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ขอบข่ายเน้ือหาสาระ 

รายวิชา 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง   0-2-1  (Real Life English) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการ ปฏิบตัิงาน 

2. สามารถฟ้ง-ดู พูด อ่านและเชียนภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการ ปฏิบตัิงาน 

3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษใน ชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟ้ง-ดูภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน  

2. สนทนาโตต้อบตามสถานการถnนชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน  

3. อ่านขอ้ความ ก าหนดการ และป้ายประกาศภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและ ในการปฏิบตัิงาน 

      4. กรอกแบบฟอร์มที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน  

     5. เชียนชอ้ความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน  

     6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการ ปฏิบตัิงาน 

ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบตัิเก่ียวกบัการฟ้ง-ดู พูด อ่านและเชียนภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและใน การปฏิบตัิงาน ค าศพัท ์ส านวน

ภาษาที่ใชบ้่อย ๆ การสนทนาเก่ียวกบัครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ต าแหน่งที่ตั้ง 

การเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบติังาน การสนทนาทางโทรศพัท ์การอ่านขอ้ความ ก าหนดการ ป้ายประกาศ การ
กรอกแบบฟอร์ม การเชียนชอ้ความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม 

ของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

การจดัการเรียนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง ก าหนดให้ใช้เวลาเรียน 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ รวมเวลา
เรียนตลอดภาคเรียน 18 สัปดาห์ จ านวน 36 ชัว่โมง  

 



หน่วยการเรียนรู้ 

20000-1201  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง     (Real Life English) 

 

หน่วยที ่ ซ่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ช่ัวโมง) 

1 Personal Information 6 

2 Around town  6 

3 Signs and Notices 6 

4 On the Phone 6 

5 Instructions 6 

6 E-messages 6 

รวมตลอดภาคเรียน 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้และรายการสอน สมรรถนะประจ าหน่วยและ จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หน่วยที่ 1 Personal Information  6 
1. Greetings 
  1.1 Formal greetings 
  1.2 Informal greetings 
2. Introductions 
  2.1 Introducing oneself 
  2.2 Introducing others 
3. Personal Details 
  3.1 Talking about family 
relationship 
  3.2 Talking about education 
and occupations 
  3.3 Talking about hobbies 
and health 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษ ในการ
ทกัทาย การแนะน าตนเองและผูอ้ื่น และการให้ขอ้มูล
ส่วนตวั 
2.ใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารเก่ียวกบั ครอบครัว 
การศึกษา อาชีพ งานอดิเรกและสุขภาพ 
3.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ ภาษาองักฤษ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงค์ทั่วไป 
1.1 มีความรู้ ความเชา้ใจเก่ียวกบัการใช ้ภาษาองักฤษใน
การทกัทาย และ การแนะน าตนเองและผูอ้ื่น 
1.2 สามารถใชค้ าศพัท์ ส านวนในการสนทนาโตต้อบ
เก่ียวกบัครอบครัว 
2.จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 2.1 พูดทกัทายอยา่งเป็นทางการและ ไม่เป็นทางการได ้
2.2 พูดแนะน าตนเองได ้
2.3 พูดแนะน าผูอ้ื่นได ้
2.4 สนทนาโตต้อบเร่ืองเก่ียวกบัครอบครัว การศึกษา 
อาชีพ งานอดิเรก และสุขภาพได ้
2.5 เขียนขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองได ้
 

 

 

 

 



หน่วยการเรียนรู้และรายการสอน สมรรถนะประจ าหน่วยและ จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หน่วยที่ 2 Directions and 
Locations 

 6 

1.Places and Locations 
  1.1 Vocabulary of place 
  1.2 Prepositions of place 
  1.3 Identifying places in town 
2. Directions 
   2.1 Asking for directions 
  2.2 Giving directions 
3. Transports 
  3.1 Types of transport 
  3.2 Vocabulary of transport 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษ เร่ือง
สถานที่ ที่ตั้ง ทิศทาง และวิธีการเดินทาง 
2. ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารเก่ียวกบั สถานที่ ที่ตั้ง 
ทิศทาง และวิธีการเดินทาง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงค์ทั่วไป 
  1.1 มีความรู้ ความเชา้ใจเก่ียวกบัการใช ้ภาษาองักฤษ
เร่ืองสถานที่ ที่ตั้ง 
ทิศทาง และวิธีการเดินทาง 
  1.2 สามารถใชค้ าศพัท ์ส านวนในการ 
สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัสถานที่ ที่ตั้ง ทิศทาง และ
วิธีการเดินทาง 
  1.3 มีมารยาทในการส่ือสารตาม 
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  2.1 บอกซ่ือสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองได ้
  2.2 ระบุต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ตาม ที่ก  าหนดได ้
  2.3 อธิบายวิธีการเดินทางไปยงั ต าแหน่งหรือสถานที่
ต่าง ๆ ได ้
  2.4 จ าแนกประเภท/หมวดหมู่ของ การเดินทางได ้
  2.5 สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการสอบ ถามเส้นทางและ
ที่ตั้งของสถานที่ได ้
 

