
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  Safety comes first 

รายวิชา ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    รหัสวิชา อ23102   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เวลาเรียน 12 ชั่วโมง  ภาคเรียนที่  2 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้  

 มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น                 
อย่างมีเหตุผล 

 ตัวชี้วัด 3. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับ 
   ประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

 มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด 3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ 
   ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

มาตรฐาน ต 1.3         น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด และ 
        การเขียน 

 ตัวชี้วัด 2. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ(theme) หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง / 
   ข่าว/เหตุการณ/์สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้ 
  อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ตัวชี้วัด 2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา  
มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา 
 และวัฒนธรรมของไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ตัวชี้วัด 1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 
   ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
มาตรฐาน ต 4.2      ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 ตัวชี้วัด 2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
 

 2. ความคิดรวบยอด 
รู้และเข้าใจค าศัพท์เก่ียวกับอาชญากรรม ความปลอดภัย ปัญหาวัยรุ่น อาการบาดเจ็บ อินเทอร์เน็ต 

ส านวนภาษาท่ีใช้ในการแสดงความเห็นใจผู้อื่น ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่ Great Barrier Reef  ความปลอดภัย



บนถนน การเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย หลักการเขียน email ให้ค าแนะน า การใช้ modals (must, have 
to, should, can, may, might, could), modals (past) การอ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักการอ่าน และ
ความรู้เกี่ยวกับต ารวจ RCMP ในประเทศแคนาดา ช่วยให้ใช้ภาษาในการให้ค าแนะน าได้ถูกต้องตามสถานการณ์ 
ปฏิบัติตามค าแนะน า แสดงความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม เกิดความเข้าใจความเป็นมา ภูมิหลัง บริบททางสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และเข้าใจวิธีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้อื่น  
 
3. สาระการเรียนรู้  

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
  - ค าสั่ง/ค าแนะน าในการปฏิบัติเมื่ออยู่กลางแสงแดด ความปลอดภัยบนถนน  
   การเล่นอินเทอร์เน็ต  
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค  การออกเสียงสระเสียงยาว 
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
  - ค าแนะน าในการปฏิบัติเมื่ออยู่กลางแสงแดด การหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  
   การเตรียมตัวสอบ การเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  
  - การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ  
   วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
  - ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  
  - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น บทบาทสมมติ 
  - การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
   (สุขศึกษา , สังคมศึกษาฯ)  
  - การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

4.1 ความสามารถในการสื่อสาร  
4.2 ความสามารถในการคิด 
  -  การคิดวิเคราะห์ 
4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
   



5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

5.1 ใฝ่เรียนรู้  
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

6.1 การท าใบปลิวเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่ออยู่กลางแสงแดด 
6.2 การเขียน email ให้ค าแนะน าเพ่ือนเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  
6.3 การเขียน email ให้ค าแนะน าเพ่ือนที่ก าลังเครียดกับการสอบ 
6.4 การพูดน าเสนอเก่ียวกับกองก าลังต ารวจในประเทศไทย  
6.5 การแสดงบทบาทสมมติแสดงความเห็นใจเพื่อนเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
6.6 การให้ค าแนะน าในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (online)    
 

7. การวัดและการประเมินผล 

7.1 ประเมินการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   
7.2 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
7.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
7.4 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7.5 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 

แบบประเมินการเขียน 
 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถเขียน 
ได้เลย 

ไม่สามารถเขียน
ได้แม้แต่จะนึกคิด
หาค าศัพทง่์ายๆ 

มาใช้ 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง

เลย 

ไม่สามารถเขียนได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
น้อยและไม่สนใจว่าผู้อ่านจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียนหรือไม ่

2 
คะแนน 

เขียนได้ แต่ก็ยาก
แก่การท าความ

เข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์อยู่มาก 
แม้แต่ในประโยค

พื้นฐานง่ายๆ 

เนื้อความท่ีเขียน
ไม่มีความ

ต่อเนื่องกันเลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
บ้างแต่ก็ไม่พยายามมากนักใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 



ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

3 
คะแนน 

เขียนเนื้อหาได้ แต่
มีการสะกดค าที่

ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ง่ายๆ ในวงจ ากัด
และมีความรู้

เกี่ยวกับค าศัพท์
ประมาณ 200 ค า

โดยเฉลี่ย 

สามารถใช้ไวยากรณ์
ในวงที่จ ากัด 

สามารถเขียนได้โดย
การใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถเขียน
เนื้อความต่อเนื่อง
ได้พอใช้ แต่ยังมี
ความบางตอน
กระโดดบ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะเขียนให้
ผู้อ่านเข้าใจ โดยพยายามเขียน

เสริมเติมประโยคบ้าง โดย
อาจจะใช้ภาษาแม่เข้าช่วยบ้าง

ในการท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

เขียนโดยมีส านวน
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่
ในระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง แต่
ผู้อ่านก็สามารถอ่าน

เข้าใจได ้

มีการเขียนที่ไม่
ต่อเนื่องในบางช่วง 
แต่ผู้อ่านก็สามารถ
เข้าใจสิ่งท่ีเขียนได ้

มีความพยายามอย่างเต็มที่ ใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

ด้วยการเขียนเสริม หรือ
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความ

เข้าใจท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

5 
คะแนน 

สามารถเขียนได้
อย่างถูกต้องให้
ผู้อ่านเข้าใจได้
อย่างชัดเจน 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ใน
การเขียนเรื่องราว
ได้อย่างเหมาะสม 

อีกทั้งรู้จักใช้
ส านวนในการ

เขียนด้วย 

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์เพียง

เล็กน้อย แต่มิได้ท า
ให้ความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป 

สามารถเขียน
เรื่องราวได้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังมี

บางช่วงบางตอนท่ี
ขาดความ

สละสลวยของ
ภาษา 

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งการใช้
ศัพท์ ส านวน  ประโยค เพื่อ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งท่ีตน
เขียนโดยการเสริมเพิ่มเติม

