่า Peter แล้วให้
นักเรียนจับคู่กัน ฝึกเล่าเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของ Peter ครูย้ำให้นักเรียนออกเสียงคำกริยา 

 เติม -s/-es ให้ชัดเจน เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน 1-2 คน ออกมาเล่าที่หน้าชั้น เช่น 
Peter gets up at 7  o’clock in the morning. First, he takes a shower. Then, he gets 
dressed.  After that he has breakfast with his family. Then, he goes to school. 
Lessons start at 8 o’clock. He has lunch with his friends in the school canteen at 12 
o’clock. Lessons finish at half past three. He gets home from school at 4  o’clock. 
He does his homework in the afternoon. Then, he has dinner. After that, He watches 
TV. Finally, he goes to bed at 10 o’clock. 

 นักเรียนเล่นเกม Chain Statements โดยครูเขียนคำต่อไปนี้บนกระดาน first, then, after that 
จากนั้นแบ่งนักเรียนเป็น 2 ทีม แต่ละทีมส่งตัวแทนมาครั ้งละ 3 คน ให้พูดประโยคต่อเนื ่องกันโดยใช้ 
sequence words บนกระดาน ทีมท่ีพูดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง จะไม่ได้คะแนน เช่น    

 First, I have breakfast. Then, I go to school. After that, I have a shower. (ไม่ได้คะแนน) 
 Frist, I have a shower. Then, I have breakfast. After that, I go to school. (ได้ 1 คะแนน) 
9. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 4 นักเรียนผันคำกริยาในแต่ละข้อให้ถูกต้องตามประธานของประโยค ครู

ตรวจคำตอบพร้อมกันกับนักเรียน 
10. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 5 นักเรียนนำคำกริยาในวงเล็บเติมลงในช่องว่าง โดยผันคำกริยาตาม

ประธานให้ถูกต้อง จากนั้นเฉลยคำตอบร่วมกัน เสร็จแล้วนักเรียนอ่านคนละ 1 ประโยค 
11. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 6 ครูอธิบายว่า นักเรียนจะได้ฟังบทสนทนาระหว่างแม่กับลูก ได้แก่ 

Henry และ Martha เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของพวกเขา จากนั้นครูแนะนำวิธีการฟังเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะให้
นักเรียน ดังนี้ 

 - อ่านประโยค และขีดเส้นใต้คำสำคัญ  



 

 - เมื่อเปิด CD แล้ว ให้ฟังอย่างตั้งใจ พยายามฟังเพื่อหาคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียง
กัน หรือประโยค/วลีที่กล่าวซ้ำในรูปแบบที่แตกต่างออกไป  

 ครูย้ำกับนักเรียนว่า นักเรียนไม่จำเป็นต้องฟังออกทุกคำ เน้นที่จุดประสงค์หลักของการฟัง คือ การ
ฟังเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ  

 หลังจากนั้นครูเปิด CD ให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ให้นักเรียนตั้งใจฟัง ครั้งที่ 2 ฟังแล้ว
วงกลมรอบคำตอบที่ถูกต้อง เสร็จแล้วครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียนและเฉลยคำตอบพร้อมกัน 

12. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 7a นักเรียนอ่านคำบอกลำดับ (sequence words) จากข้อความใน
กรอบ แล้วช่วยกันหาตัวอย่างของคำบอกลำดับจากการ์ตูนใน Ex. 1 หน้า 14 

13. ครูถามนักเรียนว่า ในการเล่าเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น นักเรียนจะทำอย่างไรเพ่ือให้
ผู้อ่านหรือผู้ฟังรู้ว่า เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องใน Ex. 1a อีกครั้ง เพื่อหา
คำตอบ เมื่อได้คำตอบว่า first, then, after that แล้ว ครูอธิบายว่า คำเหล่านี้ เรียกว่า sequence words 
และยกตัวอย่างให้นักเรียนดูบนกระดาน 

 First, I get up. Then, I have a shower. Next, I get dressed. After that, I have breakfast. 
Finally, I go to school. 

 ครูให้นักเรียนอ่านประโยคบนกระดาน และถามว่า ทำไมเราถึงใช้ first, next, then, after that, 
finally  (We use sequence words to show the order in which things happen.)  
 ต่อมาครูอธิบายเพิ่มเติมว่า เราจะใช้ first กล่าวถึงเหตุการณ์แรกท่ีเกิดขึ้น เหตุการณ์ต่อ ๆ มาจะใช้  
คำว่า next, then หรือ after that  ส่วนเหตุการณ์สุดท้าย เราสามารถใช้คำว่า finally เพื่อให้ชัดเจนขึ้นว่า
เป็นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นสุดท้าย 

14. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 7b นักเรียนเขียนบรรยายกิจวัตรประจำวันของตนเอง โดยใช้ 
sequence words และวลีใน Ex. 1a เมื่อเขียนเสร็จ นักเรียนจับคู่กัน และผลัดกันอ่านข้อความของตนเองให้
เพื่อนฟัง เสร็จแล้วครูสุ ่มเรียกนักเรียน 1 คู่ ออกมาอ่านข้อความของตนเองให้เพื่อนทั้งห้องฟัง ต่อมาครู
มอบหมายให้นักเรียนไปตกแต่งข้อความของตนเองให้สวยงาม ด้วยการวาดภาพประกอบเหมือนอย่างใน Ex. 
1a เพ่ือทำเป็นชิ้นงาน My daily routine  

 นักเรียนทำงานคู่ ผลัดกันอ่านคำตอบของตนเองใน Ex. 7b ให้เพื่อนฟัง จากนั้นเขียนคำตอบของ
เพื่อนใหม่ แล้วพูดรายงานคำตอบให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง เสร็จแล้วครูสุ ่มเรียกนักเรียน 3-4 คน ออกมาพูด
รายงานคำตอบหน้าชั้นเรียน  

8.3 ขั้นสรุป 
1. ครูถามนักเรียนว่า ถ้าเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน เราจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง เช่น 

present simple คำกริยาที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวัน จากนั้นนักเรียนช่วยกันสรุปหลักการใช้ present 
simple  



 

2. แบบฝึกหัด (Workbook) นักเรียนทำ Ex. 3 หน้า 5 และอ่านทบทวนการใช้ present simple 
หน้า 25 แล้วทำ Ex. 4 หน้า 26 เป็นการบ้าน 
9. สื่อ/ อุปกรณ์/ แหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน Upload 4 ม. 4 
2. แบบฝึกหัด Upload 4 ม. 4 
3. Class Audio CDs ประกอบสื่อฯ ชุด Upload 4 ม. 4 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จำนวนนักเรียน............คน 
ด้านความรู้ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ด้านทักษะกระบวนการ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 

ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................... .........................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 

 
ลงชื่อ..................................................................... 



 

        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
 
 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ..................................... 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ......................................... 



 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  
 
 

 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระท่ี 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/2, ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.2:    ต 1.2 ม. 4-6/1, ต 1.2 ม. 4-6/4, ต 1.2 ม. 4-6/5 
มาตรฐาน ต 1.3:    ต 1.3 ม. 4-6/1   
สาระท่ี 2 : ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1:    ต 2.1 ม. 4-6/1   
มาตรฐาน ต 2.2:    ต 2.2 ม. 4-6/2   
สาระท่ี 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
มาตรฐาน ต 4.1:    ต 4.1 ม. 4-6/1 

2. สาระสำคัญ 
การเรียนรู ้คำศัพท์เกี ่ยวกับวิชาที ่เร ียน การใช้ present simple ประโยคที ่ใช้แสดงความชอบและ              

ความคิดเห็น ช่วยให้เข้าใจเรื่องที่ฟังและอ่าน พูดแสดงความชอบและความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่เรียน และ
เขียนบรรยายเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตของตนเองกับบุคคลอ่ืน  
3. สาระการเรียนรู้ 

1. คำศัพท์และสำนวนภาษา (Vocabulary & Idioms) : school subjects (maths, history, art, 
science, geography, ICT (information  & communication technology), English, music, PE); nouns 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                     รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                    ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง School days      เวลา 2 ชั่วโมง 

 



 

(village, electricity, hot meal, wood, bed net, mosquito); verbs (share books, do chores, fetch 
water, protect, share the bed); adjective (lucky); preposition (under); phrase (doesn’t mind) 

2. Pronunciation 
- word stress 

3. Grammar:  
- present simple, like, think   

4. Functions: 
- expressing likes/dislikes and opinions 
- talking about school subjects 
- describing daily routine     

    5.    Language Skills 
         Listening: ฟังเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ 
           Speaking: พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ชอบ 
   พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต 
           Reading:  อ่านจับใจความและตั้งชื่อเรื่องใหม่ 
           Writing: เขียนบรรยายเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตของตนเองกับบุคคลอ่ืน 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ความรู้ (Knowledge) 

1. อ่านออกเสียงข้อความสั้น ๆ ได้ 
2. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านได้ 

ทักษะกระบวนการ (Practice) 
 1. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ชอบและชีวิตประจำวันได้ 
        2. เขียนบรรยายเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตของตนเองกับบุคคลอ่ืนได้ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. หลักฐานการเรียนรู้ หรือร่องรอยของการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 



 

เป้าหมาย หลักฐาน 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านความรู้ - อ่านออกเสียง
ข้อความสั้น ๆ  
 
- ตอบคำถามจาก
การฟังและอ่าน 

- ประเมินการอ่าน
ออกเสียงบทอ่าน
เรื่อง Lifestyles 
- ตรวจการตอบ
คำถามจ ากกา ร
อ่านและฟัง 

แบบประเมินการ
อ่านออกเสียง 
 
- หนังสือเรียน 

- ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
 
- ร้อยละ 60 

ด้านทักษะ/ 
กระบวนการ 

- พูดขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา
ที่ชอบและ
ชีวิตประจำวัน 
 
- เขียนบรรยาย 
เพ่ือเปรียบเทียบ
รูปแบบการดำเนิน
ชีวิตของตนเองกับ
บุคคลอื่น 

- ประเมินการพูด
ขอและให ้ข ้อมูล
เกี่ยวกับวิชาที่ชอบ
แ ล ะ ก ิ จ ว ั ต ร
ประจำวัน 
- ประเมินการเขียน 
บ ร ร ย า ย แ ล ะ
เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ
รูปแบบการดำเนิน
ชีวิตของตนเองกับ 
Kagai 

- แบบประเมินการ
พูด 
 
 
 
- แบบประเมินการ 
เขียน 

- ระด ับค ุณภาพ 
พอใช้ 
 
 
 
- ระดับคุณภาพ  
พอใช้ 
 
 

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมนักเรียน สังเกตพฤติกรรม
บ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ ผ่าน 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
8.1 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับชีวิตในโรงเรียน ดังนี้ 
    When does your school start? My school starts at … 
    When does your school finish? My school finishes at … 
    Where do you have lunch? I have lunch at the school canteen. 
   2. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนเรียนวิชาอะไรบ้างในโรงเรียน แล้วนักเรียนรู้หรือไม่ว่า วิชาเหล่านี้ 
ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร จากนั้นครูบอกว่า วันนี้นักเรียนจะได้ฝึกพูดเกี่ยวกับวิชาที่ชอบ และเปรียบเทียบ
รูปแบบการดำเนินชีวิตของตนเองกับคนในอีกประเทศหนึ่ง 



 

8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 
1. หนังสือเรียน หน้า 16 Ex. 1a นักเรียนดูคำศัพท์เก่ียวกับชื่อวิชาเรียนต่าง ๆ ครูถามความหมายของ

คำศัพท์ เพื ่อตรวจสอบความเข้าใจ เช่น maths (เลข), history (ประวัติศาสตร์), art (ศิลปะ), science 
(วิทยาศาสตร์), geography (ภูมิศาสตร์),  English (ภาษาอังกฤษ), music (ดนตรี) 
   ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า PE ย่อมาจาก physical education ซึ่งก็คือ วิชาพลศึกษา ส่วน ICT ย่อมา
จาก information and communication technology คือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ครูสังเกตว่า นักเรียนออกเสียงคำว่า science, history และ geography ถูกต้องหรือไม่ เพราะท้ัง 
สามคำนี้ คนไทยมักออกเสียงผิด และสอนให้นักเรียนออกเสียงให้ถูกต้อง 

   science  /ˈsaɪəns/  geography /dʒiˈɒɡrəfi/  

   history   /ˈhɪstri/ 
   ครูอธิบายว่า พยัญชนะ c ในคำว่า science จะไม่ออกเสียง ซึ ่งเหมือนกับในคำว่า scissors 
(กรรไกร), scene (ฉาก), muscle (กล้ามเนื้อ)   
   ต่อมาครูอธิบายวิชาอื่น ๆ ที่นักเรียนเรียนเพิ่มเติมในโรงเรียน เช่น Thai language (ภาษาไทย), 
social studies (สังคมศึกษา), career and technology (การงานอาชีพและเทคโนโลยี), physics (ฟิสิกส์), 
biology (ชีววิทยา), chemistry (เคมี)  
   เสร็จแล้วครูเปิด CD ให้นักเรียนฟัง และฝึกออกเสียง โดยหยุดเป็นระยะเพื่อให้นักเรียนฝึกออก
เสียง  

2. หนังสือเรียน หน้า 16 Ex. 2 นักเรียนดูตารางที่ให้มา แล้วช่วยกันอธิบายโครงสร้างของประโยค
ปฏิเสธและคำถามของ present simple โดยครูอธิบายเพิ่มเติมว่า verb to do ที่นำเข้ามาช่วยทำให้เป็น
ประโยคปฏิเสธและคำถามนั้นจะต้องผันรูปตามประธาน ดังนี้ 

 do    - ใช้ร่วมกับประธานเอกพหูพจน์ เช่น we, they รวมทั้ง I และ You 
 does - ใช้ร่วมกับประธานเอกพจน์ เช่น he, she, it 
 เมื่อนำ verb to do มาช่วยทำให้เป็นประโยคปฏิเสธและคำถามแล้ว คำกริยาต้องอยู่ในรูป base 

form หรือช่องที่ 1 เสมอ เช่น 
 บอกเล่า  Peter likes art and history. 
 ปฏิเสธ  Peter doesn’t like art and history. 
 คำถาม  Does Peter like art and history? 
 เสร็จแล้วครูให้เวลานักเรียนสั้น ๆ เติมคำลงในช่องว่างในประโยค 1-5 ครูรวบรวมคำตอบจาก

นักเรียนและเขียนเฉลยบนกระดาน 
3. หนังสือเรียน หน้า 16 Ex. 3a นักเรียนดูตารางเรียนของ Tanya และ Mark แล้วครูถามคำถาม

นักเรียนเกี่ยวกับตารางเรียนดังกล่าว เช่น 
 T:  What does Tanya have at 8:30? 



 

 S1:  She has maths. 
 T:  Does Mark have art at 11:40? 
 S2:  No, he doesn’t have art at 11:40. He has PE at 11:40. 
 T:  When do Mark and Tanya have a break? 
 S3:  They have a break at 10:25.  
 ต่อมานักเรียนอ่านประโยค 1-5 และตัวอย่างคำตอบ ครูบอกนักเรียนว่า ประโยคทั้งหมดให้ข้อมูล 

ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตารางเรียนของ Tanya และ Mark ให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้อง  
 ครูให้เวลานักเรียนสั้น ๆ ทำกิจกรรม เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนรายงานคำตอบ แล้วครูเขียน

คำตอบที่ถูกต้องบนกระดาน เพ่ือให้นักเรียนตรวจ  
4. หนังสือเรียน หน้า 16 Ex. 3b ให้เวลานักเรียน 1-2 นาที เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง จากนั้นครู

สุ่มเรียกนักเรียนทีละ 2 คน ให้คนหนึ่งถาม อีกคนพูดตอบ ครูย้ำกับนักเรียนที่เป็นคนถามว่า ให้ขึ้นเสียงสูงที่
ท้ายประโยคที่เรียกว่า rising intonation ในประโยคคำถามแบบ yes/no questions เช่น   

Does Tanya like maths?   Does Mark like art?  

 Do Tanya and Mark speak English? Do you like history?  
 เสร็จแล้วครูเขียนคำตอบที่ถูกต้องบนกระดาน 
5. ครูสอนคำคุณศัพท์ต่อไปนี้ easy (ง่าย), difficult (ยาก), interesting (น่าสนใจ) และ fun (สนุก) 

จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนลุกข้ึนยืนและถามครูเก่ียวกับวิชาที่ชอบ โดยใช้โครงสร้าง Do you like …?  แล้วครู
พูดตอบ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น โดยใช้โครงสร้าง I think it is … เช่น 

 S1: Do you like maths?  T: No, I don’t. I think it’s difficult. 
 S2: Do you like science?  T: Yes, I think it’s interesting. 
 S3: Do you like music?  T: Yes, I think it’s fun. 

 จากนั้นนักเรียนจับคู่กัน พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่ชอบ และแสดงความคิดเห็นประกอบด้วย               
ครูเดินสังเกตเพ่ือให้คำแนะนำที่จำเป็น  
 6. หนังสือเรียน หน้า 16 Ex. 1b ครูอธิบายว่า นักเรียนจะได้ฟังบทสนทนาสั้น ๆ ระหว่างคน 4 คน 
ได้แก่ Peter, Ann, Louise และ Mark สนทนากันเกี่ยวกับวิชาที่ชอบ จากนั้นครูถามนักเรียนว่า ถ้าเราจะถาม
ว่า ชอบเรียนวิชาอะไร เราจะถามว่าอย่างไร ครูรวบรวมคำตอบและเขียนบนกระดาน เช่น 
 What school subjects do you like? I like … . 
 What is your favourtie subject?  My favourite subject is … . 
 Do you like …?    Yes, I do./No, I don’t. 



 

 จากนั้นครูอธิบายว่า ให้นักเรียนฟังและขีด ลงในกรอบสี่เหลี่ยมหลังชื่อวิชาที่แต่ละคนชอบ      
โดยจะมีบางคนที่ชอบมากกว่า 1 วิชา เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว ครูเปิด CD ให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง และทำกิจกรรม 
เสร็จแล้วครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียนและเขียนเฉลยบนกระดาน 
 7. หนังสือเรียน หน้า 16 Ex. 1c ครูส ุ ่มถามนักเรียนว่า What school subjects do you like? 
จากนั้นให้นักเรียนจับคู่กันฝึกถาม-ตอบ แล้วเขียนวิชาที่ตนเองชอบและไม่ชอบลงในช่องว่างที่ให้มา 
 8. ครูนำ Tapes script ของ Ex. 1b มาติดบนกระดาน แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แต่ง 
บทสนทนาคล้าย ๆ กับใน Typescript โดยใช้ข้อมูลตามความเป็นจริงของตนเอง และฝึกซ้อมสนทนากัน ครู
เดินสังเกตและสุ่มเรียกนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงที่หน้าชั้น 

8.3 ขั้นสรุป 
1. นักเรียนช่วยกันสรุปว่า การพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ชอบ จำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง  ครูเขียน 
2. แบบฝึกหัด (Workbook) นักเรียนทำ Ex. 4 หน้า 5 เป็นการบ้าน 

ชั่วโมงที่ 2 
 8.1 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. ครูทบทวนคำคุณศัพท์ easy, difficult, interesting และ fun ด้วยการให้นักเรียนพูดประโยคแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เช่น I think music is easy. 
 2. นักเรียนเล่นเกม Noughts and Crosses (หรือ tic-tac-toe) ซึ่งมีวิธีการเล่นคล้ายเกม OX ของ
ไทย ด้วยการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม จากนั้นครูเขียนชื่อวิชาลงในตาราง 9 ช่อง บนกระดาน แล้วให้แต่ละ
ทีมผลัดกันแต่งประโยคบอกวิชาที่ชอบและไม่ชอบ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นประกอบ เช่น I like maths 
because it is fun. ทีมท่ีแต่งประโยคได้ถูกต้องจะมีสิทธิ์ทำเครื่องหมายของทีมตนเอง คือ O หรือ X ลงในช่อง
คำศัพท์ที่แต่งประโยคได้  ทีมที่ทำเครื่องหมายได้ครบ 3 ช่องติดต่อกันก่อนในแนวใดก็ได้ เป็นทีมที่ชนะ 
 8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 

1. หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 4a นักเรียนดูตารางและอ่านข้อความที ่ให้มาพร้อมกัน ครูถาม
ความหมายของแต่ละข้อความเพื ่อตรวจสอบความเข้าใจ เช่น do chores (ทำงานบ้าน), chat online 
(สนทนาออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต) จากนั้นครูบอกว่า นักเรียนจะได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต
ของเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่า Kagai ซึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศ Kenya แล้วครูสอนคำศัพท์ก่อนการฟัง เช่น 

  electricity (n)  /ˌel.ɪkˈtrɪs.ə.ti/ ไฟฟ้า 

  mosquito (n) /məˈskiː.təʊ/ ยุง 
  ครูเน้นให้นักเรียนออกเสียงให้ถูกต้อง โดยให้นักเรียนออกเสียงตามครูหลาย ๆ ครั้ง ต่อมาครู
อธิบายคำศัพท์เพ่ิมเติม  เช่น 
  doesn’t mind (phr)    ไม่รังเกียจ 
  bed net (n) หรือ mosquito net (n)  มุ้ง 
  fetch (v)     ไปเอามา, นำมา 



 

  เสร็จแล้วครูเปิด CD ให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง และขีด  ข้อความที่เป็นจริง ในช่องของ Kagai                
สุดท้ายครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียนและเฉลยคำตอบพร้อมกัน 
  ต่อมานักเรียนดูตารางอีกครั้ง ในครั้งนี้ ให้นักเรียนขีด ข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง 
ในช่อง You เมื่อนักเรียนทำเสร็จ ครูให้นักเรียนจับคู่ พูดถาม-ตอบกัน เช่น 
  S1: Do you live in a small village? 
  S2: Yes, I do. 
  ครูเดินสังเกต และให้คำแนะนำที่จำเป็น 

2. หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 4b นักเรียนช่วยกันบอกความหมายของชื่อเรื่อง Lifestyles (วิถีชีวิต
หรือรูปแบบการดำเนินชีวิต) จากนั้นครูอธิบายว่า บทอ่านนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนได้ฟังไปใน Ex. 4a จากนั้นครู
เปิด CD อีกครั้ง และให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องตามไปด้วย แล้วครูให้เวลานักเรียนสั้น ๆ ตั้งชื่อเรื่องของบทอ่าน
ใหม่ เสร็จแล้วครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียน ครูเขียนชื่อเรื่องที่นักเรียนบอกบนกระดาน แล้วให้นักเรียนทุก
คนช่วยกันเลือกชื่อเรื่องท่ีเหมาะสมกับเนื้อเรื่องมากท่ีสุด 1 ชื่อ 

3. ครูเปิด CD จาก Ex. 4a ให้นักเรียนอ่านบทอ่านอีก 1-2 ครั้ง โดยเน้นให้นักเรียนออกเสียงและแบ่ง
วรรคตอนในการอ่านให้ถูกต้อง จากนั้นครูให้เด็กเก่งจับคู่กับเด็กอ่อน เพ่ือให้เด็กเก่งช่วยเหลือเพ่ือนในการอ่าน
ออกเสียง 

4. หนังสือเรียน หน้า 17 กรอบ Check these words นักเรียนอ่านคำศัพท์ในกรอบ และช่วยกันบอก
ความหมาย   

ต่อมานักเรียนเลือกคำศัพท์มา 5 คำ/วลี แล้วแต่งประโยคมาส่งครูเป็นการบ้าน 
5. หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 4c นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องอีกครั้ง แล้วจับคู่กับเพ่ือนเพื่อช่วยกันตั้งคำถาม

แบบ yes/no question เกี่ยวกับเนื้อเรื่องดังกล่าว โดยครูให้นักเรียนอ่านตัวอย่างที่ให้มาพร้อมกัน แล้วให้เวลา
นักเรียนทำงาน ครูเดินไปรอบ ๆ ชั้นเรียน เพื่อสังเกตและให้แนะนำ เสร็จแล้วให้นักเรียนฝึกถาม-ตอบกัน 
สุดท้ายครูสุ่มเรียกนักเรียนถามคำถามท่ีตนเองแต่งกับเพ่ือนคนอ่ืน ๆ  

6. หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 5 ครูบอกให้นักเรียนเขียนข้อความสั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบ                     
การดำเนินชีวิตของนักเรียนกับ Kagai ครูให้เวลานักเรียนในการเขียนโดยครูอาจช่วยทบทวนการใช้ but และ 
too ก่อน โดยอธิบายว่า but ใช้เชื่อมข้อความที่แสดงความขัดแย้ง เช่น 

  He plays football but I play basketball. 
 ส่วน too มีความหมายว่า also ใช้ในการเพ่ิมข้อมูล โดยมักจะวางไว้ท้ายประโยค เช่น 
  He likes maths. I like maths too. 
 เมื่อนักเรียนเขียน first draft  เสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนตรวจทานความถูกต้องในเรื่องการสะกดคำ 

ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน  แล้วลอกงานเขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่เพ่ือนำมาส่งครู 
 8.3 ขั้นสรุป 



 

 1. นักเรียนจับคู่กัน ผลัดกันอ่านงานเขียนของตนเองให้เพื่อนฟัง จากนั้นครูสุ ่มเรียกนักเรียน                  
2-3 คน ยืนขึ้นอ่านงานเขียนของตนเอง 
 2. นักเรียนช่วยกันสรุปว่า ในการเขียนบรรยายรูปแบบการดำเนินชีวิตและกิจวัตรประจำวัน รวมทั้ง
การพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ชอบ นักเรียนจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง เช่น present simple คำศัพท์
เกี่ยวกับวิชาที่เรียน คำศัพท์เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและกิจวัตรประจำวัน ครูอาจให้นักเรียนออกมาทำ 
mind map บนกระดาน เพ่ือสรุปความรู้ที่เรียน 
 3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มไปดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักเรียนใน
ประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร แล้วเขียนเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินชีวิตของนักเรียนไทยและ
อังกฤษมาส่งครู ครูอาจแนะนำคลิปวิดีจาก www.youtube.com ให้นักเรียน เช่น 
 This is Britain - School เขา้ไปที่ https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0 
 Schools in Great Britain เข้าไปที่ https://www.youtube.com/watch?v=PkoqCLZEHOM 
 4. แบบฝึกหัด (Workbook) นักเรียนทำ Ex. 5 หน้า 6 และอ่านการใช้ adverbs of frequency 
หน้า 26แล้วทำ Ex. 5 หน้า 27 เป็นการบ้าน 
9. สื่อ/ อุปกรณ์/ แหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน Upload 4 ม. 4 
2. แบบฝึกหัด Upload 4 ม. 4 
3. Class Audio CDs ประกอบสื่อฯ ชุด Upload 4 ม. 4 
4. คลิปวิดีโอจาก www.youtube.com 

 
 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จำนวนนักเรียน............คน 
ด้านความรู้ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ด้านทักษะกระบวนการ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0
https://www.youtube.com/watch?v=PkoqCLZEHOM


 

ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
...................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
 
 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ............... 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 



 

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

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

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

............................................................................................................................. ............................................. 
 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ 
............................................................................................................................. ............................................. 
......................................................................... ................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ......................................... 

 
ลงชื่อ.................................................................. ... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  

 
 

 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระท่ี 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.2:    ต 1.2 ม. 4-6/1, ต 1.2 ม. 4-6/4 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                     รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                    ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Evenings out      เวลา 2 ชั่วโมง 

 



 

มาตรฐาน ต 1.3:    ต 1.3 ม. 4-6/2     
สาระท่ี 2 : ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1:    ต 2.1 ม. 4-6/1   
สาระท่ี 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
มาตรฐาน ต 4.1:    ต 4.1 ม. 4-6/1 

2. สาระสำคัญ 
การเรียนรู้คำศัพท์ การใช้คำบุพบท in/on/at  การพูดเชิญ ตอบรับ และปฏิเสธการเชิญ ช่วยให้เข้าใจเรื่อง

ที่ฟังและอ่าน แล้วเขียนสรุปใจความสำคัญ รวมทั้งพูดและเขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันได้  
3. สาระการเรียนรู้ 

1. คำศัพท์และสำนวนภาษา (Vocabulary & Idioms) : places to go (sports centre, shopping 
centre, exhibition centre, museum, fast food restaurant, stadium, opera house, art gallery, 
concert hall, cinema); nouns (junk food, tips, teen, bowl, glass, biscuits, tune, couch potato); 
verbs & phrases (change habits, become, contain fat, start a healthy lifestyle); adjectives 
(valuable, healthy, wise, hungry, delicious, tasty); quantifier (plenty of); phrasal verbs (give 
up, turn on, get off) 

2. Pronunciation 
- word stress 

3. Grammar:  
- prepositions of time (at, on, in) 

4. Functions: 
- inviting, accepting and declining 
- summarising 

    5.    Language Skills 
         Listening: ฟังเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ 
          Speaking:  พูดเชิญ ตอบรับ และปฏิเสธการเชิญ 
          Reading:  อ่านและสรุปใจความสำคัญ 
          Writing: เขียนเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของเพ่ือนที่เป็น couch potato 
   เขียนสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน   
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 



 

ความรู้ (Knowledge) 
1. พูด/เขียนสรุปใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นจากการอ่านได้ 

ทักษะกระบวนการ (Practice) 
 1. พูดเชิญ ตอบรับ และปฏิเสธการเชิญได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
        2. เขียนบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของเพ่ือนที่เป็น couch potato ได้ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. หลักฐานการเรียนรู้ หรือร่องรอยของการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านความรู้ - พูด/เขียนสรุป
ใจความสำคัญและ
แสดงความคิดเห็น
จากการอ่าน 

- ตรวจการตอบ
คำถามจ ากกา ร
อ่านและเขียนสรุป
เรื่องท่ีอ่าน 
- ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร
แสดงบทสนทนา 

- หนังสือเรียน  
 
 
 
- แบบประเมินการ
แสดงบทบาท
สมมติ/บทสนทนา 

- ร้อยละ 60 
 
 
 
- ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
 

ด้านทักษะ/ 
กระบวนการ 

- พูดเชิญ ตอบรับ 
และปฏิเสธการ
เชิญ  
- เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับรูปแบบ
การดำเนินชีวิต
ของเพ่ือนที่เป็น 
couch potato 

- ประเมินการพูด
อภิปรายเกี ่ยวกับ
เรื่องท่ีอ่าน  
- ตรวจงานเขียน
เกี่ยวกับรูปแบบ
การดำเนินชีวิต
ของเพ่ือนที่เป็น 
couch potato  

- แบบประเมินการ
พูด 
 
 
 
 

- ระด ับค ุณภาพ 
พอใช้ 
 
- ร้อยละ 60 
 
 

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมนักเรียน สังเกตพฤติกรรม
บ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ ผ่าน 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

8.1 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 



 

1. ครูทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ที่นักเรียนรู้จัก ด้วยการให้นักเรียนเล่นเกม  Beginning with    
โดยให้นักเรียนบอกชื่อคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรที่ครูกำหนด  จากนั้นครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 ทีม ให้แต่ละ
ทีมผลัดกันพูดบอกคำศัพท ์
    T:  Team A, can you tell me a place beginning with A? 
    Team B: Airport 
    T: Yes. Team A gets 1  point. Team B, can you tell me a place beginning 

with B? 
    Team B: Bowling alley/Basketball court 
    T: Yes. Team B gets 1  point. Team A, can you tell me a place beginning 

with C? 
    Team A:  Cinema 
    T:  Yes. Team A gets 1 point. 
   2. คร ู ทบทวน  adverbs of frequency ต ่ อ ไปน ี ้  always, usually, often, rarely/seldom, 
sometimes, neverบนกระดาน จากนั้นครูถามคำถามนักเรียน เช่น 
    T:  How often do you watch TV?  
    S1: I always watch TV at night. 

