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  คำอธิบายรายวิชา พต31001 ภาษาองักฤษเพื่อชวีติและสงัคม  จำนวน  5 หนว่ยกติ 
ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรยีนรูร้ะดบั 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับ ภาษาท่าทาง การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ 

ด้วยประโยคท่ีซับซ้อนมากข้ึนในชีวิตประจำวัน และงานอาชีพของตน ถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรม และ
กาลเทศะของเจ้าของภาษา 
 

ศึกษาและฝึกทักษะเกีย่วกบัเรือ่งดังตอ่ไปนี้ 
 1. การตีความหมายจากน้ำเสียงของผู้อื ่นว่ามีความรู้สึกดีใจ เสียใจ พึงพอใจ ไม่พึงพอใจซาบซึ้ง ผิดหวัง 
ปรารถนาดี ชื่นชมหรือเห็นใจ และการใช้น้ำเสียงแสดงความรู้สึกของตัวเองในโอกาสต่าง ๆ  การอ่าน ทำความเข้าใจ
และปฏิบัติตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสลากสินค้า การพูดทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง               การ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอังกฤษและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ 
 2. การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ  เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์  ในด้านต่าง ๆ  ที่
หลากหลาย การสืบค้นข้อมูลจาก Internet เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตในสังคม การรับและตอบ       e-
mail ทั้งในเรื่องส่วนตัว ในการศึกษาและในการประกอบอาชีพ วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้    ต่าง ๆ 
กับผู้อื่น ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเข้าใจโครงสร้างของประโยคที่ซับซ้อน                (Complex 
Sentence) และใช้ Tense ต่าง ๆ ในการแสวงหาข่าวสาร ข้อมูล ความรู้และในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์
 

การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ 
 เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน จากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลอง โดยใช้สื่อที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนรู้ 
  
การวดัและประเมนิผล 
 พิจารณาจากความสามารถในการนำความรู้และทักษะไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
  



รายละเอียดคำอธบิายรายวิชา 
พต31001 ภาษาองักฤษเพือ่ชวีติและสงัคม  จำนวน 5 หนว่ยกติ 

ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานการเรยีนรูร้ะดบั 
มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับ ภาษาท่าทาง การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศ 

ด้วยประโยคท่ีซับซ้อนมากข้ึนในชีวิตประจำวัน และงานอาชีพของตน ถูกต้องตามหลักภาษาวัฒนธรรม และ
กาลเทศะของเจ้าของภาษา 

 

ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

1 Everyday 
English 

ตีความหมาย
จากน้ำเสียงของ
ผู้อื่นและรู้จักใช้
น้ำเสียงในการ
แสดงความรู้สึก
ระหว่างการ
สนทนา  ได้แก่ 
ดีใจ เสียใจ  
พึงพอใจ       
ไม่พึงพอใจ 
ซาบซึ้ง ผิดหวัง 
ปรารถนาดี  
ชื่นชมและ 
เห็นใจ 

1. การออกเสยีงพยญัชนะตน้คำ -ทา้ยคำ 
1.1 ทบทวนการออกเสียง พยัญชนะต้นคำที่ยาก 

เช่น เสียง  s  z  ch  sh  
-  sit, see, soon 
-  zebra, zero, zoo 
-  cheap, chat, choose 
-  ship, shoe, shut  
      etc. 

1.2 การอา่นออกเสยีงท้ายคำทีถู่กตอ้ง 
เช่น เสียง [d] , [t] , หรือ [id] เมื่อเป็นกริยา 
ช่อง 2 และ past participle เช่น 
-  moved, turned, loved 
-  walked, talked, knocked  
-  wanted, rented, waited  
       etc. 
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ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

2. การออกเสยีงหนกั-เบา (Stress) วิธีการออกเสียง 
หนัก-เบา ของคำในลักษณะต่าง ๆ เช่น  คำเดี่ยว        
คำประสมในลักษณะต่าง ๆ  เป็นต้น  ว่าคำประเภทใด
จะต้องออกเสียงเน้นที่พยางค์แรก   พยางค์กลางหรือ 
พยางค์หลัง 

 
3. การออกเสยีงตามระดบัเสยีงสงู-ต่ำ (Intonation) 

วิธีการออกเสียงของประโยคลักษณะต่าง ๆ          
ซึ่งจะต้องออกเสียงสูง-ต่ำ ให้ถูกต้องเพ่ือให้         
สื่อความหมายที่ผู้พูดต้องการ ประโยคประเภท
เดียวกัน ถ้าออกเสียงสูง-ต่ำ ต่างกันจะให้ความรู้สึกที่
ต่างกัน 

 
4. การออกเสยีงเชือ่มโยง (Linking Sound)   วิธีการ

อ่านออกเสียงเชื่อมโยงระหว่างคำในภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของภาษาอังกฤษ เช่น 

        -   Ten years ago. 
        -   Far away  
             etc. 
 
5.  การแสดงความดีใจ/เสยีใจ  
    การใช้คำ วลีและรูปประโยคที่จะนำมาใช้ในการ

แสดงความดีใจและเสียใจในโอกาสต่าง ๆ           
ได้ถูกต้อง เช่น แสดงความดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งหรือ
แสดงความเสียใจที่ทำผิด  เป็นต้น 
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ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

   ตัวอย่าง  คำวลี    และรูปประโยค   เช่น  
-   Congratulations! 
-   Sorry.  Glad is hear about that.  
-   Sorry about that.    
-   I’m glad to......................       
-   I’m pleased to........................  
-   I love to........................... 
-   I’m sorry to......................... 
-   It’s my fault that............................ 
 

6. การแสดงความพอใจ/ไม่พอใจ ให้รู้จักคำ วลี และรูป
ประโยคที่จะที่จะนำมาใช้ในการแสดงความพอใจ/ไม่
พอใจในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เช่น แสดงความ
พอใจ/ไม่พอใจในการรับบริการ         เป็นต้น  
ตัวอย่างคำ วลี และรูปประโยค เช่น  

- Great!      

- Awful!     

- Good news!     

- How nice! 

- How terrible!      

- That’s fantastic!    

- I can’t stand it! 

- I’m very disappointed with......................... 

- It’s ashamed that............................. 
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ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

   7. การแสดงความปรารถนา/ เหน็ใจและการตอบรบั 
การใช้ คำ วลี และรูปประโยคที่จะนำมาใช้ใน    การ
แสดงความปรารถนาดี/เห็นใจในโอกาสต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง เช่น การแสดงความระลึกถึง การแสดง
ความเห็นใจเมื่อผู้อื่นประสบปัญหา เป็นต้น ตัวอย่าง
คำ วลี และรูปประโยค เช่น  
-  Best wishes. 
-  Take care. 
-   Get well soon. 
-  Good luck. 
-  With sympathy. 
-  We hope everything go well through this 

suffering period. 
-  I understand how difficult it is. 
-  It must be for you. 
-  I feel sympathy for you. 
-  Thank you for your hospitality. 
-  Thanks a million for............................  
-  I’m very grateful to your........................... 
-  It’s very appreciative that.............................. 
-  I’m very appreciated for................................   
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ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 8. การแสดงความตอ้งการการเสนอ/ให้ความ
ชว่ยเหลอื/บริการ รวมทัง้การตอบรบั/ปฏเิสธ      
การ ให้ความชว่ยเหลอื/บรกิาร การใช้คำ วลี          
และรูปประโยคเพ่ือแสดงความต้องการ การเสนอ/          
ให้ความช่วยเหลือ/บริการ รวมทั้งการตอบรับ/
ปฏิเสธในการให้ความช่วยเหลือ/บริการในโอกาส
และสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่               
การซื้อสินค้า/บริการในร้าน การสั่งจองตั๋วเครื่องบิน/
รถไฟ/ภาพยนตร์/การบริการในบริษัททัวร์ การจอง
โรงแรม/ ที่พัก การใช้บริการใน          ที่ทำการ
ไปรษณีย์/ธนาคาร/ร้านอินเตอร์เน็ต ตัวอย่าง  คำ 
วลี และรูปประโยค  
เช่น 
-  May I help you? 
-  What can I do for you? 
-   Let me.............................. 
-  Shall I ...............................? 
-  Is there anything I can do for you? 
-  I would like......................... 
-  I prefer................................. 
-  I’d rather.............................. 
-  How much..............................? 
-  How about..............................? 
-  I’m afraid..............................? 
-  We recommend.............................. 
-  Would you please..............................? 
-  Please let me know............................  
-  It’s occupied.         
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ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

2 What should 
you  do? 

อ่านและทำตาม
คำแนะนำในการ
ใช้คู่มือ        
ป้าย     
คำแนะนำ 
วิธีการปรุง          
ข้อควรระวังและ 
ป้ายประกาศ 

1. การใช้พจนานุกรม (Dictionary) 
1.1 ทบทวนการค้าหาความหมายของคำศัพท์โดย

เรียงตามตัวอักษรของคำศัพท์ที่ค้นหาจาก       
a ถึง z 

1.2 ให้อ่านวิธีการใช้พจนานุกรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่
อยู่ในส่วนหน้า (คำชี้แจงในการใช้) ของ 
Dictionary ให้เข้าใจ 

1.3 เมื่อค้นหาคำศัพท์พบแล้ว ให้ศึกษาวิธีการอ่าน
ออกเสียงหน้าที่ของคำ ความหมายและ
ตัวอย่างในการใช้ (ซึ่งคำบางคำอาจจะทำหน้าที่
ได้หลายอย่าง) และคำท่ีมีความหมายใกล้เคียง
กัน เช่น  

        drug (ดรัก) n. ยา ผลิตภัณฑ์ยา ยาเสพติด 
สินค้าท่ีเกี่ยวกับสุขภาพท่ีขายในร้านขายยา vt. 
drugged, drugging ผสมกับยา ทำให้ติดยา ทำให้
ได้รับพิษจากยา drug on the market  สินค้าท่ีมี 
มากเกินความต้องการในตลาด  
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   2. การวเิคราะหศ์ัพท์และรปูประโยคทีใ่ชใ้นสญัลกัษณ ์
ปา้ยประกาศ/คำแนะนำในการใช/้คำแนะนำ/คำ
เตอืนตา่ง ๆ 
2.1 การวิเคราะห์ศัพท์โดยการรู้จักส่วนที่เป็น    

รากศัพท ์(Root) อุปสรรค หรือท่ีคำเติมไป
ข้างหน้า (Prefix) และปัจจัยหรือคำท่ีเติม    
ข้างหลัง (Suffix) โดยทราบความหมายของ
ส่วนประกอบของคำศัพท์ต่าง ๆ  เหล่านั้น        
ก็จะทราบความหมายของศัพท์ได้ เช่น 

       Prefix :   re          =   again 
               anti  =   against 
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ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

               tele =   far 
                        etc. 
 
        Suffix : ant  =   person 
               er  =   person who  
                     dom  =   condition 
               ern  =   direction 
                         etc. 
 
2.2 รูปประโยคที่ใช้ในสัญลักษณ์/ป้ายประกาศ/

คำแนะนำในการใช้/คำแนะนำ/คำเตือนต่าง ๆ 
ซึ่งจะใช้รูปประโยคคำสั่ง (Imperative 
Sentence) ทั้งในลักษณะบอกเล่าและปฏิเสธ 
เช่น  
-  Don’t smoke. 
-  No smoking. 
-  No entry. 
-  Put some oil in the pan, then put the 
garlic    
    and stir until it become yellow. 

      etc. 
 
 
 
 
 
 
 



= No smoking 

ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

   3. สญัลักษณแ์ละปา้ยประกาศตา่ง ๆ  (Signs & 
Notices) รู้จักความหมายของสัญลักษณ์และ     
ป้ายประกาศท่ีพบในชีวิตประจำวันและการ
ประกอบอาชีพ เช่น การปฏิบัติตนในแหล่ง
ท่องเที่ยว โรงแรม พิพิธภัณฑ์ โรงงาน สำนักงาน 
ยานพาหนะ เป็น ตัวอย่าง เช่น 

 
 

 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                 =  make up the room 
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Make up 
the room 

=  Don’t take  
     photograph. 

= Don’t take     
   durian inside. 