รายละเอียดในเนื้อหา 

6 
คะแนน 

สามารถเขียนและ
ใช้ข้อความได้

เหมือนกับเจ้าของ
ภาษา 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์และ

ส านวนในการ
เขียนได้เทียบเท่า
กับเจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การเขียนและใช้

ไวยากรณ์ได้
เทียบเท่ากับเจ้าของ

ภาษา 

มีความสามารถใน
การเขียนอย่าง
ต่อเนื่องและ

สามารถเลือกใช้
ค าหรือภาษาได้
อย่างสละสลวย
เช่นเดียวกับ
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามในการเขียน
อย่างสูง มีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษในการสืบค้นเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่จะเขียน และท าให้
ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียน
อย่างแจ่มแจ้ง มีการแสดงให้
เห็นถึงการใช้ค าศัพท์ ส านวน
ภาษา รวมทั้งการใช้ประโยค
ในการเขียนได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 
 



แบบประเมินการพูดและการอ่าน 
  

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. การออกเสียง
และท านองเสียง 
(Pronunciation 

and 
intonation) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความ
คล่องแคล่ว 
(Fluency) 

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถออก
เสียงได้เลย 

ไม่สามารถสนทนา
โต้ตอบได้แม้แต่จะ
นึกคิดหาค าศัพท์

ง่ายๆ มาใช้ 
 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้
ถูกต้องเลย 

ไม่สามารถพูดได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการสื่อสาร
น้อยและไม่สนใจว่าผู้ฟังจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดหรือไม ่

2 
คะแนน 

ออกเสียงได้แต่ก็
ยากแก่การท า
ความเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
อยู่มาก แม้แต่ใน
ประโยคสนทนา

ง่ายๆ 

มีการหยุดเว้นช่วง 
ในการพูดบ่อย

มาก 

ใช้ความพยายามในการพูด
บ้างแต่ไม่พยายามมากนักใน

การที่จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 

3 
คะแนน 

มีการออกเสียงท่ี
ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ง่ายๆ 
ในวงจ ากัดและมี
ความรู้เกี่ยวกับ

ค าศัพท์ประมาณ 
200 ค าโดยเฉลี่ย 

สามารถใช้
ไวยากรณ์ในวงที่
จ ากัด สามารถ

สนทนาได้โดยการ
ใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถพูด
ต่อเนื่องได้พอใช้ 
แต่ยังมีเว้นช่วง

บ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะพูดให้
ผู้ฟังเข้าใจ โดยพยายามพูด

เสริมเติมประโยคบ้าง และใช้
ภาษาท่าทางเข้าช่วยบ้างใน

การท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

พูดโดยมีส าเนียง
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่ใน

ระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง 
แต่ผู้ฟังก็สามารถ

ฟังเข้าใจได ้

มีการหยุดเว้นช่วง
บ้าง แต่ผู้ฟังก็

สามารถเข้าใจสิ่งที่
พูดได ้

มีความพยายามอย่างจริงจังท่ี
จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ใช้ความ
พยายามอย่างมากท่ีจะพูด

เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใช้

ภาษาท่าทางประกอบการพูด 

5 
คะแนน 

สามารถออกเสียง
ที่ถูกต้องให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่าง

ชัดเจน 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ในการ

สนทนาได้อย่าง
เหมาะสม อีกท้ังรู้จัก

ใช้ส านวนในการ
สนทนาด้วย 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
เพียงเล็กน้อย แต่

มิได้ท าให้
ความหมายของ

ประโยคเปลี่ยนไป 

สามารถพูดได้
อย่างคล่องแคล่ว 
แต่พูดได้ช้ากว่า
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งน้ าเสียง 

ค าพูด กิริยาท่าทางเพื่อช่วยให้
ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดโดย
เสริมเพิ่มเติมรายละเอียด 



ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. การออกเสียง
และท านองเสียง 
(Pronunciation 

and 
intonation) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความ
คล่องแคล่ว 
(Fluency) 

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to 
communicate) 

6 
คะแนน 

สามารถพูดออก
เสียงได้เหมือน
เจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์และ

ส านวนในการ
สนทนาได้เทียบเท่า
กับเจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การพูดและใช้
ไวยากรณ์ได้
เทียบเท่ากับ
เจ้าของภาษา 

มีความคล่องแคล่ว
ในการพูดมาก
เช่นเดียวกับ
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามในการพูด
อย่างสูง มีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษในการที่จะพูดให้

ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดอย่าง
แจ่มแจ้ง มีการแสดงการใช้
ภาษาและท่าทางในการพูด

รวมทั้งใช้น้ าเสียงในการพูด ได้
อย่างเหมาะสมถูกต้องตาม

กาลเทศะ 

 
8. กิจกรรมการเรียนรู้   

8.1 กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ 
  - ค าสั่ง/ค าแนะน าในการปฏิบัติเมื่ออยู่กลางแสงแดด ความปลอดภัยบนถนน  
   การเล่นอินเทอร์เน็ต  
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค  การออกเสียงสระเสียงยาว 
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
  - ค าแนะน าในการปฏิบัติเมื่ออยู่กลางแสงแดด การหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  
   การเตรียมตัวสอบ การเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  
  - การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ  
   วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
  - ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  
  - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น บทบาทสมมติ 
  - การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
   (สุขศึกษา , สังคมศึกษาฯ)  
  - การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  
8.2 กิจกรรมรวบยอด 

- การท าใบปลิวเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่ออยู่กลางแสงแดด 
- การเขียน email ให้ค าแนะน าเพ่ือนเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  



- การเขียน  email ให้ค าแนะน าเพ่ือนที่ก าลังเครียดกับการสอบ 
- การพูดน าเสนอเก่ียวกับกองก าลังต ารวจในประเทศไทย  
- การแสดงบทบาทสมมติแสดงความเห็นใจเพื่อนเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
- การให้ค าแนะน าในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (online)    