 

 



 

หน่วยการเรียนรู้และรายการสอน สมรรถนะประจ าหน่วยและ จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หน่วยที่ 3 Signs and Notices  6 
1. Signs 
  1.1 Types of sign 
  1.2 Vocabulary of sign 
  1.3 Descriptions of sign 
  1.4 Modal verbs 
2. Notices 
  2.1 Types of notice 
  2.2 Vocabulary of notice 
  2.3 Descriptions of notice 
3. Timetables 
  3.1 Types of timetables 
  3.2 Reading timetables 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษา องักฤษเร่ืองป้าย
สัญลกัษณ์ ป้าย ประกาศ และตารางเวลาการเดินทาง 
2. ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารเก่ียวกบั ป้ายสัญลกัษณ์ 
ป้ายประกาศ และตารางเวลาการเดินทาง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.จุดประสงค์ทั่วไป 
  1.1 มีความรู้ ความเชา้ใจเก่ียวกบัการใช ้ภาษาองักฤษ
เร่ืองป้ายสัญลกัษณ์ ป้ายประกาศ และตารางเวลาการ
เดินทาง 
  1.2 สามารถใชค้ าศพัท ์ส านวนในการสนทนาโตต้อบ
เก่ียวกบั ป้ายสัญลกัษณ์ ป้ายประกาศและตารางการ
เดินทาง 
  1.3 มีมารยาทในการส่ือสารตามวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 
2.จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  2.1 บอกประเภทของป้ายสัญลกัษณ์ ป้ายประกาศ และ
ตารางเวลาการเดินทางได ้การเดินทางได ้
  2.2 อธิบายความหมายของป้าย สัญลกัษณ์ได ้
  2.3 สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัป้าย สัญลกัษณ์และป้าย
ประกาศได ้
  2.4 ถาม-ตอบเก่ียวกบัตารางการ เดินทางได ้
 

 

 



 

หน่วยการเรียนรู้และรายการสอน สมรรถนะประจ าหน่วยและ จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หน่วยที่ 4 On the phone  6 
1.Telephone conversations 
  1.1 Making a phone call 
  1.2 Answering a phone call 
2.Telephone messages 
  2.1 Telephone numbers 
2.2 Taking and leaving 
a message 
3. Telephone message form 
3.1 Parts of a telephone 
message form 
3.2 Note taking 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษา องักฤษในการ
สนทนาทางโทรศพัท์ 
2. ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารทาง โทรศพัท์
เหมาะสมกบัสถานการณ ์
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.จุดประสงค์ทั่วไป 
  1.1 มีความรู้ ความเชา้ใจเก่ียวกบั การใชภ้าษาองักฤษ
ในการสนทนา ทางโทรศพัท์ 
  1.2 สามารถใชค้ าศพัท ์ส านวนในการสนทนาโตต้อบ
ทางโทรศพัท์ 
  1.3มีมารยาทในการส่ือสารตามวฒันธรรมของเจา้ของ
ภาษา 
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   2.1บอกความหมายของค าศพัท ์ส านวนที่ใชใ้นการ
สนทนาทาง โทรศพัทไ์ด ้
   2.2 เลือกใชค้ าศพัท ์ส านวนในการสนทนาทาง
โทรศพัทไ์ด ้
   2.3 สนทนาทางโทรศพัท์ในสถานการณ์ที่ก  าหนดได ้
   2.4 รับ/ฝากขอ้ความทางโทรศพัทไ์ด ้
   2.5 บอกความหมายของค าศพัทส์ านวนที่ใชใ้น
แบบฟอร์มบนัทึก ขอ้ความทางโทรศพัทไ์ด ้
   2.6 จดบนัทึกขอ้ความทางโทรศพัทไ์ด ้
   2.7 รับ/ฝากขอ้ความทางโทรศพัทไ์ด ้
 

 



 