= Handicapped 

= elevation or    
    lift 

     

        

= do not disturb 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://pirun.ku.ac.th/~b4846006/do%2520not%2520disturb.jpg&imgrefurl=http://pirun.ku.ac.th/~b4846006/&usg=__pJ4eTQexNWx-8QDZ_YTDdB2_c9I=&h=600&w=800&sz=159&hl=th&start=1&tbnid=bZLndABf-iZxnM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Ddo%2Bnot%2Bdisturb%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26sa%3DG


ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

 

    
 

    

   
 

   
                                  

                                       etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= no parking 

=  danger 

= safety first 

= Disabled Symbol 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://moodle.student.cnwl.ac.uk/moodledata_shared/CDX%2520eTextbook/dswmedia/images/danger.jpg&imgrefurl=http://moodle.student.cnwl.ac.uk/moodledata_shared/CDX%2520eTextbook/dswmedia/safetyInfo/osh/hazards/idhazards.html&usg=__5dgzBg-XMrqOiJv235tVfJ5WNN8=&h=296&w=399&sz=40&hl=th&start=3&tbnid=0Rd2jgcy675KFM:&tbnh=92&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DDANGER%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_66sTMVcQ758/Sby3d9QB_sI/AAAAAAAAB1I/lqmefLYsdNw/s400/safety%2Bfirst.jpg&imgrefurl=http://mechainc.blogspot.com/2009/03/safety-first.html&usg=__qQoYDXGccVii3E3PZQCzdpc6qSA=&h=377&w=400&sz=19&hl=th&start=8&tbnid=suuSbvkG33EH8M:&tbnh=117&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DSafety%2Bfirst%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.brutuseal.com/images/600px-No_Parking_symbol_sign.svg.png&imgrefurl=http://www.brutuseal.com/why.asp&usg=__mechd2tPIjnuS9FC42IcWS4ADoo=&h=600&w=600&sz=34&hl=th&start=20&tbnid=H1fBRoEO-XGnbM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dsymbol%2Bsign%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dth%26sa%3DN%26start%3D18
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://coxsigns.com/catalog/images/Disabled.jpg&imgrefurl=http://coxsigns.com/catalog/index.php%3Fmain_page%3Dindex%26cPath%3D91_107&usg=__0VWnT2Q-PwT6_pPXHbLGh5ntpKc=&h=375&w=374&sz=15&hl=th&start=36&tbnid=nXh5wHAmY5n2BM:&tbnh=122&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dsymbol%2Bsign%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dth%26sa%3DN%26start%3D18


ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

   4. สลากยาและคูม่อืในการใชอ้ปุกรณต์่าง ๆ 
(Instructions) การอ่าน ทำความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามคำแนะนำในการใช้ยาและอุปกรณ์ต่าง ๆ          
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

      เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
โดยให้เข้าใจสำนวนหรือโครงสร้างของประโยคที่มัก
ใช้ เช่น   

      -  Keep out of reach of children. 
      -  Take one tablet after each meal. 
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         -  Shake well before use. 
      การใช้ Active Voice และ Passive Voice 
      Modal verb Direct Speech, Indirect speech,     
      Conjunction และ Connective words ที่สำคัญ 
เช่น   

-   You should have it directly after meal. 
     -  The doses must not be divided. 
     -  Don’t  use if the package is open.  

          -   First open the can with the opener. 
Pull it in        

              a bowl. Then put some chopped chili, 
lemon    

              juice and fish sauce. After that mix 
them  

              together. 
 
 
 
 

 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

   5. คำแนะนำและคำเตอืนตา่ง ๆ (Tips and Warning) 
รู้จักวิธีการอ่านและตีความคำแนะนำ คำชี้แจง และ
คำอธิบายต่าง ๆ เช่น พยากรณ์อากาศ  ประกาศ    
เตือนภัย คำแนะนำในการเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ  
คำอธิบายสินค้าและส่วนประกอบหรือเครื่องปรุง 
วิธีการปรุงอาหาร เป็นต้น 

 

4 

3 Hello, could 
you    tell  
me.............? 

ติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์ได้
คล่องแคล่ว 

1. การตดิตอ่ทางโทรศัพทก์บัผู้ทีคุ่้นเคย 
รู้จักวิธีการพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์กับเพ่ือน            
ญาติ พี่น้องและผู้ที่คุ้นเคยในเรื่องต่าง ๆ โดยใช้
สำนวนและภาษาที่เหมาะสม เช่น 
-  Is ……………. at home? 
-  Could I speak to………., please? 
-  May I speak to ……..…., please? 
-  She/he is out. 
-  Sorry, she’s not here now. 
-  Would you like to wait? 
-  Will you leave a message? 
-  May I take a message for her/him? 
-  Wait a minute, please. 
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   -  Will you hole on? 
      -  Just a moment, please. 

 -  Please tell ............... to call me 
at....................... 

 

   2. การตดิตอ่ทางโทรศัพทเ์พือ่สอบถามขอ้มลูตา่ง ๆ 
การใช้สำนวนภาษาท่ีใช้พูดทางโทรศัพท์เพ่ือ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการทราบโดยใช้         
รูปประโยคขอร้อง /ขอร้องอย่างสุภาพ (request, 
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ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

polite, request)  ประโยค direct/ indirect 
speech ประโยคคำถามลักษณะต่าง ๆ ประโยค
แสดงความคิดเห็นและการขอบคุณ เช่น การ
สอบถามเส้นทางการเดินทางไปที่ต่าง ๆ สอบถาม
ตารางรถไฟ เครื่องบิน สอบถามข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค/ สุขภาพอนามัย/ พยากรณ์อากาศ  
เป็นต้น 
 ตัวอย่างประโยคที่ใช้ 

   -   Hello, I’d like to ask  about.........................  
-   Could you tell me......................, please? 
-   Would you mind giving me the 

information 
about.................................? 

-   Can/Could you...............................? 
-   May/Can/Could I.................................? 
-   Don’t............................, please? 
-   At what time...........................? 
-   How many.................................? 
-   How far..............................? 
-   How much..............................? 
-   I need your help..............................? 
-   Pradon. 
-   I think.............................. 
-   Well, I must.............................. 
-   In my opinion, .............................. 
-   Thanks. /Thank you. 

     -   Sorry. /I’m sorry. 
     -   You’re welcome. 

 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

   3. การตดิตอ่ทางโทรศัพทเ์พือ่การประกอบอาชพี 
วิธีการพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ เพื่อถาม-ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ โดยใช้สำนวนและภาษา
ที่เหมาะสมในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวการสมัครงาน 
การซื้อ-ขายสินค้า การให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและ
ราคาของสินค้า การส่งเสริมการขาย การต่อรอง
ราคา การรับและส่งของ               ตัวอย่าง
ประโยคที่ใช้ 
 
-   Hello. I’d like to ask/know 

about...................... 
-   Can/could you tell me 

about...........................? 
-   May/Could I speak  to.........................., 

please? 
-   Can/Could you inform me 

about..................? 
-   What is the position required? 
-   What is the qualification? 
-   How can I apply for this position? 
-   When is the dateline of the application? 
-   Do I have to send the application form? 
-   Should I also send the 

resume/reference? 
-   When/Where will the interview take 

place? 
-   What kind of goods are available?   
-   How much does it cost? 
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ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

-   How can I send the order? 
-   Is there any discount? 
-   How about the present promotion? 
-   How about the quality? 
-   Where/When can I buy this product? 
-   What is the product’s significance? 
-   Please let me know if............................ 
-   I’m interested in........................... 
-   That’s very interesting. 
-   I’m very appreciated......................... 
-   When will I receive the product? 
-   How should I pay for the product? 
-   By cash/check /credit. 
-   Thanks for your interest 

/kindness/information. 
-   It’s my pleasure. 
-   You’re welcome. 
-   Sorry. /I’m sorry. 

4 Cultural 
Difference     

1. ปฏิบัติตนตาม
มารยาท 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง 

2. เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง
ระหว่าง
วัฒนธรรม

1. การใชภ้าษาในการสือ่สารได้เหมาะสมตามมารยาท
ทางสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
การใช้ภาษา น้ำเสียงและภาษาท่าทางได้อย่าง
เหมาะสมกับบุคคล เวลา สถานที่และโอกาส เช่น 
การสัมผัสมือ การโบกมือ การใช้สีหน้าท่าทาง และ
น้ำเสียงประกอบการพูด การแนะนำตัวเอง            
การแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ การแต่งกาย 
การรับประทานอาหาร ร่วมงานงานเลี้ยง  

     งานสังสรรค์ และกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ 
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ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

อังกฤษกับ
วัฒนธรรมไทย 

ตวัอยา่ง เชน่    
-   Blow a kiss. (ส่งจูบ)  

 
 

 
-   I love you. (ภาษาใบ้) 

 
-   Be quiet. (เงียบ) 

 
 
 
-   That’s bad. (ยกหัวแม่มือ ชี้ลงไปที่พ้ืน) 

 
-   How’s everything? 
-   How have you been? 
-   What’s going on with your life? 
-   How’s life? 
-   What’s up? 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.notonthehighstreet.com/system/product_images/images/000/033/648/zoom/blow_a_kiss.jpg&imgrefurl=http://www.notonthehighstreet.com/blushpublishing/product/blow_a_kiss&usg=__71EGfFpK-5TtzF-7TW25xbjrbOo=&h=500&w=500&sz=26&hl=th&start=5&tbnid=ta34iDnUORNM4M:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DBlow%2Ba%2Bkiss%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.lifeprint.com/asl101/images-signs/i_love_you.jpg&imgrefurl=http://www.lifeprint.com/asl101/topics/i_love_you.htm&usg=__y0KfV7hTcGoSU287gMnALwwIqZ4=&h=768&w=1024&sz=29&hl=th&start=3&tbnid=3mvsn36DDJ1B6M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DI%2Blove%2Byou%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://qtmama.files.wordpress.com/2009/07/be-quiet.jpg&imgrefurl=http://qtmama.wordpress.com/2009/07/&usg=__XpuX1ocQKUxqgNutZNqqBvnZw2k=&h=253&w=380&sz=19&hl=th&start=7&tbnid=0bdYsZv_SN9bJM:&tbnh=82&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3DBe%2Bquiet%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/4727905/2/istockphoto_4727905-bad-hand-sign.jpg&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/file_closeup/concepts-and-ideas/4727905-bad-hand-sign.php%3Fid%3D4727905&usg=__AYfKbfE9AgtJFz3dP1yaMM5GBUA=&h=253&w=380&sz=21&hl=th&start=1&tbnid=j5owAapYg76XbM:&tbnh=82&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dbad%2Bhand%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26sa%3DG


ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

-   May I introduce myself? 
-   Let me introduce myself, 
............................... 
-   Allow me to introduce.................. 

to................ 
-   Have you met......................? 
-   Congratulations on........................ 
-   Happy Birthday. 
-   Merry Christmas. 
-   Happy New Year. 
-   I’m sorry for......................... 
-   May god bless you.  
-   May god be with you. 
-   I feel sorry............................... 
-   Please pass my warm regards 

to..................... 
-   Toast! 
-   I wish you...................................   
-   Would you mind...................................     
-   Please let me know...................................     
-   Would you please...................................    
-   May I have...................................    
-   Can you help me...................................     
-   You look smart. 
-   How nice...............................  
-   I wonder if..............................  
-   How to cook.............................. 
           etc. 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

   2. ความเชือ่และขนบธรรมเนยีม ประเพณีของ  
เจ้าของภาษา 
ความเป็นมาของความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีต่าง ๆ ในสังคมของเจา้ของภาษา การทำ
กิจกรรมตามความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่าง 
ๆ ในด้าน  บทเพลง การแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่มและ
การประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่              วัน
คริสต์มาส   วันขอบคุณพระเจา้  วันวาเลนไทน์  
และวันพ่อ 
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   3. การเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาไทยกบั
ภาษาองักฤษ 
เปรียบเทียบลักษณะคำที่มาของคำความหมายและ
การประยุกต์คำในภาษาอังกฤษใช้ในภาษาไทยและ
คำในภาษาไทย ที่นำไปในภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง 
เช่น 

-   ศัพท์ของภาษาไทยส่วนใหญ่มาจากภาษาบาลี/
สันสกฤตในขณะที่ศัพท์ของภาษาอังกฤษ          
ส่วนใหญ่จากภาษากรีกและโรมัน 

-   คำในภาษาอังกฤษที่นำมาใช้ในภาษาไทย เช่น 
กิโลกรัม กิโลเมตร เซนติเมตร คำในภาษาไทยที่
นำไปใช้ในภาษาอังกฤษ เช่น Tom Yam Kung, 
Muai Thai เป็นต้น 

 
 
 

โครงสรา้งของประโยคตา่งๆ 
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ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

     -  ประโยคความเดียว (Simple Sentence) 
     -  ประโยคความรวม (Compound Sentence) 
     -  ประโยคความซ้อน (Complex Sentence) 
     -  ประโยคความผสม (Compound-Complex  
         Sentence) 

-   การใช้ Transitive / intransitive/ auxiliary 
verbs  

-   Tense ต่างๆ 
-   ลักษณะของประโยคคำถาม 
-   ประโยคเงื่อนไข 
-   การใช้สันธาน (Conjunction) และบุพบท 

(Preposition)  
                   etc. 