 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 หนังสือเรียน Access 3 ม. 3 
9.2 แบบฝึกหัด (Workbook) Access 3 ม. 3 
9.3 แบบฝึกไวยากรณ์ Extra Access 3 ม. 3 
9.4 Access Class Audio CDs 3 ม. 3 (ประกอบหนังสือเรียน Access 3 ม. 3) 
9.5 Access Workbook Audio CD 3 ม. 3 (ประกอบแบบฝึกหัด (Workbook) Access 3 ม. 3 และ 

Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-3) 
9.6 CD หนังสือ Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-3 
9.7 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  
9.8 อินเทอร์เน็ตหรือหนังสืออ้างอิง



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 1,4                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง Danger down under           หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Safety comes first          เวลา  2 ชั่วโมง 
 ชั้น ม.3/1 วันที.่............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/2 วันที.่............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/3 วันที.่............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/4 วันที.่............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น                 

อย่างมีเหตุผล 
 ตัวชี้วัด 3. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับ 
   ประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

มาตรฐาน ต 4.2      ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 ตัวชี้วัด 2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
 

2. ความคิดรวบยอด 

ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่ Great Barrier Reef และการใช้ modals (must, have to, should, can, 
may, might, could), modals (past) ช่วยให้ใช้ภาษาในการให้ค าแนะน าและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ ( K) 

3.1 เรียนรู้ค าศัพท์ต่อไปนี้ residents, venom, lethal, shallow, tricked, occur, dusk, sting, symptom, 
toxic, spines, defend, painful, shark, attacks, fatal, feeding time ได้  

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 อ่านเพื่อหาข้อมูลจ าเพาะได ้
3.3 ใช้ modals (must, have to, should, can, may, might, could) และ modals (past) ได้

ถูกต้อง 
3.4 ท าใบปลิวเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่ออยู่กลางแสงแดดได้  
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (A) 
3.5 ใฝ่เรียนรู้ 



 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - ค าสั่ง/ค าแนะน าในการปฏิบัติเมื่ออยู่กลางแสงแดด  
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - ค าแนะน าในการปฏิบัติเมื่ออยู่กลางแสงแดด  
  - การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
    (สุขศึกษา)  
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
5.2  ความสามารถในการคิด  
  -  การคิดวิเคราะห์ 
5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.4  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าสู่การเรียน 

1.  นักเรียนท าแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนโดยใช้ Self Check ในหนังสือเรียน หน้า 68 
2.  นักเรียนดูชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : Safety comes first ในหนังสือเรียน หน้า 59 แล้วบอกว่า

หมายความว่าอย่างไร และให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 น่าจะเก่ียวกับเรื่องอะไร ครู
ให้นักเรียนเปิดดูเนื้อหาในหนังสือเรียน หน้า 60-67 อย่างคร่าวๆ 

 
  Suggested Answer Key 
  The title refers to how important safety is. We will learn about how to stay    
             safe in different situations. 



 

3.  ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

   tourist precautions  must, have to, should, can, may, might, could 

   street safety  modals (past) 

   crime  reported speech 

   teenage problems  giving advice 

   accidents  expressing sympathy 
4. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 59 หัวข้อ Find the page numbers for โดยหาว่า an 

email, dictionary entries, a leaflet, an article about dangerous animals และ teenage 
problems อยู่ในหนังสือเรียนหน้าใด เมื่อหาพบแล้วครูถามค าถามเก่ียวกับหัวข้อดังกล่าวเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 

 
   
  an email (p. 64) Who is the email to/from? Do you send emails?  
  How often? Who to? What for? 
  dictionary entries (p. 63) What features does a dictionary entry have?  
  What type of dictionary do you use? How often? 
  a leaflet (p. 62) Where could you see a leaflet like this? What is a leaflet’s purpose?  
  What else can you see on p. 62? 
  an article about dangerous animals (p. 60) Where could you read an article like this?  
  What is its purpose? What do you know about the animals in the pictures? 
  teenage problems (p. 64) Do you or your friends have teenage problems as those listed?  
  Who do you turn to for help? Do you think it’s difficult being a teenage? 
 
5.  ครูอ่านค าศัพท์ 1-7 ที่อยู่ใต้ภาพในหนังสือเรียน หน้า 59 ให้นักเรียนฟัง แล้วเปิด  CD 2/Track 10 

โดยหยุดทีละค าเพ่ือให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม แล้วให้นักเรียนแปลค าเหล่านี้ด้วยถ้อยค าที่
เทียบเท่ากับในภาษาไทย จากนั้นครูอ่านวลีที่ก าหนดให้ในหัวข้อ Vocabulary และอธิบาย
ความหมายของค าที่นักเรียนไม่รู้ แล้วให้นักเรียนบรรยายภาพ 1-7 โดยใช้วลีเหล่านี้  

 
 
 
 
 



 

 
   Suggested Answer Key 
   1.  A boy is spraying paint on a wall. 
   2.  A man is breaking into a house. 
   3.  A man is trying to steal a car. 
   4.  A man is stealing another man’s wallet. 
   5.  A man is robbing a bank. 
   6.  A man is driving too fast. 
   7.  A woman is stealing clothes from a shop.    
 