 T:  How often do you surf the Net? 
 S2: I usually surf the Net every evening.  

    T:  How often do you read newspapers?     
    S3: I sometimes read newspapers. 
  3. ครูถามว่า What do you usually do in the evening? และรวบรวมคำตอบจากนักเรียนหลาย ๆ 
คน 
  4. ครูเขียนคำว่า opera บนกระดาน แล้วถามนักเรียนว่า รู้จักหรือไม่ ให้นักเรียนที่รู้จักช่วยกันอธิบาย
ให้เพ่ือน ๆ ฟังว่า opera มีลักษณะเช่นใด (a musical play in which most of the words are sung) และ
ในประเทศไทยมีการแสดงลักษณะนี้หรือไม่ เสร็จแล้วครูถามนักเรียนว่า รู้หรือไม่ว่าสถานที่แสดง opera 
เรียกว่าอะไร จนได้คำตอบว่า opera house  
   opera house (n)   a theatre where operas are performed  
   ครูถามนักเรียนว่า opera คล้ายกับการแสดงชนิดใดในประเทศไทย เช่น งิ้ว หรือละครเวทีของไทย
บางเรื่อง เช่น ทวิภพ เดอะมิวสิคัล, บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล, ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล 
 

ประเทศไทยก็มีอุปรากรเหมือนกัน  เรียกว่า ละครร้อง  ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาล ที่ 5 โดยละคร 
ร้องนี้ เราได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก โดยละครร้องที่นักเรียนอาจรู้จัก เช่น ละครร้อง เรื่อง สาว 



 

เครือฟ้า นอกจากการแสดงของไทยเองแล้ว  งิ้ว ซึ่งคนไทยรู้จักกันดี เพราะมีการแสดงเช่นนี้แพร่ 
หลายอยู่ทั่วไปในประเทศไทย ก็ถือเป็นอุปกรเช่นเดียวกัน โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Chinese opera 

 
8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 

1. หนังสือเรียน หน้า 18 Ex. 1 นักเรียนดูภาพ 1-10 แล้วครูเปิด CD ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ 
โดยเน้นให้อ่านออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคำให้ถูกต้อง คำใดที่ออกเสียงผิด ครูเขียนคำศัพท์บนกระดานและขีด
เส้นใต้พยางค์ที่เน้นเสียงหนัก เสร็จแล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์เหล่านี้อีกครั้ง ครูอาจสุ่มเรียกนักเรียน
อ่านออกเสียงทีละคน   
  sports centre  shopping centre exhibition centre  museum 

 fast food restaurant stadium  opera house   art gallery 
  concert hall  cinema 
  ครูตรวจสอบว่า นักเรียนอ่านออกเสียงคำว่า exhibition และ opera ถูกต้องหรือไม่ เพราะ 2 คำนี้ 
นักเรียนไทยมักจะออกเสียงผิด เช่น คำว่า exhibition จะไม่ออกเสียง h  (silent h) 

  exhibition /ˌeksɪˈbɪʃ.ən/  opera  /ˈɒpərə/  หรือ /ˈɒprə/ 
  ครูชี้ที่ภาพ opera house และถามนักเรียนว่า รู้จักชื่อของสถานที่นี้หรือไม่และอยู่ที่ประเทศใด เมื่อได้
คำตอบว่า Sydney Opera House ประเทศออสเตรเลียแล้ว ครูเล่าประวัติสั้น ๆ ของที่นี่ให้นักเรียนฟัง 

 
Opera house คือ โรงอุปรากร โดยที่เห็นในภาพ คือ Sydney Opera House (โรงอุปรากรซิดนีย์ หรือ 
ซิดนีย์โอเปราเฮาส์)  ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่งในยุคปัจจุบันที่รู้จักกันดีทั่วโลก ที่
รัฐบาลของออสเตรเลียได้ตั ้งใจมุ่งมั่นสร้างขึ้นให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดความสนใจ โดยการเปิดให้มีการ
ประกวดแบบจากสถาปนิกชื่อดังจากทั่วโลก แต่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศกลับเป็นสถาปนิกชาวเดนมาร์ก 
ชื่อยอน อุตซอน (Jørn Utzon) ซึ่งขณะนั้นไม่ได้เป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงแต่ประการใด แบบที่นายอุ
ตซอนส่งเข ้าประกวดเป็นแบบร่างง ่าย ๆ แต่ concept มีความโดดเด ่นและเป็นที ่พอใจของ
คณะกรรมการส่วนใหญ่ จึงได้รับเลือกให้เป็นแบบชนะเลิศ  

    
 ต่อมาให้นักเรียนอ่านกิจกรรมท่ีให้มาในกรอบ  ครูอธิบายความหมายของคำศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้ เช่น  
 statue (n)    ประติมากรรม, รูปปั้น รูปหล่อ หรือรูปสลักท่ีมีขนาดประมาณเท่าคน  

  ครูให้นักเรียนออกเสียงคำนี้ตามครูหลาย ๆ ครั้ง /ˈstætʃuː/  
  ครูอธิบายเพิ่มว่า event  นอกจากจะแปลว่า เหตุการณ์แล้ว ยังสามารถแปลว่า การแข่งขันกีฬาได้ด้วย
              event (n)  การแข่งขันกีฬา 
 สุดท้ายให้นักเรียนจับคู่กิจกรรมเหล่านี้กับสถานที่ในภาพ 1-10 แล้วครูถามคำถาม เพื่อรวบรวมคำตอบ
จากนักเรียน เช่น  



 

   T:   What do you do at a sports centre?  
   Ss:     We play sports at a sports centre. 

2. ครูนำเสนอการใช้ propositions of time: in, on, at ด้วยการถามเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ทั่ว ๆ ไป 
จากนั้นครูเขียนคำตอบของนักเรียนบนกระดาน 

When is your birthday?     It’s on 25th April. 
When is Father’s Day in Thailand?     It’s on 5th December. 
When do you have PE?    I have PE on Tuesday. 
What time do you usually get up?   I get up at 6:30. 
What time do you have lunch?     I have lunch at 12 o’clock. 
What do you usually do in the evening?  I usually watch TV in the evening. 
What do you usually do at weekends/the weekend? I usually play games at weekends. 
In which seasons do flowers bloom in Britain? In the spring. 
In which season do leaves fall off of trees in Britain? In the autumn. 
เสร็จแล้วครูให้นักเรียนดูประโยคบนกระดาน และออกมาวง propositions of time เมื่อได้คำตอบว่า 

in, on และ at แล้ว ครูให้นักเรียนอธิบายการใช้คำบุพบทเหล่านี้  ครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียนและให้
นักเรียนอ่านข้อมูลเรื่อง prepositions of time ในหนังสือเรียน หน้า 19 Ex. 3 เพ่ือตรวจคำตอบ                 

in  –  ใช้เพื่อบอกเดือน เช่น in August ฤดูกาล เช่น in summer   
  ใช้เพื่อบอกปี เช่น in 2001   
  ใช้เพือ่บอกช่วงเวลาของวัน เช่น in the morning, in the afternoon, in the evening  
 แต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนต้องใช้ at night  
on –  ใช้เพื่อบอกวันที่และวันสำคัญ เช่น On Monday, On Father’s Day 
at  –  ใช้เพื่อบอกเวลาที่ชี ้เฉพาะเจาะจง เช่น at 9 o’clock และบอกเกี่ยวกับช่วงเวลาที่พิเศษ 
  เช่น at Christmas  
ครูอธิบายเพิ ่มเติมว่า คำบุพบทเป็น function word จึงมักไม่ได้รับการลงเสียงหนักในประโยค 

โดยเฉพาะคำว่า at จะออกเสียงเป็น /ət/ ซึ่งเป็นรูป weak form ครูให้นักเรียนฝึกออกเสียงประโยคตัวอยา่ง
บนกระดานตามครู สุดท้ายให้นักเรียนช่วยกันแต่งประโยค เพ่ือตรวจสอบว่า นักเรียนเข้าใจการใช้  in, on  
และ at หรือไม ่  

3. หนังสือเรียน หน้า 19 Ex. 3 นักเรียนอ่านข้อมูลในตาราง และทำแบบฝึกหัดที่ให้มา แล้วเฉลย
คำตอบพร้อมกัน   
 เสร็จแล้วนักเรียนแต่งประโยคเกี ่ยวกับตนเองในหัวข้อ  Now write true sentences about 
yourself. โดยเลือกใช้ in/on/at ให้ถูกต้อง เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนบางคนอ่านประโยคของ
ตนเองให้เพ่ือนฟัง 



 

4. หนังสือเรียน หน้า 18 Ex. 2a ครูเขียน inviting, accepting และ declining บนกระดาน และถาม
นักเรียนว่า คิดว่าจะได้ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับอะไร เมื่อนักเรียนตอบแล้ว ครูขอนักเรียนอาสาสมัครพูดประโยค 
inviting และสุ่มให้นักเรียนตอบอาจจะตอบรับหรือปฏิเสธ หลังจากนั้นครูอธิบายว่านักเรียนจะได้ฟังการ
สนทนาระหว่าง Martin และ Kelly แล้วเปิด CD ให้นักเรียนฟัง 1 ครั้งโดยนักเรียนยังปิดหนังสือ และถาม
นักเรียนว่า What does Martin invite Kelly to do? และคำตอบของ Kelly เป็น accepting หรือ declining 
ประโยคนั้นคืออะไร  
 เมื่อเฉลยคำตอบแล้ว ครูเปิด CD อีกครั้ง และบอกให้นักเรียนตั้งใจฟังบทสนทนา จากนั้นครูแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งอ่านบทของ Martin และอีกกลุ่มหนึ่งอ่านบทของ Kelly แล้วทั้ง 2 กลุ่ม 
อ่านบทสนทนาโต้ตอบกัน ครูให้นักเรียนออกเสียงให้เหมือนต้นฉบับที่ฟังมากท่ีสุด 

 ต่อมาครูให้นักเรียนอ่านสำนวนภาษาในตาราง ซึ่งแบ่งออกเป็น 
 - การเชิญ ได้แก่  Do you want to …? / Why don’t you …? และ Let’s ...  
 - การตอบรับการเชิญ ได้แก่ Sure, why not? / Yes, that sounds fine. / That’s a good idea.  
 - การปฏิเสธการเชิญ ได้แก่ Sorry, I can’t. / Thanks, but I can’t. / I’m afraid I can’t. 
 ครูเขียนสำนวนเหล่านี้บนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนดูบทสนทนาอีกครั้ง แล้วระบุตัวอย่างประโยค

ที่ตรงกับสำนวนภาษาในตาราง เช่น 
 Do you want to …? Do you want to come to the foodball match with us? 
 ครูถามนักเรียนว่า หลังวลี Do you want to …?  จะตามด้วยคำชนิดใด เมื่อได้คำตอบว่า คำกริยา 

ช่องที่ 1 แล้ว ครูให้นักเรียนช่วยกันแต่งประโยคโดยใช้โครงสร้างนี้กับคำศัพท์ชื่อสถานที่ใน Ex. 1 เช่น Do 
you want to come to the sports centre with us? 

 Do you want to come to the shopping centre with us? 
 Do you want to come to the exhibition centre with us? 
 เสร็จแล้วครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเช่นเดียวกันนี้กับสำนวนอื่น ๆ ในตาราง เช่น  
 Let’s go to the sports centre.  Why don’t you go to the sports centre? 
 เมื่อนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างของวัยรุ่นเจ้าของภาษาแล้ว ครูให้นักเรียนช่วยกันแสดง

ความคิดเห็น และเปรียบเทียบกับกิจกรรมยามว่างของวัยรุ่นไทย 
31. หนังสือเรียน หน้า 18 Ex. 2b  นักเรียนอ่านกิจกรรมและเวลาที่ให้มา จากนั้นครูอธิบายว่าให้ 

นักเรียนสนทนากับเพ่ือน เพ่ือชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมที่กำหนดให้ โดยในการสนทนาให้นักเรียนใช้บทสนทนา 
ใน Ex. 2a เป็นต้นแบบ รวมทั้งใช้สำนวนภาษาเก่ียวกับการเชิญ ตอบรับและปฏิเสธคำเชิญในตารางที่ให้มา  

ครูเดินสังเกตเพื่อให้คำแนะนำ เมื่อแต่งเสร็จ นักเรียนฝึกสนทนากับคู่ของตนเอง ครูเดินสังเกต และ
พยายามกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการใช้น้ำเสียงให้เหมาะสม เช่น ถ้านักเรียนจะตอบรับคำเชิญ 
นักเรียนควรตอบรับคำเชิญอย่างกระตือรือร้น  



 

เสร็จแล้วครูให้นักเรียนแสดงบทสนทนาให้ครูดูนอกเวลาเรียนหรือครูอาจให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ่ายคลิปวิดีโอการแสดงบทสนทนาของคู่ตนเอง 

8.2 ขั้นสรุป 
1. ครูถามนักเรียนว่า ถ้าจะชวนผู้อื่นทำกิจกรรม หรือพูดตอบรับหรือปฏิเสธคำเชิญของผู้อื่น นักเรียน

ต้องรู้อะไรบ้าง และควรปฏิบัติตัวอย่างไร จากนั้นครูชี้ให้นักเรียนสังเกตว่า ในการปฏิเสธการเชิญ เจ้าของภาษา
ไม่นิยมปฏิเสธตรง ๆ เช่น Do you want to go …? No, I don’t. แต่จะใช้ Sorry, I can’t. Thanks, but I 
can’t. หรือ I’m afraid I can’t.   ดังนั้น นักเรียนควรจดจำสำนวนภาษาเหล่านี้ และนำไปใช้ให้เหมาะสม 
 2. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในเรื่องการตรงต่อเวลา เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ แล้วให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า การตรงต่อเวลามีประโยชน์ต่อตัว
นักเรียนอย่างไร และในชีวิตประจำวันของนักเรียน นักเรียนควรตรงต่อเวลาในเรื่องใดบ้าง เช่น การมาโรงเรียน 
การเข้าชั้นเรียน การนัดหมายกับผู้ใหญ่ เช่น ครู ผู้ปกครอง 

 
 ครูเขียนคำว่า punctuality (n) หรือ punctual (adj) บนกระดานและอธิบายความหมายว่า not 
(being) late ครูอธิบายว่า การตรงต่อเวลา เป็นสิ่งที่คนอังกฤษและอเมริกันส่วนใหญ่ถือเป็นมารยาทที่
พึงปฏิบัติ  เวลาที่นัดหมายกันควรต้องไปตรงเวลา โดยเฉพาะในงานที่เป็นทางการ เช่น การนัดหมาย
ประชุมทางธุรกิจ หรือการสัมภาษณ์ ในงานที่เป็นทางการไม่มาก เช่น ในงานสังคม การตรงต่อเวลาก็
เป็นสิ่งที่คนอังกฤษและอเมริกันประพฤติปฏิบัติ  โดยเฉพาะในงานแต่งงาน  ส่วนในกรณีงานที่ไม่เป็น
ทางการ เช่น การนัดกับเพื่อนที่ร้านอาหาร คนอังกฤษและอเมริกันอาจจะไม่ตึงเครียดเรื่องเวลาเท่ากับ
งานแบบเป็นทางการ แต่ก็ควรพยายามไปให้ถึงที่นัดหมายตามเวลาที่ตกลงกันไว้ หรือถ้าจะสาย ก็ไม่
ควรเกิน 5 นาที ถ้าเกินกว่านั้น คนอังกฤษหรืออเมริกันจะคิดว่าไม่มาแล้ว  อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับเชิญ
ให้ไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของคนอังกฤษหรืออเมริกัน การไปสายสัก 2-3 นาที จะพิจารณาถือ
ว่าเป็นเรื่องที่สุภาพ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม  แขกที่ได้รับเชิญไม่ควรไปถึงก่อนเวลาที่นัดหมายกันไว้  
การเชิญรับประทานอาหารที่เป็นทางการอาจระบุเวลาที่เฉพาะเจาะจง เช่น  ‘ seven for seven-
thirty’ ซึ่งหมายความว่า ให้แขกที่ได้รับเชิญมาเวลาใดก็ได้หลัง 7:00 น. เพื่อที่จะรับประทานอาหาร
ร่วมกันในเวลา 7:30 น. ส่วนในงานปาร์ตี ้ อาจไปสายเกินกว่าเวลาที่นัดกันไว้ได้ถึง 1 ชั่วโมงหรือ
มากกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่นัดกับคนอังกฤษหรืออเมริกันไว้ แล้วไปสาย  ควรกล่าวขอโทษ (apologise)   
เช่น I’m sorry I’m so late. พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ เช่น The traffic was bad/terrible.  
  ที่มา: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/punctual 

 3. แบบฝึกหัด (Workbook) นักเรียนทำ Exs. 6-7 หน้า 6 และอ่านทบทวนการใช้ prepositions of 
time  หน้า 27 แล้วทำ Ex. 6 หน้า 28 เป็นการบ้าน 
ชั่วโมงท่ี 2 
 8.1 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 



 

 1. นักเรียนเล่นเกม เพื่อทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ places to go ในหนังสือเรียน หน้า 18 โดยครูแบ่ง
นักเรียนเป็น 2 ทีม ครูพูดคำใบ้และให้นักเรียนแต่ละทีมแข่งกันทายว่าคือสถานที่ใด เช่น 
 A place where you can watch films     (cinema) 
 A place where you can see displays of car, furniture etc.  (exhibition centre) 
 A place where you can see an opera     (opera house) 
 A place where you can play sports     (sports centre) 
 A play where you can buy all sorts of different things  (shopping centre) 
 A place where you can see paintings and sculpture   (art gallery) 
 A place where you can listen to a concert    (concert hall) 
 A place where you can see old things, such as ancient statutes, fossils (museum) 
 A place where you can watch sports events such as football match (stadium) 
 A place where you can eat hamburgers, pizza etc.  (fast food restaurant) 
 ครูเขียนสถานที่ที่นักเรียนตอบบนกระดานทีละคำ เมื่อเขียนครบแล้ว ให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อม 
ๆ กัน  
 2. ครูถามคำถามนักเรียนต่อไปนี้ 
 -  How often do you exercise or play sports?  
 -  How often do you watch TV? 
 จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันบอกข้อดีและข้อเสียของการดูโทรทัศน์มาคนละ 1 ข้อ แล้วให้
นักเรียนพิจารณาดูว่า มีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากัน 
 8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 
  1. หนังสือเรียน หน้า 19 Ex. 4a นักเรียนดูภาพและอ่านชื่อเรื่องของบทอ่าน แล้วตอบคำถามว่า 
What is a ‘couch potato’? จากนั ้นคร ูถามต่อว ่า What can someone do to stop being a ‘couch 
potato’?   
 ครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียนหลาย ๆ คน  
 ต่อมาครูสอนคำศัพท์ที่นักเรียนจะได้พบในบทอ่าน เช่น 
  pop (n)  น้ำอัดลม หรือจะเรียกว่า soda หรือ soda pop ก็ได้   
 ส่วนน้ำโซดาที่คนไทยเรียก เจ้าของภาษาจะเรียกว่า soda, soda water หรือ club soda 
  habit (b)   นิสัย 
  give up (phr v)  ยอมแพ้ 
 เสร็จแล้วครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังและอ่านเนื้อเรื่องตามไปด้วย  สุดท้ายครูถามนักเรียนว่า คำตอบที่
นักเรียนตอบไว้ถูกต้องหรือไม่ 



 

 ครูแบ่งกระดานเป็น 2 คอลัมน์ คอลัมน์แรก เขียนว่า couch potato lifestyle อีกคอลัมน์ เขียนว่า 
healthy lifestyle  

Couch potato lifestyle Healthy lifestyle 
  

จากนั้นนักเรียนช่วยกันระดมสมองพูดบอกกิจกรรมลงในแต่ละช่อง เช่น 
Couch potato lifestyle Healthy lifestyle 

Watch TV, play computer games, surf the 
Net, listen to music in your room, chat 
with your friends online, eat food such 
as chips, chocolate, popcorn and drink 

fizzy drinks, alcohol, beer 

Do exercises, eat fruit and vegetables, play 
sports, go to the gym/sports club, play 
outside/in the garden  

2. หนังสือเรียน หน้า 19 กรอบ Check these words นักเรียนดูคำศัพท์ที่ให้มา แล้วช่วยกันบอก
ความหมาย หรือครูอาจแบ่งนักเรียนออกเป็นทีม A, B และ C แล้วให้แต่ละทีมแข่งกันออกมาเขียนความหมาย
ของคำศัพท์แต่ละคำบนกระดาน ทีมใดที่บอกความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้องมากท่ีสุดจะเป็นทีมที่ชนะ เสร็จ
แล้วครูบอกความหมายที่ถูกต้องของแต่ละคำอีกครั้ง 

3. หนังสือเรียน หน้า 19 Ex. 4b นักเรียนอ่านคำศัพท์ในกรอบ Check these words อีกครั้ง จากนั้น
ทำงานคู่หรือกลุ่ม นำคำศัพท์เหล่านี้มาเขียนสรุปเนื้อเรื่อง Are You a Couch Potato? เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จ 
ครูสุ่มเรียกนักเรียนอ่านให้เพ่ือนฟังหนังสือเรียน หน้า 17 กรอบ Check these words นักเรียนอ่านคำศัพท์ใน
กรอบ และช่วยกันบอกความหมาย   

4. หนังสือเรียน หน้า 19 Ex. 5 ครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์สถานที่ท่ีอยู่บนกระดานพร้อมกันอีกครั้ง 
จากนั้นครูถามคำถามว่า How often do you go to the places in Ex. 1? แล้วให้เวลานักเรียนเขียนตอบ  
ครูสุ่มเรียกนักเรียนหลาย ๆ คน พูดรายงานคำตอบ 

 I sometimes eat with friends at a fast food restaurant on Sunday nights. 
 I often watch a sports event at the stadium on Saturday. 
 ต่อมาให้นักเรียนเดินไปถามเพ่ือนคนอ่ืน ๆ โดยใช้คำถาม How often do you go to …?  เพ่ือหา

ว่า ใครมักจะไปสถานที่เดียวกับนักเรียน  เสร็จแล้วครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียนหลาย ๆ คน 
5. หนังสือเรียน หน้า 19 Ex. 6  ให้นักเรียนสมมติว่า มีเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งมีนิสัยชอบนั่งดูแต่โทรทัศน์ 

จนแทบไม่ได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นเลย หรือที่เรียกว่า couch potato  แล้วให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อน
คนดังกล่าวมักจะทำเป็นประจำ  เสร็จแล้วให้นักเรียนอ่านคำตอบให้เพื่อน ๆ ฟัง 

 นักเรียนเขียนแนะนำเพ่ือนคนดังกล่าว เพ่ือให้เพ่ือนมี a healthy lifestyle  โดยครูเขียนโครงสร้าง
ให้นักเรียนดูบนกระดาน ดังนี้  I think he/she  should + คำกริยารูป base form. ตัวอย่างเช่น 

  I think he should go outside and play sports.  



 

  I think he should watch less TV and play less computer games. 
  I think he should eat more fruit and vegetables and eat less crisps.  
8.3 ขั้นสรุป 

 1. นักเรียนช่วยกันสรุปข้อดีและข้อเสียของการดูโทรทัศน์ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติตัวเพื ่อไม่ให้
กลายเป็น couch potato 
 2. นักเรียนทำงานคู่ ช่วยกันสรุปคำศัพท์ที่ได้เรียนในวันนี้ แล้วช่วยกันแต่งประโยค เสร็จแล้วครู 
สุ่มเรียกนักเรียนออกมาอ่านประโยคของคู่ตนเอง 
9. สื่อ/ อุปกรณ์/ แหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน Upload 4 ม. 4 
2. แบบฝึกหัด Upload 4 ม. 4 
3. Class Audio CDs ประกอบสื่อฯ ชุด Upload 4 ม. 4 
4. ใบงาน (worksheet) 
5. คลิปวิดีโอจาก www.youtube.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

The Pros & Cons of Screen Time 
  

What are the Advantages of Watching Television? 
1. In this busy, expensive life, television is an easy and cheap source of entertainment. 
2. By watching international news, we are kept informed and up-to-date with breaking 

news around the world. 
3. Some shows and channels (like PBS and Discovery) offer educational programs that 

can increase our knowledge and make us more aware of the world around us. 
4. Do-it-yourself shows give us easy access to all kinds of information: Cooking channels 

offer new recipes and methods, home improvement shows introduce us to many 
money-saving DIY tips, and financial advisers give advice for managing finances and 
investing money, for example. Television can also be a good way to help people 
learn a different language. 

5. Television can help you feel less lonely. Psychologists coined the term “social 
surrogacy” to explain how television can fill the shoes of absent friends or family. In 
one study published in the Journal of Experimental Social Psychology, researchers 
found that people who watch a favorite TV show report feeling less lonely during the 
show. 

6. TV can expand your mind. Some shows let you travel vicariously and teach you about 
different people, cultures, ideas, and places you might never encounter in real life. 
Watching a variety of shows might give us a broader understanding of the world we 
live in and expose us to things we might otherwise never come across in our own 
lives. 

7. TV can make you feel like part of a group and let you participate in a shared 
subculture.  

In social situations where you may find yourself surrounded by strangers with whom you 
have nothing in common, a popular show or televised sporting event might give you 
something to talk about. 

8. Gathering around the television gives families, friends, and strangers something to 
bond over. Even if you’re not interested in the Olympics, watching the games with 
your family might bring you closer together; reminiscing about shows you've watched 
together gives you shared history and memories. 



 

9. There may be certain health benefits to watching television. If a certain show makes 
you laugh, for example, then an argument can be made for its mood-elevating merits. 
While exercising, television can distract you from what you're doing and therefore 
enable you to last longer on  

the treadmill (there’s a good reason why so many gyms have televisions, after all!). One 
study from the University of Rochester found that people felt more energetic after 
watching nature scenes. 

What Are the Disadvantages of Watching Television? 
1. Sex, crime, and violence are frequently depicted on television and may have negative 

effects on impressionable children (and adults!). Kids who see violent acts are more 
likely to display aggressive or violent behavior and also to believe that the world is a 
scary place and that something bad is going happen to them. Ongoing studies have 
shown a lasting correlation between watching violence on television and aggression 
that begins in childhood and continues into adulthood. Viewers sometimes imitate 
violent, criminal, sexual, or other risky behavior they see on television ... and end up 
in trouble, in jail, or in a hospital as a result. 

2. Watching too much television is not good for your health. Studies have shown that 
there is a correlation between watching television and obesity. Excessive TV watching 
(more than 3 hours a day) can also contribute to sleep difficulties, behavior problems 
lower grades and other health issues. 

3. It’s a waste of time. Watching television fills the time a person might have spent doing 
important, enriching things like interacting socially with other human beings, being 
physically active, discovering the outdoors, reading, using one’s own imagination, or 
accomplishing other things like working or doing homework or chores, or spending 
time with enriching hobbies like art, music etc. 

4. Some people take television too seriously. One study published in the Journal of 
Social and Personal Relationships showed that viewers experienced the same 
negative reactions to the loss of an imaginary friendship with a character on television 
as they did when their real social relationships ended. So while television might make 
you feel like you have a friend, it comes with its own emotional risk and negative 
emotional baggage. 



 

5. Television often uses stereotypes that can warp the watcher’s perception of the 
world. Characters often participate in risky, violent, or unwise behaviors and also 
reinforce rigid gender roles and racial stereotypes. It can also portray idealized lives 
and body types that negatively impact viewers’ self esteem. 

6. Television’s hidden agenda is consumerism: Advertisers often target kids and on 
average, children (those who are less capable of discerning a hidden agenda) see 
about 40,000 ads per year on television alone, including ads for unhealthy snack 
foods and alcohol. Television’s ulterior motive is to get us to buy, buy, buy, at any 
cost, even though in 2014, at least 35% of Americans reported being in debt to a 
collection agency. 

7. It’s shallow, and it will make you shallow, too. Most news programs only skim the 
surface of issues, and often offer a skewed or biased view of events. Programs are 
usually too short and too often interrupted by advertisements to delve very deeply 
into a topic. Instead of rich dialogues we get empty soundbites, slogans, and one-
liners. Most reality shows depict deplorable characters doing silly, useless things. 