   4. เปรียบเทียบ สำนวน คำพงัเพย สภุาษติ บทกลอน
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
4.1 คำและสำนวนที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนา เช่น  

-  Oh, god!  =  คุณพระช่วย 
-  Oh, my god! =  พุทโธ ธมัโม สังโฆ 
         etc. 

4.2 คำพังเพย สุภาษิตท่ีมักจะใช้ในชีวิตประจำวัน 
เช่น 
-  It’s a piece of cake.                                        
    = ปลอกกล้วยเข้าปาก 
-  Silence is gold. = นิ่งเสียตำลึงทอง 
-  Time and tide wait for no one.    

=  เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร       
ลักษณะของบทกลอนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษที่
เหมือนและแตกต่างกัน แรงบันดาลใจของกวีในการ
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ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

แต่งคำประพันธ์พร้อมตัวอย่างที่มักได้ยินเสมอ ๆ เช่น  
Roses are red, violets are blue,                 
sugar is sweet, but not as sweet as you.                
แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ                               
จะขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา                                      
แม้เป็นบัวตัวพ่ีเป็นภุมรา                                          
เชยผกาโกสุมภ์ประทุมทอง                                       
แม้เป็นถ้ำอำไพใคร่เป็นหงส์                                      
จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สอง                                            
จะติดตามทรามสงวนนวลละออง                             
เป็นคู่ครอง พิสวาส ทุกชาติไป                             

         etc. 
 

ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

5 News &  
News  
Headline 

1. เข้าใจและใช้ 
ประโยคที่ซับซ้อนใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ  
2. ใช้ Tenses ที่
ยุ่งยากและซับซ้อน 
3. ศึกษาค้นคว้า
ความรู้และข้อมูลจาก
สื่อหนังสือพิมพ์ 
4. แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารความรู้อย่าง
เป็นทางการ 

1. เสียง คำศัพท์ วลี สำนวน ที่ มักใช้บ่อย ๆ  
ในข่าว 

2. องค์ประกอบของข่าว  ประกอบด้วย 
Headline,  Sub headline, Lead และ 
Detail 

3. ประเภทของข่าว เช่น ข่าวการเมือง        
ข่าวการศึกษา ข่าวกีฬา ข่าวสังคม           
ข่าวเศรษฐกิจ    เป็นต้น 

4. โครงสร้างของการเขียนพาดหวัข่าว         
(News Headline) ได้แก ่
4.1  ข่าวและพาดหัวข่าว 

2 
 
2 
 
2 
 
 
6 
 
 
 

  



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

5. สืบค้นข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet  

 
 

        4.2  การถามและตอบคำถามจากข่าวด้วย
คำถามที่ เป็น Wh-Question และ 
Yes/No Question 

        4.3  การถามและแสดงความคิดเห็นว่า   
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เช่น  

    -  Do you agree with 
this....................? 
    -  What do you think 
about.................. 

 
 

5 
 
 
 
2 

  

        4.4  Website ของหนังสือพิมพ์ The 
Nation หรือ Bangkok Post  เพ่ือ
ศึกษาข่าวประเภทต่าง ๆ  ที่สนใจแล้ว
วิเคราะห์โครงสร้างของพาดหัวข่าวนั้น 
ๆ  หรือบอกประเภทของข่าวนั้น ๆ   

 
                   -    Subj. + V1 

            -  Subj. + V3 

            -  Subj. + to + V1 

            -  Subj. + V. ing   
                Noun phrase 
 
 

6 Self -
Sufficiency    
Economy 

1. ศึกษาค้นคว้าความรู้
และข้อมูลจากสื่อ         
ต่าง ๆ  
2. สืบค้นข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet  
3. เข้าใจและใช้ 

1. บทความเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงจาก
หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือ Website            
ที่เก่ียวข้อง 

2. คำศัพท์ วลี สำนวน ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น moral , moderation, 
reasonable, knowledge, saving  เป็นต้น 

2 
 
2 
 
 
2 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

ประโยคซับซ้อนใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ  
4. การแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลข่าวสารความรู้ 

3. โครงสร้าง Conditional sentence (If -
clause) 

4. โครงสร้าง Imperative 
5. การนำเสนอการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน     
         รูปแบบต่าง ๆ  เช่น การติดคำขวัญ   
          การสัมภาษณ์ การทำ Poster   เป็นต้น 
6. การเล่นเกม Cross word 

 
2 
 
 
2 

7 Have you        
exercised     
today? 

1. ศึกษาค้นคว้าความรู้
และข้อมูลจากสื่อ         
ต่าง ๆ  
2. สืบค้นข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet  
3. เข้าใจและใช้
ประโยคซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  

4. ใช้ Tense ที่ยุ่งยาก
และซับซ้อน 
5. แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารความรู้          
ทั้งอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพจากหนังสือหรือ Website 
เกี่ยวข้อง 

2. การอ่านออกเสียง คำศัพท์ สำนวน วลี       
ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ เช่น aerobics, 
once, relaxed, health, healthy, firm, 
have a headache เป็นต้น 

3. ประโยคที่เขียนด้วย Modal Verb เช่น 
should, must, ought  to, had better, 
will เป็นต้น 

4. Present Perfect Tense 
5. การสำรวจแบบสอบถามเก่ียวกับสุขภาพ

บุคคลใกล้ชิด แล้วนำเสนอข้อมูลเป็น
รูปกราฟหรือแผนภูมิ 

2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
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8 Shall we 
save the  
energy?         

1. ศึกษาค้นคว้าความรู้
และข้อมูลจากสื่อ         
ต่าง ๆ  
2. สืบค้นข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet  

1. บทความเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน 
(Energy Saving) จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ 
หรือ Website ที่เก่ียวข้อง 

2. เสียง คำศัพท์ วลี สำนวนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประหยัดพลังงาน เช่น reuse, recycle, 
plug in, unplug, turn on, turn off, 
reduce เป็นต้น  

2 
 
 
2 
 
 
2 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

3. เข้าใจและใช้ประโยค
ซับซ้อนในสถานการณ์
ต่าง  ๆ  ได้อย่างถูกต้อง 
4. ใช้ Tense ที่ยุ่งยาก
และซับซ้อนได้อย่าง
ถูกต้อง 
5.  แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารความรู้ทั้งอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

3. โครงสร้าง เรื่อง Imperative + V1 
_________. 

 
 
 
4. Game “Find someone who..............” 
5. การสัมมนาเรื่องการประหยัดพลังงาน 
 

 
 
 
1 
2 

9 What  have  I   
done?  

1. ศึกษาค้นคว้าความรู้
และข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ   
2. อ่านออกเสียงคำศัพท์ 
วลี สำนวน ได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. เข้าใจและใช้ประโยค 
ซับซ้อนในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ   
4. ใช้ Tense ที่ยุ่งยาก

และ 
ซับซ้อน 
5. แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารความรู ้
 
 

1. บทสนทนาเกี่ยวกับการไปตัดเสื้อ 

2. การอ่านออกเสียง คำศัพท์ วลี สำนวน ที่
เกี่ยวข้องกับการไปตัดเสื้อ เช่น measure, 
sleeves, seam, shorten เป็นต้น 

3. โครงสร้าง   have something done 

4. โครงสร้าง  Reported Speech 

5. การเล่าเรื่อง (สถานการณ์) 
 

2 
2 
 
 
2 
2 
2 

 

10 What is your  
e-mail 

1. การสืบค้นข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet 

1. การขอมี e-mail 
2. การเปิด/ปิด e-mail 
3. ภาษา e-mail 

2 
1 
2 

 

Don’t + V1 + ........................... 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

address?  
 

และรับส่ง        e-
mail  
2. ศึกษาค้นคว้าความรู้
และข้อมูลจาก         
สื่อต่าง ๆ 
3. เข้าใจและใช้
ประโยคซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
4. แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารความรู้          
ทั้งอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 
 

4. บทอ่านแนะนำตนเองที่พิมพ์มาจาก e-mail 
5. การสร้างประโยคคำถามจากคำตอบที่ให้มา 
6. การถามและการตอบข้อมูลการเปรียบเทียบ 
7. การเขียนแนะนำตนเองถึง Pen pal         

โดยส่งทาง  e-mail 

2 
1 
1 
1 

11 Natural 
Disaster                

1. ศึกษา ค้นคว้า
ความรู้ และข้อมูลจาก          
สื่อต่าง ๆ  
2. สืบค้นข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet  
3. เข้าใจและใช้
ประโยคที่ซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
อย่างถูกต้อง 
4. การใช้ Tense ที่
ยุ่งยากและซับซ้อน 
5. แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารความรู้ ทั้งเป็น
ทางการและ              
ไม่เป็นทางการ 

1. บทอ่านเกี่ยว Earthquake, Tornado หรือ 
Flood จากหนังสือพิมพ์ หรือ Website 
ของหนังสือพิมพ์ The Nation หรือ 
Bangkok Post  

2. คำศัพท์ วลี สำนวนที่เกี่ยวข้อง เช่น  kill, 
injured, die, homeless, help, shelter, 
landslide เป็นต้น 

3. Past Simple Tense, Past Continuous 
Tenseและ Past Perfect Tense. 

4. Compound Sentence และ Complex 
Sentence 

5. การถามและการตอบคำถามจากบทอ่าน 
6. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) เป็น

ผู้สื่อข่าว นำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับ Natural 
Disaster 

2 
 
 
 
1 
 
 
3 
 
2 
 
1 
1 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

12 Let’s Travel                           1. ศึกษาค้นคว้าความรู้
และข้อมูลจาก            
สื่อต่าง ๆ  
2. สืบค้นข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet 
และรับส่ง E-mail  
3. เข้าใจและใช้
ประโยคที่ซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  
4. ใช้ Tense ที่ยุ่งยาก
และซับซ้อนได้ 
5. แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารความรู้ 

1. ตารางเวลาของ Bus, Train, Airplane, 
Boat หรือ Subway จากสื่อต่าง ๆ  เช่น 
แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ หรือ Website ที่
เกี่ยวข้อง 

2. Asking & giving Information เช่น 
-  Could you please tell 
me....................?  
-  Please tell me.............................. 
-  Excuse me. Do you 
know.......................? 

3. การบอกทิศทาง (Direction) เช่น  
-  Go straight. 
-  Keep walking to.......................... 
-  Walk past.................................. 
-  It’s at the opposite 
of.......................... 
-  Next to.................................... 

4. Past Simple Tense และ Past Simple 
Tense 

5.       การเขียนเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ในการ
ท่องเที่ยว 

6.     การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว 
 
 

2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
2 
2 
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13 Will it rain   
tomorrow? 