6. ครูให้นักเรียนดูชื่อ Unit 6a ชื่อของบทอ่าน และภาพในหนังสือเรียน หน้า 60 แล้วเดาว่า Unit 6a 

น่าจะเก่ียวข้องกับเรื่องอะไร (dangerous animals that live in the sea in Australia)   
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. ครูให้นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน หน้า 60 Ex. 1 (to listen and read for specific 
information and match words to pictures) แล้วครูถามว่านักเรียนรู้จักสัตว์ในภาพหรือไม่ 
จากนั้นครูเปิด CD 2/Track 11 ให้นักเรียนฟังและอ่านบทอ่านตามไปด้วย แล้วจับคู่ค ากับสัตว์ในภาพ 
เสร็จแล้วครูกระตุ้นค าตอบจากนักเรียน 

 
  1.  shark (bite you, eat/attack you)   
  2.  stone fish (sting you)  
  3.  Irukandji jellyfish (sting you)  
  4.  cone shells (sting you) 
2.  ครูให้เวลานักเรียนอ่านบทอ่านในหนังสือเรียน หน้า 60 อีกครั้ง แล้วตอบค าถามใน Ex. 2 (to read 

for specific information) เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ 
 
  1.  the stonefish, Irukandji jellyfish, cone shell  
  2.  the shark    
  3.  the stonefish 
  4.  the cone shell 
  5.  the cone shell 
  6.  the stonefish  



 

3.  นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 61 Ex. 3 (to learn new vocabulary through 
synonyms) โดยจับคู่ค า (1-8) กับค าที่มีความหมายเหมือนกัน (a-h) เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ แล้ว
ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน ผลัดกันบอก 2 สิ่งที่ประทับใจมากท่ีสุดจากบทอ่าน หน้า 60 จากนั้นให้
นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของค าที่ขีดเส้นใต้ในบทอ่าน  

 
  1.  d 3.  g 5.  a 7.  b 
  2.  e 4.  c 6.  h 8.  f 
 
 
4.   ครูอ่านตัวอย่างท่ีอยู่ในกรอบในหนังสือเรียน หน้า 61 Ex. 4a (to introduce modals) และอธิบาย

ความหมายของค าว่า obligation (to have the duty to do something), prohibition (not to 
allow someone to do something), recommendation (to give someone a piece or 
advice or offer a suggestion) และ possibility (the likelihood that something will 
happen) ให้นักเรียนรู้  

 แล้วครูสอน modals: must/mustn’t, have to/don’t have to, should, can, may, might, 
could จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามว่า modals ค าใดแสดงถึง obligation, no obligation, 
prohibition, recommendation และ possibility 

 
 

  Must and have to are used to express obligation, mustn’t is used to express  
  prohibition, don’t have to is used to express no obligation, should is used  
  to express recommendation, can/may/might, could are used to express  
  possibility. 
 
5. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 61 Ex. 4b (to identify modals) โดยอ่านบทอ่านในหน้า 

60 อย่างรวดเร็ว เพ่ือหาตัวอย่าง modal เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบด้วยการสุ่มเรียกนักเรียนทีละคน
อ่านค าตอบของตนเอง 

 
 
 
 
 



 

 

  you have to be careful (l. 5) – obligation  
  a nasty venom which can be very painful (l. 10-11) – possibility 
  you mustn’t touch the reef while swimming (l. 12-13) – prohibition 
  you should make sure you always wear shoes or sandals (l. 13-14) – recommendation 
  terrible symptoms that might kill you, unless treated properly (l. 21-22) – possibility 
  They are really snail-like creatures that can give you a toxic and painful sting (l. 26-28)  
  – possibility 
  you must get to the nearest hospital as soon as possible (l. 30-31) – obligation 
  you should always swim, dive or surf with other people (l. 36-38) – recommendation 
  you mustn’t swim at dusk or at dawn (l. 38-39) – prohibition 
 
6. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 61 Ex. 5 (to practise modals) โดยเลือก modals ที่

ถูกต้อง เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ 
 
 
  1.  don’t have to 3.  must 5.  should 7.  can 
  2.  have to 4.  mustn’t 6.  might        

 จากนั้นครูให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้ modals อีกค าที่ไม่ได้เลือกในแต่ละข้อ เมื่อนักเรียนแต่ง
ประโยคเสร็จแล้ว ครูสุ่มเรียกนักเรียนอ่านประโยคของตนเอง 

  Suggested Answer Key 
  1.  You mustn’t go diving at dusk. 
  2.  You may see big fish during your dive. 
  3.  You mustn’t forget to check your equipment before a dive. 
  4.  You don’t have to be young to scuba dive. 
  5.  You might get disoriented while scuba diving, so always dive with a partner. 
  6.  You should place a surface marker buoy in the water when scuba diving, so    
        crafts know that you are there. 
  7.  You should always be alert while scuba diving.  
 



 

7. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 61 Ex. 6 (to further practise modals) โดยใช้ค าที่
ก าหนดให้แต่งประโยคให้ได้มากเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ 

  Suggested Answer Key 
  You mustn’t tell people’s secrets. 
  You don’t have to/must/have to/can go to work on Sundays. 
  You must/have to/should wear sunscreen at the beach. 
  You mustn’t touch coral reefs. 
  You can hurt yourself if you aren’t careful. 
 
8. ครูอ่านประโยคตัวอย่างท่ีอยู่ในกรอบในหนังสือเรียน  หน้า 61 Ex. 7 (to introduce past modals) 

แล้วครูสอนการใช้ past modals โดยอธิบายว่า could ใช้เพ่ือแสดงถึงความสามารถท่ัวๆ ไป หรือ
การกระท าที่ท าซ้ าๆ ในอดีต, had to ใช้เพื่อแสดงถึงหน้าที่ในอดีต, was able to ใช้เพื่อแสดงถึง
ความสามารถในโอกาสหรือสถานการณ์หนึ่งในอดีต และ couldn’t/wasn’t able to ใช้เพ่ือแสดง
ถึงการขาดความสามารถท่ัวๆ ไปในอดีต จากนั้นครูให้นักเรียนพูด past modals เหล่านี้เป็น
ภาษาไทย 

9. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 61 Ex. 8 (to practise past modals) โดยใช้ past 
modals เติมประโยคให้สมบูรณ์ เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ 

  1.  could 3.  had to 
  2.  were able to 4.  couldn’t/weren’t able to 

10. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 61 Ex. 9 (to consolidate present 
and past modals) โดยใช้ present และ past modals พูดเก่ียวกับหัวข้อท่ีก าหนดให้ ครูเดินรอบๆ 
ชั้นเรียนเพื่อสังเกตการท ากิจกรรม แล้วสุ่มเรียกนักเรียนพูดค าตอบของตนเองให้เพ่ือนฟัง 

  Suggested Answer Key 
   I have to pay attention in class at school. I don’t have to wear a uniform at school. 
   I had to study for my chemistry exam yesterday. I didn’t have to do any household  
   chores yesterday. 
   I could read when I was five. I couldn’t play the violin when I was five. 
   I was able to win the spelling competition last week. I wasn’t able to convince  
   my sister to lend me her new jacket yesterday. 
 