8. Television can ruin your relationships. If you are watching television instead of 
communicating with your loved one, this is a problem. If you’re so wrapped up in 
your program that you start ignoring or spending less time with the ones you love, 
then television is a problem. 

9. Television might be addictive. For those who watch a lot, it’s very hard to quit, so it 
is similar to a dependency like alcoholism or any another addiction. Recent studies 
have found that up to 12% percent of TV-watchers feel unhappy about the amount 
of TV they watch, consider themselves addicts, yet feel incapable of stopping 
themselves. 

ที่มา: https://reelrundown.com/tv/Advantages-and-Disadvantages-of-watching-Television 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จำนวนนักเรียน............คน 
ด้านความรู้ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ด้านทักษะกระบวนการ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 

ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
.................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ .............................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 



 

 
 
 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ............... 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ 
............................................................................................................................. ............................................. 
......................................................................... ................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ......................................... 

 
ลงชื่อ.................................................................. ... 
        (..................................................................) 



 

ตำแหน่ง............................................................... 
                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  
 
 

 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระท่ี 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/2, ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.2:    ต 1.2 ม. 4-6/1 
มาตรฐาน ต 1.3:    ต 1.3 ม. 4-6/1   
สาระท่ี 2 : ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1:    ต 2.1 ม. 4-6/1, ต 2.1 ม. 4-6/2, ต 2.1 ม. 4-6/3 
มาตรฐาน ต 2.2:    ต 2.2 ม. 4-6/1   
สาระท่ี 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
มาตรฐาน ต 4.1:    ต 4.1 ม. 4-6/1 
มาตรฐาน ต 4.2:    ต 4.2 ม. 4-6/2       

2. สาระสำคัญ 
การเรียนรู ้คำศัพท์และสำนวนสุภาษิตเกี ่ยวกับสภาพอากาศ การใช้ present continuous หลักการ              

ออกเสียง ช่วยให้เข้าใจเรื่องที่ฟังหรืออ่าน สนทนาเก่ียวกับกิจกรรมในวันหยุดพักผ่อนและสภาพอากาศ รายงาน
สภาพอากาศ  รวมทั้งเกิดความเข้าใจว่า สำนวนสุภาษิตของเจ้าของภาษาและของไทยมีทั้งความเหมือนและ
แตกต่างกัน 
3. สาระการเรียนรู้ 

1. คำศัพท์และสำนวนภาษา (Vocabulary & Idioms) : the weather (warm, sunny, hot, 
cloudy, windy, cold, freezing, raining, pouring, foggy, snowing) 

2. Pronunciation 
- -ing ending, sentence stress 

3. Grammar:  

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                     รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                          ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Rain or shine      เวลา 2 ชั่วโมง 

 



 

- present continuous 
4. Functions: 

- talking about the weather 
    5.    Language Skills 
         Listening: ฟังเพ่ือระบุข้อมูลเฉพาะ 
          Speaking:  พูดบรรยายและรายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศ 
          Reading:  อ่านเพื่อความเข้าใจ 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ความรู้ (Knowledge) 

1. อ่านออกเสียงประโยคคำถามแบบ yes/no questions ได ้
2. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านได้ 

ทักษะกระบวนการ (Practice) 
 1. พูดรายงานสภาพอากาศในประเทศไทยได้    
        2. สนทนาเก่ียวกับสภาพอากาศและกิจกรรมที่ทำในวันหยุดพักผ่อนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 3. อธิบายสำนวนสุภาษิตเก่ียวกับสภาพอากาศของเจ้าของภาษาได้ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. หลักฐานการเรียนรู้ หรือร่องรอยของการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านความรู้ - อ่านออกเสียง
ประโยคคำถาม
แบบ yes/no 
questions 
 
- ตอบคำถามจาก
การฟังและอ่าน 

- ส ังเกตการออก
เ ส ี ย ง ป ร ะ โ ย ค
ค ำ ถ า ม แ บ บ 
yes/no 
questions  
-  ตรวจการตอบ
คำถามจากการฟัง
และอ่าน 

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
 
 
- หนังสือเรียน 

- ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
 
 
 
- ร้อยละ 60 
 



 

เป้าหมาย หลักฐาน 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านทักษะ/ 
กระบวนการ 

- พูดรายงาน
สภาพอากาศใน
ประเทศไทย 
 
- สนทนาเก่ียวกับ
สภาพอากาศและ
กิจกรรมที่ทำใน
วันหยุดพักผ่อน 
- อธิบายสำนวน
สุภาษิตเก่ียวกับ
สภาพอากาศของ
เจ้าของภาษา 

- ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร
รายงานข่าวสภาพ
อากาศในประเทศ
ไทย 
- ประเมินการ
สนทนา 
 
- ประเมินชิ้นงาน
เปรียบเทียบ
สำนวนสุภาษิตของ
ไทยและอังกฤษ 

- แบบประเมินการ
พูด 
 
 
- แบบประเมินการ
สนทนา 
 
 
- แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 

- ระด ับค ุณภาพ 
พอใช้ 
 
 
- ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
 
 
- ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
 

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมนักเรียน สังเกตพฤติกรรม
บ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ ผ่าน 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

8.3 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับฤดูกาลในประเทศไทยและฤดูที่นักเรียนชอบ เช่น 
- How many seasons are there in Thailand?  
(Three seasons: hot season, cool season, rainy season) 

- What season in Thailand do you like? 
หลังจากนั้นครูถามนักเรียนเกี่ยวกับฤดูกาลของประเทศอังกฤษ 
- How many seasons are there in the UK?   
 (Four seasons: winter, summer, spring, autumn)  

8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 
1. ครูเขียนชื่อบท Rain or shine บนกระดาน และยกตัวอย่างประโยค เช่น 
 He goes jogging every morning, rain or shine. 



 

ครูให้นักเรียนช่วยกันเดาความหมาย จากนั้นครูอธิบายว่า สำนวนนี้สามารถพูดได้ 2 แบบ คือ  come 
rain, come shine หรือ rain or shine ก็ได้ โดยมีความหมายว่า whether there is rain or sun; whatever 
happens ครูถามนักเรียนว่า สำนวนนี้ใกล้เคียงกับภาษาไทยว่าอย่างไร จนได้คำตอบว่า ไม่ว่าฝนจะตกหรือ
แดดจะออก 

2. หนังสือเรียน หน้า 22 Ex. 1 นักเรียนดูภาพ 1-11 ครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับฤดูกาลในบางภาพ เช่น 
What is the season in pic. 3/7/10 etc? จากนั้นครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังและฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์
ตาม CD  ครูเปิด CD โดยหยุดเป็นระยะ ๆ และสังเกตว่า นักเรียนอ่านออกเสียงถูกต้องหรือไม่ โดยครูสุ่มเรียก
นักเรียนหลาย ๆ คน อ่านออกเสียงทีละคน หลังจากนั้นครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละภาพ  Is 
it cold in pic. 3? What is the weather like in pic. 3? 

3. นักเรียนสังเกตประโยคในภาพแต่ละภาพอีกครั้ง แล้วช่วยกันระบุว่า ประโยคใดใช้ present  
continuous จนได้คำตอบว่า ประโยคในภาพ 5, 7, 8, 9, 11 ครูถามนักเรียนว่ารู ้ได้อย่างไร (เพราะคำว่า 
blow, rain, pour, snow เป็นคำกริยา อยู่ในรูปประโยค verb to be + คำกริยาเติม -ing   ซึ่งเป็นโครงสร้าง
ของ present continuous) ครูให้นักเรียนอธิบายความหมายของคำกริยาในภาพ 5, 7, 8, 9, 11 จนได้คำตอบ
ว่า blow (พัด), rain (ฝนตก), pour (ฝนตกหนัก), snow (หิมะตก)   

4. ครูอธิบายว่า คำว่า freezing ในภาพที่ 7 เป็นคำคุณศัพท์ เช่น I’m freezing! Close the window!  
โดย freezing เป็นคำคุณศัพท์ประเภท extreme adjective ซึ่งจะมีความหมายอยู่ในขั้นสุด  

 freezing (adj)   extremely cold  
 ครูช่วยยกตัวอย่าง extreme adjective ให้นักเรียนเพิ่มเติม เช่น 
 boiling (adj)   very hot 
 starving (adj)   very hungry 
   tiny (adj)   extremely small 
  terrible/awful (adj)  very bad 
 excellent/fantastic (adj) extremely good 
 exhausted (adj)  extremely tired 

huge/enormous (adj)  extremely big 
 หลังจากนั้นครูพูดบอก extreme adjective แล้วให้นักเรียนบอกความหมาย 
 ต่อมาครูยกตัวอย่างคำกริยาของ freezing เช่น  
 Water freezes at 0°C.  
 It may freeze tonight, so bring those plants inside. 
  
 คำว่า freezing  และ boiling เป็นคำวิเศษณ์ (adverb) ได้ มักใช้ร่วมกับคำคุณศัพท์ ดังนี้ 
 It’s freezing cold. (= extremely cold)  It’s boilying hot. (= very hot) 



 

 
5.  นักเรียนช่วยกันหาคำคุณศัพท์อื่น ๆ ในประโยคใน Ex. 1 และช่วยกันบอกความหมาย เช่น warm 

(อบอุ่น), sunny (ที่มีแดดออกมาก), hot (ร้อน), cloudy (ที่มีเมฆมาก), windy (ที่มีลมมาก), cold (ที่มีอากาศ
เย็น), foggy (ที่มีหมอก)  
 ครูสอนคำคุณศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศเพิ่มเติมหรือให้นักเรียนช่วยกันบอก เช่น  rainy (ที่มีฝนตก), 
snowy (ที่มีหิมะตก), stormy (ที่มีพายุ), wet (ที่มีฝนตก = rainy), humid (ร้อนชื้น) 

32. ครูเขียน the weather บนกระดาน จากนั้นครูพูดว่า In English, we usually use it is when we 
talk about the weather.  ครูเขียนโครงสร้างและตัวอย่างประโยคให้นักเรียนดูบนกระดาน ดังนี้ 
    It is + คำคุณศัพท์.  หรือ  It is + คำกริยาเติม -ing. 
 ตัวอย่าง It is rainy.   It is raining.  
   It is snowy.   It is snowing. 
 It is + คำคุณศัพท์.   เราใช้โครงสร้างนี้เพื่อบรรยายสภาพอากาศ (a description of the weather)   
หรืออาจใช้ It is a + adjective + day (or morning/afternoon/night) ก็ได้ 
 ตัวอย่าง It’s hot and humid today.  It’s a sunny day. 
   It’s a warm afternoon. 
 It is + คำกริยาเติม -ing. เราใช้โครงสร้างนี้เพื่อบอกว่า สภาพอากาศเช่นนี้กำลังเกิดขึ้น (this type of 
weather is happening now.) 
 ตัวอย่าง It’s pouring outside.   It’s snowing.  
   Take an umbrella. It’s raining. 

 ครูถามนักเรียนว่า verb to be + คำกริยาเติม -ing คือ tense อะไร เมื ่อได้คำตอบว่า present 
continuous ครูอธิบายว่า ในบทเรียนนี้ จะเน้นฝึกฝนการใช้ present continuous บอกสภาพอากาศที่กำลัง
เกิดขึ้น แต่นอกจาก tense นี้แล้ว เรายังสามารถใช้ tenses อื่นได้ด้วยเช่นกัน ในการบรรยายสภาพอากาศ                
ครูเขียนตัวอย่างประโยค และให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า คือ tense อะไร 

   It was hot yesterday.   (past simple) 
   It will be rainy tomorrow.  (future simple) 
 ครูอธิบายเพิ ่มเติมว่า ในการเรียนรู ้คำศัพท์เกี ่ยวกับสภาพอากาศ นักเรียนต้องเรียนรู ้ด ้วยว่า                         

คำดังกล่าวเป็นคำชนิดใด เพราะคำศัพท์เกี ่ยวกับสภาพอากาศหลายคำมีทั้งที่เป็นคำนาม คำกริยา และ
คำคุณศัพท์  ครูเขียนตัวอย่างประโยคให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า คำศัพท์เก่ียวกับสภาพอากาศ
ในประโยคแต่ละประโยคที่ครูเขียนเป็นคำชนิดใด 

  Rain:  
   The game was cancelled because of the rain. (noun) 
   I think it is going to rain later.    (verb) 



 

   It’s a rainy day.     (adjective) 
 ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า คำศัพท์เกี ่ยวกับสภาพอากาศที่เป็นคำนามหลายคำ สามารถเปลี่ยนให้เป็น

คำคุณศัพท์ได้ด้วยการเติม -y เช่น 
   rain (noun) -  rainy (adjective) 
   sun (noun)  -  sunny (adjective) 
   wind (noun)  -  windy (adjective) 

    cloud (noun)  -  cloudy (adjective) 
   fog (noun)  -  foggy (adjective) 
 โดยคำคุณศัพท์ที่เติม -y ซึ่งเป็น suffix เหล่านี้ จะไม่ลงเสียงหนักในพยางค์ที่เป็น suffix นั่นคือ จะลง
เสียงหนักในพยางค์แรก 

7. หนังสือเรียน หน้า 22 Ex. 3a ครูทบทวน present continuous ในรูปคำถามแบบ yes/no questions  
และการตอบแบบสั้น ด้วยการยกตัวอย่างประโยค เช่น Is it raining outside? Yes, it is./ No, it isn’t.  
จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปโครงสร้างประโยคจากตารางท่ีให้มาในหนังสือเรียน  

8.  ครูสอนการเน้นเสียงหรือลงเสียงหนักคำในประโยค โดยอธิบายว่า คำที่ลงเสียงหนักในประโยคมักจะ
เป็นคำที่บอกเนื้อหา (content words) เช่น คำนาม คำกริยาหลัก คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ ส่วนคำไวยากรณ์ 
เช่น คำกริยาช่วย คำสรรพนาม คำบุพบท คำนำหน้านาม มักจะไม่ได้รับการลงเสียงหนัก  จากนั้นครูเขียน
ประโยคต่อไปนี้บนกระดาน 

  Is he standing?     Is he singing? 
  Is she dancing?    Is it raining? 
  ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกคำที่จะได้รับการลงเสียงหนักในประโยค จนได้คำตอบว่า คำกริยา                    

ครูอธ ิบายเพิ ่มเติมว ่า verb to be และ pronouns  เป็น function words ซึ ่งคำเหล่านี ้โดยปกติแล้ว                    
จะไม่ลงเสียงหนัก (stress) นอกจากนี้ คำกริยาเติม -ing จะไม่ลงเสียงหนักที่ -ing ดังนั้น ในประโยคให้นักเรียน
ลงเสียงหนัก ดังนี้ 

Is he standing?         Is he singing?        
Is she dancing?         Is it raining?        

ครูให้นักเรียนพูดพร้อมกับปรบมือไปด้วย โดยเมื่อถึงพยางค์ที่ได้รับการลงเสียงหนักที่สุด ให้นักเรียน
ปรบมือดัง ๆ ครูอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า คำถามแบบ yes/no questions  มักจะใช้ทำนองเสียงแบบ rising 
intonation เพราะมักเป็นคำถามที่ขอคำยืนยัน (yes/no questions are used to make sure.) ดังนี้ 

Is he standing?    Is he singing?    
  Is she dancing?   Is it raining?        

โดยให้ขึ้นเสียงสูงหลังพยางค์ที่ได้รับการลงเสียงหนักที่สุดในประโยคในกรณีของประโยคปฏิเสธ รูปย่อ
ของคำกริยาช่วยจะได้รับการลงเสียงหนัก เช่น 



 

  He isn’t singing.          
  They aren’t sleeping.        

 ส่วนในคำตอบแบบสั้น คำกริยาช่วยท้ายประโยคก็จะได้รับการลงเสียงหนัก เช่น 
Yes, he is.        

  No, they aren’t.        
 เสร็จแล้วครูให้นักเรียนออกเสียงประโยคเพิ่มเติมบนกระดาน ดังนี้ 
   Is it snowing?         
   No, it isn’t.        
   It is sunny.         
   Yes, it is.        

9. นักเรียนช่วยกันคิดว่า ในภาษาไทยมีโครงสร้างประโยคแบบ present continuous หรือไม่ และถ้าไม่
มี ในภาษาไทย เราพูดถึงเหตุการณ์ท่ีกำลังเกิดขึ้นอย่างไร 

10. หนังสือเรียน หน้า 23 Ex. 3b ให้เวลานักเรียนสั้น ๆ นำคำที่กำหนดให้มาแต่งประโยคคำถามและ 
คำตอบ  

11. หนังสือเรียน หน้า 23 Ex. 4 นักเรียนอ่านตัวอย่างประโยคที่ให้มาในข้อที ่ 1 ร่วมกัน Are you 
sunbathing? No. I’m not. จากนั้นนำคำที่กำหนดให้มาแต่งประโยคคำถามและคำตอบแบบสั้น โดยตอบตาม
ความเป็นจริง  

12. นักเรียนทำกิจกรรมก่อนการฟัง โดยดูชื่อเมืองที่ให้มาในหนังสือเรียน หน้า 22 Ex. 2 ครูอธิบายว่า 
เมืองเหล่านี้อยู่ในประเทศอังกฤษ และให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตามครู 

Devon  /ˈdevən/  Yorkshire /ˈjɔːkʃə/ 

The Midlands /ˈmɪdləndz/  Cumbria /ˈkʌmbriə/ 
 ครูนำแผนที่ประเทศอังกฤษมาแสดงและให้นักเรียนออกมาชี้เมืองเหล่านี้ 

จากนั้นครูเขียนคำว่า temperature บนกระดาน และให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำนี้ตามครูหลาย ๆ 

ครั้ง เนื่องจากคนไทยมักออกเสียงคำนี้ผิด โดยให้ออกเสียง ดังนี้ /ˈtemprətʃər/  ครูชี้ให้นักเรียนสังเกตว่า 
ตัว e ตัวที่สองจะไม่ออกเสียง temperature และให้ลงเสียงหนักที่พยางค์แรก ต่อมาครูเขียนยกตัวอย่าง
ประโยคของคำว่า pretty และ flurry เพ่ือให้นักเรียนช่วยกันเดาความหมายและบอกชนิดของคำ 
 pretty (adv) fairly or more than a little เช่น The exam was pretty difficult. 

flurry (n) a small amount of snow or rain that is blown by the wind 
   เช่น  He opens the door and a flurry of snow blows in. 

 13. หนังสือเรียน หน้า 22 Ex. 2 ครูอธิบายว่า นักเรียนจะได้ฟังการบรรยายสภาพอากาศของเมืองใน
ประเทศอังกฤษ โดยครูจะเปิด CD ให้นักเรียนฟัง 2 ครั ้ง ครั ้งแรก ให้นักเรียนฟังและขีด  ลงในช่อง
คำคุณศัพท์บอกสภาพอากาศท่ีสัมพันธ์กับท่ีได้ฟัง ครั้งที่ 2 ให้นักเรียนฟัง เพ่ือตรวจทานคำตอบ   



 

ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า การฟังลักษณะนี้เป็นการฟังเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ  
จากนั้นครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังและทำกิจกรรม เสร็จแล้วครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียน และเฉลย

คำตอบพร้อมกันในชั้นเรียน  
 
The Midslands (n)  the central part of England, including the cities of Birmingham, 

Coventry, Nottingham, and Derby 
Devon (n)  a county in south-west England. With two national parks, 

Dartmoor and Exmoor, and two coasts, north and south, it is a 
popular area for holidays. The administrative centre is Exeter. 

Yorkshire (n)  a former county in north-east England. In 1974  it was divided 
into two new counties, North Yorkshire and Humberside, and two 
metropolitan counties, West Yorkshire and South Yorkshire 

Cumbria (n)   a county in north-west England, on the border with Scotland.  
It consists of the former counties of Cumberland and  
Westmorland and part of Lancashire. It contains the Lake District 
and Scafell Pike, the highest mountain in England. 

ที่มา: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

 
14. นักเรียนทำกิจกรรมหลังการฟัง โดยจับคู่กันและฝึกถาม-ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศของเมืองที่ได้ฟัง

ใน Ex. 2 ตามประโยคตัวอย่างที่ให้มาในหนังสือเรียน ครูให้นักเรียน 1 คู่ ออกมาถาม -ตอบให้เพื่อนดูเป็น
ตัวอย่าง เช่น 

 S1:  What’s the weather like in Devon today? 
 S2:  It’s sunny. 
 ต่อมานักเรียนพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศในจังหวัดหรือเมืองที่นักเรียนอาศัยอยู่ 
 A:  What’s the weather like in (Bangkok/Roy-ed/Chonburi/…)? 
 B:  It’s hot/warm/sunny/rainy/raining/cool/stormy. etc. 
 ครูสุ่มเรียกนักเรียนบางคู่ออกมาพูดถาม-ตอบหน้าชั้นเรียน 

  15. คร ู ดาวน ์ โหลดคล ิป เส ี ย งการรายงานสภาพอากาศและใบงานจาก เว ็ บ ไซต ์ ต ่ อ ไปนี้  
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/weather-forecast 
เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะการฟังเพ่ิมเติม โดยครูทำกิจกรรม ดังนี้ 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/weather-forecast


 

- ครูทบทวนคำศัพท์เกี ่ยวกับทิศต่าง ๆ และสอนคำศัพท์ก่อนฟัง ได้แก่ thunderstorm (ฝนฟ้า
คะนอง), Centigrade (หน่วยวัดอุณหภูมิความร้อน เซนติเกรด [= Celsius]) โดยทั้งสองคำจะลงเสียงหนักที่
พยางค์แรก แล้วครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ตามครู 

 - ครูเปิดคลิปให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง และทำแบบฝึกหัดในใบงาน 
- ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมหลังการฟัง โดยครูแจก Tape script และให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม 

จากนั้นแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนเปลี่ยนข้อมูลสภาพอากาศใน tape script ให้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
อากาศในภาคต่าง ๆ ของไทย และพูดรายงานสภาพอากาศ โดยอาจอัดคลิปวิดีโอหรือออกมาพูดรายงานหน้า
ชั้น 

 
News reporter: Here is the weather. 
Weather reporter: Welcome to the weather forecast. Now, let’s see what the weather 
is like today. In the north of the country it’s very windy and cold. There is a chance 
of some rain too, so don’t leave home without your umbrella! The temperature is 
around 10º centigrade. In the east it’s rainy all day today, I’m afraid. There may be a 
thunderstorm in the afternoon. The temperature is a bit higher, at around 13º. In the 
west and middle of the country the weather is dry, but cloudy. So no rain for you, but 
it is quite windy and the temperature is just 10º. The south of the country has the 
best weather today. It’s cloudy most of the time but sunny this afternoon. The 
temperature is around 15º. 

  ที่มา:  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/weather-forecast 

 
16. นักเรียนทำงานคู่ ช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตของอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสภาพ

อากาศ 2-3 สำนวน จากนั้นเขียนอธิบายความหมาย ยกตัวอย่างประโยค และวาดภาพประกอบ พร้อมทั้งระบุ
ด้วยว่า มีสำนวนสุภาษิตของไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือไม่  

  ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดู 1 สำนวน เช่น 
  Every cloud has a silver lining 
  =  there is always something positive to come out of an unpleasant or difficult 

situation. 
ต ัวอย ่ าง  I got laid off from work yesterday, but every cloud has a silver lining and 
now I can spend more time writing my book. 

 ครูให้นักเรียนช่วยกันเดาว่า สำนวนสุภาษิตเหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงหรือตรงกันข้ามกับ
สำนวนใดของไทย เช่น คล้ายกับสำนวน “ชีวิตนี้ยังมีหวัง”, “ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน”  



 

  เมื่อครูตรวจผลงานของนักเรียนเสร็จแล้ว ครูนำผลงานของนักเรียนมาติดที่บอร์ดของห้องเรียน 
8.4 ขั้นสรุป 

1. นักเรียนช่วยกันสรุปโครงสร้างภาษาท่ีใช้ในการบอกสภาพอากาศ 
  2. ครูเปิดเว็บไซต์ http://www.bbc.com/weather/ และพิมพ์ชื่อเมืองเพ่ือค้นหาสภาพอากาศใน 
วันดังกล่าว จากนั้นให้นักเรียนดูสัญลักษณ์ท่ีปรากฏ โดยครูช่วยอธิบายความหมาย แล้วให้นักเรียนพูดบรรยาย
สภาพอากาศ ครูให้นักเรียนไปค้นหาข้อมูลในห้องคอมพิวเตอร์ จากนั้นเขียนชื่อเมืองและสภาพอากาศที่
นักเรียนค้นหาบนกระดาน แล้วฝึกพูดบอกสภาพอากาศ 
 3. แบบฝึกหัด (Workbook) นักเรียนทำ Exs. 9-10 หน้า 6-7 และ Ex. 8 หน้า 28 เป็นการบ้าน 
ชั่วโมงท่ี 2 
 8.1 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. นักเรียนเล่นเกม Noughts and Crosses เพ่ือทบทวนการบอกสภาพอากาศ โดยทำตาราง 9 ช่อง 
บนกระดาน และเขียนคำศัพท์เกี ่ยวกับสภาพอากาศลงไปในแต่ละช่อง เช่น pour, snow, rain, cloudy, 
sunny, freezing, warm, sunny, windy จากนั้นครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มผลัดกันเลือกช่อง
และแต่งประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ โดยใช้โครงสร้าง ดังนี้ 
  What’s the weather like today? It’s pouring. 
  กลุ่มที่ถาม-ตอบได้ถูกต้อง จะมีสิทธิ์ขีด  หรือ O คำศัพท์ในช่องดังกล่าว กลุ่มที่สามารถทำ
เครื่องหมายของกลุ่มตนเองได้ติดต่อกัน 3 ช่องก่อนในแนวใดก็ได้ จะเป็นกลุ่มที่ชนะกลุ่มดังกล่าวออก 1 ส่วน 
ถ้าไม่ถูกต้อง ครูจะไม่ลบ กลุ่มใดที่สามารถทำให้รูปคนของกลุ่มตนเองหายไปก่อนได้ หรือกลายเป็น Invisible  
Man จะเป็นกลุ่มที่ชนะ  
 2. ครูชี้แจงว่า วันนี้นักเรียนจะได้ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศและอ่านเรื่องเกี่ยวกับ
การพยากรณ์สภาพอากาศ  
8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 
  1. ครูติดตัวอย่างบทสนทนาในการทักทายกันแบบเป็นทางการให้นักเรียนดูบนกระดาน ครูแบ่ง
นักเรียนเป็น 2 ฝั่ง และสนทนากัน 
  John: Good morning. 
  Alan:  Good morning. How are you? 
  John:  I’m very well, thank you. And you? 
  Alan:  I’m fine. Thank you for asking. 
  John:  Do you have a meeting this morning? 
  Alan:  Yes, I do. Do you have a meeting as well? 
  John:  Yes. Well, it was a pleasure seeing you. 
  Alan:  Goodbye. 



 

  ครูอธิบายว่า Good morning/afternoon/evening เป็นคำทักทายที่สุภาพ ถ้าเป็นการทักทาย
แบบไม่เป็นทางการ จะตัดคำว่า Good ออก เช่น Morning, Joe.  จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันบอกคำทักทาย
แบบไม่เป็นทางการคำอ่ืน ๆ เช่น Hi/Hello/Hi, there/Hello, there 
  ต่อมาครูอธิบายว่า นอกจากจะทักทายแล้ว เจ้าของภาษายังนิยมถามว่า สบายดีไหม โดยประโยคที่
นักเรียนคุ้นเคย คือ How are you? เช่น 
  A:   Hello! How are you?     
  B: I’m fine./Pretty good./Not bad.   
  แต่นอกจาก How are you? แล้ว ยังมีอีกหลายสำนวนที่ใช้ในการถามว่าสบายดีไหม และเจ้าของ
ภาษานิยมใช้ เช่น 
  How’s it going?   How (are) you doing?     
  How are things?   How’s everting? 
  ในการพูดตอบ เช่น  
  Good./Pretty good./Not bad. 
  Not so good./Not great./Not so well. 
  Not much./Nothing much. 
  เสร็จแล้วนักเรียนจับคู่กัน ฝึกพูดทักทาย ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่ไปเรื่อย ๆ เพื่อฝึกพูดหลาย ๆ ครั้ง 
     Hi, there! Hello, there!     Hey, there!  

คำทักทายทั้งสามนี้เป็นคำทักทายที่ใช้กับเพ่ือนหรือคนรู้จักท่ีสนิท หรือไม่ก็ในสถานการณ์ไม่เป็น 
ทางการ มีความหมายเดียวกับ Hi! หรือ Hello! 