หน่วยการเรียนรู้และรายการสอน สมรรถนะประจ าหน่วยและ จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หน่วยที่ 5 Instructions  6 
1. Office Equipment 
  1.1 Types of office equipment 
  1.2 Vocabulary of office 
equipment 
2. Instructions 
  2.1 Manuals 
  2.2 How to use a photocopier 
  2.3 Imperative sentences 
  2.4 Sequencing words 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษา องักฤษเร่ือง
อุปกรณ์ส านกังานและ ขั้นตอนการใช ้
2.ใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารเก่ียวกบั อุปกรณ์
ส านกังานและขั้นตอนการใช ้
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. จุดประสงคท์ัว่ไป 
     1.1 มีความรู้ ความเชา้ใจเก่ียวกบั การใช้ภาษาองักฤษ
เร่ืองอุปกรณ์ ส านกังานและขั้นตอนใช ้
    1.2 สามารถใชค้ าศพัท ์ส านวนในการ สนทนา
โตต้อบเก่ียวกบัอุปกรณ์ ส านกังานและขั้นตอนการใช้ 
   1.3 มีมารยาทในการส่ือสารตามวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 
2. จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
   2.1 บอกซ่ือและประเภทของอุปกรณ์ ส านกังานได ้
   2.2 อ่านคู่มีอการใชอุ้ปกรณ์ส านกังาน และตอบ
ค าถามได ้
   2.3 อธิบายขั้นตอนการใชอุ้ปกรณ์ ส านกังานโดยใช้ 
Imperative Sentences ได ้
   2.4 เลือกใช ้Sequencing words ในการเรียงล าดบั
ขั้นตอนการใช ้อุปกรณ์ส านกังานได ้
  2.5 สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัอุปกรณ์ ส านกังานและ
ขั้นตอนการใชไ้ด ้
 

 

 



หน่วยการเรียนรู้และรายการสอน สมรรถนะประจ าหน่วยและ จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หน่วยที่ 6 E-messages  6 
1. E-mails 
   1.1 Parts of an e-mail 
   1.2 A free e-mail account 
   1.3 Writing and sending e-
mails 
2. E-cards 
   2.1 Types of e-card 
   2.2 Web cards 
   2.3 Sending e-cards 
3. Social Media 
   3.1 Types of social media 
   3.2 Sending messages through 
social media 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษา องักฤษผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารผ่านส่ือ อิเล็กทรอนิกส์
ดว้ยรูปแบบที่เหมาะสม 
3. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ ภาษาองักฤษ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.จุดประสงค์ทั่วไป 
   1.1 มีความรู้ ความเชา้ใจเก่ียวกบั การใชภ้าษาองักฤษ
ผ่านส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ 
   1.2 สามารถใชค้ าศพัท ์ส านวนในการส่ือสารผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
   1.3 มีมารยาทในการส่ือสารตามวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 
2.จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   2.1 บอกส่วนประกอบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได ้
  2.2 ระบุชนิดของการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ ในโอกาสต่าง ๆ 
ได ้
  2.3 เขียนและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได ้
  2.4 ระบุชนิดของการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ ในโอกาสต่าง ๆ 
ได ้
 2.5 คน้หาเวบ็ไซดท์ี่ใซ้ส่งการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ได ้
 2.6 อธิบายประเภทของส่ือสังคม ออนไลน่ได ้
2.7 ส่งขอ้ความผ่านส่ือสังคมออนไลนไ์ด ้

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  1     จ านวน 6 ช่ัวโมง    สัปดาห์ที่  1-3 

ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง                  ( RealLife English) 

ช่ือหน่วย Personal Information 

ช่ือเร่ือง   Personal Information 

1. สาระส าคัญ 

การใชภ้าษาและท่าทางในการทกัทายเป็นมารยาททางสังคม ทั้งการทกัทายอยา่งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
รวมถึงวิธีการแนะน าตนเองและผูอ้ื่น การให้ขอ้มูลส่วนตวัทางดา้นครอบครัว สัญชาติ การศึกษา อาชีพ งาน
อดิเรกและสุขภาพ ซ่ึงในภาษาองักฤษมีการใชค้ า ส านวนและโครงสร้าง ประโยคที่มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนั
ไปตามสถานกาณ ์

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการทกัทาย การแนะน าตนเองและผูอ้ื่น และ การให้ขอ้มูล

ส่วนตวั 
2.2 ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารเก่ียวกบัครอบครัว การศึกษา อาชีพ งานอดิเรก และ สุขภาพ 
2.3 ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 จุดประสงคท์ัว่ไป 

             3.1.1. มีความรู้ ความเชา้ใจในเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการทกัทาย การแนะน า ตนเองและผูอ้ื่น 

             3.1.2. สามารถใชค้ าศพัท ์ส านวนในการสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัครอบครัว การศึกษา อาชีพ งานอดิเรก 
และสุขภาพ 

             3.1.3. มีมารยาทในการส่ือสารตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

       3.2 จุดประสงค์เซิงพฤติกรรม 

3.2.1 พูดทกัทายอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการได ้



3.2.2 พูดแนะน าตนเองได ้

3.2.3 พูดแนะน าผูอ้ื่นได ้

3.2.4 สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัครอบครัว การศึกษา อาชีพ งานอดิเรก และสุขภาพได ้