1. ศึกษาค้นคว้าความรู้
และข้อมูลจากสื่อต่างๆ 
เช่น หนังสือพิมพ์

1. บทอ่าน การพยากรณ์อากาศ (Weather    
Forecast) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. การถาม-ตอบ คำถามจากบทอ่าน             
การพยากรณ์อากาศ (Weather Forecast)  

2 
 
1 
 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

ภาษาอังกฤษและ
Website  
2. แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารความรู้ทั้งอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
3. เข้าใจและใช้ประโยค
ที่ซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง 
4. สืบค้นข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet  

3. การถามและการขอข้อมูล (Asking & Giving 
Information) 
เสียง คำศัพท์ วลี สำนวนที่มักใช้บ่อยๆ ใน
ข่าวพยากรณ์อากาศ  เช่น    shower, 
windy, heavy, scatter, stormy, sunrise, 
sunset,   

         maximum, minimum, Northeast  
4. Parts of  Speech การทำคำนาม Noun ให้

เป็น Adjective  
5. Website ที่เก่ียวกับการพยากรณ์อากาศ 
       Role play  เป็นผู้ประกาศข่าวการ
พยากรณ์  
       อากาศ 

2 
 

 
 

 
 
2 
 
1 
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14 Global 
Warming                   

1. ศึกษาค้นคว้าความรู้
และข้อมูลจาก          
สื่อต่าง ๆ  
2. สืบค้นข้อมูลในด้าน
ต่างๆ จาก Internet  
3. เข้าใจและใช้ประโยค
ซับซ้อนในสถานการณ์
ต่าง ๆ  
4. ใช้ Tense ที่ยุ่งยาก
และซับซ้อน 
5. แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารความรู้ทั้งอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

 

1. บทความเก่ียวกับภาวะโลกร้อน (Global 
Warming) สาเหตุของภาวะโลกร้อนหรือ
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนจากหนังสือหรือ
หนังสือพิมพ์หรือWebsite ที่เกี่ยวข้อง 

2. การอ่านออกเสียงคำศัพท์ วลี สำนวน ที่
เกี่ยวข้อง เช่น temperature, increase, 
melt, burn, earth, hot เปน็ต้น 

3. โครงสร้าง Passive Voice  
 
 

4. บทสนทนาที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือลดภาวะ
โลกร้อน 

5. Mind map แสดงเหตุผลและผลกระทบของ
ภาวะโลกร้อน 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 

Subj + V to be + V3 
 



ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน                  
(ชัว่โมง) 

 
 
 
 

15  Urgently 
Wanted 

1. ศึกษาค้นคว้าความรู้ 
และข้อมูลจาก             
สื่อต่าง ๆ  
2. สืบค้นข้อมูลในด้าน
ต่าง ๆ จาก Internet 
และ            รับส่ง  
e-mail  

3. เข้าใจและใช้ประโยค
ซับซ้อนในสถานการณ์
ต่าง ๆ  
4. การแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลข่าวสารความรู้  
ทั้งอย่างเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ 

1. โฆษณาตำแหน่งงาน (Job Advertisement)
จากหนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือ Website 
เกี่ยวข้อง 

2. คำศัพท์ สำนวน วลี โครงสร้างที่เก่ียวข้อง 
เช่น qualification, salary, graduation, 
age, photo, apple เป็นต้น    

3. การเขียนประวัติ (Resume) เพ่ือสมัครงาน 
       การส่ง e-mail สมัครงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
2 
 
 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



แผนการเรยีนรูร้ายวชิา พต31001 ภาษาองักฤษเพือ่ชวีติและสงัคม 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 

ครัง้ที ่1 เรือ่ง การออกเสยีงภาษาองักฤษองักฤษที่ถกูตอ้ง 
รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่

เรยีนรู ้
การวดัและ
ประเมนิผล 

Every day English  
การออกเสยีง
ภาษาองักฤษที่
ถูกตอ้ง 

ต ี ค ว า ม ห ม า ย จ า ก
น้ำเสียงของผู ้อื ่นและ
รู ้จักใช้น้ำเสียงในการ
แ ส ด ง ค ว า ม ร ู ้ สึ ก
ระหว ่างการสนทนา  
ได้แก่ ดีใจ เสียใจ  
พึงพอใจ       ไม ่พึง
พอใจ ซาบซึ้ง ผิดหวัง 
ปรารถนาดี ชื่นชมและ 

เห็นใจ 

1. การออกเสยีงพยญัชนะตน้คำ -ทา้ยคำ 
1.2 ทบทวนการออกเสียง พยัญชนะต้นคำ
ที่ยาก เช่น เสียง  s  z  ch  sh  

-  sit, see, soon 
-  zebra, zero, zoo 
-  cheap, chat, choose 
-  ship, shoe, shut  
      etc. 

1.2 การอา่นออกเสยีงท้ายคำทีถู่กตอ้ง 
เช่น เสียง [d] , [t] , หรือ [id] เมื่อ
เป็นกริยา ช่อง 2 และ past 
participle เช่น 
-  moved, turned, loved 
-  walked, talked, knocked  
-  wanted, rented, waited  
       etc. 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา ความ
ตอ้งการในการเรยีนรู้ 
1.1 การออกเสียง คำศัพท์ การอ่าน

ออกเสียงท้ายคำ วิธีการออกเสียง 
หนัก-เบา การออกเสียงสูง ต่ำ 
ของประโยคที่ถูกต้อง 

1.2 ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างความ
เข้าใจการออกเสียงภาษาอังกฤษที่
ถูกต้อง 

1.3 วางแผนการเรียนรู้ 
ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและจดัการ
เรยีนรู ้
2.1 ศึกษาจากใบความรู้การออกเสียง
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการออกเสียง
พยัญชนะต้นคำ-ท้ายคำ การออกเสียง
หนัก-เบา (Stress) การออกเสียงตาม 

- ใบความรู้ 
- วิดีโอ 
- บัตรคำ 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
 

- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- การออกเสียง
และสำเนียง
รายบุคคล 



รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่
เรยีนรู ้

การวดัและ
ประเมนิผล 

   ระดับเสียงสูง-ต่ำ (Intonation) การ
ออกเสียงเชื่อมโยง (Liking Sound) 

2.2 ฟัง ดูด การออกเสียงบทสนทนา 

  

Every day English  
การออกเสยีง
ภาษาองักฤษที่
ถูกตอ้ง 

ต ี ค ว า ม ห ม า ย จ า ก
น้ำเสียงของผู ้อื ่นและ
รู ้จักใช้น้ำเสียงในการ
แ ส ด ง ค ว า ม ร ู ้ สึ ก
ระหว ่างการสนทนา  
ได้แก่ ดีใจ เสียใจ  
พึงพอใจ       ไม ่พึง
พอใจ ซาบซึ้ง ผิดหวัง 
ปรารถนาดี ชื่นชมและ 

เห็นใจ 

2. การออกเสยีงหนัก-เบา (Stress) 
วิธีการออกเสียง หนัก-เบา ของคำใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น  คำเดี่ยว        คำ
ประสมในลักษณะต่าง ๆ  เป็นต้น  ว่าคำ
ประเภทใดจะต้องออกเสียงเน้นที่พยางค์แรก   
พยางค์กลางหรือ พยางค์หลัง 
 
3. การออกเสยีงตามระดบัเสยีงสูง-ตำ่ 
(Intonation) วิธีการออกเสียงของประโยค
ลักษณะต่าง ๆ          ซึ่งจะต้องออกเสียง
สูง-ต่ำ ให้ถูกต้องเพ่ือให้         สื่อ
ความหมายที่ผู้พูดต้องการ ประโยค
ประเภทเดียวกัน ถ้าออกเสียงสูง-ต่ำ 
ต่างกันจะให้ความรู้สึกที่ต่างกัน 
 
 

ขั้นที ่3 การปฏบิตัแิละการนำไปใช้ 
3.1 ฝึกการออกเสียงตามบัตรคำ 
3.2 บอกพยางค์ที่มีการเน้นเสียงหนัก-
เบา ได้ 
3.3 ออกเสียงสูง-ต่ำของประโยค
ลักษณะต่างๆได้ถูกต้อง 
3.4 การออกเสียงเชื่อโยงระหว่างคำได้
ถูกต้อง 
ขั้นที ่4 การประเมนิผลการเรยีนรู้ 
4.1 ครูและผู้เรียนประเมินผลจากใบ 
แบบฝึกหัด แบบสังเกต 
4.2 ครูและผู้เรียนประเมินผลจากการ
ฝึกพูด การฝึกปฏิบัติ 
4.3 ครูตัดสินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

  



รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่
เรยีนรู ้

การวดัและ
ประเมนิผล 

  4. การออกเสยีงเชือ่มโยง (Linking 
Sound)   วธิีการอ่านออกเสียงเชื่อมโยง
ระหว่างคำในภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์ของภาษาอังกฤษ เช่น 
        -   Ten years ago. 
        -   Far away  
             etc. 
 

   



 

 

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
Choose the 

best answer 
1. Which word ends with /t/ sound? 

a. stayed 
b. cooked 
c. wanted 
d. showed 

2. Which group of words has the same pronunciation? 
a. mixed, needed, cooked 
b. cheated, waited, wanted 
c. dropped, washed, rented 

d. trained, started, disturbed 
 

3. Which word stresses at the first syllable? 
a. engineer 
b. opposite 
c. undertake 
d. transportation 

4. Which sentence has the linking sound? 
a. Its all over. 
b. I will do my homework. 
c. No one laugh at that man. 
d. He went to the zoo last week. 

5. Which word ends with /t/ sound? 
a. stayed 
b. cooked 
c. wanted 

d. showed 



 

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 

1.  C 2. B 3. A 4. A 5.c 

 

ใบความรู ้   เรือ่ง การออกเสยีงภาษาองักฤษ 
   

การพูดภาษาอังกฤษต้องเริ ่มจากการออกเสียงให้ถูกต้องก่อนแล้วจึงหัดพูดเป็นประโยค การเรียน
ภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานานแต่ไม่ได้เรียนเพื ่อการพูด เราเรียนเกี ่ยวกับการออกเสียงที ่เพียงเพื ่อให้รู ้จัก
ภาษาอังกฤษและก็ได้เรียนกันมาโดยถูกต้องเป็นบางส่วนเท่านั้น เราจะมาเริ่มต้นการออกเสียงอักษร 26 ตัว ให้
ถูกต้อง ดังนี้ 

 A,a ปกติเราจะออกเสียงว่า เอ การออกเสียงที่ถูกต้อง ออกเสียงว่า เอ+อิ เพื่อไม่ให้ยุ่งยากต่อ
การออกเสียงให้ทำดังนี้ คือ เหยียดริมฝีปากออกให้กว้าง ออกเสียง เอ แล้วเลื่อนขากรรไกรพร้อมกับลิ้นสูงขึ้นเพ่ือ
ออกเสียง อิ คำใดๆท่ีมีอักษร a  อยู่ด้วยแล้วอ่านออกเสียงอย่างที่กล่าว เช่น คำว่า way, day, cake  

 B,b ออกเสียง บี ออกเสียงสระ อี โดยเหยียดริมฝีปากออกกว้างกว่าเสียง อี ของไทย 
 C,c ออกเสียง ซี ออกเสียงสระ อี  โดยเหยียดริมฝีปากออกเช่นกัน 
 D,d ออกเสียง ดี ออกเสียงสระ อี  โดยเหยียดริมฝีปากออกเช่นกัน 
 E,e ออกเสียง อี ออกเสียงสระ อี  โดยเหยียดริมฝีปากออกเช่นกัน 
 F,f ออกเสียง เอฟ โดยตอนท้ายออกเสียง ฟ โดยให้ได้ยินเสียงลมเสียดสีระหว่างฟันบนกับริม

ฝีปากล่าง ส่วนมากคนไทยจะไม่ออกเสียงพยัญชนะท้ายคำ  
 G,g เราออกเสียงว่า จี โดยออกเสียง จ แบบภาษาไทย ถ้าจะออกเสียงให้ถูกต้องแล้วต้อง

ดัดแปลงจากเสียง จ ภาษาไทยให้เป็นเสียงที่ถูกต้อง  ให้ห่อริมฝีปากเข้ามาเล็กน้อยและทำริมฝีปากให้ยื่นออกไป
บ้างหน้าเล็กน้อยและออกเสียง จ ให้แรงกว่าการออกเสียง จ ของไทยแล้วจึงออกเสียง อี โดยเหยียดริมฝีปากออก 

 H,h ปกติเราออกเสียงว่า เอช ออกเสียง a ดังที่กล่าวไปแล้ว คือ เอ+อิ แล้วออกเสียง ช เสียง
ตอนท้ายต้องออกเสียง ช ให้ชัดเจนแต่ต้องดัดแปลงเสียง ช แบบไทยๆ เป็นเสียง Ch คือทำเช่นเดียวกันกับ่
ลักษณะการออกเสียง g โดยห่อริมฝึปากนิดหน่อยและทำริมฝีปากให้ยื่นออกไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วจึงออกเสียง 
ช ออกมาให้ค่อนข้างแรง เพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียงให้ทำอย่างออกเสียง a แบบที่กล่าวไปแล้วและห่อปากเข้า
มาเล็กน้อยและให้ยื่นออกไปเล็กน้อย แล้วออกเสียง ช แรงๆ มีบางคนออกเสียงว่า เฮช  