 2. ครูนำเสนอคำคุณศัพท์ที ่ใช้พูดแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับสถานที่ (adjectives to describe 
places) เช่น 
  What’s (ชื่อเมือง) like? 
  It is great/fantastic/awesome/terrific/attractive/lovely/exciting/beautiful. 
  It is terrible/awful/boring. 
  จากนั้นครูสนทนากับนักเรียน 1 คน เพื่อเป็นตัวอย่าง เช่น 
  T: What’s your favorite city, Bright?  
  S1: It’s Tokyo in Japan. 
 T: What’s it like? 
 S2: It’s attractive. 
  แล้วจึงให้นักเรียนจับคู่กันฝึกพูดสนทนา 



 

4. หนังสือเรียน หน้า 23 Ex. 5a ครูอธิบายว่า นักเรียนจะได้ฟังและอ่านบทสนทนาทางโทรศัพท์
ระหว่างเพื ่อน 2 คน ได้แก่ Helen และ Alex โดย Helen กำลังไปเที ่ยวอยู ่ที ่ Benidorm ประเทศสเปน 
จากนั้นครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังและอ่านตามไปด้วย เมื่อนักเรียนฟังเสร็จ ครูถามคำถาม ดังนี้ 

 - What’s the weather like in Benidorm? (It is hot and sunny.) 
 - What is Helen doing now? (She is relaxing on the beach.) 
 - Who are jet skiing? (Petra and Betty are jet skiing.) 
 - Is Peter diving? (No, he isn’t. He is sailing.) 
 จากนั้นครูให้นักเรียนขีดเส้นใต้ประโยคที่เป็น present continuous ในบทสนทนา แล้วถาม

นักเรียนว่า ประโยคใดบ้างท่ีเป็นประโยคคำถาม 
เบนิดอร์ม (Benidorm) เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับวันหยุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศสเปน ตั้งอยู่ในจังหวัด Alicante แวดล้อมไปด้วยอพาร์ตเมนต์สูงตระหง่าน 
ชายหาดยาวสุดลูกหูลูกตา และทิวทัศน์ของหน้าผาและเทือกเขา เมืองแห่งแสงแดดนี้มีกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวได้สนุกตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางน้ำและการเดินป่า รวมไปถึงการแสดงเต้นรำ
และงานปาร์ตี้ 

ที่มา: https://www.expedia.co.th/Benidorm.d6049283.Travel 

 
5. ครูเขียนประโยคต่อไปนี้บนกระดาน 
 I have to go now.   Enjoy yourself. 
 ครูให้นักเรียนช่วยกันเดาความหมาย จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า 
 I have to go now. ใช้ในการกล่าวเพ่ือขอตัวจากการพูดคุย เช่น Sorry, I have to go now. 

โดยนอกจาก I have to go now. แล้ว ยังสามารถใช้ I must go now. ได้ เช่น Well, I afraid I must go  
now. ส่วน Enjoy yourself. ใช้กล่าวเพ่ือขอให้มีความสุขและสนุกกับสิ่งที่กำลังทำ 
 6. ครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังและฝึกอ่านบทสนทนาใน Ex. 5a ตามอีก 2-3 ครั้ง จากนั้นสุ่มเรียก
นักเรียน 1 คู่ ออกมาแสดงบทสนทนาดังกล่าว 
 ครูอธิบายว่า การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศ เป็นหัวข้อที่เจ้าของภาษามักจะใช้ในการเปิด
การสนทนา ไม่ว่าจะเป็นการคุยสนทนากันทางโทรศัพท์หรือในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะคนอังกฤษ เนื่องจาก
ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงมาก  ฝนอาจจะตกเม่ือไหร่หรือวันใดก็ได้   
 7. นักเรียนช่วยกันบอกกิจกรรมที่จะทำเมื่อไปเที่ยวทะเล ครูเขียนกิจกรรมที่นักเรียนบอกบนกระดาน 
เช่น swimming, building a sandcastle, collecting seashells ครูแนะนำกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น jet skiing 
(ขี ่เจ็ตสกี), sailing (แล่นเรือใบ), relaxing on the beach (ผ่อนคลายอยู ่ที ่ชายหาด) ต่อมาครูสมมติว่า 
นักเรียนกำลังทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ที่ทะเล แล้วครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำ โดยให้นักเรียนแสดง
ท่าทางประกอบคำตอบด้วย เช่น 



 

 T: What are you doing?  S1: I’m jet skiing.  
 T: What are you doing?  S2: I’m sailing. 
 8. หนังสือเรียน หน้า 23 Ex. 5b ครูอธิบายว่า ให้นักเรียนทำงานคู่ สมมติว่านักเรียน A กำลังไปเที่ยว
พักผ่อน ส่วนนักเรียน B เป็นเพื่อนชาวต่างประเทศ ให้นักเรียนโทรศัพท์พูดคุยกันเกี่ยวกับสถานที่ที่นักเรียน A 
ไปเที่ยว รวมทั้งสภาพอากาศ และกิจกรรมที่กำลังทำ โดยใช้บทสนทนาใน Ex. 5a เป็นต้นแบบได้   
 เมื่อนักเรียนแต่งบทสนทนาเสร็จแล้ว ครูให้เวลานักเรียนฝึกซ้อมสนทนากัน ครูแนะนำว่า เพื่อให้
สมจริง ในการสนทนากัน นักเรียนควรนั่งหันหลังชนกัน เพื่อจะได้ไม่เห็นหน้ากันสุดท้ายครูขออาสาสมัคร
หลายๆ คู่ ออกมาแสดงบทสนทนาหน้าชั้น ส่วนนักเรียนคู่อื่นๆ ครูให้นักเรียนแสดงบทสนทนาให้ครูดูนอกเวลา
เรียน 

9. ครูแนะนำเว็บไซต์สำหรับให้นักเรียนเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศของสถานที่ต่าง ๆ ใน
โลกจากเว็บไซต์ เช่น http://www.accuweather.com/en/world-weather หรือพิมพ์คำสำคัญ weather 
forecast ในช่องค้นหาใน search engine ต่าง ๆ เช่น www.google.com ก็จะมีเว็บไซต์ที ่เกี ่ยวกับการ
รายงานสภาพอากาศขึ้นมา  ครูอธิบายความสำคัญของการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศของสถานที่ที่
นักเรียนจะไปเที่ยวว่าสำคัญมาก เพราะนักเรียนจะได้เตรียมเสื้อผ้าไปได้ถูกต้องหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ 
8.3 ขั้นสรุป 
 นักเรียนสรุปประโยคที่ใช้ในการทักทาย การขอตัว  การกล่าวลา การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
สภาพอากาศร่วมกัน 
10. สื่อ/ อุปกรณ์/ แหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน Upload 4 ม. 4 
2. แบบฝึกหัด Upload 4 ม. 4 
3. Class Audio CDs ประกอบสื่อฯ ชุด Upload 4 ม. 4 
4. คลิปวิดีโอจาก www.youtube.com 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จำนวนนักเรียน............คน 
ด้านความรู้ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ด้านทักษะกระบวนการ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 

http://www.accuweather.com/en/world-weather
http://www.youtube.com/


 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 

ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .....................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................. .....................................................................................................  
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................................................... . 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
 
 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................  

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 



 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
........................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................................ .................. 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .......................................... 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  

 
 

 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระท่ี 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                     รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                    ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Carnival time      เวลา 2 ชั่วโมง 

 



 

มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/2, ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.3:    ต 1.3 ม. 4-6/1   
สาระท่ี 2 : ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1:    ต 2.1 ม. 4-6/2, ต 2.1 ม. 4-6/3    
มาตรฐาน ต 2.2:    ต 2.2 ม. 4-6/2 
สาระท่ี 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
มาตรฐาน ต 4.1:    ต 4.1 ม. 4-6/1 
มาตรฐาน ต 4.2:    ต 4.2 ม. 4-6/2     

2. สาระสำคัญ 
การเรียนรู้คำศัพท์ การใช้ present continuous ช่วยให้เข้าใจเรื่องที่อ่านหรือฟัง และพูด/เขียนบรรยาย

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในเทศกาลของเจ้าของภาษาและของไทย และเข้าใจภูมิหลัง บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา พร้อมทั้งบอกความเหมือน/แตกต่างกับสังคมและวัฒนธรรมของไทย 
3. สาระการเรียนรู้ 

1. คำศัพท์และสำนวนภาษา (Vocabulary & Idioms) : places to go carnival (wear colourful 
costumes, dance and sing, play music, throw streamers & sweets, watch a street 
parade, breathe fire) 

2. Pronunciation 
- -ing ending 

3. Grammar:  
- present continuous 

4. Functions: 
- reporting on a live event  

    5.    Language Skills 
         Listening: ฟังเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ 
          Speaking:  พูดบรรยายเกี่ยวกับงานเทศกาล 
          Reading:  อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ 
          Writing: เขียนรายงานสั้น ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเทศกาลในจังหวัดของตนเอง  
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

3. ความสามารถในการสื่อสาร 
4. ความสามารถในการคิด 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ความรู้ (Knowledge) 



 

a. อ่านออกเสียงรายงานข่าวสั้น ๆ ได้ 
ทักษะกระบวนการ (Practice) 

 1. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านได้ 
        2. พูดหรือเขียนบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเทศกาลของไทยและเจ้าของภาษาได้    
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. หลักฐานการเรียนรู้ หรือร่องรอยของการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านความรู้ อ่านออกเสียง
รายงานข่าวสั้น ๆ 

ประเมินการอ่าน
ออกเสียงรายข่าว
สั้น ๆ 

แบบประเมินการ
อ่านออกเสียง 
 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
 

ด้านทักษะ/ 
กระบวนการ 

- ตอบคำถามจาก
การฟังและอ่าน 
- พูดหรือเขียน
บรรยายเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นใน
เทศกาลของไทย
และเจ้าของภาษา 
 

- ตอบคำถามจาก
การฟังและอ่าน 
- เขียนสั้น ๆ เพ่ือ
เปรียบเทียบ
เกี่ยวกับเทศกาล
มหาพรตและวัน
เข้าพรรษา 
- ประเมินการเขียน
รายงานสั้น ๆ 
เกี่ยวกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นใน
เทศกาลในจังหวัด
ของตนเอง 

- หนังสือเรียน 
 
- แบบประเมินการ
เขียน 
 
 
 
- แบบประเมินการ
เขียน 
 

- ร้อยละ 60 
 
- ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
 
 
 
- ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
 
 
 
 

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมนักเรียน สังเกตพฤติกรรม
บ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ ผ่าน 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

8.5 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 



 

1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของไทยที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวสนใจ แล้วจึงถามนักเรียนว่า
ใครรู้จักเทศกาลของต่างประเทศที่มีชื่อเสียงบ้าง หลังจากนั้นครูจึงเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ Rio Carnival เมื่อ
นักเรียนดูคลิปจบแล้ว ครูถามว่า รู้จักเทศกาลนี้หรือไม่ จัดที่ประเทศใด ครูให้นักเรียนที่รู้จักเล่าให้เพ่ือนฟัง 
ต่อมาครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนฟัง 

 
เทศกาล ริโอ คาร์นิวัล 

เทศกาลคาร์นิวัล (carnival) ถูกจัดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศท่ีนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก แต่
ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้มากที่สุด คือ งานคาร์นิวัลของบราซิล โดยเฉพาะ
คาร์นิวัลที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเทศกาลคาร์นิวัลของโลก งาน
คาร์นิวัลที่ริโอ เดอ จาเนโร ถือเป็นประเพณีว่าจะต้องจัดขึ้นทุกปีมาตั้งแต่ทศวรรษ 1930 อันเป็นช่วง
เดียวกับท่ีแต่ละเขตนำการเต้นรำชุดสวย ๆ และเพลงประกอบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนแห่ ครั้นถึง
ปี ค.ศ. 1932 ก็เริ่มมีการประชันขันแข่งกันจนถูกเรียกขานว่า คณะแซมบา (escolas de samba) เพลง
แซมบามีต้นกำเนิดมาจากดนตรีในแถบแอฟริกาตะวันตกที่มีกลองเสียงทุ้ มต่ำเป็นตัวนำ ในภาคใต้ของ
บราซิลจะถือว่า ดนตรีจังหวะนี้เป็นสัญลักษณ์ของงานคาร์นิวัล สำหรับริโอ คาร์นิวัลนั้นจัดขึ้นเป็นเวลา 5 
ว ัน ก ่อนจะเร ิ ่มเทศกาลมหาพรต (Lent) ของชาวคร ิสต ์น ิกายโรมันคาทอล ิกในว ันพ ุธ (Ash 
Wednesday) ซึ่งหลังงานเทศกาล ชาวคริสต์ทุกคนถูกคาดหวังให้ละเว้นจากความสุขทางกาย หรือเป็น
ช่วงถือศีลอดเป็นเวลา 40 วัน โดยจุดสำคัญที่สุดของงานเทศกาลนี้อยู่ที่การแข่งขันระบำแซมบาของ
โรงเรียนสอนเต้นแถวหน้าของบราซิล ซึ่งจะประชันกันทั้งลีลาการเต้น ความเริ่ดหรูอลังการของเสื้อผ้า
หน้าผม และความงดงามของขบวนรถแห่ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ณ สนามกีฬาแซมโบโดรม 
 ที่มา:  http://www.manager.co.th/around/viewnews.aspx?NewsID=9560000016811 

     
   2. ครูถามคำถามเก่ียวกับประเทศบราซิล  เพื่อสอบถามความรู้เดิมของนักเรียน เช่น  
   - What are the first three things that come to mind when you hear the country Brazil? 
(football team, samba, Rio de Janeiro, Carnival, Christ the Redeemer etc) 
   - Where is Brazil? (It is a country in South America.) 
   - What is the capital city of Brazil? (It is Brasilia.) 
   - What is the official language of Brazil? (It is Portuguese.) 
   - Do you know samba? What is it? (A fast dance originally from Brazil; a piece of music 
for this dance) 
   - What else do you know about Brazil?  (Brazil is the largest country in South America 
and the fifth largest nation in the world. Brasillia is its capital city, but the largest city is Sao 
Paulo. Other major cities include Rio de Janeiro, Salvador and Fortaleza. The Amazon river 



 

flows through Brazil. It is the 2nd longest river in the world (after the Nile). Around 60% of the 
Amazon rainforest is located in Brazil. 
   - The climate in the majority of Brazil is tropical. Football is the most popular sport in 
Brazil. It has got the most successful national football team in the FIFA World Cup with five 
championships: 1958, 1962, 1970, 1994 and 2002. Christ the Redeemer is the famous statue of 
Jesus Christ in Rio de Janeiro. 
   - What do you know about Rio Carnival? (The Carnival in Rio is the biggest and most 
famous, not just in Brazil but in the whole world. It is also the most visited. So Rio is known as 
the Carnival Capital of the World.   
8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 

1. นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน หน้า 20 แล้วช่วยกันบอกว่าเห็นภาพอะไรบ้าง คนในภาพกำลังทำอะไร 
และนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นภาพเหล่านี้   

 What can you see in the pictures? (Firework, people in colorful costumes, a drum,  
a parade, a mascot, a juggler, a clown, bands,… etc.)  

What are people in the pictures doing? (They are dancing and singing./They are playing 
music./They are throwing balls.)  

How do you feel when you see the pictures? (Student’s own answers)  
2. หนังสือเรียน หน้า 20 Ex. 1 นักเรียนดูวลีเกี่ยวกับงานเทศกาล carnival ครูตรวจสอบว่า นักเรียนเข้าใจ

หรือไม่ ครูช่วยอธิบายความหมายของคำศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้ โดยชี้ให้นักเรียนดูที่ภาพในหนังสือเรียนหรือ
อธิบายความหมาย เช่น 

streamers (n)  a long, narrow strip of brightly coloured paper that is used as a 
decoration for special occasions such as parties (สายรุ้งที่ใช้ประดับตกแต่ง
หรือโยนในงานเฉลิมฉลอง) 

float (n)  a large vehicle on which people dressed in special costumes are carried  
   in a festival (รถแห่)  
confetti (n) small pieces of coloured paper that you throw into the air over people 

who have just got married or at events such as parties, parades etc.   
   (กระดาษที่ใช้โปรยขว้างกันในวันรื่นเริง) 
juggler (n)  someone who juggles objects in the air, especially to entertain people   
   (ผู้ที่โยนรับสิ่งของหลายชิ้นในมือนักเล่นกล)  

ต่อมาครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม 2-3 ครั้ง แล้วสุ่มเรียกให้นักเรียนอ่านออกเสียงด้วย
ตนเอง เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จ ครูถามคำถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ 



 

  Who is the reporter? (Ann.) 
Where is the carnival? (In Rio/Rio de Janeiro.) 
What are people in the pictures watching? (They are watching the street parade.) 
What are people in picture 2  wearing? (They are wearing colorful and beautiful 

costumes.) 
What are people in picture 3 doing? (They are playing music.) 

   What kind of music are the people in picture 4 playing? (They are playing samba music.) 
In picture 5 , what things are the clowns throwing? (They are throwing streamers and 

sweets.) 
What is the man in picture 6 doing? (He is breathing fire.) 

  หนังสือเรียน หน้า 21 Ex. 2  นักเรียนอ่านศัพท์ที่ให้มาพร้อมกัน แล้วให้เวลานักเรียนเติมคำลงใน
ช่องว่างในประโยค 1-6 จากนั้นครูให้นักเรียนฟัง CD อีกครั้ง เพ่ือตรวจคำตอบและแก้ไขให้ถูกต้อง เสร็จแล้วให้
นักเรียนช่วยกันเฉลย 

3. หนังสือเรียน หน้า 21 หัวข้อ Think นักเรียนปิดหนังสือเรียนและช่วยกันบอกสิ่งที่จดจำได้ 3 อย่าง 
เกี่ยวกับ Rio Carnival จากรายงานของ Ann  

4. หนังสือเรียน หน้า 21 หัวข้อ Did you know? ครูชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับ Rio Carnival เพิ่มเติม 
และเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ เช่น  
 The highlight of the Rio Carnival is the parade at Sambodromo, where different Samba 
schools fight for the title of Carnival Champion. The Samba school is a group of people from 
the same neighborhood, usually a working class community. They prepare for the Samba 
Parade and entertaining the public with samba nights. They are not actual samba teaching 
school as their name may suggest. Sambodromo is a huge stadium designed by the renowned 
architect Oscar Niemeyer and open only for Carnival. 

เสร็จแล้วให้นักเรียนอ่านข้อมูลที่ให้มาในกรอบ ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า The Sambadrome is the 
purpose-built stadium located in Rio de Janeiro, Brazil, designed specifically to host the annual 
parade of Samba Schools during Rio Carnival. 

5. หนังสือเรียน หน้า 21 กรอบ Study Skills นักเรียนอ่านข้อมูลในกรอบ  จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมว่า  
นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟังของตนเองได้ด้วยการดูภาพยนตร์และฟังเพลงภาษาอังกฤษ หรือเข้าร่วม 
ชมรมภาษาอังกฤษ โดยพยายามเลียนแบบทำนองเสียงและการออกเสียงตามต้นแบบ  
 ต่อมาครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังและอ่านการ์ตูนใน Ex. 2 ตาม CD อีกครั้ง ครูเน้นให้นักเรียนเลียนแบบ
ทำนองเสียง ด้วยการออกเสียงตามให้เหมือนต้นฉบับที่ฟังให้ได้มากที่สุด  



 

6. นักเรียนช่วยกันทบทวนว่า tense ใดในภาษาอังกฤษที่ใช้กล่าวถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือ
ช่วงเวลาที่พูด เมื่อได้คำตอบว่า present continuous แล้ว ครูให้นักเรียนดูการ์ตูนในหนังสือเรียน หน้า 20 
อีกครั้ง และหาตัวอย่างประโยค present continuous ที่ใช้บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น 

Right now, we are watching the street parade. 
People are wearing very colourful and beautiful custumes. 
Lots of people are dancing and singing in the streets too. 
They are playing samba music.  
They are throwing streamers and sweets to the people.  
The man on the float coming behind me is breathing fire. 
ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า coming behind me ไม่ใช่ present continuous แต่เป็น participle phrase  

ที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือบอกถึงสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ สามารถแทนที่ด้วย relative 
clause ได้ เช่น 

The man on the float coming behind me is breathing fire.  
=  The man on the float who is coming behind me is breathing fire. 
นอกจากรูป -ing ที่เรียกว่า active form แล้ว participle phrase ยังมีรูป passive form ซึ่งคำกริยา 

จะเติม -ed หรืออยู่ในรูปช่องที่ 3 เช่น 
 They haven’t identified the body found in the Thames. 
= They haven’t identified the body which was found in the Thames. 

7. หนังสือเรียน หน้า 21 Ex. 3 นักเรียนศึกษาตารางที่ให้มาร่วมกัน จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ
การเติม -ing หลังคำกริยา โดยเฉพาะการเติม -ing หลังคำกริยาที่มีสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียวในคำ
พยางค์เดียวหรือคำ 2 พยางค์ที่ลงเสียงเน้นหนักท่ีพยางค์สุดท้าย ที่จำเป็นต้องเพ่ิมตัวสะกดอีก 1 ตัว ก่อนเติม -
ing เสร็จแล้วครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างเพ่ิมเติม เช่น  

sit - sitting    swim - swimming  
dig  - digging   stop - stopping  
begin - beginning  knit - knitting 
prefer - preferring  admit - admitting 

ถ้าเป็นคำ 2 พยางค์ขึ้นไป แล้วเสียงเน้นหนักในคำไม่ได้อยู่ที่พยางค์สุดท้าย ไม่จำเป็นต้องเพ่ิมตัวสะกด 
1 ตัว ก่อนเติม -ing เช่น  listen - listening, open - opening, frighten – frightening 

5. หนังสือเรียน หน้า 21 Ex. 4a นักเรียนเติม -ing หลังคำกริยาให้ถูกต้อง จากนั้นครูตรวจคำตอบพร้อม
กันกับนักเรียน 

6. หนังสือเรียน หน้า 21 หัวข้อ Pronunciation ครูเปิด CD โดยหยุด CD เป็นระยะ เพื่อให้นักเรียนฝึก
ออกเสียง -ing ท้ายคำกริยา จากนั้นครูถามนักเรียนว่า คำเหล่านี้ลงเสียงหนักที่พยางค์ใด  



 

ครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียนและอธิบายว่า คำกริยาที่เติม -ing พยางค์ท่ีเติม -ing จะไม่ได้รับการลง
เสียงหนัก ดังนั้น คำกริยาที่เติม -ing ในข้อ 1-12 จึงลงเสียงหนักที่พยางค์แรก รวมทั้ง listening เสร็จแล้วครู
เปิด CD อีกครั้ง ให้นักเรียนฟังและฝึกออกเสียงตาม 

สุดท้ายครูสุ่มเรียกนักเรียนหลาย ๆ คน ออกเสียงคำกริยาที่ลงท้ายด้วย -ing เพ่ือตรวจสอบความ 
ถูกต้อง 

7. หนังสือเรียน หน้า 21 Ex. 4b นักเรียนอ่านรายงานของ Ann ในหนังสือเรียน หน้า 20 อีกครั้ง แล้วแก้
ประโยคที่ให้มาใน Ex. 4b ให้ถูกต้อง จากนั้นให้เวลานักเรียนทำงาน เสร็จครูให้นักเรียนอ่านประโยคท่ีให้มา
พร้อมกัน แล้วสุ่มเรียกนักเรียนพูดประโยคที่ถูกต้อง 

8. หนังสือเรียน หน้า 21 Ex. 5 ครูอธิบายว่า ให้นักเรียนสมมติว่าตัวเองเป็นผู้รายงานข่าวเหมือนกับ Ann 
Sawyer แล้วเขียนข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานเทศกาลในจังหวัดของนักเรียน เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จ ครูให้
นักเรียนอ่านรายงานให้เพ่ือนฟัง โดยครูเน้นให้นักเรียนออกเสียงและใช้ทำนองเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสม 

8.6 ขั้นสรุป 
1. นักเรียนช่วยกันบอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในหนังสือเรียน หน้า 20 อีกครั้ง หลังจากนั้นให้

นักเรียนช่วยกันสรุปโครงสร้างภาษาท่ีใช้ในการบรรยายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือช่วงเวลาที่พูด แล้ว
จึงให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับเทศกาลที่เรียน รวมทั้งการเปรียบเทียบความเหมือนและต่างของเทศกาลดังกล่าวกับ
เทศกาลในจังหวัดของนักเรียน 
 2. ครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า วันเข้าพรรษาของไทย ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Buddhist Lent Day ครูให้
นักเรียนช่วยกันคิดว่า วันเข้าพรรรษาของไทยกับเทศกาลมหาพรต (Lent) ของศาสนาคริสต์ มีลักษณะที่เหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วมอบหมายให้นักเรียนทำงานคู่ ไปค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้ว
เขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างสั้นๆ เพ่ือนำเสนอในคาบเรียนถัดไป 

 
Lent คือ ช่วงเวลาประมาณ 40 วันก่อนวันอีสเตอร์ ที่ชาวคริสต์จะสำรวมกายใจ ปฏิเสธงานรื่นเริง
บันเทิง สวดภาวนา บริจาคของ รวมทั้งอดอาหาร ฯลฯ โดยเรียกกันว่า เทศกาลมหาพรต (คาทอลิก) 
หรือเทศกาลเข้าสู่ธรรม (โปรเตสแตนต์) ซึ่งเริ่มต้นจากวันพุธรับเถ้า (Ash Wednesday) และสิ้นสุดก่อน
วันอีสเตอร์ รวม 40 วัน เพ่ือระลึกถึงพระทรมานและการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 
Buddhist Lent Day ในภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า เข้าพรรษาแต่ในศาสนาคริสต์มีช่วงเวลาที่พระจะเริ่ม
จำศีล เข้าประจำวัดเพ่ือเตรียมตัวซ้อมสวดมนต์ ทำพิธีการก่อนถึงวันอีสเตอร์ เรียกว่า Lent ซึ่งลักษณะ
กิจกรรมคล้าย ๆ วันเข้าพรรษาพอดี จึงนิยมเรียก8;i9 
วันเข้าพรรษาว่า Buddhist Lent Day  
ที่มา:http://www.thairath.co.th/content/436426 

  



 

 3. แบบฝึกหัด (Workbook) นักเรียนทำ Ex. 8 หน้า 6 และอ่านทบทวนเรื่อง present continuous               
หน้า 27 แล้วทำ Ex. 7 หน้า 28 เป็นการบ้าน 
ชั่วโมงท่ี 2 
 8.1 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ครูอธิบายว่า นักเรียนจะได้เล่นเกม Invisible Man เพื่อทบทวน
คำศ ัพท ์ เ ก ี ่ ย วก ับ  Rio Carnival เ ช ่ น  costume, streamer, street parade, breathe fire, colourful, 
carnival, samba music, float โดยครูเขียนรูปคน 2 คน ที่มีจำนวนอวัยวะเท่ากัน เพ่ือเป็นตัวแทนของแต่ละ
กลุ่ม จากนั้นครูให้แต่ละกลุ่มผลัดกันทายตัวอักษรที่อยู่ในคำศัพท์ ซึ่งครูบอกใบ้ด้วยการขีดเส้นตามจำนวน
ตัวอักษรของคำศัพท์ เช่น costume มี 7 ตัวอักษร ครูขีดเส้นสั้น ๆ 7 เส้นบนกระดาน ดังนี้ _ _ _ _ _ _ _ 
นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันทายตัวอักษรที่อยู่ในคำศัพท์ดังกล่าว ถ้าทายถูกต้อง ครูจะลบอวัยวะจากรูปคนของ
กลุ่มดังกล่าวออก 1 ส่วน ถ้าไม่ถูกต้อง ครูจะไม่ลบ กลุ่มใดที่สามารถทำให้รูปคนของกลุ่มตนเองหายไปก่อนได้ 
หรือกลายเป็น Invisible Man จะเป็นกลุ่มที่ชนะ  
 2. หลังจากที่ทบทวนคำศัพท์แล้ว ครูสุ่มนักเรียนหรือขอนักเรียนอาสาสมัคร 3-4 คู่ ออกมานำเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับ Lent และเทศกาลเข้าพรรษาที่นักเรียนไปค้นคว้าเป็นการบ้าน  
8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 
  1. ครูถามนักเรียนว่า What are famous carnivals in the USA and the UK? 
  จากนั้นครูยกตัวอย่างงานเทศกาลคาร์นิวัลที่สำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ มาร์ดิกราส์ 
(Mardi Gras) และสหราชอาณาจักร ได้แก่ นอตติงฮิลล์ คาร์นิวัล (Notting Hill Carnival) ครูเล่าให้นักเรียน
ฟังสั้น ๆ เกี่ยวกับท้ังสองเทศกาล 

 
นิวออร์ลีนส์ (New Orleans) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐหลุยเซียนา (Louisiana) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา อยู่ติดกับแม่น้ำมิสซิสซิปปี (Mississippi River) และอ่าวเม็กซิโก (Gulf of Mexico) 
รายได้ส่วนใหญ่ของเมืองนี้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยทั่วโลกต่างรู้จักเมืองนิ
วออร์ลีนส์เป็นอย่างดีในฐานะต้นกำเนิดและดินแดนแห่งดนตรีแจซ ( jazz) ที่มีรากฐานมาจาก
การละเล่นในพิธีแห่ศพของชาวนิวออร์ลีนส์ที่จัดอย่างใหญ่โตเพื่อให้สมเกียรติกับผู้ล่วงลับไป โดย
การรวบรวมญาติสนิทมิตรสหายให้แต่งกายในชุดหรูหรา เดินตามวงดนตรีที่เล่นกันอย่างคึกคัก
สนุกสนาน ไม่เพียงขึ้นชื่อเรื่องดนตรีแจซเท่านั้น นิวออร์ลีนส์โด่งดังในเรื่องของเทศกาล “มาร์ดิก
ราส์” (Mardi Gras) ที่จัดขึ้นเพ่ือเตรียมต้อนรับวันเข้าพรรษาของทางศาสนาคริสต์ ที่เรียกว่า Lent   
ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุก ๆ  ปี ช่วงเทศกาลมาร์ดิกราส์ ผู้คนใน 
นิวออร์ลีนส์จะมารวมกันจำนวนมากตามท้องถนนเพื่อดื่มกิน และเต้นรำ จากนั้นก็จะมีการจัด
ขบวนพาเหรดจากกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน โดยผู้ที่ร่วมขบวนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้างดงามหลากสีสัน 
(colourful costumes) ขนนก (feathers) ที่ประดับศีรษะหรือหมวกสูง ๆ หน้ากาก (masks) สวย 



 

ๆ แปลกตา เพ่ือปกปิดใบหน้าของผู้ที่อยู่ในขบวนสำหรับประเพณีปฏิบัติในเทศกาลมาร์ดีกราส์ของ
ชาวนิวออร์ลีนที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครก็คือ การแจกสร้อยลูกปัด (beads) เป็นของกำนัลที่
บรรดาขบวนรถพาเหรดยื่นและโยนให้กับผู้เข้าร่วมขบวนบนท้องถนน 

  ที่มา:  http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9510000007828 

ย่านนอตติงฮิลล์ (Notting Hill) อยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดย
จัดเป็นย่านแฟชั่นทันสมัย มีร้านอาหารและร้านค้ามือสองที่มีชื่อเสียงอยู่หลายร้าน ย่านนี้กลายเป็น
ที่รู้จักไปทั่วโลกจากภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill นำแสดงโดย ฮิวจ์ แกรนต์ (Hugh Grant) และจู
เลีย โรเบิร์ตส์ (Julia Roberts) ซึ่งฉากหนึ่งในเรื่องเกิดขึ้นที่ถนนพอร์โทเบลโล (Portobello Road) 
ที่ตั้งของตลาดนัดของเก่าที่ดีที่สุดในประเทศซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลมาที่นอตติง
ฮิลล์ทุก ๆ วันเสาร์ นอกจากนี้ ย่านนอตติงฮิลล์ยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลนอตติงฮิลล์ คาร์นิวัล 
(Notting Hill Carnival) ซ่ึงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม นำโดยชุมชนชาวอังกฤษ
เชื้อสายแอฟริกันแถบทะเลแคริบเบียน (Afro-Caribbeans) ที่ย้ายมาอยู่ที่นี่หลังสงครามโลกครั้งที่ 
2 โดยถือเป็นงานเทศกาลบนท้องถนนงานหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และเคยมีสถิติผู้เข้าร่วมงานมาก
ถึง 1.5 ล้านคน นอตติงฮิลล์ คาร์นิวัล (Notting Hill Carnival) เริ ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ ด้วยการ
ประกวดวงดนตรีสไตล์แคริบเบียน (Caribbean) ส่วนในวันอาทิตย์จัดให้เป็นวันสำหรับเด็ก เพ่ือให้
เด็ก ๆ ได้ออกมาร่วมแต่งกายด้วยเสื ้อผ้างดงามหลากสีสัน (colourful costumes)  และทำ
กิจกรรมโดยไม่ต้องเบียดเสียดกับผู้ใหญ่ วันเทศกาลเต็มรูปแบบ คือ วันจันทร์ซึ ่งจะมีพาเหรด
ตระการตาเดินโชว์เป็นระยะทางราว 3 ไมล์  

     ที่มา: http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=50666 

 
 2. หลังจากครูพูดเก่ียวกับเทศกาลใน the USA และ the UK แล้ว ครูจึงสอนศัพท์ก่อนการฟัง ดังนี้ 

 reveller (n)  people at a party or celebration 
 don (v)  to put on a hat, coat etc 
 downpour (n) a lot of rain that falls in a short time 
 annual (adj)  happening once every year 
 จากนั้นนักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ตามครู โดยคำว่า reveller, downpour และ annual ให้ลง

เสียงหนักที่พยางค์แรก 
3. ครูเป ิดคล ิปว ิด ีโอข ่าวส ั ้น ๆ เก ี ่ยวกับ Notting Hill Carnival ให ้น ักเร ียนดู 1-2 คร ั ้งจาก 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150902 
4. นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังการฟัง โดยเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างในประโยคให้ถูกต้อง 
 

costumes / sound systems / revellers / donned / downpours 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150902


 

 
1) It was the impressive _________ and cutting-edge DJs such as Larry Levan that 

kept  
the clubbers coming back night after night. 