 

กิจกรรมรวบยอด 

1.  นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 61 Ex. 10 (to prepare a leaflet using ICT) โดยครูให้
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องท า/ห้ามท า/ควร
ท าเม่ืออยู่กลางแสงแดดเพ่ือท าใบปลิว ครูให้นักเรียนค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ก าหนดให้
หรือเว็บไซต์อ่ืนๆ ครูให้เวลานักเรียนท างานในชั้นเรียนหรืออาจมอบหมายให้เป็นการบ้าน  

 
  Suggested Answer Key 

BE SAFE IN THE SUN! 
  We all know that too much sun can be dangerous, so follow these simple  
  rules to have a great summer. 
   You must put on sunscreen with a high SPF about 30 minutes before  
  going out into the sun. 
   You must reapply sunscreen regularly. 
   You must wear a hat and sunglasses. 
   You mustn’t sunbathe for a long time during the hottest past of the day  
   (from 10am-4pm). 
   You should drink plenty of water when in the sun. 
   You should stay in the shade most of the time. 
 
2. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด (Workbook) Unit 6a หน้า 50 Exs. 1-5  

 
 
  Extension 
  Teacher’s Resource Pack & Tests: Portfolio Activities 
  หน้า 59 
   
 

 
8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
8.2 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม  



 

8.4 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
8.5 ประเมินผลการท าใบปลิวเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่ออยู่กลางแสงแดด 

แบบประเมินการเขียน 
 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถเขียน 
ได้เลย 

ไม่สามารถเขียน
ได้แม้แต่จะนึกคิด
หาค าศัพทง่์ายๆ 

มาใช้ 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง

เลย 

ไม่สามารถเขียนได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
น้อยและไม่สนใจว่าผู้อ่านจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียนหรือไม ่

2 
คะแนน 

เขียนได้ แต่ก็ยาก
แก่การท าความ

เข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์อยู่มาก 
แม้แต่ในประโยค

พื้นฐานง่ายๆ 

เนื้อความท่ีเขียน
ไม่มีความ

ต่อเนื่องกันเลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
บ้างแต่ก็ไม่พยายามมากนักใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

3 
คะแนน 

เขียนเนื้อหาได้ แต่
มีการสะกดค าที่

ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ง่ายๆ ในวงจ ากัด
และมีความรู้

เกี่ยวกับค าศัพท์
ประมาณ 200 ค า

โดยเฉลี่ย 

สามารถใช้ไวยากรณ์
ในวงที่จ ากัด 

สามารถเขียนได้โดย
การใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถเขียน
เนื้อความต่อเนื่อง
ได้พอใช้ แต่ยังมี
ความบางตอน
กระโดดบ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะเขียนให้
ผู้อ่านเข้าใจ โดยพยายามเขียน

เสริมเติมประโยคบ้าง โดย
อาจจะใช้ภาษาแม่เข้าช่วยบ้าง

ในการท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

เขียนโดยมีส านวน
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่
ในระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง แต่
ผู้อ่านก็สามารถอ่าน

เข้าใจได ้

มีการเขียนที่ไม่
ต่อเนื่องในบางช่วง 
แต่ผู้อ่านก็สามารถ
เข้าใจสิ่งท่ีเขียนได ้

มีความพยายามอย่างเต็มที่ ใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

ด้วยการเขียนเสริม หรือ
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความ

เข้าใจท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

5 
คะแนน 

สามารถเขียนได้
อย่างถูกต้องให้
ผู้อ่านเข้าใจได้
อย่างชัดเจน 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ใน
การเขียนเรื่องราว
ได้อย่างเหมาะสม 

อีกทั้งรู้จักใช้

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์เพียง

เล็กน้อย แต่มิได้ท า
ให้ความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป 

สามารถเขียน
เรื่องราวได้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังมี

บางช่วงบางตอนท่ี
ขาดความ

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งการใช้
ศัพท์ ส านวน  ประโยค เพื่อ



 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

ส านวนในการ
เขียนด้วย 

สละสลวยของ
ภาษา 

ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งท่ีตน
เขียนโดยการเสริมเพิ่มเติม

รายละเอียดในเนื้อหา 

6 
คะแนน 

สามารถเขียนและ
ใช้ข้อความได้

เหมือนกับเจ้าของ
ภาษา 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์และ

ส านวนในการ
เขียนได้เทียบเท่า
กับเจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การเขียนและใช้

ไวยากรณ์ได้
เทียบเท่ากับเจ้าของ

ภาษา 

มีความสามารถใน
การเขียนอย่าง
ต่อเนื่องและ

สามารถเลือกใช้
ค าหรือภาษาได้
อย่างสละสลวย
เช่นเดียวกับ
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามในการเขียน
อย่างสูง มีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษในการสืบค้นเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่จะเขียน และท าให้
ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียน
อย่างแจ่มแจ้ง มีการแสดงให้
เห็นถึงการใช้ค าศัพท์ ส านวน
ภาษา รวมทั้งการใช้ประโยค
ในการเขียนได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 หนังสือเรียน Access 3 ม. 3  
9.2 แบบฝึกหัด (Workbook) Access 3 ม. 3 
9.3 Access Class Audio CDs 3 ม. 3 (ประกอบหนังสือเรียน Access 3 ม. 3)  
9.4 CD หนังสือ Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-3 
9.5 อินเทอร์เน็ต   