3.2.5 เขียนขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองได ้

      4. สาระการเรียนรู้ 

4.1 Greetings 

4.1.1 Formal greetings 

4.1.2 Informal greetings 

4.2 Introductions 

4.2.1 Introducing oneself 

4.2.2 Introducing others 

4.3 Personal Details 

4.3.1 Talking about family relationship 

4.3.2 Talking about education and occupations 

4.3.3 Talking about hobbies and health 

   5. กิจกรรมการเรียนรู้  

สัปดาห์ที่ 1 

5.1 ครูแจง้วตัถุประสงคแ์ละหัวขอ้การเรียนรู้ประจ าหน่วย/ประจ าสัปดาห์ 

5.2 ครูทดสอบความรู้ก่อนเรียนโดยตั้งค าถาม เก่ียวกบัการบอกขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 

What’s your name?   How old are you? 

       Do you have sisters or brothers?             เป็นตน้ 



5.3 นกัเรียนดูตวัอยา่งการทกัทายของคนชาติต่าง ๆ จากส่ือกิจกรรม 1.1 Hello my friendsนกัเรียน

ศึกษาเน้ือหา เร่ือง Greetings 

- Hi - Hello - Good morning/afternoon/evening 

- My name is Helen. Nice to meet you. 

- Hello, Helen. My name is Jane. Nice to meet you, too. 

5.4 นกัเรียนท ากิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1.1 เร่ือง Hello my friends 

5.5 ครูอธิบายการเขียนและการพูดเก่ียวกบัสัญชาติของคนที่มาจากประเทศต่าง ๆ ดว้ยส่ือ กิจกรรม 
1.2 Countries and Nationalities เช่น 

I am iapanese. I am from lapan. 

I am Thai. I am from Thailand. 

She is Korean. She is from Korea. 

5.6 นกัเรียนศึกษาค าศพัทเ์พ่ิมเติม เร่ือง Countries and Nationalities 

5.7 นกัเรียนท ากิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1.2 เร่ือง Countries and Nationalities โดย ใชส่ื้อกิจกรรม 

1.2 Countries and Nationalities 

5.8 นกัเรียนดูส่ือวีดิทศัน์ เร่ือง Introducing others และจบัคู่สนทนากบัเพื่อนนกัเรียน 

5.9 นกัเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบั Introduce oneself/others และการใชรู้ปประโยค การพูดแนะน า

ตนเองและผูอ้ื่นตามโครงสร้าง Present Simple Tense   เช่น    

 Introducing yourself 

Kim:  Good morning. My name is Kim. I’m 16 years old. I am a student  at Nan Technical college in 
Computer Technology. How about you? What’s your name? 

William:  Hello, My name’s William. I’m 17 years old. I study at Chonburi Technical College in the first year. 
Nice to meet you.  เป็นตน้ 



Introducing others 

Jane: Yuri, this is my friend, Helen. She is American.  

              Helen, this is Yuri. She’s Japanese. She is my old friend. 

Yuri: Nice to meet you, Helen. 

Helen:  Nice to meet you, too.  เป็นตน้ 

5.10 นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ฝึกการแนะน าตนเองและแนะน าผูอ้ื่นให้อีกคนรู้จกั และครู
อธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัค าศพัทส์ านวนที่เก่ียวขอ้งกบัระดบัการศึกษาและสถานศึกษา 

5.11 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนประจ าสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 2 

5.12 ครูทบทวนบทเรียนดว้ยการตั้งค าถามจากภาพดาราที่ให้นกัเรียนดู เช่น What is his name? 

What’s his nickname?  และถามถึงอาชีพของคนในภาพ เช่น What does he do?  เป็นตน้ 

5.13 ครูช้ีแจงจุดประสงคแ์ละหัวขอ้การเรียนรู้ประจ าสัปดาห์ 

5.14 ครูสอน เร่ือง Occupations เก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ 

5.15 นกัเรียนท ากิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1.3 เร่ือง Occupations โดยใชส่ื้อกิจกรรม 

1.3  Occupations 

สัปดาห์ที่ 3 

5.16 ครูทกัทายนกัเรียนและถามค าถาม เช่น How are you today?   What did you do on holiday/the 

weekend?  เป็นตน้   (นกัเรียนอาจตอบหลากหลาย) 

5.17 ครูเล่าเร่ืองของครู เช่น On my holiday, I went shopping. I swam for 1 hour. I played 
badminton. in my free time, I like to watch TV. And you? What do you like to do? หรือ What is your hobby? 