2) Hundreds of tents and piles of rubbish were left behind by _________ after the 
two-day music festival. 

3) Motorists across the South East were warned to keep their speeds down amid 
further _________ and expected flooding. 

4) Halloween is weeks away but some _________ are already causing controversy 
online. 

5) But of course, I have watched the West Ham men’s team on television and it was 
like a dream come true when I _________ their jersey with the same logo. 

ที่มา:  ww.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/witn/ep-150902 

 
 เมื่อเฉลยคำตอบแล้ว ครูแจก Tapescript ให้นักเรียน พร้อมกับฟังเสียงจากคลิปวิดีโอตามไปด้วย 

8.3 ขั้นสรุป 
 นักเรียนร่วมกันสรุปเทศกาลของ the USA และ the UK อีกครั้ง หลังจากนั้น ครูมอบหมายให้
นักเรียนทำงานกลุ่มจัดนิทรรศการ International Carnival โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกงานเทศกาล carnival ใน
ประเทศต่าง ๆ มากลุ่มละ 1 เทศกาล และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของงานเทศกาล และช่วงเวลาที่จัดงาน
เทศกาลนั้น ๆ รวมทั้งจุดเด่นของเทศกาลดังกล่าว เมื่อนักเรียนรวบรวมข้อมูลแล้ว ให้แต่ละกลุ่มทำโปสเตอร์
นำเสนอข้อมูลดังกล่าว เพ่ือนำมาใช้ในการจัดทำนิทรรศการ 
 ครูอธิบายว่า ในนิทรรศการนี้ให้นักเรียนทำใบงานแจกให้ผู ้เข้าชมทำด้วย ซึ่งในใบงานจะต้อง
ประกอบไปด้วยคำศัพท์สำคัญและคำถามอย่างน้อย 5 ข้อ 
 ครแูนะนำวิธีการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เช่น 
 - ในการค้นหาข้อมูล ควรพิมพ์เฉพาะคำท่ีเป็น Key words 
 - ควรค้นหาข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง 
 - ควรตรวจสอบเสมอว่า เว็บไซต์ดังกล่าวน่าเชื่อถือหรือไม่ 
 ครูแนะนำเว็บไซต์ โดยให้นักเรียนดูที่ domain name ที่ลงท้าย URL หรือ the address of a 
World Wide Web page ดังนี้ 
 .gov  (เว็บไซต์ของรัฐบาล ย่อมาจาก government) 
 .edu  (เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ย่อมาจาก education) 
 .org  (เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับองค์ท่ีไม่แสวงหาผลกำไร organisation) 



 

 com (เว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์  จำเป็นต้องระมัดระวัง  เพราะอาจมีข้อมูลเชิงการค้าหรือในเชิงอคติ) 
 - ข้อมูลที่เขียนในเว็บไซต์ทันสมัยหรือไม่ 
 - เขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูลเสมอ 
11. สื่อ/ อุปกรณ์/ แหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน Upload 4 ม. 4 
2. แบบฝึกหัด Upload 4 ม. 4 
3. Class Audio CDs ประกอบสื่อฯ ชุด Upload 4 ม. 4 
4. คลิปวิดีโอจาก www.youtube.com 
5. ภาพจากอินเทอร์เน็ต 
6. คลิปวิดีโอข่าวจาก http://www.bbc.co.uk/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/
http://www.bbc.co.uk/


 

 
 
 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จำนวนนักเรียน............คน 
ด้านความรู้ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ด้านทักษะกระบวนการ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
 

ผลการประเมินบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 



 

 
 
 
 
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ............... 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
.............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
.............................................................................................................................. ............................................ 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
.......................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 

 
ลงชื่อ..................................................................... 
        (..................................................................) 



 

ตำแหน่ง............................................................... 
                     วันที่.........เดือน....................................พ.ศ. ................... 

 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  

 
 

 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระท่ี 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/1, ต 1.1 ม. 4-6/3, ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.3:    ต 1.3 ม. 4-6/1   
สาระท่ี 2 : ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1:    ต 2.1 ม. 4-6/3 
สาระท่ี 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
มาตรฐาน ต 4.1:    ต 4.1 ม. 4-6/1       

2. สาระสำคัญ 
การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การใช้ present continuous หลักการออกเสียง ช่วย

ให้เข้าใจเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน พูดและเขียนบรรยายรูปภาพ เครื่องแต่งกาย และกิจกรรมที่กำลังทำ ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
3. สาระการเรียนรู้ 

1. คำศัพท์และสำนวนภาษา (Vocabulary & Idioms) : clothes (jacket, gloves, scarf, trainers, 
blouse, skirt, shoes, trousers, belt, tie, coat, hat, dress, jumper, socks, boots, shirt, 
tracksuit, cap, T-shirt, jeans, shorts, sandals, towel) 

2. Pronunciation 
- falling intonation 

3. Grammar:  
- present continuous (wh-question) 

4. Functions: 
- describing sb’s clothes 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                     รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                    ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง What are you wearing?    เวลา 2 ชั่วโมง 

 



 

- describing pictures   
- commanding 

    5.    Language Skills 
         Listening: ฟังเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ 
          Speaking:  พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ 
          Reading:  อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ 
          Writing: เขียนบรรยายภาพ 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ความรู้ (Knowledge) 

1. พูดและปฏิบัติตามคำสั่งได้ 
ทักษะกระบวนการ (Practice) 

 1. ตอบคำถามจากการฟังและอ่านได้ 
        2. พูดและเขียนบรรยายภาพได้ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. หลักฐานการเรียนรู้ หรือร่องรอยของการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านความรู้ พูดและปฏิบัติตาม
คำสั่ง 

แผ่นป้าย What to 
Wear in 
Temples: Dos 
and Don’ts 

แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
 

ด้านทักษะ/ 
กระบวนการ 

- ตอบคำถามจาก
การฟังและอ่าน 
 
 
- พูดและเขียน
บรรยายภาพ 

- ตอบคำถามจาก
การฟังและอ่าน 
 
 
- ประเมินการเขียน
บรรยายภาพ 

- หนังสือเรียนใบ
งาน 
(Worksheet), 
แบบทดสอบ 
- แบบประเมินการ
เขียน 

- ร้อยละ 60 
 
 
 
- ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 



 

- สังเกตการเล่น
เกมทางภาษา 

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

- ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมนักเรียน สังเกตพฤติกรรม
บ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ ผ่าน 

 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ 1 
8.7 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

1. นักเรียนทำงานคู่ เขียนคำศัพท์เก่ียวกับสภาพอากาศให้ได้มากที่สุดภายในเวลา 1 นาที เช่น  sunny, 
hot, warm, windy เป็นต้น จากนั้นครูสำรวจว่า นักเรียนคู่ใดที่เขียนคำศัพท์ได้มากที่สุด ครูให้นักเรียนคู่
ดังกล่าวออกมาเขียนคำศัพท์บนกระดานและอ่านให้เพื่อนฟัง โดยครูให้นักเรียนที่เหลือตรวจสอบว่า คำศัพท์
เหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ เมื่อนักเรียนคู่ดังกล่าวรายงานคำตอบเสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนคู่อื่น ๆ ว่า มีคำศัพท์
เกี่ยวกับสภาพอากาศคำใดที่นักเรียนเขียนแล้วไม่ได้อยู่ในคำตอบของเพื่อนบ้าง  ให้อ่านและออกมาเขียน
คำศัพท์ดังกล่าวบนกระดาน 
   2. นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน หน้า 24 แล้วช่วยกันบอกว่าในแต่ละภาพ สภาพอากาศเป็นอย่างไร 
เช่น Look at picture A. What the weather’s like in winter? It’s cold/snowy/snowing. 
    จากนั้นครูถามว่า แต่ละฤดูกาลอยู่ในเดือนใด เช่น What months are in winter? December, 
January and February are in winter.  
 8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 

1. หนังสือเรียน หน้า 24 Ex. 1a ครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังคำศัพท์ทีละภาพ แล้วให้นักเรียนอ่าน                
ออกเสียงด้วยตนเอง คำศัพท์ที่นักเรียนส่วนใหญ่ออกเสียงไม่ถูกต้อง ครูเขียนคำศัพท์ดังกล่าวบนกระดาน และ

ให้นักเรียนฝึกออกเสียงซ้ำ 2-3 ครั้งตามครู เช่น คำว่า gloves /ɡlʌvz/ 
  จากนั ้นครูถามนักเรียนว่า Are any words the same in your language? เพื ่อให้น ักเรียน

ช ่ วยก ันค ิ ดว ่ าม ี ศ ั พท ์ คำ ใดบ ้ า งท ี ่ คล ้ ายหร ื อคนไทยม ั กนำมา ใช ้ท ั บศ ัพท ์ ในภาษาไทย  เช่น 
coat/dress/boots/jeans/ shirt  

  ต่อมาครูให้นักเรียนดูภาพและช่วยกันบอกความหมายของคำศัพท์ ดังนี้  trainers (รองเท้าผ้าใบ), 
jacket (เส ื ้อแจ็กเกต จะบางกว่า coat), gloves (ถุงมือ) , scarf (ผ้าพันคอ) , blouse (เส ื ้อผ ู ้หญิง) , skirt 
(กระโปรง), shoes (รองเท้า), hat (หมวก), coat (เสื้อนอก/เสื้อคลุม), tie (เนคไท/ผ้าผูกคอ), belt (เข็มขัด), 
trousers (กางเกงขายาว), dress (ชุดติดกัน), socks (ถุงเท้า), jumper (เสื ้อถักด้วยไหมพรม = sweater, 



 

pullover), boots (รองเท้าบูต), shirt (เสื ้อเชิ้ต), tracksuit (เสื ้อและกางเกงวอร์ม มักใช้ใส่เล่นกีฬา) , cap 
(หมวกแก๊ป), towel (ผ้าเช็ดตัว), shorts (กางเกงขาสั้น), T-shirt (เสื ้อยืด), jeans (กางเกงยีนส์), sandals 
(รองเท้าสาน)  

  ครูสอนคำศัพท์เพิ่มเติม ได้แก่ underwear (เสื้อกางเกงชั้นใน), flip-flops (รองเท้าแตะแบบคีบ), 
blazer (เสื้อสูทที่ไม่จำเป็นต้องใส่คู่กับกางเกงที่เข้ากัน , เสื้อสูทโรงเรียนหรือชมรมต่าง ๆ ที่มีตราสัญลักษณ์), 
sunglasses (แว่นกันแดด) 

 
  
 
 Stress in two-syllable words 

คำนามหรือคำคุณศัพท์ที่มี 2 พยางค์ส่วนใหญ่แล้วจะลงเสียงเน้นหนักท่ีพยางค์แรก เช่น 
jumper   tracksuit  jacket  trainers 
sandals  trousers  T-shirt  flip-flops 

 blazer   sunglasses    
ส่วนคำกริยาที่มี 2 พยางค์ มักจะลงเสียงเน้นหนักท่ีพยางค์ที่ 2 เช่น forget, enjoy 

 
  
 The smiths 
  ใช้ the นำหน้านามสกุลและเติม -s จะหมายถึง ครอบครัว เช่น 
   the Smiths      =    the Smith family (ครอบครัวสมิธ)  
  the Williams  =     the William family (ครอบครัววิลเลียม) 
 

  2. หนังสือเรียน หน้า 24 กรอบ Study skills นักเรียนอ่านข้อความในกรอบ ครูขออาสาสมัครอธิบาย
ข้อความดังกล่าวให้เพื่อนฟัง จากนั้นครูอธิบายอีกครั้งว่า ในการจดจำคำศัพท์ใหม่ วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้
นักเรียนจดจำได้ง่ายขึ ้นก็คือ การเปรียบเทียบว่า คำศัพท์เหมือนหรือคล้ายกับในภาษาไทยหรือไม่ ครู
ยกตัวอย่างคำศัพท์เพิ ่มเติมและให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมาย เช่น nuclear, bungalow, protein, 
plaster, clinic, quota, graph, card, cook, game, gas, copy  เป็นต้น   
   3. ครูนำเสื้อผ้าจริง ๆ มาแสดงทีละชิ้น หรือให้นักเรียนนำมาคนละ 1 ชิ้น หรืออาจใช้บัตรภาพ 
จากนั้นครูนำเสื้อผ้าหรือภาพเหล่านี้ไปวางไว้ที่หลังห้อง ครูสุ่มเรียกนักเรียน 1 คน ไปหยิบเสื้อผ้าตามที่ครูบอก
และนำมาใส่ในตะกร้าหน้าห้อง เช่น 
   T:  Pang, bring me a red blouse. 
   Pang: OK. 



 

   T:  Put it in the basket, please. 
   Pang: OK. 
   T:  Thank you. 
   เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนอีก 4-5 คน ออกมาทำกิจกรรม แล้วครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แจก
ตะกร้าให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 ใบ เพื่อผลัดกันฝึกพูดและปฏิบัติตามคำสั่ง 
 4. ครูนำเสื้อผ้าต่าง ๆ มาวางไว้ที่โต๊ะครูหน้าห้อง ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาที่หน้าชั้นและสวมใส่เสื้อผ้า
ที่ครูบอก เช่น Put on the green trousers. (นักเรียนหยิบกางเกงขายาวสีเขียวมาใส่) ครูทำกิจกรรมเช่นนี้กับ
นักเรียนหลาย ๆ คน จากนั้นสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเป็นผู้ออกคำสั่งบ้าง  
  ครูระมัดระวังการใช้คำสั่งกับนักเรียนหญิง ควรสั่งให้นักเรียนหญิงสวมใส่เสื้อผ้าที่ใส่ได้ง่าย ๆ เช่น เสื้อ 
หมวก ผ้าพนัคอ 
 5. หนังสือเรียน หน้า 24 Ex. 1b นักเรียนช่วยกันพูดบรรยายการแต่งกายของบุคคลในภาพ A-D  
จากนั้นนักเรียนจับคู่กัน เลือกบุคคล 1 คน แล้วพูดบรรยายให้เพื่อนฟัง โดยไม่พูดชื่อ เพ่ือให้เพ่ือนทายว่าคือใคร 
เมื่อทายถูกแล้ว ให้เพ่ือนสลับเป็นผู้ทายบ้าง เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน 8-10 คน ออกมาพูดบรรยาย แล้วให้
เพ่ือน ๆ ในห้องช่วยกันทายว่าคือใคร 
 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มและแจกนิตยสารแฟชั่นให้นักเรียนกลุ่มละ 1 เล่ม จากนั้นครูพูดบรรยายเสื้อผ้า
ที่บุคคลสวมใส่ และให้นักเรียนช่วยกันเปิดนิตยสาร เพื่อหาภาพที่ตรงกับคำบรรยายของครู เช่น She is 
wearing a white shirt and jeans. โดยคำตอบอาจมีมากกว่า 1 ข้อ 
 6. หนังสือเรียน หน้า 25 Ex. 2a นักเรียนดูตัวอย่างประโยคคำถามแบบ wh-question ของ present 
continuous ในกรอบที่ให้มา ครูให้นักเรียนช่วยกันทบทวนความหมายของ wh-word แต่ละตัว เช่น  
  - What ใช้เพื่อถามข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ อาชีพ ชื่อ เวลา ฯลฯ  
  - Where ใช้ถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ 
 - Who ใช้ถามข้อมูลเกี่ยวกับคน 
 - Why ใช้ถามเพ่ือต้องการทราบเหตุผล 
 ครูให้น ักเร ียนช่วยกันยกตัวอย่างประโยคคำถาม wh-question ของ present continuous 
เพ่ิมเติม ครูเขียนประโยคของนักเรียนบนกระดาน 
 ต่อมาครูเขียนประโยคคำถามในกรอบบนกระดาน แล้วเปิด CD ให้นักเรียนฟังเพื่อฝึกอ่านออกเสียง
สูง-ต่ำในประโยคคำถามแบบ wh-question ครูเปิด CD โดยหยุดทีละประโยค เพื่อให้นักเรียนฝึกออกเสียง
ตาม  ครูถามนักเรียนว่า ประโยคคำถามเหล่านี้ลงท้ายด้วยเสียงสูง (rising) หรือเสียงต่ำ (falling) เมื่อได้คำตอบ
ว่าเสียงต่ำแล้ว ครูสุ่มเรียกนักเรียนหลาย ๆ คน อ่านออกเสียงเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
  ครูชี้ให้นักเรียนเห็นในประโยคเหล่านี้ wh-word และคำกริยา เป็นคำที่ได้รับการลงเสียงหนักใน
ประโยค เช่น What am I wearing?         



 

 7. หนังสือเรียน หน้า 25 Ex. 2b นักเรียนย้อนกลับไปดูภาพในหนังสือเรียน หน้า 24 อีกครั้งเพื่อให้
นักเรียนแต่งประโยคคำถามและตอบเกี่ยวกับบุคคลในภาพ ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างคำตอบที่ให้มาในข้อแรก 
เสร็จแล้วครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียนหลาย ๆ คน และเขียนประโยคคำถามและคำตอบที่ถูกต้องบน
กระดาน 
 8. นักเรียนนำภาพบุคคลในครอบครัวของตนเองที่ครูให้เตรียมไว้ล่วงหน้ามาแสดง จากนั้นนักเรียนจับคู่
กับเพ่ือน ผลัดกันพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่บุคคลในภาพสวมใส่ เช่น 
 S1:  What is your mother wearing? 
 S2:  She is wearing a green blouse, black trousers and black shoes. 
  S1:  What is your father wearing? 
  S2:  He is wearing a brown shirt, jeans and brown shoes. 

9. หนังสือเรียน หน้า 25 Ex. 5 นักเรียนดูภาพและอ่านคำบรรยายสั้น ๆ ที่ให้มา  จากนั้นครูถาม 
คำถาม ดังนี้ 
  Who’s in the picture?    Where are they? 
  What are they doing?    What is Mark wearing? 
 What is Mark’s friend wearing?   How do they feel? 
  ต่อมาครูอธิบายภาระงานว่า ให้นักเรียนเขียนข้อความสั้นๆ บรรยายภาพครอบครัวของตนเองที่
นักเรียนนำมา 2 ภาพ โดยให้เขียนบรรยายว่า ในแต่ละรูปภาพ มีใครบ้าง นักเรียนและครอบครัวอยู่ที่ใด กำลัง
ทำกิจกรรมอะไร และบุคคลในภาพกำลังสวมใส่เสื้อผ้าอะไรบ้าง  

 เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนและฝึกพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับบุคคลในภาพว่า
คือใคร กำลังทำอะไร และสวมใส่เสื้อผ้าอะไรอยู่ เช่น 

 Who’s in the picture? It’s my aunt. 
 What is she doing?   She’s holding her birthday cake. It is her birthday. 
 Where is she?  She is at home. 
 What is she wearing? She is wearing a black and gold dress. 
 How is she feel?  She is happy. 
 ครูเดินสังเกตการทำกิจกรรมและให้คำแนะนำที่จำเป็น ครูให้นักเรียนเปลี่ยนคู่อีก 1 -2  ครั้ง เสร็จ

แล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนหลาย ๆ คู่ ออกมาทำกิจกรรมอีกครั้งที่หน้าชั้น 
9.3 ขั้นสรุป 

1. นักเรียนช่วยกันสรุปว่า ถ้าเราจะพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำหรือเสื้อผ้าที่กำลังสวมใส่ 
ต้องใช้ tense ใด และมีโครงสร้างประโยคอย่างไร มีหลักการออกเสียงอย่างไร 
 2. แบบฝึกหัด (Workbook) นักเร ียนทำ Exs. 11-12 หน้า 7 และอ่านทบทวนเร ื ่อง present 
continuous (wh-questions) หน้า 28 แล้วทำ Exs. 9-10 หน้า 29 เป็นการบ้าน 



 

ชั่วโมงท่ี 2 
 8.1 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 1. ครูนำภาพนิตยสารแฟชั่นของดาราที่มีชื่อเสียงมาแสดง และให้นักเรียนพูดบรรยายเสื้อผ้าที่บุคคล
เหล่านี้สวมใส่  
 2. นักเรียนช่วยกับทบทวนประโยคคำถามแบบ wh-questions ของ present continuous อีกครั้ง   
  ครูเขียนคำถามที่นักเรียนบอกบนกระดาน และให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง ครูย้ำว่า คำถามแบบ 
wh-questions มักจะใช้ falling intonation  
 8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 
  1. นักเรียนจิตนาการว่ากำลังนั่งอยู่ที่ระเบียงในโรงแรมริมชายหาดและกำลังเขียนโปสการ์ด จากนั้น
พูดบรรยายสิ่งที่เห็นให้เพื่อนฟัง โดยครูอาจแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม และผลัดกันพูดบรรยาย กลุ่มที่แต่ง
ประโยคได้ถูกต้อง จะได้ประโยคละ 1 คะแนน เช่น The sun is shining. The children are playing beach 
volleyball. A lot of people are swimming in the sea. Three people are jet skiing. Two people  
are sailing. กลุ่มท่ีได้คะแนนมากที่สุด เป็นกลุ่มที่ชนะ 
 2. หนังสือเรียน หน้า 25 Ex. 3 ครูอธิบายว่า นักเรียนจะได้ฟังการพูดบรรยายข้อความในโปสต์การ์ด 
ซึ่ง Thomas เขียนถึงเพื่อนที่ชื ่อ Claire จากนั้นนักเรียนอ่านประโยคที่ให้มาและขีดเส้นใต้คำสำคัญ เช่น 
คำนาม คำกริยา เมื่อเปิด CD แล้ว ให้ฟังอย่างตั้งใจ พยายามฟังเพื่อหาคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกัน หรือประโยค/วลีที่กล่าวซ้ำในรูปแบบที่แตกต่างออกไป โดยประโยคท่ีกำหนดให้จะเรียงลำดับตาม
ข้อมูลที่ได้ฟัง  

เมื่อนักเรียนเข้าใจภาระงานแล้ว ครูให้นักเรียนฟัง CD เพื่อระบุว่า ประโยค 1-5 เป็นประโยคที่ถูก 
(T) หรือผิด (F) โดยครูเปิด CD ให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง เสร็จแล้วครูเฉลยคำตอบในชั้นเรียน 
 3. หนังสือเรียน หน้า 25 Ex. 4 นักเรียนปิดหนังสือเรียน ครูบอกว่า นักเรียนจะได้ฟังบทสนทนา
ระหว่าง Tony และ Pat ซึ่งพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่ลูก ๆ กำลังทำอยู่ในขณะที่พูด เมื่อฟังเสร็จแล้วนักเรียน
จะต้องตอบคำถามดังนี ้
  - What’s the weather like today? (It’s freezing today.) 
  - What are the boys doing? (They are building a snowman.) 
  - What is the snowman wearing? (He’s wearing a hat, a scarf and gloves.) 
  - Why does Tony call the boys to come inside? (Because the snowman is wearing 
Tony’s gloves.) 
  เมื่อนักเรียนฟังเสร็จครูให้นักเรียนตรวจคำตอบโดยเปิดหนังสือเรียนและอ่านบทสนทนาใน Ex. 4  
จากนั้นครูให้นักเรียนย้อนกลับไปดูภาพในหน้า 24 Ex. 1a เพื่อหารูปภาพที่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบท
สนทนา ครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียน แล้วจึงเฉลยคำตอบพร้อมกัน เสร็จแล้วครูเปิด CD อีกครั้งและให้
นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทสนทนาพร้อม ๆ กัน 



 

 4. เมื่อนักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทสนทนาแล้ว นักเรียนอ่านข้อความสั้น ๆ ใต้บทสนทนาในหัวข้อ 
Now complete the sentence ที่สรุปเหตุการณ์จากบทสนทนาใน Ex. 4 ครูให้นักเรียนเติมข้อความที่ขาด
หายไป เมื่อทำเสร็จ ครูตรวจคำตอบของนักเรียน 
 5. นักเรียนนำเสื้อผ้ามาคนละ 1 ชิ้น แล้วนักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทน 
1 คน มาสวมใส่เสื ้อผ้าที่เพื ่อน ๆ ในกลุ่มนำมา และพูดบรรยายเสื้อผ้าที่เพื่อนกำลังสวมใส่ เช่น Pang is 
wearing Nid’s hat. She is wearing Ken’s shirt. She is wearing Noi’s skirt.   
  ครูเดินสังเกตการทำกิจกรรม เพื่อให้คำแนะนำที่จำเป็น เสร็จแล้วแต่ละกลุ่มเปลี่ยนคนสวมใส่
เสื้อผ้าเป็นสมาชิกคนอื่นในกลุ่มบ้าง สุดท้ายแต่ละกลุ่มพูดนำเสนอให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังอีกครั้ง โดยครูให้กลุ่มที่
เป็นผู้ฟังถามพร้อม ๆ กันว่า What is he/she wearing? 

6.  ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ครูอธิบายสถานการณ์ว่า วัดในชุมชนของนักเรียนมักมีชาวต่างประเทศ
เข้ามาสักการะบูชา แต่มีชาวต่างประเทศบางคนแต่งกายไม่เหมาะสม ครูให้นักเรียนช่วยกันทำแผ่นป้ายเพ่ือติด
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวแต่งกายให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยให้เขียนบอกทั้งเสื้ อผ้าที่ควรสวมใส่และ
เสื้อผ้าที่ไม่ควรสวมใส่ ครูให้นักเรียนเขียนหัวข้อแผ่นป้ายว่า What to Wear in Temples: Dos and Don’ts  
ครูอาจยกตัวอย่างให้นักเรียน เช่น Don’t wear sleeveless shirts. Don’t wear shorts. 
8.3 ขั้นสรุป 
 1. นักเรียนช่วยกันสรุปโครงสร้างประโยคที่ใช้บอกสิ่งที่ผู้อื่นกำลังทำ รวมทั้งความสำคัญของการใส่
เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับกาละเทศะ 

2. ครูให้นักเรียนเล่นเกม ด้วยการหาภาพมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ผลัดกัน
แต่งประโยคเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพ โดยใช้ present continuous กลุ่มท่ีแต่งประโยคได้ถูกต้องจะได้ประโยค
ละ 1 คะแนน  

ตัวอย่างเช่น 
T:  Right now, it is Sunday morning.  