 
ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ใช้สอนได ้
           ควรปรบัปรุง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ..............................................................  
              ( นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม ) 
              หัวหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 2              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 เรื่อง Streetwise            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Safety comes first             เวลา  3 ชั่วโมง 
 ชั้น ม.3/1 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/2 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/3 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/4 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา 
 และวัฒนธรรมของไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ตัวชี้วัด 1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 
   ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 
2. ความคิดรวบยอด 

รู้และเข้าใจค าศัพท์เก่ียวกับอาชญากรรมและความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนถนน 
ช่วยให้ใช้ภาษาในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติตัวในชีวิตประจ าวันและปฏิบัติตามค าแนะน าได้ 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ค าศัพท์เก่ียวกับอาชญากรรมและความปลอดภัยได้  
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 อ่านเพื่อหาข้อมูลจ าเพาะได้  
3.3 ใช้ reported speech (statements, orders, commands, questions) ได้ถูกต้อง  
3.4 ฟังเพ่ือจับใจความส าคัญได้ 
3.5 เขียน email ให้ค าแนะน าเก่ียวกับความปลอดภัยในการเดินทางได้ 
ด้านเจตคติ (A) 
3.6 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - ค าแนะน าเก่ียวกับความปลอดภัยบนถนน 



 

  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - ค าแนะน าในการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  - 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
  -  การคิดวิเคราะห์ 
5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าสู่การเรียน 

ครูอ่านชื่อ Unit 6b ในหนังสือเรียน หน้า 62 แล้วกระตุ้นให้นักเรียนบอกความหมายของค าว่า 
Streetwise (to know how to be safe on the streets) จากนั้นให้นักเรียนบอกความระมัดระวังที่
ประชาชนควรท าเพ่ือให้ปลอดภัยเมื่ออยู่บนท้องถนน (e.g. walk in groups, keep valuables out of 
sight, not to walk alone at night, etc) 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. ครูอ่านค าถามในหนังสือเรียน หน้า 62 Ex. 1 (to introduce the topic and listen and read for 
specific information) ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนตอบค าถาม จากนั้นครูเปิด CD 2/Track 12 ให้
นักเรียนฟังและอ่านบทอ่านในหนังสือเรียนตามไปด้วย เพื่อตรวจว่าค าตอบของนักเรียนถูกต้องตามบท
อ่านหรือไม่ 

 
 
 
 



 

 
  Suggested Answer Key 
  1.  You shouldn’t use it when you think it might be stolen. 
  2.  You should sit near the driver. 
  3.  You should plan in advance how you will get home. 
  4.  You might tempt thieves, or you might not hear the oncoming traffic or  
   someone approaching from behind. 
 
2. ครูให้เวลานักเรียนหาความหมายของค า/วลีที่ให้มาในหนังสือเรียน  หน้า 62 Ex. 2 (to present 

new vocabulary) จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ แล้วให้นักเรียนจับคู่ อภิปรายว่าอาชญากรรมชนิด
ใดที่รุนแรงที่สุด ให้นักเรียนให้เหตุผลอธิบายความคิดของตนเอง จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนบอก
ค าตอบของตนเองให้เพ่ือนฟัง                 

 
  Suggested Answer Key 
  We think murder and mugging are the most serious crimes. In the first crime  
  someone loses his/her life and in the second crime someone is attacked and  
  injured.  
 
3. ครูให้เวลานักเรียนหาความหมายของวลีที่ให้มาในหนังสือเรียน  หน้า 62 Ex. 3 (to present new 

vocabulary) จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ จากนั้นให้นักเรียนอ่านบทอ่านอีกครั้ง แล้วใช้วลีเหล่านี้
สรุปเรื่อง เสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของค าที่พิมพ์ตัวหนาในบทอ่าน  

 
  Suggested Answer Key 
  The text is about how we can make sure we are safe and sound when we are  
  out and about, and how not to become a victim of crime by taking our  
  personal safety seriously. 
  Mobile phones are great to use to stay in touch, but may attract thieves, so we 
  should keep them hidden. 
  If we have to wait at a station, we should wait in a busy area. We should  
  always plan in advance how we are going to get home. We can ask our  
  parents to give us a lift home. 
  We should keep high-tech gadgets out of sight in streets, so we don’t  



 

  tempt thieves. We shouldn’t wear headphones because we may not be  
  able to hear oncoming traffic. 
  Finally, we should keep our valuables out of sight.  
 
 ส าหรับชั้นเรียนเด็กอ่อน ครูเขียนข้อความใน Suggested Answer Key บนกระดาน โดยเว้น

ช่องว่างไว้ให้นักเรียนเติมวลีที่เป็นตัวพิมพ์หนา หรือให้นักเรียนใช้วลีที่ให้มาใน Ex. 3 เติมลงใน
ข้อความ 

  e.g. The text is about how we can make sure we are 1) ....... when were are  
   out and about, etc. 
4. ครูให้นักเรียนบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้ประโยค reported speech (to report a person’s actual 

words) จากนั้นให้นักเรียนดูตารางในหนังสือเรียน หน้า 63 Ex. 4 (to present and practise 
reported statements) แล้วครูถามค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนบอกการเปลี่ยน tense ค าสรรพ
นาม และค าแสดงเวลาเมื่ออยู่ในประโยค reported speech  

  e.g. T: How does the present simple change in reported speech? 
   S1: It changes to past simple. 
   T:  Look at the first sentence. How does “I” change in the reported statement? 
   S2:  It changes to “he”. 
   T:  How does the reported sentence start? 
   S3:  With “He said that”. 
   T:  In which sentence have quotation marks been used? 
   S4:  In the direct speech statement. 
 จากนั้นครูให้นักเรียนเขียนรายงานประโยคของ Lisa (2-7) เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบโดยให้นักเรียน

อ่านค าตอบของตนเองทีละคน 
  
  2. Lisa said that he drove carelessly. 
  3. Lisa said that the test had lasted thirty minutes. 
  4. Lisa said that I couldn’t enter that room. 
  5.  Lisa said that she had met Mr Harris the day before. 
  6.  Lisa said that she hadn’t cooked yet. 
  7.  Lisa said that John would be back at 6:00. 
 