 I,i ปกติเราจะออกเสียงว่า ไอ ต้องแก้ไขโดยออกเสียงว่า อาย แบบเสียง eye คำต่างๆ ที่เราเคย

ออกเสียงว่า ไอ ให้เปลี่ยนเป็นออกเสียง อาย แทน บางครั้งเสียง อาย นี้ก็สั้นจนฟังแล้วเหมือนเสียง ไอ  



 

 

 J,j ออกเสียงว่า เจ+อิ การออกเสียงตัว จ ให้ออกเสียงแบบที่กล่าวตอนออกเสียง จ ของตัว g   

 K,k ออกเสียงว่า เค+อิ เสียง ค ของฝรั่งไม่เหมือน ค ของไทย ออกเสียง ค โดยยกโคนลิ้นขึ้นไป

ให้ยันกับเพดาน ปลายลิ้นอยู่ต่ำ  

 L,l ปกติออกเสียงกันว่า แอล ให้เปลี่ยนเป็นออกเสียง เอล โดยริมฝีปากเหยียดออกมากกว่า เอ 

ของไทย ซึ่งให้ฟังแล้วคล้ายเสียงสระ แอ 

 M,m ออกเสียงว่า เอ็ม ตอนท้ายที่ออกเสียง ม ให้เม้มริมฝีปากให้แน่น 

 N,n ออกเสียงว่า เอ็น ตอนท้ายที่ออกเสียง น ให้กดปลายลิ้นเข้ากับแนวปุ่มเหงือกหลังฟันบนให้

แน่น 

 O,o ออกเสียงกันว่า โอ ชาวอังกฤษจะออกเสียงเป็นสระประสม โดยออกเสียง เออ+อ ุอ้าปาก

เล็กน้อย อย่าเกร็งริมฝีปาก 

 P,p ออกเสียงว่า พี เม้มริมฝีปากให้แน่นแล้วอัดลมขึ้นมากอ่นแล้วจึงเปิดปาก 

 Q,q ออกเสียงว่า คิว ตัว ค  ออกเสียงให้เหมือนกับออกเสียงตัว ค ของ K 

 R,r ออกเสียง อา ถ้าเป็น r ที่ประกอบเป็นคำให้มม้วนลิ้นไปทางด้านหลัง อย่าให้ลิ้นติดเพดาน 

ลิ้นจะไม่รัวเหมือน ร ของภาษาไทย 

 S,s ออกเสียงว่า เอส ให้มีเสียงลมพ่นออกตอนท้ายด้วย 

 T,t ออกเสียงว่า ที พ่นลมออกสียง ท ให้แรงกว่า ท ของไทย 

 U,u ออกเสียงว่า ยู 

 V,v ออกเสียงว่า วี แต่ ว ของไทยไม่ใช้เสียงของ V ให้ออกเส่ยงโดยนำริมฝีปากบ่างเข้าไหให้ฟัน

บนแล้วเปล่งเสียงก้องออกจากลำคอ 

 W,w ให้ออกเสียงว่า ดั๊บเบิลยู โดยออกเสียงหนักท่ี ดั๊บ และออกสียงเบาและเร็วที่เบิลยู อย่าง

ออกเสียงยู ยาวและหนัก 

 X,x ออกเสียงว่า เอคซ ตอนท้ายให้มีเสียงลมเสียดสีระหว่าบิ้นกับเพดานข่วงฟันบนด้วย 

 Y,y ออกเสียงว่า วาย 



 

 

 Z,z ออกเสียงว่า เซด แบบอังกฤษ ชาวอเมริกันออกเสียงว่า ซี ต้องออกเสียงโดยให้ก้องจาก

ลำคอเป็นสียงจากลำคอ 

 

เสยีงสงูตำ่  

 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในลักษณะ ภาษา  intonation ซึ่งหมายถึงการใช้เสียงสูงต่ำขึ้นอยู่กับ

ประโยคที่ใช้ ต่างกับภาษาไทยที่ใช้วรรณยุกต์เป็นตัวกำกับของเสียงสูง ต่ำ ประโยคในรูปแบบต่างกัน จะใช้เสียง

สูงต่ำแตกต่างกัน เช่น ประโยคแสดงความตกใจ ประโคคำถาม ประโยคสนทนา 

การข้ึนเสียงสูง และลงเสียงต่ำยังคงสามารถบอกได้ถึงความหมายของประโยค ตัวอย่างเช่น 

When do you want to be paid ?  (คุณต้องการชำระเงินเมื่อไร) 

 

 

 

 

 การเนน้เสยีงในคำ 

  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในลักษณะ ภาษา stress – timed ซึ่งจะมีการเน้นเสียงที่คำคำหนึ่งโดย

การเน้นให้เสียงดังขึ้น หรือเสียงสูงขึ้น ถ้าเน้นเสียงพยางค์แรก คำนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคำนาม หรือคำคุณศัพท์ 

และถ้าเน้นเสียงที่พยางค์ท่ี 2 คำนั้นส่วนใหญ่เป็น คำกริยา 

  

การเนน้เสยีงในประโยค 

 การเน้นเสียงในประโยคใข้ในการบอกความสำคัญของประโยค โดยประโยคท่ัวไปจะเน้นเสียงที่

คำหลักที่มีความหมายเฉพาะ โดยจะไม่เน้นสียงที่ คำสรรพยาม และกริยาช่วย 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที ่1 

หาความหมายของศัพท์และฝึกออกเสียงตามครู และพูดตาม พร้อมหาความหมาย 

คำ ความหมาย คำ ความหมาย 

Signal  Zip  

Silk  Zinc  

Skin  Zebra  



 

 

Slice  Zero  

Smooth  Zigzag  

Souvenir  Zodiac  

Special  Zone  

Standard  Zoo  

Steak  Zoom  

Suitcase  Zeal  

ใบงานที ่2  

การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

คำ คำอ่าน คำแปล 

Mother    

January   

Occupation   

Nationality   

University   

Collect   

Social   

Economic   

Development   

Buddhism   

 

เฉลย ใบงานที่ 1 

 



 

 

คำ ความหมาย คำ ความหมาย 

Signal สัญญาณ Zip ซิป 

Silk ผ้าไหม Zinc สังกะสี 

Skin ผิวหนัง Zebra ม้าลาย 

Slice ชิ้น Zero ศูนย ์

Smooth เรียบ Zigzag ซอกแซก 

Souvenir ของที่ระลึก Zodiac ราศ ี

Special พิเศษ Zone โซน 

Standard มาตรฐาน Zoo สวนสัตว ์

Steak สเต็ก Zoom ซูม 

Suitcase กระเป๋าเดินทาง Zeal ความกระตือรือร้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บนัทกึหลงัสอน 
ครั้งที่..............วันที่..................เดือน.......................................พ.ศ................................ .. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่ม.......................................................... 
------------------------------------------------------------------------ 

นักศึกษาท้ังหมด..................คน    เข้าเรียน........................คน    ขาดเรียน...........................คน 
1. ผลการจดัการเรียนการสอน 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

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

........ 
2. ปัญหาและอปุสรรค 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

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

........ 
3. ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 



 

 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

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

........ 

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

........ 
    

      ลงชือ่.................................................. 
                                                                         (..................................................)  
     

                       ความคดิเหน็ ความคดิเหน็ 
.............................................................................................
.............................................................................................  
.............................................................................................  

 

ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
                   ( นางธิราวดี  อินทานุกูล ) 

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

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

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

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
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แผนการเรยีนรูร้ายวชิา พต31001 



 

 

ภาษาองักฤษเพือ่ชวีติและสงัคม 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 

ครัง้ที ่2 เรือ่ง การแสดงความรูส้ึก 
รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่

เรยีนรู ้
การวดัและ
ประเมนิผล 

Every day English  
การออกเสยีง
ภาษาองักฤษที่
ถูกตอ้ง 

ต ี ค ว า ม ห ม า ย จ า ก
น้ำเสียงของผู ้อื ่นและ
รู ้จักใช้น้ำเสียงในการ
แ ส ด ง ค ว า ม ร ู ้ สึ ก
ระหว ่างการสนทนา  
ได้แก่ ดีใจ เสียใจ  
พึงพอใจ       ไม ่พึง
พอใจ ซาบซึ้ง ผิดหวัง 
ปรารถนาดี ชื่นชมและ 

เห็นใจ 

1. การแสดงความดีใจ/เสยีใจ 
การใช้คำวลี และรูปประโยคที่จะมาใช้ใน
การแสดงความดีใจและอาจเสียใจในโอกาส
ต่างๆ ได้ถูกต้อง เช่น แสดงความดีใจที่ได้
พบกันอีกครั้งหรือแสดงความเสียใจที่ทำผิด 
เป็นต้น 
ตัวอย่าง คำวลีและรูปประโยค เช่น 

- Congratulations 

- Sorry.Glad is hear about that. 

- Sorry about that. 

- I am glad to…………… 

- I am pleased to……………. 

- I love to……………… 

- I am sorry to………….. 

- It is my fault that…………… 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา ความ
ตอ้งการในการเรยีนรู้ 
1.1 ครูเล่าสภาพปัญหาเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง ในการซื้อขายสินค้ากับ
ชาวต่างชาติเมื่อเกิดปัญหาในการ
ติดต่อสื่อสาร 
1.2 ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างความ
เข้าใจกับสภาพปัญหาจากเหตุการณ์และ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.3 ครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการ
เรียนรู้ 
 

- ใบความรู้ 
- วิดีโอ 
- บัตรคำ 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
 

- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
- การออกเสียง
และสำเนียง
รายบุคคล 



 

 

รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่
เรยีนรู ้

การวดัและ
ประเมนิผล 

Every day English  
การออกเสยีง
ภาษาองักฤษที่
ถูกตอ้ง 

ต ี ค ว า ม ห ม า ย จ า ก
น้ำเสียงของผู ้อื ่นและ
รู ้จักใช้น้ำเสียงในการ
แ ส ด ง ค ว า ม ร ู ้ สึ ก
ระหว ่างการสนทนา  
ได้แก่ ดีใจ เสียใจ  
พึงพอใจ       ไม ่พึง
พอใจ ซาบซึ้ง ผิดหวัง 
ปรารถนาดี ชื่นชมและ 

เห็นใจ 

2. การแสดงความพอใจ/ไม่พอใจ 
ให้รู้จักคำ วลี และรูปประโยคที่จะนำมา
ใข้ในการแสดงความพอใจ/ไม่พอใจใน
โอกาสต่างๆได้ถูกต้อง เช่น แสดงความ
พอใจ/ไม่พอใจ ในการรับบริการ เป็นต้น 
ตัวอย่างคำ วลี และรูปประโยค เช่น 

- Great ! 

- Awfull ! 

- Good news ! 

- How nice ! 

- How terrible ! 

- That’s fantastic ! 

- I can’ t stand it ! 

- I’m very disappointed with……. 

- It’s ashamed that……….. 
 