  Peter and his family are at home.  
Team A: They are sitting at a table.  
T:  Team A gets one point 
Team B: They are eating breakfast. 
T:  Team B gets one point 
ครูให้นักเรียนลองบรรยายภาพด้วยกันก่อน 1 ภาพ แล้วจึงเปลี่ยนภาพ และให้นักเรียนแข่งขันกัน

จริง ๆ  
9. สื่อ/ อุปกรณ์/ แหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน Upload 4 ม. 4 
2. แบบฝึกหัด Upload 4 ม. 4 



 

3. Class Audio CDs ประกอบสื่อฯ ชุด Upload 4 ม. 4 
4. คลิปวิดีโอจาก www.youtube.com 
5. ใบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHEET 

Decoding The Restaurant Dress Code 
Although many chefs and restaurant owners still have dress codes that require men 
wear jackets to dinner, others allow their servers to sport jeans. As the scene continues 
to evolve, the more difficult it is for diners to crack the varied dress codes, so our team 
asked top names in the industry at our Forbes Travel Guide star-rated restaurants to 
discuss what’s proper to wear at their restaurants and why. 
Dress code at Le Bernardin: 
In the lounge, the dress code is casual elegance. In the dining room, men are 
required to wear jackets but ties are optional. 
Has there been a change in dress code at Le Bernardin?  
At Le Bernardin, we haven’t seen a change. Actually, we see people dressing up 
more and more. I think it’s a reflection of New Yorkers, who have access to the best 
fashion houses and stores. 
Are the days of suits and fancy dresses gone?  
Absolutely not. I think people love to dress for the occasion and we’ve noticed at Le 

http://www.youtube.com/


 

Bernardin that even young male clientele wear very beautiful suits with ties that we  
don’t require. 

Dress code at The French Laundry:  
Our policy is jackets required for men – no T-shirts or tennis shoes. The majority of 
men wear a suit and tie; women wear a dress and heels. 
Is the younger generation dressing more casually? I don’t see it here. I would say 
that we see more younger diners here than at Per Se [in New York]. I think they, in 
particular, get more dressed up than the older people. They’re the people more apt 
to wear ties, nice clothes, nice shoes. 
Will dress codes evolve to adhere to the trendier dining scene? It all depends on 
the restaurant. If the restaurant evolves to a more casual setting, then I think the 
people evolve with it. The people are just trying to be comfortable in the environment. 
I’m not going to go to a football game and wear a suit because I know what’s expected 
in that setting. I just think it all depends on the individual restaurant, and a lot of 
restaurants have evolved to be more casual. 
 
ที่มา: ดัดแปลงและตัดตอนมาจาก 
https://www.forbes.com/sites/forbestravelguide/2012/11/29/decoding-the-restaurant-
dresscode/#44de692f288b 

Read the extract and mark the statement T (True) or F (False). 
 1.  At Le Bernardin, men are required to wear jackets and ties in the dining room.       ___ 
 2.  Customers at Le Pernardin are dressing up more and more.    ___ 
 3.  At The French Laundry, most of the men wear a suit and tie.   ___ 
 4.  At The French Laundry, younger people are dressing more casually.   ___ 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.forbes.com/sites/forbestravelguide/2012/11/29/decoding-the-restaurant-dresscode/#44de692f288b
https://www.forbes.com/sites/forbestravelguide/2012/11/29/decoding-the-restaurant-dresscode/#44de692f288b
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1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระท่ี 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/3, ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.3:    ต 1.3 ม. 4-6/1 
สาระท่ี 2 : ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1:    ต 2.1 ม. 4-6/2   
มาตรฐาน ต 2.2:    ต 2.2 ม. 4-6/2         

2. สาระสำคัญ 
การเรียนรู ้คำศัพท์เกี ่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (body parts)  การใช้ can/can’t เพื ่อบอกถึง

ความสามารถ ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลได้ 
3. สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                     รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                    ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Special people     เวลา 2 ชั่วโมง 

 



 

1. คำศัพท์และสำนวนภาษา (Vocabulary & Idioms) :         parts of the body (eyebrow, hair, 
eye, ear, nose, mouth, lips, chin, hand, finger, head, neck, shoulder, chest, back, waist, 
leg, knee, ankle, foot);nouns (entertainer, direction); verbs (bend backwards, hold, 
twist, reach, fit, appear); adjective (flexible) 

2. Pronunciation 
- weak form/strong form of can 

3. Functions: 
- talking about ability using can and can’t 

    4.    Language Skills 
         Listening: ฟังเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ 
          Speaking:  พูดบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถทำได้และทำไม่ได้ 
          Reading:  อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ 
          Writing: เขียนบรรยายเกี่ยวกับยอดมนุษย์ 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ความรู้ (Knowledge) 

1. ตอบคำถามจากการอ่านได้ 
ทักษะกระบวนการ (Practice) 

 1. เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ยอดมนุษย์ (superhero) ที่ชื่นชอบสามารถทำได้ 
        2. เปรียบเทียบวัฒนธรรมเรื่องชื่อของคนไทยและเจ้าของภาษาได้ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. หลักฐานการเรียนรู้ หรือร่องรอยของการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านความรู้ ตอบคำถามจาก
การอ่าน 

ตอบคำถามจาก
การอ่าน 

หนังสือเรียนใบ
งาน 
(Worksheet), 
แบบทดสอบ 

ร้อยละ 60 



 

ด้านทักษะ/ 
กระบวนการ 

- เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับสิ่งที่ยอด
มนุษย์ 
(superhero) ที่ชื่น
ชอบ 
- เปรียบเทียบ
วัฒนธรรมเรื่องชื่อ
ของคนไทยและ
เจ้าของภาษา 

- ประเมินชิ ้นงาน  
My superhero 
 
 
 
- สังเกตการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือ
เปรียบเทียบที่มา
ของนามสกุลของ
คนไทยกับของ
เจ้าของภาษา 

- แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 
 
 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

- ระด ับค ุณภาพ 
พอใช้ 
 
 
 
- ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
 

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมนักเรียน สังเกตพฤติกรรม
บ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ ผ่าน 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

8.8 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
นักเรียนจับคู่กันเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกายให้ได้มากที่สุด ภายในเวลา 1 นาที 

เช่น eye, ear, mouth เป็นต้น นักเรียนคู่ใดที่เขียนคำศัพท์ได้มากที่สุดออกมาเขียนคำศัพท์ดังกล่าวบน
กระดานและอ่านให้เพ่ือนฟัง นักเรียนที่เหลือตรวจสอบว่า คำศัพท์เหล่านี้ถูกต้องหรือไม่ เมื่อนักเรียนคู่ดังกล่าว
รายงานคำตอบเสร็จแล้ว ครูถามนักเรียนคู่อ่ืน ๆ ว่า มีคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะคำใดที่นักเรียนเขียนแล้วไม่ได้อยู่
ในคำตอบของเพ่ือนบ้าง ให้นักเรียนออกมาอ่านและเขียนคำศัพท์ดังกล่าวบนกระดาน 
 8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 

1. นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน หน้า 26 Ex. 1a ครูถามนักเรียนว่า บุคคลที่อยู่ในภาพคือใคร และ
ถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว เช่น 

 Who is the person in the picture? (Superman) 
 Have you ever watched Superman films? 
 What planet is Superman from? (He is from the planet Krypton.) 
 What is his name when he lives a normal life? (His name is Clark Kent) 
 What does Clark Kent do for a living? (He is a reporter for the newspaper The Daily 

 Planet) 



 

จากน ั ้ นคร ู ถามน ั ก เ ร ี ยนว ่ า  What is Superman in the picture wearing? และ What are 
Superman’s special powers? ครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียนมาเขียนบนกระดาน เช่น  

He is wearing a blue costume with an ‘S’ on his chest, dark red trunks and a red cape. 
He is wearing a yellow belt and dark red boots. 

He can fly and see through objects using X-ray vision. 
  2. หนังสือเรียน หน้า 26 Ex. 1a ครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังและชี้คำศัพท์ในภาพตามไปด้วย 
  จากนั้นครูชี ้ไปที ่อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและให้นักเรียนพูดคำศัพท์ เพื่อตรวจสอบว่า 

นักเรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์ และสามารถออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่  คำใดที่นักเรียนไม่เข้าใจ
ความหมายหรือออกเสียงไม่ถูกต้อง ครูเขียนคำศัพท์ดังกล่าวบนกระดาน  และให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อม 
ๆ กันตามครู แล้วครูช่วยอธิบายความหมายอีกครั้ง     

 3. หนังสือเรียน หน้า 26 Ex. 1b นักเรียนจับคู่กัน คนหนึ่งชี้ไปที่ส่วนต่าง ๆ ของใบหน้าหรือร่างกาย
ของตนเอง แล้วให้เพ่ือนบอกว่าอวัยวะส่วนนั้นเรียกว่าอะไร จากนั้นให้นักเรียนสลับบทบาทกัน  

  เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน 1 คน ออกมายืนหน้าชั้น และออกคำสั่งว่า Touch your … . แล้วให้
เพ่ือนในห้องปฏิบัติตาม    

  4. ครูนำเสนอคำกริยาต่อไปนี้ lift, bend, balance, stretch, twist ด้วยการแสดงท่าทางและพูด
ประโยคเพื่อให้นักเรียนเดาความหมาย 

  lift (v)   to raise 
  ตัวอย่าง  Could you help me lift this table, please? 
  bend (v)   to move your body or part of your body so that it is not straight 
  ตัวอย่าง  I bent down and picked up the coins lying on the floor. 
     balance (on sth) (v) keep steady 
  ตัวอย่าง  How long can you balance on one leg? 
  stretch (v)    to put your arms or legs out straight  
  ตัวอย่าง  “I’m so tired,” she said, yawning and stretching. 
  twist (v)    to turn part of your body around while the rest stays still 
  ตัวอย่าง  She twisted his head around to look at her. 

 
 คำว่า twist นอกจากจะมีความหมายว่า to turn part of your body around while the rest  

stays still (บิด, เอี้ยว, หันไป) ยังมีความหมายว่า If you twist a part of your body, such as 
your ankle, you injure it by suddenly turning it (เคล็ด, แพลง) 

 ตัวอย่างเช่น She slipped on the ice and twisted her knee. 
 



 

5. ครูนำเสนอคำวิเศษณ์ backwards (ถอยหลัง), forwards (ข้างหน้า) ด้วยการยกตัวอย่างประโยค
และให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมาย 

 Peter took a step backwards/ forwards. 
 I lost my balance and fell backwards/forwards. 
 He began counting backwards: “Ten, nine, eight...” 

  6. หนังสือเรียน หน้า 26 Ex. 1c นักเรียนดูภาพ 1-5 แล้วเติมคำที่ขาดหายไปในแต่ละประโยค จากนั้น
ครูสุ่มเรียกนักเรียนอ่านประโยค 1-5 พร้อมทั้งคำตอบของตนเอง และสะกดคำศัพท์ดังกล่าวด้วย โดยครูเขียน
คำศัพท์ที่นักเรียนบอกบนกระดาน เมื่อได้คำตอบที่ถูกต้องแล้ว ครูสุ่มถามนักเรียนว่า บุคคลในแต่ละภาพกำลัง
ทำอะไร  

  What is the man in picture 1 doing? (He is lifting heavy weights.) 
  What is the woman in picture 2 doing? (She is bending backwards and balancing a 

ball on her neck.) etc. 
7. ครูเขียนคำกริยาต่อไปนี้บนกระดาน shake, wave, nod, shrug แล้วครูทำท่าส่ายศีรษะ และถาม

นักเรียนว่า What am I doing? เพื่อให้นักเรียนตอบว่า You are shaking your head.  จากนั้นครูทำท่าโบก
มือ  พยักหน้า  ยักไหล่ เพ่ือให้นักเรียนพูดตอบครู 

 You are waving your hand.   You are nodding your head. 
 You are shrugging your shoulders.  
 ต่อมาครูเขียนบนกระดาน  body language และถามนักเรียนว่าใครรู้จักคำนี้บ้าง ให้อธิบาย

ความหมายให้เพื่อนฟัง เสร็จแล้วครูถามคำถามนักเรียน ดังนี้  
 T: What body language do you use to mean “No”? 
 Ss: Shaking heads. 
 T: That’s right. We are shaking our heads back and forth when we want to 

say “No.” 
 เสร็จแล้วครูถามคำถามอื ่น ๆ  เช่น What body language do you use to mean “Yes”/ 

“Goodbye”/ “I don’t  know”? เมื ่อได้คำตอบแล้ว ครูอธ ิบายเพิ ่มเติมว่า ส ัญลักษณ์เหล่านี ้ไม ่ได้มี
ความหมายเพียงความหมายเดียว เช่น  

 Waving (hello, goodbye, in dismissal or to get attention) 
 Shrugging shoulders (“I don’t know” or “I don’t care.”) 
 นอกจากนี้ในบางวัฒนธรรม นักเรียนอาจต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะความหมายของ body 

language อาจต่างออกไปหรือตรงกันข้ามเลยก็ได้ ตัวอย่างเช่น การพยักหน้าจัดเป็นภาษากายที่คนทั่วโลก
เข้าใจว่า “ใช่” , “เห็นด้วย” , “เข้าใจ” หรือ “ตกลง” แต่ในประเทศอินเดีย บัลแกเรีย และกรีซ การแสดง
ท่าทางแบบนี้หมายถึงการ “ปฏิเสธ” 



 

8. ครูแนะนำภาษาท่าทางอ่ืน ๆ ที่นักเรียนควรรู้  
 V-sign (n)  a sign that you make by holding up your hand and making a V-shape 

with your first and second fingers. When the palm (= inside part) of your 
hand is facing away from you, the sign means ‘victory’; when the palm 
is facing towards you the sign is used as a way of being rude to other 
people.  

 high five (n) an action to celebrate victory or to express happiness in which 
two people raise one arm each and hit their open hands 
together  

9. ครูนำเสนอสำนวนภาษา cross your arms/fingers/legs ด้วยการแสดงท่าทางกอดอก/ไขว้นิ้ว/นั่ง
ไขว้ห้าง จากนั้นครูพูดประโยคและให้นักเรียนปฏิบัติตามด้วยตนเอง เสร็จแล้วครูอธิบายความหมายของสำนวน
เหล่านี้อีกครั้ง พร้อมทั้งยกตัวอย่างประโยค  

 cross your arms/fingers/legs (phr)  to put one of your arms, fingers, or legs over the 
top of the other 

 ตัวอย่าง   She sat down and crossed her legs. 
 ต่อมาครูอธิบายเพิ่มเติมว่า การทำสัญลักษณ์ไขว้นิ้ว cross fingers นั้น ยังเป็นสำนวนด้วย 
 cross your fingers (idm) to hope very much that something will happen; to hope  
  that things will happen in the way that you want them 

to 
 ตัวอย่าง She has her exam this morning so cross your fingers. 
 สำนวนนี้มีความหมายว่า ขอให้โชคดี  
 นอกจากนี้ บางคนโดยเฉพาะเด็ก ๆ ยังใช้สัญลักษณ์ไขว้นิ้วเมื่อต้องการที่จะโกหกสีขาวหรือการ

โกหกที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครที่เรียกว่า white lie 
  10. ครูบอกว่า จะให้นักเรียนเล่นเกม Simon Says โดยก่อนเล่น ครูให้นักเรียนทุกคนลองฝึกปฏิบัติ
ตามคำสั่งที่ครูพูดก่อน เช่น  
    Cross your legs.  Stretch your arms.   
    Cross your fingers.  Shrug your shoulders. 
    Cross your arms.  Wave your right hand 
    Bend your knees.  Bend down and touch your toes. 
   Take 3 steps forwards.  Lift your left foot and balance on one leg for 1 

minute. 
    Take 2 steps backwards. Nod your head. 



 

    Shake your hands. 
    จากนั้นครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 2-4 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมายืนหน้าชั้น กลุ่มละ 1 
คน  ครูพูดออกคำสั่งและให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตาม กลุ่มที่ปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้องก่อนเป็นกลุ่มแรก 
จะได้ 1 คะแนน  
   11. หนังสือเรียน หน้า 27 Ex. 2a นักเรียนฝึกเดาเนื ้อหาก่อนการอ่าน โดยอ่านชื ่อเรื่ อง และดู
ภาพประกอบ แล้วช่วยกันเดาว่า บทอ่านนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื ่องอะไร จากนั้นครูบอกว่า นักเรียนจะได้อ่าน
เร ื ่องราวเก ี ่ยวก ับบ ุคคลที ่ช ื ่อว ่า Daniel และหาคำตอบว ่า Why is Daniel Browning Smith like a 
superhero? แล้วครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังพร้อมกับอ่านเนื้อเรื่องตามไปด้วย เมื่ออ่านเสร็จ ครูรวบรวมคำตอบ
จากนักเรียน แล้วจึงเฉลยคำตอบพร้อมกัน 
    ครูเขียนชื ่อเต็ม Daniel Browning Smith จากนั ้นเขียนคำว่า first name, middle name, 
surname บนกระดาน นักเรียนช่วยกันระบุว่า ชื่อใดเป็นชื่อแรก (Daniel), ชื่อกลาง (Browning) และนามสกุล 
(Smith)  
    เมื่อนักเรียนตอบได้ถูกต้องแล้ว ครูอธิบายว่า คนอังกฤษและอเมริกันส่วนใหญ่มักจะมีชื่อกลาง ใน
การเขียนชื่อ คนอังกฤษและอเมริกันจะใช้ชื่อเต็มในกรณีที่เป็นทางการเท่านั้น ในสถานการณ์ท่ัว ๆ ไป จะเขียน
ย่อ โดยคนอเมริกันจะนิยมย่อชื่อกลาง โดยเขียนเฉพาะตัวอักษรตัวแรก เช่น George M Cohan (George 
Michael Cohan)  
    ส่วนคนอังกฤษ จะนิยมย่อชื่อจริงและชื่อกลาง เช่น J K Rowling (Joanne Kathleen Rowling)  
ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ในบางครอบครัว จะตั้งชื่อลูกชายคนโตตามชื่อของพ่อ ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีคำว่า 
junior หรือ senior หรือตัวเลข หลังชื่อและนามสกุล เพ่ือให้ชัดเจนว่าหมายถึงบุคคลใดในครอบครัว เช่น 
    ชื่อพ่อ      William Jones Sr 
    ชื่อลูก    William Jones Jr    
    ชื่อลูกของ William Jones Jr William Jones III (William Jones the third) 
    ครูยกตัวอย่างชื ่อคนที่มีชื ่อเสียง เช่น พระเอกภาพยนตร์เรื ่อง Iron Man คือ Robert John 
Downey Jr ซึ่งเป็นลูกของ Robert John Downey Sr 
    ครูอธิบายว่า นามสกุลของหลาย ๆ คน ยังสามารถบอกท่ีมาหรือประวัติของต้นตระกูลได้ เช่น  
    Baker   ต้นตระกูลเป็นคนทำขนมปังหรือเก่ียวกับการอบ  
    Shepherd  ต้นตระกูลทำอาชีพเลี้ยงแกะ  
    Smith       ต้นตระกูลเป็นช่างเหล็ก/โลหะ  
    นอกจากนี้ นามสกุลของคนในสหราชอาณาจักร ยังสามารถบอกท่ีมาหรือประเทศได้ เช่น 
    นามสกุลที่ขึ้นต้นด้วย Mc- หรือ Mac- เช่น McDonald, Mcgregor/MacGregor จะมาจากหรือ
มีเชื้อสายจากคนที่มาจากประเทศสกอตแลนด์ เช่น Evan Mcgregor  



 

    นามสกุลที่ขึ ้นต้นด้วย O’ เช่น O’Brien จะมาจากประเทศหรือมีเชื ้อสายมาจากคนที่มาจาก
ประเทศไอร์แลนด์ เช่น Dyland O’Brien พ่อมีเชื้อสายจากชาวไอริช 
    ในการแนะนำตัว คนอังกฤษและอเมริกัน จะแนะนำตัวเองโดยบอกชื่อจริงและนามสกุล เช่น 
Michael Johnson, Linda Johnson ในกรณีที่ไม่เป็นทางการ อาจจะบอกแค่ชื่อจริงได้ ในการเรียกชื่อบุคคล
อ่ืน ในกรณีที่เป็นทางการ จะใช้คำนำหน้าชื่อร่วมกับนามสกุล เช่น Mr Johnson, Ms Johnson 
ต่อมาครูให้นักเรียนเปรียบเทียบกับในประเทศไทยว่า นักเรียนคิดว่า นามสกุลของคนไทยสามารถบอกที่มาต้น
ตระกูลว่าทำอาชีพอะไรหรืออาศัยอยู่ที่ใดได้หรือไม่ ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูอาจบอก
ใบ้ ด้วยการยกตัวอย่างนามสกุลของคนดัง เช่น 
    สมจิตร จงจอหอ  (เป็นคนที่มีต้นตระกูลในอำเภอ จอหอ จังหวัดนครราชสีมา) 
    จักรพันธ์ อาบครบุรี  (เป็นคนอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา) 
    ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า first name เจ้าของภาษายังเรียกว่า given name และ Christian name 
surname ยังสามารถเรียกว่า last name และ family name ได ้
    นอกจากนี้ยังมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับคำว่าชื่อ เช่น 
    something is somebody’s middle name (idm) = used to say that someone has 
a personal quality very strongly  
    ตัวอย่าง ‘Patience’ is my middle name! 
    be on first name terms (with somebody) (idm) = friendly or familiar enough with 
someone to call that person by their first name 

 ตัวอย่าง I find it so much more pleasant to work with people on first-name terms. 
      “I know all of my customers on first-name terms,” says Jacobs. 
   

นามสกุลในประเทศไทย 
นับแต่โบราณมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) คนไทยเราไม่เคยมี
นามสกุลใช้มาก่อน มีเพียงชื่อเรียกเดี่ยว ๆ แถมแต่ละคนยังมีชื่อเรียกซ้ำกันอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) จึงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติขนานนามสกุล 
พ.ศ. 2456” ขึ้น โดยออกประกาศในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2455 ด้วยทรงดำริเห็นว่า คนไทยทุกคน
ควรจะมีทั้งชื่อตัวและชื่อสกุล เพ่ือช่วยกำหนดตัวบุคคลได้แน่นอนกว่าการเรียกชื่อเพียงอย่างเดียว และ
ทรงวางหลักสำคัญในการสืบสกุลไว้โดยถือเอาสายสัมพันธ์ทางบิดาผู้ให้กำเนิดแต่ฝ่ายเดียว 
นอกจากการจัดตั้งนามสกุลจะเป็นแนวทางหนึ่งของการจัดระเบียบสังคมตามโลกตะวันตกแล้ว  ยังเป็น
เครื่องเตือนใจให้เจ้าของสกุลประพฤติแต่สิ่งดีงาม เพื่อรักษาเกียรติของสกุล ตลอดจนเป็นหลักของการ
สืบเชื้อสาย และก่อให้เกิดความเป็นหมู่คณะด้วย 

 หลักการและความนิยมในการตั้งชื่อนามสกุล 



 

เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ได้รับพระราชกระแสให้รีบดำเนินงานขนานนามสกุลแก่ประชาชน โดยให้
มีการแบ่งท้องที่ที่จะจดทะเบียนนามสกุลให้ได้ทั่วราชอาณาจักรโดยเร็วที่สุด โดยมีหลักการการตั้งชื่อ
สกุลดังนี้ 

 • ตั้งตามชื่อของบรรพบุรุษ (ปู่ ย่า ตา หรือยาย)  
 • ข้าราชการที่มีราชทินนาม มักจะนำราชทินนามมาตั้งเป็นนามสกุลของตน เช่น หลวงพิบูลสงคราม 

(แปลก) ใช้นามสกุล “พิบูลสงคราม”  
 • ตามสถานชื่อตำบลที่อยู่อาศัย  
 • ชาวไทยเชื้อสายจีนอาจแปลความหมายจาก “แซ่” ของตน หรือใช้คำว่าแซ่นำหน้าชื่อแซ่ หรือใช้ชื่อแซ่

นำหน้า หรือสอดแทรกไว้ในนามสกุล  
 • หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง ใช้นามราชสกุลของตนเป็นนามสกุล แต่ลูกของหม่อมหลวง

และต่อไปเป็นหลาน เหลน ใช้นามราชสกุลโดยลำพังไม่ได้ ต้องมีคำว่า “ณ อยุธยา” ต่อท้าย สำหรับเชื้อ
พระวงศ์  

 • ห้ามมิให้หญิงตั้งชื่อสกุลของตนเอง ให้ใช้ของบุรุษหัวหน้าครอบครัว หรือญาติฝ่ายชายผู้มีสิทธิ์ใช้ชื่อ
สกุลร่วมกัน 

 ที่มา: http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/56718/-blog-timhis-tim-cul- 

มีเกร็ดเล็กน้อยว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จะพระราชทานนามสกุลแก่
ผู้ใดพระองค์จะทรงศึกษาให้ทราบถึงความเกี่ยวดองซึ่งกันและกันของแต่ละสกุลโดยละเอียด หากทรง
พบว่า บรรพบุรุษได้ทำคุณงามความดีมีวิทยฐานะและอาชีพอะไร ก็จะทรงแปลงคำมาจัดสรรให้ได้มงคล
นามต่าง ๆ ขึ้นให้ไพเราะเหมาะสม พระองค์ทรงแยกพวกเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงไว้ฝ่ายหนึ่ง ส่วนขุนนางข้า
ราชบริพารก็ทรงจำแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น มีรกรากเหล่ากอปกครองบ้านเมืองมาแต่ก่อนเก่า 
ก็ทรงขนานนามสกุลให้เป็นผู้มาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ณ ระนอง, ณ ถลาง, ณ เชียงใหม่ ฯลฯ 
ถ้าสกุลเป็นทหารก็จะมีคำว่า โยธิน เสนาณรงค์ เป็นต้น ถ้าเคยรับราชการเก่ียวกับกรมม้า หรือทหารม้า  
ก็จะมีคำว่า อัศว ประกอบด้วย และถ้าเกี่ยวกับช้างก็ใช้คำว่า คช คชา หัสศ เป็นต้น ส่วนผู้มีอาชีพทาง
แพทย์ก็มีคำว่า วิทย์ เวช แพทย์ ประกอบด้วย ถ้าเก่ียวกับ การเงินก็มีคำว่า ธน ประกอบ ฯลฯ 

 ที่มา:  https://news.mthai.com/general-news/385458.html 

  
  12. หนังสือเรียน หน้า 27 กรอบ Check these words นักเรียนอ่านคำศัพท์ในกรอบ และช่วยกัน
อธิบายความหมายของคำศัพท์เหล่านี้จากบริบท หรือครูช่วยบอกความหมายภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างประโยค 
หรือให้นักเรียนเปิดพจนานุกรม เช่น 
  flexible (adj) able to move and bend in lots of ways 
  ตัวอย่าง Rubber is a flexible substance. 
    Gymnasts need to be very flexible (= able to bend their bodies easily). 



 

   13. หนังสือเรียน หน้า 27 กรอบ Study skills นักเรียนอ่านข้อความในกรอบ จากนั้นครูอธิบาย
เพิ่มเติมว่า การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่นั้น นักเรียนควรจดบันทึกคำศัพท์ใหม่ ๆ ลงในสมุดตามลำดับตัวอักษร แต่ง
ประโยคหรืออาจวาดภาพประกอบด้วยก็ได้ และที่สำคัญ นักเรียนควรหมั่นทบทวนคำศัพท์เหล่านี้เป็นประจำ 
นอกจากนี้ครูย้ำความสำคัญของการแต่งประโยคว่า การที่นักเรียนจดจำคำศัพท์ได้ ก็ใช่ว่านักเรียนจะสามารถ
นำไปใช้ได้ถูกต้อง ดังนั้น การแต่งประโยคจะช่วยนักเรียนได้มาก โดยการแต่งประโยคให้ถูกต้อง นักเรียน
จำเป็นต้องรู้ชนิดของคำ เช่น flexible เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) ซึ่งคำคุณศัพท์จะมีตำแหน่งอยู่หลัง verb 
to be และหน้าคำนาม เช่น 
   Rubber is flexible.  Rubber is a flexible substance. 
  14. หนังสือเรียน หน้า 27 Ex. 2c นักเรียนกลับไปที่บทอ่านใน Ex. 2a อีกครั้ง เพื่อหาหนึ่งประโยคที่
บรรยายภาพในบทอ่าน จากนั้นนักเรียนบอกคำศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่อยู่ในบทอ่านจำนวน 4 คำ ครู
ตรวจคำตอบพร้อมกันกับนักเรียน 
 15. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษากายที่ไม่ควรปฏิบัติในประเทศต่าง ๆ ทั้งแถบ
ตะวันตกและในเอเชีย เช่น Don’t touch a person’s head in most parts of Asia. Don’t point your 
feet at anyone in Asia. 

8.3 ขั้นสรุป 
1. หนังสือเรียน หน้า 27 Ex. 2b นักเรียนแต่งประโยคด้วยตนเอง โดยใช้คำศัพท์ใหม่จากบทอ่านใน 

Ex. 2a อย่างน้อย 8 ประโยค 
Bend your knees when you life heavy things. 
Can you hold this heavy bag for me, please? 
He is a very good entertainer. Everybody enjoys his performance. 
Bend it! It’s flexible, it doesn’t break. 
She’s nervous. She’s twisting the ring around her finger. 
Daniel Browning Smith is the only one I know who bends over backwards. 
The cupboard is full. You can’t fit anything else in it. 
Jonathan can balance five books on his head. 

 2. นักเรียนทำใบงาน (worksheet) เป็นการบ้าน โดยครูอธิบายคำศัพท์ก่อนการอ่าน เช่น fraud (โกง, 
หลอกลวง), fraudster (คนที่โกงหรือหลอกลวง), vigilant (รอบคอบ, ระมัดระวัง), dire (เลวร้ายมาก, แย่
มาก), regardless (โดยไม่คำนึงถึง, แม้) แล้วจึงให้นักเรียนอ่านและตอบคำถามท่ีให้มา 
 3. แบบฝึกหัด (Workbook) นักเรียนทำ Ex. 13 หน้า 7 เป็นการบ้าน 
ชั่วโมงท่ี 2 
 8.1 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 



 

 นักเรียนออกกำลังกายก่อนเรียน เพื่อ warm up ร่างกาย โดยครูพูดและทำท่าทางประกอบ แล้วให้
นักเรียนปฏิบัติตาม ดังนี้ 

- Hold left elbow with right hand.  Gently pull elbow behind head 
until you feel a stretch.  Hold for 5-10 seconds.  Repeat 3-5 times.  
Repeat with other arm.  