เป็นตน้ 

5.18 ครูช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนประจ าสัปดาห์ 



5.19 นกัเรียนฝึกถามตอบเก่ียวกบั Hobbies เช่น My hobby is jogging. What is your hobby? I like to 

go fishing. My dad likes to do gardening. เป็นตน้ 

5.20 นกัเรียนท ากิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1.4 เร่ือง Hobbies โดยใชส่ื้อกิจกรรม 1.4 Hobbies 

5.21 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนประจ าสัปดาห์/ประจ าหน่วย 

5.22 นกัเรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วย 

  6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

6.1 เอกสาร/หนงัสือ/ต ารา 

6.1.1 หนงัสือเรียนภาษาองักฤษในชีวิตจริง Venture  

6.2 คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 

6.3 เคร่ืองฉายภาพ (Projector) พร้อมจอ 

6.4 ใบกิจกรรม 

6.4.1 ใบกิจกรรมที่ 1.1 เร่ือง Hello my friends 

6.4.2 ใบกิจกรรมที่ 1.2 เร่ือง Countries and Nationalities 

6.4.3 ใบกิจกรรมที่ 1.3 เร่ือง Occupations 

6.4.4     ใบกิจกรรมที่ 1.4 เร่ือง Hobbies 

6.4.5 ใบกิจกรรมที่ 1.5 เร่ือง Writing Contest 

6.5 ส่ือโสตทศัน์ 

6.5.1 วีดิทศัน์ เร่ือง Introducing others จาก https://www.youtube.com/  

watch?v=WUpd84_F4x4 

  6.5.2    วีดิทศัน์ เร่ือง Getting up late for the dentist จาก
https://www.youtube.com/watch?v=VumrpkL6RS0 



6.5.3     แอพพลิเคชัน่ EchoVE (General English)  

  7. หลักฐานการเรียนรู้ 

7.1 ผลคะแนนทดสอบ 

  8.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

8.1 เคร่ืองมือประเมิน 

8.1.1 แบบทดสอบประจ าหน่วย 

8.1.2 แบบประเมินงานของนกัเรียน 

8.1.3 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม/รายบุคคล 

8.2 เกณฑก์ารประเมิน 

8.2.1 แบบทดสอบ 

19-20  คะแนน ดีมาก  15-18    คะแนน ดี 

11-14   คะแนน พอใช้  ต ่ากว่า 10 คะแนน ควรปรับปรุง 

8.2.2 การประเมินใบกิจกรรม/งานของนกัเรียน 

9-10 คะแนน ดีมาก  7-8  คะแนน  ดี 

5-6 คะแนน พอใช้  นอ้ยกว่า 5 คะแนน ควรปรับปรุง 

8.2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม/รายบุคคล  

16 - 20 คะแนน ดีมาก  11-15 คะแนน ดี 

6-10 คะแนน พอใช้  1-5 คะแนน ควรปรับปรุง 

  9. กิจกรรมเสนอแนะ/งานทีม่อบหมาย (ถ้าม)ี 

ให้นกัเรียน เรียน แอพพลิเคชัน่EchoVe หัวขอ้ General English บทที่ 1-4 



 

จุดประสงค์เซิงพฤติกรรม 

1. คน้ควา้วฒันธรรมการทกัทายของชาติต่าง ๆ ได ้
2. พูดทกัทายตามแบบวฒันธรรมของชาติต่าง ๆ ได ้

เคร่ืองมือ วัสดุ อปุกรณ์ 

1. ใบกิจกรรมที่ 1.1 เร่ือง Hello my friends 

2. ส่ือกิจกรรม 1.1 Hello my friends 

3. คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 
4. เคร่ืองฉายภาพ (Projector) พร้อมจอ 

ล าดับกิจกรรม 

1. นกัเรียนดูตวัอยา่งการทกัทายของชาติต่าง ๆ จากส่ือกิจกรรม 1.1 Hello my friends 

2. นกัเรียนศึกษาใบกิจกรรมที่ 1.1 Hello my friends 

3. นกัเรียนจบัคู่และดน้ควา้ทางอินเทอร์เน็ตเร่ืองการทกัทายของชาติต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 2 ชาติ 

4. นกัเรียน‘ฝืกการพูดทกัทายและการแสดงท่าทางต่าง ๆ ตามที่ดน้ควา้ 

5. นกัเรียนน าเสนอการทกัทายของชาติที่คน้ควา้ 

การประเมินผล 

  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม และการน าเสนอของนกัเรียน 

 

ใบกิจกรรมที่ 1.1 หน่วยที่ 1 
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง สอนคร้ังที่ 1 
ช่ือหน่วย Personal Information รวมเวลา 2 ช่ัวโมง 
ช่ือกิจกรรม Hello my friends เวลา 20 นาที 



 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ระบุลักษณะสำคัญหรือสัญลักษณ์ของประเทศต่าง ๆ ได้ 

2. บอกซื่อประเทศและสัญชาติของคนในประเทศต่าง ๆ ได้ 

3. ออกเสียงซื่อประเทศและสัญชาติของประเทศต่าง ๆ ได้  

เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. ใบกิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง Countries and Nationalities 