 

5.  ครูให้นักเรียนอ่านการเปลี่ยนประโยคค าสั่ง direct speech เป็นประโยค reported speech ใน
หนังสือเรียน หน้า 63 Ex. 5 (to present and practise reported orders/commands) แล้ว
กระตุ้นให้นักเรียนบอกว่าประโยค reported orders/commands ขึ้นต้นว่าอย่างไร (He told … 
to) จากนั้นให้นักเรียนเปลี่ยนประโยคค าสั่ง direct speech (2-5) เป็นประโยค reported speech 
เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบโดยให้นักเรียนอ่านค าตอบของตนเองทีละคน 

  
  2. She told Bob not to be late. 
  3.  She told Kim not to walk alone at night. 
  4.  He told Sue to keep her bag closed. 
  5.  He told us to ask our parents to give us a lift home. 
 
6.  ครูให้นักเรียนอ่านการเปลี่ยนประโยคค าถาม  direct speech เป็นประโยค reported speech ใน

หนังสือเรียน หน้า 63 Ex. 6 (to present and practise reported questions) จากนั้นให้นักเรียน
เปลี่ยนประโยคค าถาม direct speech (2-5) เป็นประโยค reported speech เสร็จแล้วครูตรวจ
ค าตอบโดยให้นักเรียนอ่านค าตอบของตนเองทีละคน 

  2.  He asked Mary if/whether she had called her parents. 
  3.  He asked Jenny when he had called. 
  4.  He asked me how old I was. 
  5.  She asked Bob if/whether he was leaving. 
 
 กิจกรรมเพิ่มเติม นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกม กลุ่มละ 3 คน โดยให้นักเรียนคนที่ 1 พูดประโยค แล้ว

คนที่ 2 ถามคนที่ 3 ว่าคนที่ 1 พูดว่าอะไร และคนที่ 3 รายงานค าพูดของคนท่ี 1 ให้คนที่ 2 ฟัง ครู
ให้นักเรียนสลับบทบาทกันจนได้พูดประโยค reported speech ทุกคน 

  e.g. S1:  I can’t do this exercise. 
   S2: What did he say? 
   S3:  He said that he couldn’t do that exercise.  
7. ครูให้นักเรียน 1 คู่ อ่านประโยคตัวอย่างในหนังสือเรียน หน้า 63 Ex. 7 (to further practise 

reported speech) ให้เพ่ือนฟัง แล้วครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน ผลัดกันพูดประโยคและรายงานสิ่งที่
คู่ของตนพูด ครูเดินรอบๆ ชั้นเรียนเพื่อสังเกตการท ากิจกรรม และให้ความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น 
จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนบางคู่ออกมาท ากิจกรรมที่หน้าชั้นเรียน 

 



 

  Suggested Answer Key 
  A: I want some ice cream. 
  B: She said that she wanted some ice cream. Be quiet. 
  A: She told me to be quiet. Who’s that? 
  B: She asked who that was. etc 
 
8.  ครูอ่านหัวข้อ A-C ในหนังสือเรียน หน้า 63 Ex. 8 (to listen for gist) ให้นักเรียนฟัง แล้วเปิด CD 

2/Track 13 ให้นักเรียนฟังและวงกลมหัวข้อที่บุคคลใน CD ก าลังสนทนา ครูอาจเปิด CD ให้
นักเรียนฟัง 2 ครั้ง ถ้าจ าเป็น จากนั้นเฉลยค าตอบ 

  B  MP3 players 

 
กิจกรรมรวบยอด 

1. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 63 Ex. 9 (to write an email giving advice to a 
friend) โดยเขียน email ให้ค าแนะน าสิ่งที่ควรท า/ไม่ควรท าแก่เพ่ือนที่ก าลังจะเดินทาง เพื่อ
หลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ครูให้นักเรียนระดมความคิด คิดค าแนะน าท่ีเหมาะสม เช่น 
walk in well-lit streets หรือให้นักเรียนใช้แนวคิดจากการฟังบทสนทนาใน Ex. 8 และบทอ่านใน
หน้า 62 จากนั้นครูให้นักเรียนท างานในชั้นเรียนหรือมอบหมายให้เป็นการบ้าน โดยครูช่วยเหลือ
นักเรียนด้วยการเขียนค าข้ึนต้นและค าลงท้ายจาก Suggested Answer Key ให้นักเรียนดูบน
กระดาน 

 
  Suggested Answer Key 
  Hi Mike, 
  Here’s some advice for your trip to the big city.  
  You should always be aware of your surroundings and walk in well-lit streets  
  at night. You shouldn’t use your mobile phone or your MP3 player in public,  
  as they might tempt thieves. You should also wait in busy areas at bus and  
  railway stations, and sit near the driver on public transport. You shouldn’t carry  
  a lot of cash on you. You should also keep your bag close to you and your  
  valuables well hidden. 
  Hope my advice helps. Have a great trip! 
  John 



 

2. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด  (Workbook) Unit 6b หน้า 51 Exs. 1-4 
 
  Extension 
  Teacher’s Resource Pack & Tests: Module 6  
  หน้า  53  
  แบบฝึกไวยากรณ์ Extra Access: Unit 14  
  หน้า 80-83 
   
 

 
8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
8.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
8.4 ประเมินผลการเขียน email ให้ค าแนะน าเพ่ือนเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

แบบประเมินการเขียน 
 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถเขียน 
ได้เลย 