- Cross your arms in front.  As you take a slow, deep breathe 
in, raise your hands over your head and stretch backwards.  
As you slowly breathe out, lower your arms.  Gradually 
enlarge the circles, as you repeat.  Repeat 3-5 times. 

 8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 
1. ครูเขียนคำว่า superhero (= a character in a film or story who has special strength and 

uses it to do good things and help other people) บนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมาย 
จากนั ้นครูถามนักเรียนว่า What can superheroes do? เพื ่อให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า superheroes 
สามารถทำสิ่งใดได้บ้าง ครูเขียนคำตอบของนักเรียนบนกระดาน 
 

  
 
      

 
 2. ครูถามคำถามนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถที่นักเรียนทำได้หรือทำไม่ได้ เช่น 
  T: Bright, can you fly?  Bright: No, I can’t. 
  T: Pim, can you swim?  Pim: Yes, I can. 
  T: Ken, can you ride a bike?  Ken: Yes, I can. 
  T: Anne, can you speak French?  Anne: No, I can’t. 
 3. หนังสือเรียน หน้า 27  Ex. 3a ครูเขียนประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม และคำตอบแบบสั้นใน
ตาราง บนกระดาน  ครูขีดเส้นใต้คำว่า can  และ can’t  ครูอธิบายว่าเราใช้ can เพ่ือพูดถึงสิ่งที่สามารถทำได้ 
และ can’t ซึ่งเป็นรูปย่อของ cannot เพื่อพูดถึงสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ จากนั้นครูสุ่มนักเรียนหลาย ๆ คน พูด
บอกถึงสิ่งที่ตนทำได้และทำไม่ได้  
  ต่อมาให้นักเรียนถามครูเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสามารถทำได้ เมื่อนักเรียนถามคำถาม โดยใช้ can ได้
คล่องแล้ว ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกโครงสร้างประโยค  

can fly 

can be invisible can see through 
objects 

can lift anything 

SUPERHEROES can run fast 
move objects 
without touching 

them 



 

  เสร็จแล้วครูช่วยสรุปอีกครั้งว่า can  เป็นกริยาช่วยจึงต้องตามด้วยกริยาหลัก ซึ่งจะอยู่ในรูป base 
form หรือช่องที่ 1  เสมอ โดย can จะไม่มีการเปลี่ยนรูปไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ และ
สามารถย้ายมาวางหน้าประธานในประโยคได้เลยเพ่ือทำเป็นประโยคคำถาม  
  เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนและอ่านประโยคในตารางอีกครั้ง พร้อมกับ
พูดประโยคเหล่านี้ในภาษาไทย 
  ต่อมาครูให้นักเรียนฝึกออกเสียง can และ can’t ให้ถูกต้อง โดยเขียนประโยคต่อไปนี้บนกระดาน 

  /ə/  I can dance.   Can you dance? 
  /æ/ Yes, I can  

  /ɑ/  I can’t dance. 
  ครูให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามครูหลาย ๆ ครั้ง และให้นักเรียนฝึกออกเสียงด้วยตนเอง 
 4. หนังสือเรียน หน้า 27 Ex. 3b นักเรียนอ่านประโยคที่ให้มา และย้อนกลับไปดูภาพใน Ex. 1c และ 
Ex. 2a อีกครั้ง เพื่อดูว่าแต่ละประโยคที่ให้มา ต้องเติม can หรือ can’t ครูตรวจคำตอบโดยสุ่มเรียกนักเรียน
รายงานคำตอบของตนเอง เสร็จแล้วครูบอกคำตอบที่ถูกต้องอีกครั้ง 
  5. หนังสือเรียน หน้า 27 Ex. 4 นักเรียนอ่านคำ/วลีที่ให้มา และช่วยกันอธิบายความหมายของวลี
ต่อไปนี้ balance on your hands; balance a ball on your finger และ bend over backwards จากนั้น
ครูสุ่มเรียกนักเรียน 1 คน ออกมาสนทนากับครู เช่น 
  T:  Can you balance on your hands? 
  S1: No, I can’t. Can you dance? 
  T:  Yes, I can. Can you balance a ball on your finger? 
  S1: No, I can’t. 
  T:  Paul can’t balance on his hands or balance a ball on his finger, but he can  
dance. 
  ครูชี้ให้นักเรียนเห็นว่า ในการเชื่อมประโยคบอกเล่า จะใช้ and แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธ ให้ใช้ or 
ส่วนประโยคท่ีขัดแย้งกัน จะใช้ but   
  เสร็จแล้วนักเรียนจับคู่กัน พูดถาม-ตอบเกีย่วกับสิ่งที่เพ่ือนสามารถทำได้และทำไม่ได้ โดยใช้คำ/ 
วลีเหล่านี้ ครูเดินสังเกต เสร็จแล้วสุ่มเรียกนักเรียนบางคู่ออกมาถาม-ตอบอีกครั้ง 
  6. หน ังส ือเร ียน หน ้า  27 Ex. 4 คร ู เข ียนคำว ่ า  gymnast (= a person who performs 
gymnastic) บนกระดาน และบอกความหมายในภาษาอังกฤษ จากนั้นนักเรียนช่วยกันบอกความหมายใน
ภาษาไทย ครูบอกว่า สมมติว่าครูเป็นนักยิมนาสติก ให้นักเรียนช่วยกันถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ครูสามารถทำได้
และทำไม่ได้ เช่น 
   1)  Can you balance on one hand/two hands?  
   2)  Can you stretch your legs and holding your feet?  



 

  3)  Can you balance a ball on your nose? 
  7. ครูถามคำถามเก่ียวกับความสามารถของ Superheroes ที่นักเรียนรู้จัก เช่น 
  1)  What can Spider-Man do? (He can climb buildings/high walls) 
 2)  What can Mr Fantastic (Reed Richards) who is the leader of the Fantastic 
Four do? (He can stretch his body to great distances.) 
  3)  What can Invisible Woman who is a member of the Fantastic Four do? 
(She can become unseen.) 
 8.3 ขั้นสรุป 
 1. ครูถามนักเรียนว่า เราจะใช้โครงสร้างประโยคอย่างไรในการบอกสิ่งที่สามารถทำได้และทำไม่ได้ 
ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างประโยค 
 2. หนังสือเรียน หน้า 27 Ex. 5 นักเรียนออกแบบ superhero ของตนเอง โดยวาดรูป superhero 
ของตนเองในหลากหลายท่าทาง พร้อมกับตั้งชื่อ superhero และเขียนประโยคสั้น ๆ บรรยายประกอบในแต่
ละรูป เมื่อทำเสร็จ นักเรียนออกมาพูดนำเสนอ superhero ของตนเองที่หน้าชั้น 

 3. แบบฝึกหัด (Workbook) นักเรียนอ่านทบทวนไวยากรณ์เรื่อง can (ability) หน้า 29 และทำ  
Exs. 11-13 หน้า 30 เป็นการบ้าน 
9. สื่อ/ อุปกรณ์/ แหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน Upload 4 ม. 4 
2. แบบฝึกหัด Upload 4 ม. 4 
3. Class Audio CDs ประกอบสื่อฯ ชุด Upload 4 ม. 4 
4. ใบงาน 

 



 

Worksheet 

UK’s most common name revealed - find out how unique your name is 
Patrick Scott, data journalist  

Despite popular assumptions, John Smith is not the most common name  in the UK, 
new research from identity data intelligence specialists GBG has revealed. 

It is actually David Smith, with David Jones ranking in second place and John Smith 
only managing third. 

According to the research, which is based on an analysis of the Open Register and lists 
the top 100 most common names in the UK, there are nearly 25 per cent more David Smiths 
than John Smiths. 

Women have more diverse names than men 
Women’s names are much more unique than men’s. While Susan Smith is the most 

popular female name, it ranked just 12th in the overall top 100 list. 
What’s more, just 17 of the 100 names in the list are female. This illustrates greater 

diversity in female names given that fewer women share popular names compared to men. 
‘Smith’ was revealed as the most common surname, with one in three (31 per cent) 

of the names listed in the top 100 being a ‘Smith’. Jones, Williams, Brown and Taylor follow 
respectively. 

Overall, David is the UK’s most popular first name for men and Margaret is the most 
popular first name for women. 

At a time when incidents of identity fraud are at an all-time high, protecting your name 
– regardless of how unique or common it is – has never been more important. 

Nick Brown, group managing director at GBG said: “Just because a name isn’t unique 
does not mean it’s any less valuable to a fraudster. In fact, you may even be at greater risk 
with a more common name as incidents such as account takeover could potentially be harder 
to spot. 

“While information such as your name or address may seem of little value, fraudsters 
can piece together other elements of your identity to set up fake accounts in your name. And 
the consequences can be dire.” 

“In the digital age, it’s sadly got to a point that you have to assume your identity will  
be compromised at some stage. Regardless of whether our name is unique or common, we  



 

all have a responsibility to be vigilant and take the necessary steps to protect our personal 
identity information from falling into the wrong hands.” 

The UK’s 10 most common names 
1. David Smith 6,163  
2. David Jones 5,959 
3. John Smith 4,742 
4. Michael Smith 4,321 
5. David Williams 4,292 

6. Paul Smith 3,904 
7. Andrew Smith 3,700 
8. David Brown 3,393 
9. Robert Smith 3,386 
10. Peter Smith 3,218 

The UK’s 10 most common female names 
1. Susan Smith 3,172 
2. Margaret Smith 3,086 
3. Susan Jones 2,365 
4. Margaret Jones 2,356 
5. Patricia Smith 1,993 

6. Susan Smith 3,172 
7. Margaret Smith 3,086 
8. Susan Jones 2,365 
9. Margaret Jones 2,356 
10. Patricia Smith 1,993 

Number based on open register amount 
ที่มา:  http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/02/interactive-uks-common-name-revealed-find- 

unique-name/ 

 
 
Read the article above and answer the questions. 
1.   What is the most common name in Britain?    
      ____________________________________________________________ 
2. What is the third common name in Britain? 

____________________________________________________________ 
3. What is the most common surname in Britain? 

____________________________________________________________ 
4. What is the most popular female name? 

____________________________________________________________ 
5. What is your responsibility in the digital age? 

   ____________________________________________________________ 
 

 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/02/interactive-uks-common-name-revealed-find-%20unique-name/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/02/interactive-uks-common-name-revealed-find-%20unique-name/
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10  
 
 

 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระท่ี 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/3, ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.2:    ต 1.2 ม. 4-6/1, ต 1.2 ม. 4-6/5 
มาตรฐาน ต 1.3:    ต 1.3 ม. 4-6/1  
สาระท่ี 2 : 
มาตรฐาน ต 2.1:    ต 2.1 ม. 4-6/1, ต 2.1 ม. 4-6/2  
มาตรฐาน ต 2.2:    ต 2.2 ม. 4-6/2  
สาระท่ี 3 : 
มาตรฐาน ต 4.1:    ต 4.1 ม. 4-6/1 
มาตรฐาน ต 4.2:    ต 4.2 ม. 4-6/2         

2. สาระสำคัญ 
การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา คำคุณศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น/ไม่เห็นด้วย 

การเปรียบเทียบขั ้นกว่า ช่วยให้เข้าใจเรื ่องที ่อ่านและฟัง พูดแสดงความคิดเห็น เขียนบรรยายและ
เปรียบเทียบลักษณะรูปร่างหน้าตา ตลอดจนเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและของไทย รวมทั้งเขียนเผยแพร่ข้อมูลของประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

3. สาระการเรียนรู้ 
1. คำศัพท์และสำนวนภาษา (Vocabulary & Idioms) : sports (football, baseball, basketball, 

beach volleyball, ice hockey, tennis, bowling, golf, polo) cricket (national sports, 
ground, bat, leg pads, batman, wicketkeeper, bowler) 

2. Pronunciation 
- word stress 

3. Grammar: 

- comparative forms 
4. Functions: 

- agreeing and disagreeing 
    5.    Language Skills 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                     รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                    ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Celebrities      เวลา 2 ชั่วโมง 

 



 

         Listening: ฟังเพ่ือหาข้อมูลเฉพาะ 
          Speaking:  พูดบรรยายเพื่อแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
          Reading:  อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ และจับใจความสำคัญ 
          Writing: เขียนบทความสั้น ๆ 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ความรู้ (Knowledge) 

1. ตอบคำถามจากการอ่านและฟังได้ 
2. พูดเแสดงความเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยได้    
3. สัมภาษณ์บุคคลจากเรื่องที่อ่านได้ 

ทักษะกระบวนการ (Practice) 
 1. เขียนบรรยายและเปรียบเทียบลักษณะรูปร่างหน้าตาของบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ 
        2. เขียนเปรียบเทียบกีฬาของไทยและของเจ้าของภาษาสั้น ๆ ได้ 
 3. เขียนเผยแพร่เกี่ยวกับกีฬาที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยได้ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. หลักฐานการเรียนรู้ หรือร่องรอยของการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านความรู้ - ตอบคำถามจาก
การอ่านและฟัง 
 
 
- พูดเแสดง
ความเห็นด้วย/ไม่
เห็นด้วย 
 
- สัมภาษณ์บุคคล
จากเรื่องที่อ่าน 

- ตรวจการตอบ
คำถามจากการฟัง
และอ่าน 
 
- ประเมินการพูด
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบุคคลที่มี
ชื่อเสียง 
- ประเมินการ
สัมภาษณ์บุคคล
จากเรื่องที่อ่าน 

- หนังสือเรียน, ใบ
งาน 
(Worksheet), 
แบบทดสอบ 
- แบบประเมินการ
พูด 
 
 
- แบบประเมินการ
พูด 

- ร้อยละ 60 
 
 
 
- ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 
 
 
- ระดับคุณภาพ 
พอใช้ 



 

เป้าหมาย หลักฐาน 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านทักษะ/ 
กระบวนการ 

- เขียนบรรยาย
และเปรียบเทียบ
ลักษณะรูปร่าง
หน้าตาของบุคคล
ที่มีชื่อเสียง 
- เขียน
เปรียบเทียบกีฬา
ของไทยและของ
เจ้าของภาษาสั้น ๆ 
 
 
 
- เขียนเผยแพร่
เกี่ยวกับกีฬาที่เป็น
ที่นิยมในประเทศ
ไทย 

- ประเมินการเขียน
ข้อความสั้น ๆ เพ่ือ
เปรียบเทียบบุคคล
ที่มีชื่อเสียง 2 คน 
 
- ตรวจการเขียน
ข้อความสั้น ๆ 
เปรียบเทียบ
ระหว่าง cricket 
กับกีฬาที่เป็นที่
นิยมในประเทศ
ไทย 
- ประเมินโปสเตอร์
กีฬาที่เป็นที่นิยมใน
ประเทศไทย 

- แบบประเมินการ
เขียน 
 
 
 
- แบบประเมินการ
เขียน 
 
 
 
 
 
- แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 

- ระด ับค ุณภาพ 
พอใช้ 
 
 
 
- ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
- ระด ับค ุณภาพ 
พอใช้ 
 

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมนักเรียน สังเกตพฤติกรรม
บ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ ผ่าน 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 

8.1 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
    1. นักเรียนช่วยกันบอกชื่อกีฬาที่รู้จัก ครูเขียนชื่อกีฬาตามที่นักเรียนบอกบนกระดาน จากนั้นครูให้
นักเรียนอ่านชื่อกีฬาบนกระดาน และช่วยกันบอกชื่อนักกีฬาที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักของกีฬาแต่ละประเภท เช่น 
football – Lionel Messi/tennis – Roger Federer/basketball – Michael Jordan  
    2. ครูถามคำถามเก่ียวกับตัวนักเรียนเพ่ือนำเข้าสู่บทเรียน 
     Do you like playing sports?  What kind of sports do you like?  
     Who is your favorite sportsperson/team?     
    3. ครูเขียนคำว่า celebrities บนกระดาน ครูอธิบายว่าคำนี้เป็นคำพหูพจน์ของคำว่า celebrity มี 



 

ความหมายคล้ายกับคำว่า star ครูยกตัวอย่างประโยคเช่น Ratchanok Inthanon is a sporting celebrity 
in Thailand. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำนี้ตามครู โดยลงเสียงหนักที่พยางค์ท่ี 2  
 8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 

1. หนังสือเรียน หน้า 30 Ex. 1a นักเรียนดูภาพกีฬาที่ให้มา และอ่านออกเสียงคำศัพท์ทีละคำ โดยครู
ตรวจสอบความถูกต้อง ครูช ี ้ให ้น ักเร ียนสังเกตว่า คำศัพท์ต ่อไปนี ้ football, baseball, basketball, 
volleyball, ice hockey, tennis, bowling, polo ให้ลงเสียงหนักที่พยางค์แรก ส่วนคำว่า beach valleyball 
คำที่ลงเสียงหนักที่สุดจะอยู ่ในพยางค์แรกของคำว่า volleyball ครูถามนักเรียนว่า polo คือ กีฬาอะไร 
นักเรียนรู้จักหรือไม่ ครูกระตุ้นโดยการบอกว่า สังข์ทองก็เล่นกีฬาชนิดนี้ จนได้คำตอบว่า ตีคลี ครูอธิบายว่า 
ปัจจุบัน อาจไม่นิยมใช้คำว่า ตีคลี แต่ใช้คำว่า (ขี่ม้า)โปโลแทน  

ต่อมาครูถามว่า Which sports do you play?/Which sports would you like to try? โดยครู
เขียนตัวอย่างคำตอบที่ให้มาบนกระดาน แล้วนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน ครูให้นักเรียนตอบตามความเป็น
จริง เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนหลาย ๆ คน รายงานคำตอบ 

 
ประเพณีของการแข่งขันโปโลอย่างหนึ่ง คือ ในระหว่างพักครึ่งของการแข่งขัน ผู้เข้าชมจะมีโอกาสได้
ลงย่ำสนาม  เพื่อเป็นการช่วยเกลี่ยดินที่ถูกขุดขึ้นมาจากการวิ่งของม้า (divoting) และทำให้พ้ืน
สนามเรียบขึ้น รวมทั้งการแข่งขันครึ่งหลังเป็นไปอย่างราบรี่น และถือเป็นธรรมเนียมการพบปะ
พูดคุยกันระหว่างผู้ชมหรือกับนักกีฬา และยืดเส้นยืดสายระหว่างการแข่งขันด้วย 

ที่มา:  http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=317701 

การแข่งขันเทนนิส Wimbledon ในประเทศอังกฤษ ธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติมาตลอดและเป็นกฎที่
เข้มงวดในเทนนิสวิมเบิลดันก็คือ นักเทนนิสที่เข้าร่วมแข่งขันไม่ว่าหญิงหรือชายจะต้องแต่งกายด้วย
ชุดสีขาวล้วน หรืออย่างน้อยก็สีขาวเป็นส่วนใหญ่ อย่างที ่เรียกว่า  “almost entirely white 
clothing” สำหรับผู้ชม ของว่างยอดนิยมระหว่างการแข่งขัน คือ strawberries & cream 

ที่มา:  http://www.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?newsID=9500000071462 

 
Grand Slam (Tennis) 

เป็นชื ่อเรียกการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่ที ่สุด 4 รายการของโลก บนพื้นผิวสนามและ
ภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบไปด้วย 
• ออสเตรเลียนโอเพน (Australian Open) แข่งขันในเดือนมกราคมของทุกปีท่ีประเทศ

ออสเตรเลีย บนพ้ืนผิวสนามแบบฮาร์ดคอร์ท (hard court) 
• เฟรนช์โอเพน (French Open) แข่งขันในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ประเทศฝรั่งเศส 

บนพื้นผิวสนามแบบคอร์ทดิน (clay court) 
• วิมเบิลดัน (Wimbledon) แข่งขันในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมท่ีประเทศอังกฤษ บนพ้ืนผิว 

http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=317701
http://www.manager.co.th/Sport/ViewNews.aspx?newsID=9500000071462


 

สนามแบบคอร์ทหญ้า (grass court) 
• ยูเอสโอเพน (US Open) แข่งขันในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บน

พ้ืนผิวสนามแบบฮาร์ดคอร์ท (hard court) 
ที่มา:  https://th.wikipedia.org/wiki/แกรนด์แสลม(เทนนิส) 

 
2. หนังสือเรียน หน้า 30 Ex. 1b ครูเขียนคำว่า outdoor, indoor, team, individual บนกระดาน 

นักเรียนช่วยกันบอกความหมาย โดยครูอาจช่วยอธิบายเพิ่มเติม (outdoor = outside/in the open air, 
indoor = inside a building, team = for a group of people, individual = for one person) จ ากนั้ น
นักเรียนยกตัวอย่างกีฬาในแต่ละประเภท  

3. นักเรียนดูภาพที่ให้มาในหนังสือเรียน หน้า 30 ครูถามว่า นักเรียนรู้จักบุคคลในภาพหรือไม่ 
Who are the women in the pictures? (Serena and Venus Williams.) 
What are they famous for? (They are famous tennis player.) 
จากนั ้นครูสอนคำศัพท์ยากในบทอ่าน เช่น trophy (ถ้วยรางวัล), be proud of (ภาคภูมิใจ), 

success (ความสำเร็จ), outgoing (เข้าสังคมหรือเข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย) 
ต่อมาครูเขียนคำถามต่อไปนี้บนกระดาน  
What do you know about them?   How similar/different are they?   

 4. หนังสือเรียน หน้า 30 กรอบ Check these words นักเรียนอ่านคำศัพท์ในกรอบพร้อมกัน แล้ว                    
ขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่ปรากฏในบทอ่าน  

  จากนั้นครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังและอ่านบทอ่านตามไปด้วย แล้วช่วยกันเดาความหมายคำศัพท์                
ที่ขีดเส้นใต้จากบริบท ครูอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่นักเรียนเดาความหมายของศัพท์บางคำไม่ถูกต้อง 

 5. หนังสือเรียน หน้า 30 Ex. 2a นักเรียนอ่านบทอ่านเองอีก 1 ครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อหาคำตอบครู
รวบรวมคำตอบจากนักเรียน และเขียนบนกระดาน แล้วครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง 

  ครูชี้ให้นักเรียนเห็นว่า foot เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบอังกฤษ 1 ฟุต เท่ากับ 12 นิ้ว รูปย่อ 
คือ ft รูปพหูพจน์ของ foot นั้น คือ feet หรือ foot ก็ได้ เช่น 

  A:  How tall are you?  
  B:  Five foot nine. (= five feet and nine inches). 

 
เซเรนา วิลเลียมส์ (Serena Williams) เกิดวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1981 เป็นนักเทนนิสอาชีพชาว
อเมริกัน โดยในปี ค.ศ. 2015 เธอเป็นนักเทนนิสฝ่ายหญิงมือวางอันดับ 1 ของโลก และเป็นแชมป์ 
ถึง 68 รายการ โดยเป็นแกรนด์แสลมถึง 21 รายการ เซเรนาเป็นน้องสาวของอดีตนักเทนนิสมือ
อาชีพอันดับ 1 ของโลก วีนัส วิลเลียมส์ 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/แกรนด์แสลม(เทนนิส)


 

 6. ครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังและอ่านบทอ่านตามไปด้วยในใจ โดยระหว่างที ่ฟัง นัก เรียนทำ
เครื่องหมายเพื่อแบ่งวรรคตอนในการอ่านตามที่ได้ฟังด้วย จากนั้นครูเปิด CD อีก 1-2 ครั้ง ให้นักเรียนฝึกอ่าน
ออกเสียงตาม CD ครูย้ำให้นักเรียนแบ่งวรรคตอนในการอ่านให้เหมาะสมตามที่ได้ฟัง และออกเสียงคำว่า than 
ในรูป weak form สุดท้ายให้นักเรียนไปฝึกอ่านออกเสียงด้วยตนเองนอกเวลาเรียน หรือให้แบ่งกลุ่มคละ
ความสามารถ เพ่ือให้เด็กเก่งช่วยเหลือเด็กอ่อนในการฝึกอ่านออกเสียง 

 7. หนังสือเรียน หน้า 30 กรอบ Did you know? นักเรียนอ่านข้อความในกรอบตามครู จากนั้นครู
ถามนักเรียนว่า What does the phrase “fashion line” mean?  เมื่อนักเรียนช่วยกันบอกคำตอบแล้ว ครู
เขียนความหมายของคำว่า line บนกระดาน แล้วให้นักเรียนเดาความหมายของคำว่า fashion line (ผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้า) อีกครั้ง 

  line (n) a type of product (= range) 
  8. หนังสือเรียน หน้า 31 Ex. 2b นักเรียนอ่านประโยคที่ให้มา และขีดเส้นใต้คำสำคัญ จากนั้นอ่านเนื้อ

เรื่องอย่างรวดเร็ว เพื่อหาว่าประโยค 1-5 เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องส่วนใด เมื่อพบแล้วให้อ่านและพิจารณาว่า มี
ข้อมูลเหมือนประโยคที่ให้มาหรือไม่ ถ้ามี ให้เขียน T (true) ถ้าผิดหรือถูกเพียงบางส่วน ให้เขียน F (false) เมื่อ
นักเรียนทำเสร็จ ครูตรวจคำตอบพร้อมกันกับนักเรียน 

9. ครูอธิบายว่า ทั้ง Venus และ Serena Williams เป็นคนอเมริกันแต่มีบรรพบุรุษที่อพยพมาจาก
ประเทศแอฟริกา ซึ่งคนที่มีเชื ้อสายมาจากแอฟริกาเหล่านี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเรียกว่า African 
American ส่วนคนอังกฤษจะเรียกว่า Black ครูย้ำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียกบุคคลเชื้อชาติต่าง 
ๆ ด้วยคำที่เหมาะสม เพราะคำศัพท์บางคำ เป็นคำที่มีความหมายในเชิงเหยียดเชื้อชาติหรือสีผิว เช่น ห้าม
นักเรียนเรียกคนผิวสีว่า nigger หรือ nigro เด็ดขาด    

  
 African American  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา คำว่า African American เป็นชื่อเรียกของคนที่มีผิวสีดำ โดยต้นกำเนิด
ของคนผิวสีส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มมาจาก ทวีปแอฟริกา แต่เนื่องจากเหตุการณ์การล่าอาณานิคม และ
ธุรกิจการค้าทาส ทำให้ผู้คนเหล่านี้ถูกพาเข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก ในอดีต
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีปัญหาการเหยียดสีผิวอย่างรุนแรง  
โดยนอกจากจะเรียกว่า African American แล้วในภาษาพูด ยังเรียกคนผิวดำว่า Black 
American ด้วย แต่คำที่ควรระมัดระวังที่ไม่ควรเรียกคือ negro และอีกคำที่ถือว่า หยาบคายมาก 
ไม่ควรใช้เรียกคนผิวสีเด็ดขาดคือ nigger (= a very offensive word for a black person) 

ที่มา:  https://th.wikipedia.org/wiki/แอฟริกันอเมริกัน 
        http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
     http://www.oxforddictionaries.com/ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/แอฟริกันอเมริกัน
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.oxforddictionaries.com/


 

10. หนังสือเรียน หน้า 31 Ex. 2c ครูขออาสาสมัคร 3 คน อ่านบทสนทนาที่ให้มา จากนั้นครูแบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แต่ละกลุ่มแบ่งบทบาทกันเป็นนักข่าว 1 คน Venus 1 คน และ Serena 1 
คน แล้วแต่งบทสัมภาษณ์ระหว่างนักข่าวกับ Venus และ Serena  

  ครูและนักเรียนอาจช่วยกันคิดคำถามร่วมกันก่อน โดยครูเขียนคำถามที่นักเรียนบอกบนกระดาน  
เช่น Who’s older?, Are you shy, Serena?, Is your sister outgoing, Venus? etc.) จากนั้นครูให้เวลาแต่
ละกลุ่มแต่งบทสัมภาษณ์ ครูย้ำให้นักเรียนใช้คำคุณศัพท์ในบทอ่าน หน้า 30 ครูเดินสังเกตเพ่ือช่วยเหลือและให้
คำแนะนำท่ีจำเป็น  

เมื่อนักเรียนแต่งบทสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปฝึกซ้อมแสดงบทบาทสมมติเป็น
การบ้าน  
 11. ครเูปิดคลิปวิดีโอจาก www.youtube.com เกี่ยวกับกีฬา cricket (How to Play Cricket หรือ 
The Rules of Cricket - EXPLAINED!) ให้นักเรียนดูสั้น ๆ  

  12. ครูเขียนคำศัพท์ต่อไปนี้บนกระดาน 
   bat  ball  leg pads  wicket 
   ครูอธิบายว่า คำศัพท์เหล่านี้ คือ อุปกรณ์ในการเล่นกีฬาคริกเกต (cricket) จากนั้นนักเรียนดูภาพ 

ในหนังสือเรียน หน้า 100 แล้วช่วยกันบอกว่าคำศัพท์บนกระดาน คือ อุปกรณ์ใด ครูรวบรวมคำตอบจาก
นักเรียน และเฉลยคำตอบพร้อมกัน 

   bat   = ไม้ตีลูกคริกเกต   
   ball    = ลูกคริกเกต 
   leg pads  =  สนับขา    
   wicket   =  ไม้สามอันที่ปักไว้สำหรับขว้างลูก ในกีฬาคริกเกต 
   ต่อมาครูเขียนคำศัพท์ต่อไปนี้บนกระดาน 
   batsman   wicketkeeper   bowler 
   ครูอธิบายว่า คำศัพท์เหล่านี้คือ ชื่อตำแหน่งผู้เล่นของกีฬาคริกเกต ให้นักเรียนเดาว่าคำศัพท์แต่ละ

คำน่าจะหมายถึงผู้เล่นตำแหน่งใด โดยครูอาจช่วยนักเรียนด้วยการขีดเส้นใต้ที่คำว่า 
   bat, wicket, bowl พร้อมกับอธิบายให้นักเรียนฟังว่า bowl มีความหมายว่า throw the ball  
   batsman   =  คนตีลูกบอล 

wicketkeeper  =  คนคอยรับลูกของฝ่ายที่ทำการขว้างลูก ซึ่งประจำที่อยู่ข้างหลัง 
wicket เพ่ือหยุดหรือรับลูกบอล 

   bowler   =  ผู้เล่นที่ขว้างบอลให้กับผู้ตีลูกบอล  
 
 
 