2. ส่ือกิจกรรม 1.2 Countries and Nationalities 

3. คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 

4. เครื่องฉายภาพ (Projector) พร้อมจอ 

ลำดับกิจกรรม 

1. นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมท่ี 1.2 เรื่อง Countries and Nationalities 

2. นักเรียนเข้าแถว 4 แถว จำนวนแต่ละแถวเฉล่ียเท่า ๆ คัน 

3. ครูใช้ส่ือกิจกรรม 1.2 Countries and Nationalities 

4. นักเรียนดูภาพบนจอ เมื่อเห็นภาพปรากฏพร้อมคำถามท่ี 1 Where is she/he from? นักเรียนคนท่ี 1 

ของแต่ละแถวต้องรีบตอบคำถามภายใน 10 วินาที เมื่อตอบได้แล้วให้คน ท่ี 1 ของแต่ละแถวสลับไปยืนข้างหลังสุด 

คนท่ี 2 จะเล่ือนขึ้นมาเพื่อตอบคำถามต่อไป และ ปรากฏคำถามท่ี 2 What’s her/his nationality? ทำเช่นนี้ไป

เรื่อย ๆ ทุกภาพ ถ้าใครตอบถูก ได้ 1 แต้ม ถ้าไม่มีใครตอบได้ ครูเฉลยคำตอบ ตัวอย่าง 

ใบกิจกรรมที่ 1.2 หน่วยที่ 1 
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง สอนคร้ังที่ 1 
ชื่อหน่วย Personal Information รวมเวลา 2 ช่ัวโมง 
ชื่อกิจกรรม  Countries and Nationalities เวลา 10 นาที 



คำถามท่ี 1 Where is he from?  คนท่ี 1 ตอบว่า He is from Thailand. 

คำถามท่ี 2 What is his nationality? คนท่ี 2 ตอบว่า He is Thai. เป็นต้น 

6. เมื่อครบทุกภาพแล้ว แต่ละแถวบอกคะแนนท่ีได้ แถวที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ 

การประเมินผล 

ครูประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม และคะแนนท่ีนักเรียนแต่ละแถวทำได้ 

ตัวอย่าง กิจกรรมที 1.2 

Countries and Nationalities 

Country Meaning Country Meaning 
China ประเทศจีน Chinese ชาวจีน 

Japan ประเทศญ่ีป่น Japanese ชาวญ่ีป่น 

America ประเทศอเมริกา American ชาวอเมริกา 

India ประเทศอินเดีย Indian ชาวอินเดีย 

France ประเทศฝรัง่เศส French ชาวฝรั่งเศส 

Korea ประเทศเกาหล ี Korean ชาวเกาหลี 

England ประเทศอังกฤษ English ชาวอังกฤษ 

Thailand ประเทศไทย Thai ชาวไทย 

Denmark ประเทศเดนมาร์ก Danish ชาวเดนมาร์ก 

Hungary ประเทศฮังการ ี Hungarian ชาวฮังการ ี

Mexico ประเทศเม็กซิโก Mexican ชาวเม็กซิโก 

Indonesia ประเทศ

อินโดนีเซีย 

Indonesian ชาวอินโดนีเซีย 

Laos ประเทศลาว Laotian ชาวลาว 

Myanmar ประเทศเมียนมา Burmese ชาวพม่า 

Singapore ประเทศสิงคโปร ์ Singaporea

n 

ชาวสิงคโปร ์

Vietnam ประเทศเวียดนาม Vietnames

e 

ชาวเวียดนาม 

South 

Africa 

ประเทศแอ'ฟริกา

ใต้ 

South 

African 

ชาวแอฟริกา 

 

 



 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. บอกช่ืออาชีพจากภาพที่ก  าหนดได ้

     เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. ใบกิจกรรมที่ 1.3 เร่ือง Occupations 

2. ส่ือกิจกรรม 1.3 Occupations 

3. คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 

4. เคร่ืองฉายภาพ (Projector) พร้อมจอ 

    ล าดับกิจกรรม 

1. นกัเรียนศึกษาใบกิจกรรมที่ 1.3 เร่ือง Occupations 

2. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 ทีม ทีม A และทีม B จ านวนทีมละเท่า ๆ กนั 

3. ครูใชส่ื้อกิจกรรม 1.3 Occupations 

4. นกัเรียนดูภาพบนจอ และตวัแทนของทีมยกมือเพื่อตอบ โดยสะกดค าศพัทท์ี่มื ความหมายตรง
กบัอาชีพนั้น เมื่อตอบไม่ว่าถูก/ผิดจะมืสัญลกัษณป์รากฏขึ้น โดยถา้ตอบถูกได ้1 คะแนน 