 
 

ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและจดัการเรยีนรู้ 
2.1 ให้ใบความรู้เกี่ยวกับประโยคการ
แสดงความรู้สึกต่างๆ  
2.2 ครูและผู้เรียนร่วมกันฝึกอ่านบท
สนทนาเก่ียวกับการแสดงความรู้สึก
ต่างๆ 
ขั้นที ่3 การปฏบิตัแิละการนำไปใช้ 
3.1 ให้ผู้เรียนจับคู่ร่วมกันฝึกอ่านบท
สนทนาเก่ียวกับการแสดงความรู้สึก 
ขั้นที ่4 การประเมนิผลการเรยีนรู้ 
4.1 ครูประเมินผลจากแบบสังเกต 
4.2 ครูและผู้เรียนร่วมกันฝึกอ่านบท
สนทนา ทบทวนอีกครั้ง 
4.3 ครูให้ผู้เรียนไปศึกษาเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับบทสนทนาการแสดงความรู้สึก
ต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ต 

  



 

 

 
รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่

เรยีนรู ้
การวดัและ
ประเมนิผล 

Every day English  
การออกเสยีง
ภาษาองักฤษที่
ถูกตอ้ง 

ต ี ค ว า ม ห ม า ย จ า ก
น้ำเสียงของผู ้อื ่นและ
รู ้จักใช้น้ำเสียงในการ
แ ส ด ง ค ว า ม ร ู ้ สึ ก
ระหว ่างการสนทนา  
ได้แก่ ดีใจ เสียใจ  
พึงพอใจ       ไม ่พึง
พอใจ ซาบซึ้ง ผิดหวัง 
ปรารถนาดี ชื่นชมและ 

เห็นใจ 
 
 
 
 
 
 

3. การแสดงความปรารถนา/เหน็ใจและ
การตอบรบั การใช้วลี และรูปประโยคที่จะ
นำมาใช้ในการแสดงความปรารถนาดี/เห็น
ใจในโอกาสต่างๆ ได้ถูกต้อง เช่น การแสดง
ความระลึกถึง การแสดงความใจเมื่อผู้อื่น
ประสบปัญหา เป็นต้น ตัวอย่างประโยค 
เช่น 
            - Best wishes 
            - Take care 
            - Get well soon 
            - Good  luck 
            - With sympathy 
- We hope everything go well through this 
suffering period 
 
 

   

 



 

 

รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่
เรยีนรู ้

การวดัและ
ประเมนิผล 

Every day English  
การออกเสยีง
ภาษาองักฤษที่
ถูกตอ้ง 

ต ี ค ว า ม ห ม า ย จ า ก
น้ำเสียงของผู ้อื ่นและ
รู ้จักใช้น้ำเสียงในการ
แ ส ด ง ค ว า ม ร ู ้ สึ ก
ระหว ่างการสนทนา  
ได้แก่ ดีใจ เสียใจ  
พึงพอใจ       ไม ่พึง
พอใจ ซาบซึ้ง ผิดหวัง 
ปรารถนาดี ชื่นชมและ 

เห็นใจ 

4. การแสดงความตอ้งการ การเสนอ/ให้
ความชว่ยเหลอื/บริการรวมทัง้การตอบรบั/
ปฏเิสธ การให้ความชว่ยเหลอื การใช้วลี 
และรูปประโยคที่จะนำมาใช้ในการแสดง
ความต้องการ การเสนอ/ให้ความช่วยเหลือ 
บริการในโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้อง เช่น 
การซื้อสินค้า บริการจองโรงแรม ที่พัก การ
ใช้บริการในท่ีทำการไปรษณีย์ ธนาคาร เช่น 
            - May I help you ? 
            - What can I do for you? 
            - Let me……………….. 
            - I prefer………… 
            - How about………………. 
            - Please let me …………………. 
 
 

   



 

 

ใบความรู ้

การแสดงความยนิด/ีความสงสารและเสยีใจ (Congratulation, Sympathy and Condolence) 
 
ในกรณีที่ญาติหรือผู้ที่เราคุ้นเคยประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภ ยศตำแหน่ง หรือสมหวังในสิ่งใด เรา
ก็ควรจะแสดงความยินดีกับเขาในสิ่งนั้นๆ เช่น 

1. Congratulations to you on your graduation. 
(ค็อนแดร็ทชิวเลชั่นส ทู ยู ออน ยัวร์ แกร็ดดิวเอชั่น) 
ขอแสดงความยินดีกับคุณสำหรับการที่คุณได้รับปริญญา 

2. Congratulation on your passing the entrance examination. 
(ค็อนแกร็ทชิวเลชั่น ออน ยัวร์ พาสซิ่ง ธิ เอ็นทร้านส อิกแซ็มมิเนชึน) 
ขอแสดงความยินดีกับคุณในการสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยได้ 

3. Heartiest congratulation! (ฮาททิเอสท ค็อนแกร็ทชิวเลชั่นส) 
ขอแสดงความยินดี จากใจจริง 

4. Congratulations on your winning the scholarship. 
(ค็อนแกร็ทชิวเลชั่นส ออน ยัวร์ วินนิ่ง เธอะ สค็อลละชิพ) 
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับทุนการศึกษาของคุณ 

5. My congratulations to you on the birth of your daughter. 
(มาย ค็อนแกร็ทชิวเลชั่นส ทู ยู ออน เธอะ เบิร์ท ออฟ ยัวร์ ดอร์เธอร์) 
ขอแสดงความยินดีกับคุณกับการได้บุตรสาว 

6. Let me congratulate you on your success. 
(เล็ท มี ค็อนแกร็ทชิวเลท ยู ออน ยัวร์ ซัคเซ็ส) 
ผมขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณ 

นอกจากการกลา่วประโยคขา้งบนนีแ้ลว้กอ็าจจะตามดว้ยประโยคดังตอ่ไปนีค้อื 
1. I’m glad to hear it. 

(ไอม แกล็ด ทู เฮียร์ อิท) 
ผมดีใจที่ได้ทราบเรื่องนี้ครับ 

2. I was very happy to hear of your success. 
(ไอ วอส เวรี่ แฮ็ปปี้ ทู เฮียร์ ออฟ ยัวร์ ซัคเซ็ส) 
ผมดีใจมากที่ได้ทราบในความสำเร็จขอบคุณครับ 



 

 

3. That’s wonderful. (แธ็ทส วันเดอะฟุล) 
นั่นวิเศษจริงๆ เลยครับ 

4. That’s great. (แธ็ทส เกร็ท) 
นั่นเยี่ยมจริงๆ เลยครับ 

5. How lucky you are! 
(ฮาว ลัคก้ี ยู อาร์) 
คุณโชคดีจริงๆ เลยครับ 

6. What wonderful news! 
(ว็อท วันเดอะฟุล นิวส) 
ข่าวดีจริงๆ เลยครับ 

การแสดงความสงสาร (Sympathy) 
การแสดงความสงสารเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจของเราในเหตุการณ์ท่ีเขาต้องประสบเหตุร้ายนั้นๆ และ
ต้องเป็นการแสดงอกถึงความรู้สึกท่ีแท้จริงของผู้พูด อย่าแกล้งทำหรือทำแค่เพียงเป็นพิธีเท่านั้น 

สำนวนทีน่ยิมใชใ้นเหตกุารณต์่างๆ มดีงันี้ 
1. I’m sorry to hear that. (ไอม ซ้อรี่ ทู เฮียร์ แธ็ท) 

ผมเสียใจที่ได้ทราบเช่นนั้น 
2. I’m awfully sorry to hear it. 

(แอม ออฟุลลี่ ซ้อรี่ ทู เฮียร์ อิท) 
ผมเสียใจจริงๆ ครับที่ได้ทราบเช่นนั้น 

3. I was very sorry to hear of your illness. 
(ไอ วอส เวรี่ ซ้อรี่ ทู เฮียร์ ออฟ ยัวร์ อิลนิส) 
ผมเสียใจจริงๆ ครับที่ได้ทราบว่าคุณป่วย 

4. I was sorry to hear that your father was ill. 
(ไอ วอส ซ้อรี่ ทู เฮียร์ แธ็ท ยัวร์ ฟาเธอร์ วอส อิล) 
ผมเสียใจที่ได้ทราบว่าบิดาของคุณป่วย 

5. What a pity! (ว้อท อะ พิตี้) 
ช่างน่าสงสารจริง 

6. That’s too bad. (แธ็ทส ทู แบด) 
นั่นแย่จริงๆ เลยนะครับ 
 



 

 

7. How unfortunate! (ฮาว อันฟอร์จูเน็ท) 
ช่างโชคร้ายจริงๆ เลยครับ 

8. I was sorry to hear of your injury. Are you alright now? 
(ไอ วอส ซ้อรี่ ทู เฮียร์ ออฟ ยัวร์ อินจูรี่ อาร์ ยู ออลไร้ท นาว) 
ผมเสียใจที่ได้ทราบข่าวการบาดเจ็บขอบคุณ ตอนนี้คุณหายดีแล้วหรือ 

9. I was sorry to hear that your house was damaged by a flash flood. 
(ไอ วอส ซ้อรี่ ทู เฮียร์ แธ็ท ยัวร์ เฮ้าส วอส แด็มมิจท บาย อะ แฟลช ฟลัด) 
ผมเสียใจที่ได้ทราบว่า บ้านของคุณได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลัน 

การแสดงความเสยีใจ (Condolence) 
1. I was very sorry to hear of the sudden death of your elder brother. 

(ไอ วอส เวรี่ ซ้อรี่ เฮียร์ ออฟ เธอะ ซัดดึน เด็ธ ออฟ ยัวร์ เอ็ลเดอะ บรัธเธ่อร์) 
ผมเสียใจมากที่ได้ทราบข่าวการจากไปอย่างกะทันหันของพ่ีชายคุณ 

2. I was shocked by the sad news. 
(ไอ วอส ช็อคท บาย เธอะ แซด นิวส) 
ผมตกใจที่ได้ทราบข่าวร้ายนั้น 

3. I was extremely sorry to hear of your wife’s death. 
(ไอ วอส อิคสทรีมลิ ซ้อรี่ ทู เฮียร์ ออฟ ยัวร์ ไวฟส เด็ธ) 
ผมเสียใจมากที่ได้ทราบข่าวการจากไปของภรรยาคุณ 

4. Sorry to hear that your younger sister passed away. 
(ซ้อรี่ ทู เฮียร์ แธ็ท ยัวร์ ยังเก่อร์ ซิสเตอร์ พาสท อะเวย์) 
เสียใจที่ได้ทราบว่าน้องสาวของคุณเสียชีวิตครับ 

5. Sorry to hear that you lost your son. (ซ้อรี่ ทู เฮียร์ แธ็ท ยู ล้อสท ยัวร์ ซัน) 
เสียในที่ได้ทราบว่าคุณเพ่ิงสูญเสียบุตรชายครับ 

6. I was sorry to hear of your great loss. 
(ไอ วอส ซ้อรี่ ทู เฮียร์ ออฟ ยัวร์ เกร็ท ล็อส) 
ผมเสียใจที่ได้ทราบข่าวการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของคุณ 

7. I was sadded to read of your father’s death in this morning’s paper. 
(ไอ วอส แซ็ดดึล ทู รีด ออฟ ยัวร์ ฟาเธร์ส เด็ธ อิน ธิน มอร์นิ่งส เพเพ่อะ) 
ผมเสียใจที่ทราบข่าวการจากไปของบิดาคุณจากหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้ 
 



 

 

เมือ่กลา่วเชน่นี้แลว้กอ็าจจะกลา่วเพิม่เตมิโดยใชป้ระโยคเหลา่นี้คือ 
1. Please accept my deepest sympathy to you and all your family. 

(พลีส แอ็คเซ็พท มาย ดีพเพสท ซิมพะธิ ทู ยู แอนด์ ออล ยัวร์ แฟ็มมิลิ) 
เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังคุณและครอบครัวของคุณทุกคน 

2. Please accept my very deepest sympathy on the death of your mother. 
(พลีส แอ็คเซ็พท มาย เวรี่ ดีพเพสท ซิมพะธิ ออน เธอะ เด็ธ ออฟ ยัวร์ มัธเธ่อร์) 
เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของมารดาของคุณ 

3. Please accept our heartfelt sympathy. 
(พลีน แอ็ค เซ็พท เอาเออะ ฮาทเฟ็ลท ซิมพะธิ) 
เราขอแสดงความเสียใจจากใจจริง 

4. Please convey my sympathy and warm personal regards to all your family. 
(พลีส คอนเวย์ มาย ซิมพะธิ แอนด์ วอร์ม เพอะซะแส็ล รีการ์ดส ทู ออล ยัวร์ แฟ็มมิลิ) 
โปรดฝากความเห็นใจ และความเคารพนับถืออันอบอุ่นส่วนตัวของกระผมไปยังสมาชิกในครอบครัว
ของคุณทุกคนด้วยครับ 

หลงัจากนั้นก็ควรพูดให้กำลงัใจกบัเขาวา่ 
1. Is there anything I can do? 