 

Keeper (ผู้ดูแล, ผู้ปกป้อง, ผู้รักษา) 
 Goalkeeper คือ ผู้รักษาประตูในกีฬาฟุตบอล ฮอกก้ี ฯลฯ 
 Wicketkeeper คือ ผู้รักษาประตูในกีฬาคริกเกต 

คำว่า keeper  คำเดียวสามารถใช้หมายถึง ผู้รักษาประตู  (a player whose job is to stop 
the ball from going into his or her own team’s goal) ได้ แต่จะใช้ในภาษาท่ีไม่เป็นทางการ  

  นอกจากนี้ keeper ยังหมายถึงผู้ดูแลสัตว์ โดยเฉพาะในสวนสัตว์  เช่น zookeeper, beekeeper 
 หรือผู้ดูแลสถานที่หรือสิ่งของมีค่าที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าว เช่น a lighthouse keeper, the  
  keeper of Greek coins in the British Museum 
 
 วิธีการเล่นคริกเกต (cricket) 
 คริกเกต เป็นกีฬาที่ใช้ผู้เล่นทีมละ 11 คน ทุกคน ในทีมจะลงมารอแข่งขันในสนามทั้งหมด  โดย

วิธีการเล่น ก่อนการแข่งขันจะมีการโยนหัวโยนก้อยของกัปตัน 2 ทีม ใครเป็นฝ่ายชนะ ได้สิทธิ์เลือก
ก่อนว่าจะเป็นฝ่ายขว้างลูกหรือฝ่ายตีก่อน เช่น ทีม A กับ ทีม B มาแข่งกัน กัปตันของสองทีมก็จะ
โยนหัวโยนก้อยกัน ใครชนะมีสิทธิ์เลือกว่าจะขว้างหรือจะตี เช่น สมมุติว่า กัปตันทีม A ชนะและ
เลือกเป็นผู้ขว้าง ก็จะส่งผู้เล่นหนึ่งคนทำหน้าที่ขว้างลูก เรียกว่า bowler เพ่ือมาขว้างลูกคริกเกตไป
ยังไม้ที่ตั้งเรียงกันสามอันที่เรียกว่า wicket และอีกหนึ่งคนของทีม A ยืนอยู่หลัง wicket เรียกว่า 
ผู้รักษา wicket หรือ wicketkeeper เพื่อคอยรับลูกที่ขว้างมาและหลุดจากผู้ตี และคนนี้ส่วนใหญ่
จะทำหน้าที่ดูและสั่งการทีมว่า ใครควรจะยืนอยู่จุดไหน ส่วนผู้เล่นที่เหลือในทีมอีก 9 คนจะยืนอยู่
ตามจุดต่าง ๆ ในสนาม เรียกว่า fielders ทำหน้าที่คอยรับลูก ฝ่ายที่ตีลูกจะมีหน้าที่ตีและวิ่งเพ่ือทำ
คะแนนก่อน เมื่อทีม A เลือกเป็นฝ่ายขว้างลูกก่อน ทีม B ก็จะต้องกลายเป็นฝ่ายตีลูก ก็จะต้องส่งผู้
ตีลูก 1 คน หรือที่เรียกว่า  batsman ยืนหน้า wicket และผู้เล่นในทีมอีกคน พร้อมไม้ตี ทำหน้าที่
ผู้ตีเหมือนกันมายืนคู่กันแต่คนละด้านของสนาม เพ่ือรอวิ่งสวนกันทำคะแนนที่เรียกว่า  runs ดังนั้น 
ในสนาม เวลาแข่งกันก็จะมีผู้เล่นของทั้งสองทีมประจำในจุดต่าง ๆ ดังนี้ ทีมผู้ขว้าง A  ลงได้ทั้ง 11 
คน โดยทำหน้าที่เป็นฝ่ายขว้าง 1 คนและผู้รักษา wickets อีก 1 คนซึ่งจะเป็นคนเดียวที่มีถุงมือใส่
เพื่อคอยรับลูกที่หลุดมาจากการขว้าง  นอกนั้นอีก 9 คนจะยืนประจำตามจุดต่าง ๆ รอบสนาม
ตามแต่จะวางกัน ในขณะที่ทีม B จะมีผู้เล่นเบื้องต้นลงเพียง 2 คนคือ 1) ผู้ตีที่ยืนอยู่หน้า wicket 
และ 2) ผู้ตีอีกคนหนึ่งยืนอยู่คนละด้านของสนาม 

 ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/442410 

 สามารถเข้าไปอ่านวิธีการเล่นคริกเกตเพ่ิมเติมได้ที่  http://www.wikihow.com/Play-Cricket 
 และ http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cricket?q=cricket 
 

https://www.gotoknow.org/posts/442410
http://www.wikihow.com/Play-Cricket
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cricket?q=cricket


 

13. หนังสือเรียน หน้า 100 หัวข้อ Culture Corner 1 Ex. 1 นักเรียนอ่านคำสั่ง ครูอธิบายภาระงาน
และความหมายของคำว่า label (= write information on something) จากนั ้นนักเร ียนจับคู ่คำศัพท์
อุปกรณ์กีฬา A-C กับภาพอุปกรณ์กีฬา 1-3 ทางขวามือ แล้วจึงเฉลยคำตอบพร้อมกัน 

14. หนังสือเรียน หน้า 100 หัวข้อ Culture Corner 1 Ex. 2 นักเรียนอ่านประโยค A-C แล้วจับคู่กับ
ภาพบุคคล 1-3 ด้านบนสุด เสร็จแล้วครูเฉลยคำตอบพร้อมกัน  

15. หนังสือเรียน หน้า 100 หัวข้อ Culture Corner 1 Ex. 3 ครูเขียนคำที่ให้มาบนกระดาน แล้วถาม
นักเรียนว่า How are these names related to cricket?  จากนั้นนักเรียนอ่านบทอ่านอย่างรวดเร็วเพื่อหา
คำตอบ  ครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียนหลาย ๆ คน แล้วจึงเฉลยคำตอบพร้อมกัน  เสร็จแล้วครูเปิด CD ให้
นักเรียนฟังและอ่านออกเสียงตาม  

 ครูเขียน of all time บนกระดาน ครูให้นักเรียนลองเดาความหมายด้วยตนเองก่อนจากประโยค
ที่อยู่ในบทอ่าน  จากนั้นครูอธิบายความหมายให้นักเรียนฟัง  

  of all time (idm) = that has ever existed 
 

The Ashes 
การแข่ง Ashes จัดขึ้นทุก  ๆ สองปีแบบซีรีส์ โดยสลับกันระหว่างประเทศสหราชอาณาจักร กับ
ออสเตรเลีย การแข่ง Ashes Test Series (test ย่อมาจากคำว่า  test match หมายถึง a 
cricket match played between the teams of two different countries, usually as 
part of a series of matches on a tour) จะประกอบไปด้วยการแข่งขัน 5 ครั้ง โดยที่มาของ
คำว่า The Ashes ได้มาหลังจากการแข่งขันคริกเกตในปี ค.ศ. 1882 เมื่อออสเตรเลียชนะอังกฤษ
คาบ้านเป็นครั้งแรก ข่าวล้อเลียนความพ่ายแพ้ของอังกฤษได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์  โดยกล่าวว่า
ทีมคริกเกตของอังกฤษได้จบชีวิต และร่างได้ถูกเผาและส่งเถ้าอัฐิ ให้กับออสเตรเลีย สื่อของ
อังกฤษเรียกการทัวร์แข่งขันของอังกฤษไปยังออสเตรเลียครั้งต่อมาว่าเป็นการทวง The Ashes 
กลับคืน ในปีต่อมา ได้มีการมอบโกศ (urn) ขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุเถ้าถ่านของ bail ซึ่งเป็นไม้ที่อยู่
บนยอดของ wicket ให้กับกัปตันทีมของอังกฤษที่ไปเยือนออสเตรเลียเป็น
การส่วนตัว ภายหลังจากท่ีกัปตันคนดังกล่าวเสียชีวิต โกศดังกล่าวได้เก็บไว้ที่
สนามคริกเกต Lord’s ซึ่งเป็นที่ตั ้งของสำนักงานใหญ่ของ Marylebone 
Cricket Club ซึ่งเป็นสโมสรคริกเกตที่เก่าแก่ของอังกฤษ  โกศจึงกลายเป็น
สัญลักษณ์ของการแข่งขัน The Ashes ระหว่างองักฤษกับออสเตรเลีย 
ที่มา:  http://www.britannica.com/sports/Ashes-cricket 
        http://www.ozonegame.com/prd_view.php?id_prd=2502 

 
 

http://www.britannica.com/sports/Ashes-cricket
http://www.ozonegame.com/prd_view.php?id_prd=2502


 

ประเทศที่นิยมเล่นคริกเกต 
ประเทศที่นิยมเล่นครกเก็ต คือ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา 
และอินเดีย โดยคริกเกตถือเป็นกีฬาประจำชาติของสหราชอาณาจักร  ส่วนในอินเดีย คริกเกตถือ
เป็นกีฬายอดนิยมสูงสุด จนมีคนนำมาเปรียบว่า สำหรับคนอินเดีย คริกเกตเป็นเสมือนดั่งศาสนา 
เพราะอยู่ในวิถีชีวิตของคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทั้งคนรวยและคนจนต่าง
คลั่งไคล้คริกเกตแม้คริกเกตจะเป็นกีฬาที่อังกฤษนำเข้ามาในประเทศอาณานิคม แต่กีฬาชนิดนี้ก็
พัฒนาและกลายเป็นความนิยมในประเทศเครือจักรภพของอังกฤษอย่างอินเดีย บังกลาเทศ 
ปากีสถาน ศรีลังกา และออสเตรเลีย เป็นต้น ปัจจุบันคนอินเดียชื่นชอบคริกเกตกันอย่างมาก 
ชนิดที่อาจเรียกได้ว่าคลั่งไคล้กันทั้งประเทศ และยังติดตามชมการถ่ายทอดสดกีฬาคริกเกตแทบ
จะทุกนัดมากกว่ากีฬาอ่ืน ๆ 

  ที่มา: http://sameaf.mfa.go.th/th/country/south-asia/tips_detail.php?ID=4409&SECTION=40 
 

16. หนังสือเรียน หน้า 100 หัวข้อ Culture Corner 1 Ex.4 นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อย ครูมอบหมายให้
แต่ละกลุ่มไปทำโปสเตอร์ในหัวข้อกีฬาที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดในประเทศไทยเป็นการบ้าน โดยใช้ข้อความใน
หนังสือเรียน หน้า 100 เป็นต้นแบบ 

 เสร็จแล้วนักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาประจำชาติของไทยกับของอังกฤษ แล้วเขียนเปรียบเทียบ 
สั้น ๆ เป็นการบ้าน เช่น   

Cricket is a summer sport played in England. It is a team sport played by both men 
and women, but Thai boxing is an individual sport. Many people watch Thai boxing on 
television. It is one of the most popular spectator sport in Thailand. Women can do boxing, 
but it is more popular among men. 

8.3 ขั้นสรุป 
 1. นักเรียนทบทวนโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นกว่าอีกครั้ง และหาตัวอย่างประโยค

จากในบทอ่าน หน้า 30เสร็จแล้วครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างประโยค และสรุปโครงสร้างประโยค 
 2. นักเรียนบอกข้อมูลที ่จดจำได้จากบทอ่านเรื ่อง Cricket Facts เช่น Crisket is one of the 
national sports of the UK.   
 3. แบบฝึกหัด (Workbook) นักเรียนทำ Exs. 16-17 หน้า 8 เป็นการบ้าน 
ชั่วโมงท่ี 2 
 8.1 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

 1. นักเรียนแบ่งเป็น 2 ทีม เล่นเกม Beginning with โดยแต่ละทีมผลัดกันบอกชื่อกีฬาที่ขึ้นต้นด้วย
ตัวอักษรที่ครูบอก  ครูอาจให้นักเรียนทดลองเล่นก่อน 1 ครั้ง เช่น 

T:  Can you tell me a sport beginning with b? 

http://sameaf.mfa.go.th/th/country/south-asia/tips_detail.php?ID=4409&SECTION=40


 

Team A: baseball. 
T:  That’s correct. Team A gets one point. 

2. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติจากบทสัมภาษณ์ท่ีนักเรียนเขียนในชั่วโมงท่ีแล้ว 
 8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 

 1. ครูนำภาพหรือสิ่งของต่าง ๆ มาแสดงให้นักเรียนดู ครั้งละ 2 ชิ้น เช่น ดินสอที่มีลายน่ารัก ๆ 2 ด้าม   
ครูสุ่มถามนักเรียน  

T:  Which one is prettier? 
Anne: The red one is prettier. 
T: I don’t think so. I think the blue one is prettier. 
 Ken, do you agree with me? 

Ken:  I don’t think so. I think the red one is prettier. 
ครูเขียน I think …  และ I don’t think so. บนกระดาน  หลังจากนั้นครูเปลี่ยนสิ่งของและสุ่ม 

ถามความเห็นนักเรียนอีก 2-3 ครั้ง 
  2. ครูนำเสนอสำนวนภาษาท่ีใช้ในการพูดและถามความคิดเห็น 

Giving your opinion Asking for someone’s opinion 
I think... / I don’t think ... 
I believe... / I don’t believe ... 
In my opinion/For me/Personally, I think ... 

Do you agree? 
What do you think? 
What do you think of/about (sb/sth)?  

จากนั้นครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดู เช่น 
I think animals should not be kept in zoos. Do you agree? 
In my opinion, watching TV is a waste of time. What do you think? 
What do you think of reality shows? 
ต ่อมาคร ู เข ี ยนคำศ ัพท ์ต ่ อ ไปนี้ บนกระดาน attractive, pretty, talented, handsome, 

successful และ 
ให้นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมาย  แล้วครูถามนักเรียน เช่น 
Which actor or actress do you think is talented/successful?   
ครูให้นักเรียนพูดตอบโดยใช้สำนวนภาษาในตารางบนกระดาน 
Personally, I think Anne Thongprasom is a successful actress. 

 3. ครูเขียนสำนวนภาษาท่ีใช้ในการแสดงความเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยในหนังสือเรียน หน้า 31 Ex. 3 บน
กระดาน โดยครูอาจเพิ่มเติมสำนวนอื่น ๆ ด้วย 
 
   



 

Agreeing Disagreeing 

I agree./ I think so too. 
You’re right./You’re absolutely right. 
Sure./Yes, that’s right./Exactly. 
I couldn’t agree more. 
I see exactly what you mean! 

I don’t think so./I don’t agree. 
No, that’s not right… ./Yes, but … . 
I’m sorry to disagree with you. 
I’m afraid I have to disagree.  
I’m not sure about that. 

  จากนั้นนักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของสำนวนเหล่านี้ เมื่อเข้าใจแล้ว ครูบอกนักเรียนว่า  
ครูจะพูดแสดงความคิดเห็น แล้วให้นักเรียนช่วยกันพูดบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับครู เช่น 
  T: I think boxing is more dangerous than skateboarding 
  S1: I think so too. 
  S2: I’m sorry to disagree with you. I think skateboarding is more dangerous. 
  ครูทำกิจกรรมเช่นนี้อีก 2 -3 ครัง้ แล้วให้นักเรียนฝึกพูดแสดงความคิดเห็น เช่น 
  In my opinion, dogs are better than cats.   
  Time is more important than money 
  I think English is easier than maths. 
 4. หนังสือเรียน หน้า 31 Ex. 3 ครูถามว่านักเรียนรู้จักบุคคลในภาพหรือไม่ เช่น 
  Who is Julia Roberts? (a famous American actress) 
  What films has Julia Robert starred in? (Notting Hill, Money Monster, Wonder) 

 
Linel Messi (football player) 

  Kit Harington (an actor – Games of Thrones – TV series on HBO) 
Chistinao Ronaldo (football player) 

  Emma Watson (an actress – Harry Potter films, Beauty and the Beast) 
 Benedict Cumberbatch (an actor – Sherlock - TV series on BB1, Dr Strange, 

Avengers: Infinity War) 
 
 จากนั้นนักเรียนอ่านสำนวนภาษาในการแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในตาราง
รวมทั้งคำคุณศัพท์ที่ให้มา  แล้วนักเรียนจับคู่กัน ฝึกพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลในภาพ ครูเดินสังเกต
เพ่ือให้คำแนะนำท่ีจำเป็น เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนหลาย ๆ คู่ ออกมาพูดถาม-ตอบ 
  ในการแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ยังมีสำนวนภาษาอื่น ๆ อีก ครูแนะนำให้

นักเรียนไปศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเองท่ีเว็บไซต์ต่อไปนี้ 
  http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams/agreeing-and-disagreeing 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams/agreeing-and-disagreeing


 

 5. หนังสือเรียน หน้า 31 Ex.4 ครูถามนักเรียนรู้หรือไม่ว่าบุคคลในภาพคือใคร เมื่อได้คำตอบว่า 
Briney Spears และ Christina Aguilera ซึ่งเป็นนักร้องแล้ว ครูอธิบายว่า นักเรียนจะได้ฟังรายการวิทยุ ซึ่งมี
การเล่นเกมตอบปัญหาเกี่ยวกับนักร้อง 2 คนนี้  
  จากนั้นนักเรียนดูข้อมูลที่ให้มา และระบุว่า จะได้ฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร เมื่อได้คำตอบว่า
ประวัติหรือข้อมูลส่วนตัวแล้ว นักเรียนช่วยกันบอกประโยคที่ใช้ในการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิด 
สถานที่เกิด และความสูง เช่น 
  What is her date of birth?   Her date of birth is … 
  When was she born?   She was born on … 
  What is her birthplace?   Her birthplace is … 
 Where was she born?   She was born in … 
 How tall is she?    She is … ft … inches. 
 What is her height?   She is … ft … inches. 
 ครูช่วยอธิบายคำศัพท์สำคัญก่อนการฟัง เช่น trivia (ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ใช้ทดสอบความรู้ของ 
คนในเรื่องต่าง ๆ เช่น คนที่มีชื่อเสียง ประวัติศาสตร์), caller (ผู้ที่โทรศัพท์เข้ามา) เมื่อนักเรียนเข้าใจภาระงาน
แล้ว ครูเปิด CD ให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง และเติมข้อมูลที่ขาดหายไปลงในช่องว่าง ครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียน 
เสร็จแล้วครูเฉลยคำตอบบนกระดาน  
   ต่อมานักเรียนจับคู่กันเพ่ือพูดเปรียบเทียบนักร้องทั้ง 2 คนนี้ โดยใช้คำคุณศัพท์ที่ให้มา 
   เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน 3-5 คู่ พูดสนทนาอีกครั้งให้เพื่อนฟัง 
  6. หนังสือเรียน หน้า 31 Ex. 5 นักเรียนเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย 2 คนที่นักเรียนชื่น
ชอบ แล้วเขียนข้อความสั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบบุคคลคู่นี้ ครูแนะนำหัวข้อการเขียนเพ่ือเป็นแนวทางแก่นักเรียน 
โดยบอกให้นักเรียนเขียนเปรียบเทียบ 3 ด้าน ได้แก่  
  - ลักษณะรูปร่างภายนอก เช่น ความสูง น้ำหนัก รูปร่าง  
   - อายุ เช่น เด็ก วัยรุ่น สูงอายุ  
   - บุคลิกลักษณะ เช่น ฉลาด กล้าแสดงออก ตลก เป็นต้น  
   ครูและนักเรียนช่วยกันคิดคำคุณศัพท์ที่ใช้บรรยายคุณลักษณะเพ่ิมเติม เช่น sociable, outgoing, 
caring, talented, good humour etc.  
   เมื่อนักเรียนเขียนข้อความเสร็จ ครูให้นักเรียนออกมาอ่านข้อความของตนเองที่หน้าชั้น 
 8.3 ขั้นสรุป 
 1. นักเรียนช่วยกันสรุปโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการเปรียบเทียบขั ้นกว่า จากนั ้นให้นักเรียนพูด
เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว 
 2. แบบฝึกหัด (Workbook) นักเรียนทำ Ex. 16 หน้า 31 เป็นการบ้าน 
 3. หนังสือเรียน หน้า 32 หัวข้อ Self Check นักเรียนทำแบบประเมินตนเอง โดยทำ Ex. 5 กิจกรรม 



 

การฟังในห้องเรียน ส่วนข้อที่เหลือให้ทำเป็นการบ้าน   
9. สื่อ/ อุปกรณ์/ แหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน Upload 4 ม. 4 
2. แบบฝึกหัด Upload 4 ม. 4 
3. Class Audio CDs ประกอบสื่อฯ ชุด Upload 4 ม. 4 



 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่............................................ 

เรื่อง.................................................................................................................. 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมิน     จำนวนนักเรียน............คน 
ด้านความรู้ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน...........คน   คิดเป็น.......%  ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ......... คิดเป็น........% 
ด้านทักษะกระบวนการ 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

สาระท่ี 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.2:    ต 1.2 ม. 4-6/4 
สาระท่ี 3 : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต 3.1:    ต 3.1 ม. 4-6/1         

2. สาระสำคัญ 
การรู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ ช่วยให้เข้าใจเรื่องที่อ่าน พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและ

เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ  

3. สาระการเรียนรู้ 
1. คำศ ัพท ์และสำนวนภาษา (Vocabulary & Idioms) : weather prediction (barometer, 

meteor gist, ways, predict, date back to, float, drift, instrument, burst, parachute, safely, 
changes) 

2. Functions: 
- describing history and facts about weather prediction 

    5.    Language Skills 
        Speaking:  พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
          Reading:  อ่านเพื่อบอกข้อมูลเฉพาะ 
          Writing: เขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพยากรณ์อากาศ 
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ความรู้ (Knowledge) 

1. ตอบคำถามจากการอ่านได้ 
 

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                     รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    ภาคเรียนที่ 1                    ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Weather prediction     เวลา 1 ชั่วโมง 

 



 

ทักษะกระบวนการ (Practice) 
 1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 
        2. ค้นคว้าและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพยากรณ์อากาศได้ 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. หลักฐานการเรียนรู้ หรือร่องรอยของการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านความรู้ ตอบคำถามจาก
การอ่าน 
 

ตรวจการตอบ
คำถามจากการ
อ่าน 

หนังสือเรียน ร้อยละ 60 
 
 

ด้านทักษะ/ 
กระบวนการ 

- พูดให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
 
- ค้นคว้าและเขียน
นำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการ
พยากรณ์อากาศ 

- สังเกตการพูดให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อ่าน 
- ประเมินโปสเตอร์
วิธีการพยากรณ์
สภาพอากาศ  
 

- แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
- แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 

- ระด ับค ุณภาพ 
พอใช้ 
 
- ระด ับค ุณภาพ 
พอใช้ 
 

ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

พฤติกรรมนักเรียน สังเกตพฤติกรรม
บ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้
และมุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ ผ่าน 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
8.1 กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

    1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสภาพอากาศของวันนี้และเมื่อวาน เมื่อนักเรียนตอบแล้ว ครูถามต่อว่า                  
แล้วสภาพอากาศวันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไร  นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าสัปดาห์หน้าสภาพ
อากาศจะเป็นอย่างไร เมื่อนักเรียนช่วยกันตอบแล้วครูจึงอธิบายว่า วันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ weather 
balloon   
  8.2 ขั้นนำเสนอเนื้อหา 

1. หนังสือเรียน หน้า 101 หัวข้อ Curricular Cut 1 Ex. 1 นักเรียนอ่านชื่อเรื่องและดูภาพที่ให้มา 
 จากนั้นครูถามนักเรียนว่า What do you know about weather prediction?  ครูรวบรวมคำตอบจาก 
นักเรียนมาเขียนบนกระดาน 



 

 2. ครูสอนคำศัพท์ก่อนการอ่านด้วยการบอกความหมาย หรือแสดงภาพ เช่น 
 barometer (n)   บารอมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดความดันบรรยากาศ สามารถนำไปพยากรณ์ 
   การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในช่วงเวลาสั้น ๆ 

meteorogist (n) นักอุตุนิยมวิทยา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของลมฟ้า
    อากาศ 

 drift (v) ลอยไปในอากาศอย่างช้า ๆ  
burst (v)           ระเบิด 
parachute (n)    ร่มชูชีพ 

 ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า บอลลูนหยั่งอากาศ (weather balloon) จะตรวจอากาศชั้นบน (upper air 
observation) ซึ่งเป็นการตรวจสภาพอากาศตั้งแต่ระดับผิวพื้นขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเบื้องบนที่ระดับความสูง
ต่าง ๆ ประมาณ 30 กิโลเมตรจากพ้ืนดิน บอลลูนหยั่งอากาศนั้นจะอัดด้วยแก๊สไฮโดรเจนผูกพ่วงด้วยเครื่องส่ง
วิทยุหยั่งอากาศ (radiosonde) และมีเครื่องรับที่ภาคพ้ืนดินทําการบันทึกข้อมูลและรายงานผล 

3. ครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังและอ่านบทอ่านในหนังสือเรียน หน้า 10 Ex.1 ตามไปด้วย เพื่อหา
 ข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศเพ่ิมเติม 

4. หนังสือเรียน หน้า 101 หัวข้อ Curricular Cut 1 Ex. 2 นักเรียนอ่านคำถามที่ให้มา เมื่อเข้าใจ
แล้ว ให้สังเกตคำหรือวลีในคำถาม แล้วย้อนไปดูบทอ่านอีกครั้ง เพ่ือดูว่าคำถามที่ถามนั้นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องส่วน
ใด เมื่อพบแล้วให้อ่านเฉพาะประโยคหรือข้อความที่คำถามนั้นพาดพิงไปถึงหรืออาจจะอ่านข้อความแวดล้อม
ด้วย เมื่อเข้าใจแล้วจึงตอบคำถามที่ให้มา เสร็จแล้วครูรวบรวมคำตอบจากนักเรียนและเขียนเฉลยคำตอบบน
กระดาน  

ต่อมานักเรียนหาความหมายของคำศัพท์ที่พิมพ์ตัวหนาในบทอ่านเป็นการบ้าน โดยครูย้ำว่า ในการ
ค้นหาคำศัพท์ นักเรียนจะต้องค้นหาคำศัพท์ในรูป base form นั่นคือ คำที่ไม่เติม -s/-ing  หรือไม่อยู่ในรูป
อดีต และนักเรียนควรรู้ว่า คำที่หาเป็นคำชนิดใด เช่น คำนามหรือคำกริยา คำบางคำอาจมีหลายความหมาย 
นักเรียนไม่ควรอ่านเฉพาะความหมายแรก ควรอ่านความหมายต่าง ๆ ที่ให้มาและเลือกที่เหมาะสมกับบริบท
จากเนื้อเรื่องท่ีนักเรียนอ่านที่สุด 

5. หนังสือเรียน หน้า 101 หัวข้อ Curricular Cut 1 Ex. 3 นักเรียนทำงานคู่ ผลัดกันพูดบอกข้อมูล 
เกี่ยวกัน weather balloons จากเรื่องที่ได้อ่าน ครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนเพ่ือคอยช่วยเหลือ เสร็จ
แล้วครูให้นักเรียนช่วยกันพูดบอกข้อมูลให้เพื่อน ๆ ฟังอีกครั้ง  

6. หนังสือเรียน 101 หัวข้อ Curricular Cut 1 Ex. 4 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยจากนั้นแต่ละกลุ่ม
ทำโปสเตอร์นำเสนอวิธีการพยากรณ์สภาพอากาศวิธีอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก weather balloon โดยใช้ข้อความ
หน้า 101 เป็นต้นแบบ โดยนักเรียนสามารถเข้าไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่แนะนำในหนังสือเรียนหรือจาก
เว็บไซต์อ่ืน ๆ ก็ได้ เช่น http://www.weatherwizkids.com/weather-instruments.htm 
http://easyscienceforkids.com/weather-forecasting-instruments/ 

http://www.weatherwizkids.com/weather-instruments.htm
http://easyscienceforkids.com/weather-forecasting-instruments/


 

ก่อนให้นักเรียนแยกย้ายไปทำกิจกรรม ครูนำโปสเตอร์จริง ๆ มาให้นักเรียนดู 3 -5 ใบ แล้วให้
นักเรียนสังเกตและช่วยกันพูดบอกลักษณะของโปสเตอร์ว่าควรมีลักษณะเช่นใด เช่น มีหัวข้อ และภาพที่ดึงดูด
ความสนใจ ใช้สีสันที่สดใส จากนั้นครูบอกว่าเมื่อนักเรียนหาข้อมูลได้แล้ว ให้นักเรียนเลือกหัวข้อสำหรับ
โปสเตอร์ของตนเอง แล้วสรุปข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาทำโปสเตอร์ ครูบอกนักเรียนว่า
โปสเตอร์ไม่ใช่รายงาน เพราะฉะนั้นเนื้อหาในโปสเตอร์จึงควรที่จะสั้นและกระชับ เมื่อได้เนื้อหาแล้วให้นักเรียน
ออกแบบว่าโปสเตอร์ของตนเองจะออกมารูปแบบใด โดยทำร่างไว้ในกระดาษก่อน แล้วจึงเขียนเนื้อหาลงไป
และตกแต่งให้สวยงามด้วยภาพที่วาดด้วยตนเอง ภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ต  หรือภาพ/ตัวอักษรที่ตัดมาจาก
นิตยสาร 

8.3 ขั้นสรุป 
  นักเรียนสรุปความรู้และคำศัพท์ที่ได้จากเรื่อง Weather Prediction  

9. สื่อ/ อุปกรณ์/ แหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน Upload 4 ม. 4 
2. แบบฝึกหัด Upload 4 ม. 4 
3. Class Audio CDs ประกอบสื่อฯ ชุด Upload 4 ม. 4 

 