5. เมื่อครบทุกภาพแลว้ นกัเรียนแต่ละทีมบอกคะแนนที่ได ้ทีมทีไ่ดค้ะแนนมากกว่าเป็นผูช้นะ 

6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยค าตอบ และครูอธิบายเพ่ิมเติม 

 การประเมนิผล         ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม และคะแนนที่แต่ละทีมท าได ้

ใบกิจกรรมที่ 1.3 หน่วยที่ 1 
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง สอนคร้ังที่ 2 
ช่ือหน่วย Personal Information รวมเวลา 2 ช่ัวโมง 
ช่ือกิจกรรม  Occupations เวลา 10 นาที 



จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. พูดออกเสียงค าศพัท ์ส านวนเก่ียวกบักิจกรรมยามว่างได ้

2. บอกกิจกรรมที่ท าตามภาพที่ปรากฏได ้

เคร่ืองมือ วัสดุ อปุกรณ์ 

1. ใบกิจกรรมที่ 1.3 เร่ือง Hobbies 

2. ส่ือกิจกรรม 1.3 Hobbies 

3. คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 

4. เคร่ืองฉายภาพ (Projector) พร้อมจอ 

 ล าดับกิจกรรม 

1. นกัเรียนศึกษาใบกิจกรรมที่ 1.4 เร่ือง เร่ือง Hobbies 

2. แบ่งนกัเรียนออกเป็น 5 ทีม ๆ ละ เท่า ๆ กนั เพื่อแข่งขนัการพูดบรรยายภาพ 

3. ครูใชส่ื้อกิจกรรม 1.4 Hobbies 

4. นกัเรียนแต่ละทีมสลบักนัส่งตวัแทนแข่งกนัพูดบรรยายตามภาพที่เห็นเก่ียวกบั กิจกรรมยาม

ว่างหรืองานอดิเรก ถา้พูดถูกตอ้งภายในเวลา 10วินาที จะได ้1 คะแนนต่อภาพ แต่ถา้ตอบไมถู่กจะเปลี่ยนให้อีก
ทีมเป็นผูต้อบแทน 

5. เมื่อครบทุกภาพแลว้ นกัเรียนแต่ละทีมบอกคะแนนที่ได ้ทีมทีไ่ดค้ะแนนสูงสุดเป็นผูช้นะ 

6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเฉลยค าตอบ และครูอธิบายเพ่ิมเติม 

  การประเมินผล             ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม และคะแนนที่แต่ละทีมท าได ้

ใบกิจกรรมที่ 1.4 หน่วยที่ 1 
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง สอนคร้ังที่ 3 
ช่ือหน่วย Personal Information รวมเวลา 2 ช่ัวโมง 
ช่ือกิจกรรม  Hobbies เวลา 30 นาที 



ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1.4 

Hobbies 

Hobbies (1) Hobbies (2) 
watch TV go dancing 
go swimming play the guitar 
go jogging go fishing 
go shopping go on picnic 
chat with friends do gardening 
do aerobics play games 
surf the internet play tennis 
listen to music play football 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบกิจกรรมที่ 1.5 หน่วยที่ 1 
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง สอนคร้ังที่ 4 
ช่ือหน่วย Personal Information รวมเวลา 2 ช่ัวโมง 

ช่ือกิจกรรม Writing Contest เวลา 20 นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เขียนบรรยายบุคคลจากภาพและขอ้มูลที่ให้ได ้

เคร่ืองมือ วัสดุ อปุกรณ์ 

1.ใบกิจกรรมที่ เร่ือง 1.9 Writing Contest 

2.ส่ือน าเสนอเร่ือง Writing Contest 

3.คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 

4. เคร่ืองฉายภาพ (Projector) พร้อมจอ 

ล าดับกิจกรรม 

1. นกัเรียนศึกษาใบกิจกรรมที่ 1.5 เร่ือง Writing Contest 

2. ครูใชส่ื้อน าเสนอเร่ือง Writing Contest ฉายภาพบุคคลชาติต่าง ๆ พร้อมขอ้มลู บางส่วนทีละเฟรม ๆ 
ละ 20 วินาที 

3. นกัเรียนเขียนบรรยายบุคคล ภาพละ 5 ประโยค จนครบทั้ง 10 ภาพ  

ตวัอยา่ง ภาพคนแต่กายชุดจีน พร้อมค าว่า  28/run/cashier 

She is Chinese. She is from China. She is 28 years old. She likes to run in her free time. She is a cashier. เป็น
ด้น 

4. ครูประเมินงานเขียนของนกัเรียนแต่ละคน 

การประเมินผล 

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม และงานเขียนของนกัเรียนแต่ละคน 



แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

หน่วยที่ 1 Personal Information 

Choose the best answer. 