(อิส แธร์ เอนนี่ ธิง ไอ แคน ดู) 
ผมช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ 

2. If there’s anything I can do, please let me know. 
(อิฟ แธร์ส เอนนี่ธิง ไอ แคน ดู พลีส เล็ท มี โนว์) 
ถ้าหากคุณมีอะไรให้ผมช่วยละก็โปรดบอกให้ผมทราบด้วยครับ 

3. Please call on me if there is anything I can do. 
(พลีส คอล ออน มี อิฟ แธร์ อีส เอนนี่ธิง ไอ แคน ดู) 
โปรดเรียกผมได้เลยถ้าหากว่ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ 

4. If there’s anything we can do, you have only th tell us. 
(อิฟ แธร์ส เอนนี่ธิง วี แคน ดู ยู แฮ็ฟ ออนลี่ ทู เท็ล อัส) 
ถ้าหากมีอะไรที่พวกเราพอจะช่วยได้ ก็ขอให้บอกพวกเรามาเถอะครับ 

5. Will you call on us if there’s anything we can do? 
(วิล ยู คอล ออน อัส อิฟ แธร์ส เอนนี่ธิง วี แคน ดู) 
คุณจะกรุณาบอกพวกเราได้ไหม ถ้าหากมีสิ่งใดที่พวกเราพอจะช่วยได้ 



 

 

ในลกัษณะเชน่นีเ้มือ่เขาแสดงความเสยีใจมายงัเราแลว้ เราก็ควรกลา่วตอบไปวา่ 
1. Thank you. (แธ้ง กิ่ว) 

ขอบคุณครับ 
2. That’s very kind of you.(แธ็ทส เวรี่ ไคนด ออฟ ยู) 

นับเป็นความกรุณาของคุณอย่างมากเลยครับ 
 
 

ใบงาน 
 
คำชีแ้จง ใหผู้เ้รยีนจับคูฝ่ึกอา่นบทสนทนาดงัตอ่ไปนี้ 
 ตวัอยา่งที่ 1 
 A: I really like your sweater 
 (ไอ เรียลลี ไลค์ ยัวร์ สเว็ทเทอร์) 
 ฉันชองเสื้อกันหนาวของคคุณจัง 
 B: Thanks. 
 (แธงค์ส) 
 ของคุณ 
 ตวัอยา่งที ่2 
 A: This soup tastes good. 
 (ธิส ซุป เทส กึด) 
 ซุปนี้รสชาติอร่อยจัง 
 B: I made it myself. 
 (ไอ เมด อิท ไม เซล) 
 ฉันทำด้วยตัวเอง 
 A: You’re a wonderful cook. 
 (ยัวร์ อะ วัน เดอฟุล คุ๊ก) 
 คุณช่างเป็นแม่ครัวที่เลิศจริงๆ 
 B: It’s kind of you to say so. 
 (อิทส์ คาย อ๊อฟ ยู ทู เซ โซ) 
 ขอบคุณท่ีชอบ 



 

 

ใบงาน 

คำชี้แจง เพิ่มคำในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 

Dialogue 1 
 

 

Mary : I’m (1) but I can’t find the pen that 
you lend me. Harry : Oh,(2) all right. 
Mary : I must (3) . I’ll buy you a new 
one tomorrow. Harry : No. Please 
don’t. I couldn’t let you do that. 

Dialogue 2 
 

Helen : John, I’m sorry. 
John : Where have you (4) , Helen? You’re over an 
hour late. Helen : I was late because I (5) the first bus. I 
took the second bus. The bus got stuck in the traffic 
jam. 
Helen : Yes. But those are the rush in the moment. And my (6) ? asked me to 
do some urgent letters. 
John : Didn’t you tell him you(7) an appointment? 
Helen : Well, no. I thought I could finish it in five minutes. If I hadn’t been missing the 
bus in the traffic I wouldn’t have been so late. (8) 

 
 
 
 
 
 
 

that’s / sorry / apologize 

been / missed / boss / had / I’m sorry /apologize / boss / that’s 



 

 

เฉลย 

Dialogue 1 
 

1. Sorry 
2. That’s 

 
3. Apologize 

Dialogue 2 
4. Been 
5. Missed 
6. Boss 
7. Had 

8. I’m sorry 
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ลงชื่อ............................................................................ 

( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง 



 

 

= No smoking 

แผนการเรยีนรูร้ายวชิา พต31001 ภาษาองักฤษเพือ่ชวีติและสงัคม 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 

ครัง้ที ่3 เรือ่ง เครือ่งหมาย สญัลักษณ ์ปา้ยประกาศและคำอธบิาย 
รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่

เรยีนรู ้
การวดัและ
ประเมนิผล 

สัญลักษณ์ท่ีควรรู้ 
What should you  
do? 

อ ่ า น แ ล ะ ท ำ ต า ม
คำแนะนำในการใช้คู่มือ        
ป้าย คำแนะนำ วิธีการ
ปรุง ข้อควรระวังและ 
ป้ายประกาศ 

1.สญัลักษณแ์ละป้ายประกาศต่าง ๆ  
(Signs & Notices) รู้จักความหมายของ
สัญลักษณ์และ     ป้ายประกาศท่ีพบใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ เช่น 
การปฏิบัติตนในแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม 
พิพิธภัณฑ์ โรงงาน สำนักงาน ยานพาหนะ 
เป็น ตัวอย่าง เช่น 

 
 
 
     
 
   

 
 

                    
 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา ความ
ตอ้งการในการเรยีนรู้ 
1.1 ครูนำภาพตัวอย่าง สัญลักษณ์ ป้าย
ประกาศ คำอธิบาย ฉลากและคู่มือการ
ใช้อุปกรณ์ต่างๆมาให้ผู้เรียนดู 
1.2 ครูและผู้เรียนสร้างความเข้าใจใน
เรื่องการดูป้าย สัญลักษณ์ ป้ายประกาศ 
คำอธิบายฉลากและคู่มือการใช้อุปกรณ์
ต่างๆโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.3 ครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการ
เรียนรู้ 
 
 

- ใบความรู้ 
- โปสเตอร์ป้าย
จราจร 
- โปสเตอร์
สัญลักษณ์และ
ป้ายประกาศ 
- ฉลากยา 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
 

- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
 

=  Don’t take  
     photograph. 

= Don’t take     
   durian inside. 



 

 

รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่
เรยีนรู ้

การวดัและ
ประเมนิผล 

   
 
 

 
 
 

 

 
                    =  make up the room 

 
 

    
 

             

ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและจดัการเรยีนรู้ 
2.1 ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทำงาน โดยให้
ศึกษาค้นคว้าหัวข้อ ดังนี้ 
2.1.1 เครื่องหมายจราจร 
2.1.2 สัญลักษณ์และป้ายประกาศต่างๆ 
2.1.3 ฉลากยา และคู่มือการใช้อุปกรณ์ 
จากแหล่งเรียนรู้ เช่นห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ต โดยให้ผู้เรียนจัดทำเป็น
รูปเล่มรายงาน และนำเสนอ 
2.2 ครูให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง
เครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์ ป้าย
ประกาศต่างๆ ฉลากยา และคู่มืป้าย
ประกาศต่างๆ 

  
= Handicapped 

Make up 
the room 

= elevation or    
    lift      

        

= do not disturb 

=  danger 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://pirun.ku.ac.th/~b4846006/do%2520not%2520disturb.jpg&imgrefurl=http://pirun.ku.ac.th/~b4846006/&usg=__pJ4eTQexNWx-8QDZ_YTDdB2_c9I=&h=600&w=800&sz=159&hl=th&start=1&tbnid=bZLndABf-iZxnM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Ddo%2Bnot%2Bdisturb%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://moodle.student.cnwl.ac.uk/moodledata_shared/CDX%2520eTextbook/dswmedia/images/danger.jpg&imgrefurl=http://moodle.student.cnwl.ac.uk/moodledata_shared/CDX%2520eTextbook/dswmedia/safetyInfo/osh/hazards/idhazards.html&usg=__5dgzBg-XMrqOiJv235tVfJ5WNN8=&h=296&w=399&sz=40&hl=th&start=3&tbnid=0Rd2jgcy675KFM:&tbnh=92&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DDANGER%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dth%26sa%3DN


 

 

รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่
เรยีนรู ้

การวดัและ
ประเมนิผล 

  

    

   
 

   
 
 
 
 
 

ขั้นที ่3 การปฏบิตัแิละการนำไปใช้ 
3.1 ผู้เรียนนำความรู้ไปปฏิบัติ เช่นการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร คำแนะนำ ชี้แจงใน
การรับประทานยาได้ เป็นต้น 
3.2 ให้ผู้เรียนนำตัวอย่างที่พบใน
ชีวิตประจำวัน มาบันทึกไว้ในแฟ้มสะสม
งาน 
ขั้นที ่4 การประเมนิผลการเรยีนรู้ 
4.1 ผู้เรียนนำเสนอแฟ้มสะสมงาน 
4.2 ครูและผู้เรียนร่วมกันฝึก ทบทวนอีก
ครั้ง 
4. 

  

= no 

parking 

= safety first 

= Disabled Symbol 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_66sTMVcQ758/Sby3d9QB_sI/AAAAAAAAB1I/lqmefLYsdNw/s400/safety%2Bfirst.jpg&imgrefurl=http://mechainc.blogspot.com/2009/03/safety-first.html&usg=__qQoYDXGccVii3E3PZQCzdpc6qSA=&h=377&w=400&sz=19&hl=th&start=8&tbnid=suuSbvkG33EH8M:&tbnh=117&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DSafety%2Bfirst%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.brutuseal.com/images/600px-No_Parking_symbol_sign.svg.png&imgrefurl=http://www.brutuseal.com/why.asp&usg=__mechd2tPIjnuS9FC42IcWS4ADoo=&h=600&w=600&sz=34&hl=th&start=20&tbnid=H1fBRoEO-XGnbM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dsymbol%2Bsign%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dth%26sa%3DN%26start%3D18
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://coxsigns.com/catalog/images/Disabled.jpg&imgrefurl=http://coxsigns.com/catalog/index.php%3Fmain_page%3Dindex%26cPath%3D91_107&usg=__0VWnT2Q-PwT6_pPXHbLGh5ntpKc=&h=375&w=374&sz=15&hl=th&start=36&tbnid=nXh5wHAmY5n2BM:&tbnh=122&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dsymbol%2Bsign%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dth%26sa%3DN%26start%3D18


 

 

รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่
เรยีนรู ้

การวดัและ
ประเมนิผล 

  2. สลากยาและคู่มือในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
การอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในการใช้ยาและอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หม้อหุงข้าว เครื่อง
ซักผ้า โดยเข้าใจสำนวนหรือโครงสร้างของ
ประโยคที่มักใช้เช่น 

- Keep out reach of children 

- Take one tablet after each 
meal. 

- Shake well before use. 

   

  3.คำแนะนำและคำเตือนต่างๆ 
รู้จักวิธีการอ่านและตีความคำแนะนำ คำ
ชี้แจง และคำอธิบายต่างๆ เช่น พยากรณ์
อากาศ ประกาศ เตือนภัย คำแนะนำในการ
เข้าไปในสถานการณ์ท่ีต่างๆ คำอธิบาย
สินค้าและส่วนประกอบหรือเครื่องปรุง วีธี
การปรุงอาหาร เป็นต้น 

   

 
 



 

 

ใบความรู ้
สญัลักษณแ์ละปา้ยประกาศตา่ง ๆ   

 

  



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงาน 
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แผนการเรยีนรูร้ายวชิา พต31001 ภาษาองักฤษเพือ่ชวีติและสงัคม 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 

ครัง้ที ่4 เรือ่ง การสือ่สารทางโทรศัพท ์(Hello Could you tell me………?) 
รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่

เรยีนรู ้
การวดัและ
ประเมนิผล 

(Hello Could you 
tell me………?) 
การสือ่สารทาง
โทรศัพท ์

ต ิ ด ต ่ อ ส ื ่ อ ส า ร ท า ง
โทรศัพท์ได้คล่องแคล่ว 

1. การติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้คุ้นเคย 
2. การติดต่อทางโทรศัพท์เพ่ือ

สอบถามข้อมูลต่างๆได้ 
3. การติดต่อสื่อสารเพ่ือการประกอบ

อาชีพได้ 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา ความ
ตอ้งการในการเรยีนรู้ 
1.1 ครูพูดคุยชี้แจงจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
1.2 ครูและผู้เรียนร่วมพูดคุยเรื่องราวใน
ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการพูดคุยสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ 
1.3 พูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญในการ
สร้างความเข้าใจในการพูดคุยโทรศัพท์ 
ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและจดัการเรยีนรู้ 
2.1 ครูให้ผู้เรียนชมวีดีทัศน์ เรื่องการ
ทักทายและการสื่อสารทางโทรศัพท์
พร้อมกับแจกใบความรู้เกี่ยวกับบท
สนทนาเรื่องการทักทายและการสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ 

- หนังสือเรียน 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน 
- แบบฝึกหัด 
 

- การตรวจ 
แบบฝึกหัด 
- ทักษะการพูด 



 

 

รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่
เรยีนรู ้

การวดัและ
ประเมนิผล 

   2.2 ให้ผู้เรียนจับคู่สนทนาตามเรื่องที่
กำหนดในใบงานพร้อมฝึกอ่านบท
สนทนา 
2.3 ให้ผู้เรียนอ่านบทสนทนา และให้
นำมาแสดงบทบาทสมมติกับคู่สนทนา 
ขั้นที ่3 การปฏบิตัแิละการนำไปใช้ 
ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
ขั้นที ่4 การประเมนิผลการเรยีนรู้ 
4.1 ครูประเมินผลผู้เรียนจากการสังเกต 
4.2 การพูดและสนทนาบทบาทสมมติ 
4.3 การทำใบงาน 
  

  

 
 
 
 
 
 



 

 

ใบความรู ้เรือ่งการพดูสนทนาทางโทรศัพท์ 
               การรู้จักประโยคต่างๆ ที่ในการสนทนาดต้ตอบหรือติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นทักษะเบื้องต้นที่
สำคัญสำหรับการนำไปประยุกตฺใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน ตัวอย่างประโยคที่ใช้ใน
การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ 
 
Introductions 
เริ่มการสนทนาทางโทรศัพท์ด้วยการแนะนำตัวเอง เช่น 
“Hello, this is Louis Barker” 
ถ้าผู้ที่โทรเข้ามาไม่ได้แนะนำตัวเขา เราสามารถใช้ประโยค คำถามว่า 
“May I ask who’s calling, ;please?” 
Asking for someone/ Making a request 
ประโยคที่ใช้ในการถามหาคนที่ต้องการพูด้วย เช่น 
“May I speak to Alax Johnson, Please” 
 

หรือถ้ามีเบอร์ติดต่อแต่ไม่ทราบชื่อของเจ้าของเบอร์นั้น ควรพูดว่า 
“Could I have extension number 635 ?” 
ถ้าโทรเพื่อจุดประสงค์ชัดเจนไม่ได้อยากคุยกับใครเป็นการเจาะจง ควรบอกวตัถปุระสงคข์องการโทร เชน่  
“I’m calling to make a reservation” 
 

ถอืสายรอหรอืโอนสาย 
 

                 “Please hold” เป็นภาษาทางโทรศัพท์ที่หมายถึง “รอสักครู่” ถ้า transferred (โอนสาย) ไปที่
เบอร์ต่ออื่น เรามักจะได้ยินการบอกกล่าวว่า “Connecting your call…………” หรือ “Please hold,I’ll 
transfer you” แต่ถ้าติดต่อทางธุรกิจในช่วงเวลาที่ยุ่งๆ เราอาจได้ยินเพียงคำบอกสั้นๆ ให้ถือสายรอว่า 
“Hello,please hold” ก่อนที่ operator จะตัดไปรับสายอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฝากขอ้ความ 
ประโยคที่ถามว่า จะฝากข้อความไว้หรือไม่ เช่น 
“Would you like to leave a message ?” 
และประโยคที่ใช้บอกว่าจะฝากข้องความไว้ เช่น 
“May I leave a message” 
และถ้าต้องการให้ติดต่อกลับก็อาจฝากเบอร์โทรศัพท์ของเราเอาไว้ ซึ่งพูดว่า call back number 
ให้อีกฝ่ายพูดช้าลง 
ในกรณ๊ที่ฟังไม่เข้าใจหรือฟังไม่ทันสามารถบอกให้อีกฝ่ายพูดช้างลง โดยใช้ประโยค เช่น 
Could you please speak slowly? 
หรืออาจขอให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษ อาจใช้คำว่า 
“My English isn’t very strong,could you please speak slowly ?” 
สิ่งสำคัญในการพูดโทรศัพท์คือการใช้คำและน้ำเสียงที่สุภาพเรียบร้อย เมื่อต้องการของร้องให้ใครทำอะไรให้ ควร
ใช้คำต่อไปนี้ในประโยคด้วย ไม่ว่าจะเป็น “Could you” และ “Please” และอย่าลืมจบการสนทนาด้วยคำว่า 
“Thank you” และ “Goodbye” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบงาน 
 

Welcome to English for Communication 

 

1.  “Eleven” is……………. 
 a)  7   b)  8   c)  11   d)  12 
 
2.  “a, b, c, d, …..” are ………… 
 a) number  b) word  c)  letter  d)  sentence 
 
3.  A : What’s your address ? 
     B : ……………………… 
 a) I’m Maria    b)  Thanks 
 c) You’re welcome   d) 30 Green Street 
 
4.  A : …………………………. ? 
     B : It’s 0-5377-4589. 
 a)  What’s your name?   b) What’s your last name ? 
 c)  What’s your phone number ?  d) What’s your address ? 
 
5.  A : What ‘s your are  a  code ? 
     B : ………………………… 
 a)  053  b) 57000  c) 0-5377-4598  d) 01 
 
6.  A : ………………………… ? 
     B : Nice to meet you too. 
 a)  Thanks.    b)  Nice to meet you. 
 c)  And you?    d)  I’m Tata. 
 
 
 



 

 

7.  Write your name. 
 Mr / Mrs/ Miss…………………………………………………. 
 
8.  Write your address. 
 No. ………. Moo ……. Tumbon……………….Ampher ……………… 
  (zip code)………….Thailand   Tel. ………… 
 
9.  Which is correct ? 
 a)  Look to the picture.      c)  Repeat   after  me. 
 b)  Point to a book.   d)  Read to a book.  
  
10. What is  Mr. John Martin’s first name ? 
 a)  Mr.  b)  John  c) Martin   d) Dr. 



 

 

  
เฉลยใบงาน 

Welcome to English for Communication 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

1. c 
2. c 
3. d 
4. c 
5. a 
6. b 

7. …….. 
8. ………. 

9. b 
10. b 
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แผนการเรยีนรูร้ายวชิา พต31001 ภาษาองักฤษเพือ่ชวีติและสงัคม 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 
ครัง้ที ่5 เรือ่ง การเขยีนประวตั ิ(Resume) เพือ่การสมคัรงาน 

รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่
เรยีนรู ้

การวดัและ
ประเมนิผล 

การเขียนประวัติ 
(Resume) เพ่ือการ
สมัครงาน 
 

1. ศึกษาค้นคว้าความรู้
และข้อมูลจากสื่อต่างๆ 
2. สืบค้นข้อมูลในด้าน
ต ่ า ง ๆ จ า ก  Internet 
และรับส่ง e-mail. 
3. เข้าใจและใช้ประโยค
ซับซ้อนในสถานการณ์
ต่างๆ 
4 .  กา รแลก เปล ี ่ ย น
ข้อมูลข่าวสารความรู้ทั้ง
อย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 

1. การติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้คุ้นเคย 
2. การติดต่อทางโทรศัพท์เพ่ือ

สอบถามข้อมูลต่างๆได้ 
3. การติดต่อสื่อสารเพ่ือการประกอบ

อาชีพได้ 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหา ความ
ตอ้งการในการเรยีนรู้ 
1.1 ครูนำตัวอย่างโฆษณารับสมัครงาน
พร้อมกับนำตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียน
ประวัติ 
1.2 ครูและผู้เรียนทำความเข้าใจเรื่อง
การเขียนประวัติ เพื่อสมัครงานพร้อมกับ
การสมัครและการส่ง e-mail. 
ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและจดัการเรยีนรู้ 
2.1 ครูให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้คำศัพท์
เกี่ยวกับการเขียนประวัติพร้อมแปล
ความหมาย 
2.2 ครูให้ผู้เรียนกรอกประวัติตัวเองตาม
แบบฟอร์มและเขียนประวัติเพ่ือการ
สมัครงาน 

- หนังสือเรียน 
- ใบความรู้ 
เรื่องคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง 
- ใบความรู้เรือง
การสมัครและ
ส่ง e-mail 
- แบบฝึกหัด 
 

- ใบงาน 
- การอ่านศัพท์ 
 

 



 

 

รายวชิา/หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา การจดักระบวนการเรยีนรู้ สือ่และแหลง่
เรยีนรู ้

การวดัและ
ประเมนิผล 

การเขียนประวัติ 
(Resume) เพ่ือการ
สมัครงาน 
 

1. ศึกษาค้นคว้าความรู้
และข้อมูลจากสื่อต่างๆ 
2. สืบค้นข้อมูลในด้าน
ต ่ า ง ๆ จ า ก  Internet 
และรับส่ง e-mail. 
3. เข้าใจและใช้ประโยค
ซับซ้อนในสถานการณ์
ต่างๆ 
4 .  กา รแลก เปล ี ่ ย น
ข้อมูลข่าวสารความรู้ทั้ง
อย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 

1. การติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้คุ้นเคย 
2. การติดต่อทางโทรศัพท์เพ่ือ

สอบถามข้อมูลต่างๆได้ 
3. การติดต่อสื่อสารเพ่ือการประกอบ

อาชีพได้ 

2.3 ครูให้ความรู้การสมัครและการส่ง e-
mail 
ชัน้ที ่3 การปฏบิตัิและการนำไปใช้ 
3.1 ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
เขียนประวัติเพ่ือการสมัครงานและนำไป
ฝึกปฏิบัติส่งข้อมูลทาง e-mail 
ขั้นที ่4 การประเมนิผลการเรยีนรู้ 
4.1 ครูและผู้เรียนประเมินความถูกต้อง
เกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มการเขียน
ประวัติเพื่อการสมัครงานภาษาอังกฤษ 
 

  

 
 
 
 
 
 



 

 

ใบความรู ้
การเขยีนประวตั ิ(Resume) เพือ่การสมคัรงาน 
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ลงชื่อ....................................................นายทะเบียน 
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( นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ) 
ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 



 

 

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง 

รายชือ่เวบ็ไซตส์าํหรบัการคน้ควา้และฝกึฝนทกัษะภาษาองักฤษ 
 
1. http://www.englishclub.com/ 
เว็บไซต์นี้มีสาระเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน ESL สามารถเรียนรู้แนวคิด 
บทเรียน วิธีการสอนใหม่ๆ และนําไปใช้ให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
2. http://www.teflgames.com/games.html 
เว็บไซต์นี้ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือการสอน และจัดทําสื่อการเรียนการสอน 
สําหรับนักเรียน เหมาะกับการเลือกกิจกรรมเกมในคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
3. http://www/manythings.org/ 
เว็บไซต์สําหรับ การเรียนรู้คําศัพท์ ไวยากรณ์ การพูด การอ่าน การเขียน และเชื่อมโยงไปเว็บไซต์ที่ 
สอนนักเรียนอาจสนใจ 
4. http://www.wiredfobooks.ore/alice/chapter1.htm 
เว็บไซต์เรื่อง “Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll” ใช้ฝึกทักษะการฟังสําหรับนักเรียน 
5. http://www.cityu.edu.hk/elc.quiz/rcli.htm 
เว็บไซต์นี้เหมาะกับฝึกฟัง มีแบบทดสอบและให้ฟังประโยคจากคลิปเสียงแล้วตอบคําถามจากเรื่องที่ฟัง 
6. http://a4esl.org/ 
เว็บไซต์นี้เป็นการทดสอบความรู้ไวยากรณ์ ทดสอบคําศัพท์ และเกมปริศนาอักษรไขว้ การฝึกมีระดับ 
เริ่มฝึกหรือเล่นกิจกรรมระดับง่าย ระดับปานกลาง และระดับยาก 
7. http://www.jcckc.net/english/links_games.htm 
เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปเว็บไซต์ที่มีกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และเกมภาษาอังกฤษ 
8.http://esl.about.com/od/englistening/English_Listening_Skills_andActivetiesEffective_Listeni 
ng_Practice.htm 
เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่มีกิจกรรมและเกมฝึกทักษะระดับเบื้องต้น พ้ืนฐานขั้นปาน 
กลางและพ้ืนฐานขั้นสูง 
9. http://esl-lab.com/elem/elemrd1.htm 



 

 

เว็บไซต์นี้ นักเรียนสามารถฝึกทักษะการฟังในเรื่องที่เก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน (A Day at 
School) 
10. http:// English-zone.com/index.php 
ครูผู้สอนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อในเว็บไซต์นี้ สําหรับใช้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับไวยากรณ์ การอ่าน 
การเขียน คําศัพท์ และการฝึกบทสนทนา 
11. http://www.5minuteenglish.com/listening.htm 
เว็บไซต์นี้จะให้หัวข้อในการสนทนา และคําถามเกี่ยวกับหัวข้อในการสนทนา 
 
 