1. Wilma: What’s your name?       David:  

a. My name is Wilma.   b. My name is David. 

c. Her name is Wilma.   d. His name is David. 

2. Hello, I am Susan Stamford. I come from Britain What is her nationality? 

a. She is Susan.    b. She is from Britain. 

c. She is British.    d. Her nationality is Britain. 

3. Kelly: Good morning, ladies and gentlemen. My name is Kelly Bloore from England. 

What is his family name? 

a. Kelly  b. Bloore c. England  d. good morning 

4. Tom: Hello, I am Tom. I work for Bloom’s Department store. I calculate and do the 

accounting. Who am 1? 

a. a bellboy b. a teacher c. a salesperson  d. an accountant 

5. Wiggie’s uncle’s mother is called . 

a. grandson b. grandmother c. her mother  d. mother-in-law 

6.  Bob is 14 years old. He has one brother and two sisters, Jack, Helen and Rose. His sisters are 

a nurse and a lawyer. His brother is a student. His mother has two brothers. They are doctor 

and policeman. His father is a teacher. Which is true?  

a. His uncle is a doctor.   b. His mom is a doctor.  

c. His brother is a lawyer.  d. His sisters are students.  



7. Yesterday, Frank went to the dentist because  

a. he has a headache.   b. he had an earache. 

c. he has a toothache.  d. he had a toothache. 

8. Today Olivia , so she cannot speak anything and she needs to take a rest at home. 

a. has a stomach ache   b. has a headache 

c. has a cough    d. has a cold 

9.  In free time Carla likes to………………… at the Botanic Park. 

a. go jogging    b. play tennis 

c. go shopping    d. watch television 

10. Maria and Stella like to do something together in their free time. Yesterday, they went 

shopping and swimming. Today they like to……………..at the gym. 

 a. go fishing    b. do aerobics 

c. play computer games   d. chat with friends 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

หน่วยที่ 1 

1. b 2.c 3.b 4.d 5. b 6. a 7.d 8.c 9.a 10. b 



 

แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน 
แผนกวิชา………………………………………..กลุ่ม………………………วันที่……………….. 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
ความสนใจ การแสดง 

ความคิดเห็น 
การตอบ 
ค าถาม 

การยอมรับ 
ฟ้งคนอื่น 

ท างาน 
ตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10 
                     

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

เกณฑ์การประเมนิ    ผลการประเมิน 

4 = ปฏิบติับ่อยคร้ัง    16-20 = ดีมาก 

3 = ปฏิบติับางคร้ัง    11-15 = ดี 

2 =ปฏิบติัคร้ังเดียว    6-10  = พอใช้ 

1 = ไม่ปฏิบตัิเลย     1-5 = ตอ้งปรับปรุง 



 

แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

ท่ี 

ช่ือ - สกุล 
สมาชิกในกลุ่ม 

ความร่วมมือ การแสดง 
ความคิดเห็น 

การรับฟ้ง 
ความคิดเห็น 

ความต้ังใจใน 
การท างาน 

การมีส่วนร่วม 
ในการท ากิจกรรม 

รวม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 20 

1 
                      

2 
                      

3 
                      

4 
                      

5 
                      

                       

 

ลงช่ือ………….……..ผูป้ระเมิน 

( …………………………  ) 

                     ……/…../……  

เกณฑ์การประเมนิ   ผลการประเมิน 

4 =ปฏิบตัิบ่อยครง   16 - 20 = ดีมาก 

3 = ปฏิบติับางคร้ัง   11 - 15 =  ดี 

2 = ปฏิบติัคร้ังเดียว   6-10 = พอใช้ 

1 = ไม่ปฏิบตัิเลย           1 - 5 = ตอ้งปรับปรุง 

 

 

 



แบบประเมินงานเขียนของนักเรียน 

แผนกวิชา…………………….กลุ่ม…………วันที่……………….. 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
จ านวน 
ประโยค 
(4) 

รูปแบบ 
การเชียน 
(4) 

การ 
สะกดค า 
(4) 

รูปประโยค 
เน้ือหา 
(4) 

รวม 
(20) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

เกณฑ์การประเมนิ     ผลการประเมิน 

4 = ปฏิบตัิไดถู้กตอ้ง/ตรงตามก าหนดทั้งหมด  16 - 20 = ดีมาก 

3 = ปฏิบตัิไดถู้กตอ้ง/ตรงตามก าหนดส่วนใหญ่  11 - 15 = ดี 

2 = ปฏิบตัิไดถู้กตอ้ง/ตรงตามก าหนดบางส่วน  6- 10 = พอใช้ 

1 = ปฏิบตัิไดถู้กตอ้ง/ตรงตามก าหนดเล็กนอ้ย  1 - 5 = ตอ้งปรับปรุง 

 



 