ไม่สามารถเขียน
ได้แม้แต่จะนึกคิด
หาค าศัพทง่์ายๆ 

มาใช้ 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง

เลย 

ไม่สามารถเขียนได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
น้อยและไม่สนใจว่าผู้อ่านจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียนหรือไม ่

2 
คะแนน 

เขียนได้ แต่ก็ยาก
แก่การท าความ

เข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์อยู่มาก 
แม้แต่ในประโยค

พื้นฐานง่ายๆ 

เนื้อความท่ีเขียน
ไม่มีความ

ต่อเนื่องกันเลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
บ้างแต่ก็ไม่พยายามมากนักใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

3 
คะแนน 

เขียนเนื้อหาได้ แต่
มีการสะกดค าที่

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

สามารถใช้ไวยากรณ์
ในวงที่จ ากัด 

สามารถเขียน
เนื้อความต่อเนื่อง

ใช้ความพยายามที่จะเขียนให้
ผู้อ่านเข้าใจ โดยพยายามเขียน



 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

ผิดอยู่มาก ง่ายๆ ในวงจ ากัด
และมีความรู้

เกี่ยวกับค าศัพท์
ประมาณ 200 ค า

โดยเฉลี่ย 

สามารถเขียนได้โดย
การใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

ได้พอใช้ แต่ยังมี
ความบางตอน
กระโดดบ้าง 

เสริมเติมประโยคบ้าง โดย
อาจจะใช้ภาษาแม่เข้าช่วยบ้าง

ในการท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

เขียนโดยมีส านวน
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่
ในระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง แต่
ผู้อ่านก็สามารถอ่าน

เข้าใจได ้

มีการเขียนที่ไม่
ต่อเนื่องในบางช่วง 
แต่ผู้อ่านก็สามารถ
เข้าใจสิ่งท่ีเขียนได ้

มีความพยายามอย่างเต็มที่ ใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

ด้วยการเขียนเสริม หรือ
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความ

เข้าใจท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

5 
คะแนน 

สามารถเขียนได้
อย่างถูกต้องให้
ผู้อ่านเข้าใจได้
อย่างชัดเจน 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ใน
การเขียนเรื่องราว
ได้อย่างเหมาะสม 

อีกทั้งรู้จักใช้
ส านวนในการ

เขียนด้วย 

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์เพียง

เล็กน้อย แต่มิได้ท า
ให้ความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป 

สามารถเขียน
เรื่องราวได้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังมี

บางช่วงบางตอนท่ี
ขาดความ

สละสลวยของ
ภาษา 

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งการใช้
ศัพท์ ส านวน  ประโยค เพื่อ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งท่ีตน
เขียนโดยการเสริมเพิ่มเติม

รายละเอียดในเนื้อหา 

6 
คะแนน 

สามารถเขียนและ
ใช้ข้อความได้

เหมือนกับเจ้าของ
ภาษา 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์และ

ส านวนในการ
เขียนได้เทียบเท่า
กับเจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การเขียนและใช้

ไวยากรณ์ได้
เทียบเท่ากับเจ้าของ

ภาษา 

มีความสามารถใน
การเขียนอย่าง
ต่อเนื่องและ

สามารถเลือกใช้
ค าหรือภาษาได้
อย่างสละสลวย
เช่นเดียวกับ
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามในการเขียน
อย่างสูง มีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษในการสืบค้นเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่จะเขียน และท าให้
ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียน
อย่างแจ่มแจ้ง มีการแสดงให้
เห็นถึงการใช้ค าศัพท์ ส านวน
ภาษา รวมทั้งการใช้ประโยค
ในการเขียนได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 
 
 



 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 หนังสือเรียน Access 3 ม. 3   
9.2 แบบฝึกหัด (Workbook) Access 3 ม. 3 
9.3 แบบฝึกไวยากรณ์ Extra Access 3 ม. 3 
9.4 Access Class Audio CDs 3 ม. 3 (ประกอบหนังสือเรียน Access 3 ม. 3) 
9.5 CD หนังสือ Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-3 
9.6 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  

 
ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ใช้สอนได ้
           ควรปรบัปรุง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ..............................................................  
              ( นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม ) 
              หัวหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 1,2                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 เรื่อง Take it easy     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Safety comes first              เวลา  2 ชั่วโมง 
 ชั้น ม.3/1 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/2 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/3 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/4 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

มาตรฐาน ต 1.3         น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด และ 
        การเขียน 

 ตัวชี้วัด 2. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ(theme) หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง / 
   ข่าว/เหตุการณ/์สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา 
 และวัฒนธรรมของไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ตัวชี้วัด 1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 
   ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 
 

2. ความคิดรวบยอด 

รู้และเข้าใจค าศัพท์เก่ียวกับปัญหาวัยรุ่น หลักการเขียน email ให้ค าแนะน า ช่วยให้ใช้ภาษาในการให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติตัวในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ค าศัพท์เก่ียวกับปัญหาวัยรุ่นได้  
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 อ่านเพื่อหาข้อมูลจ าเพาะและเพ่ือให้เข้าใจโครงสร้าง email ได ้
3.3 เขียน email ให้ค าแนะน าเพ่ือนได้ 
ด้านเจตคติ (A) 
3.4 การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 



 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - ค าแนะน าในการเตรียมตัวสอบ 
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
5.2  ความสามารถในการคิด 
  -  การคิดวิเคราะห์  
5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

6.1 ใฝ่เรียนรู ้
7. กิจกรรมการเรียนรู้            

กิจกรรมน าสู่การเรียน 

ครูถามนักเรียนว่าปัญหาทั่วๆ ไปที่วัยรุ่นเผชิญอยู่ในปัจจุบันคืออะไร และนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร  
(e.g. exam stress/make a study plan; bullying/tell an adult etc) 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1.  ครูให้นักเรียนดูปัญหาต่างๆ ของวัยรุ่นในหนังสือเรียน หน้า 64 Ex. 1 (to present new 
vocabulary) แล้วครูอธิบายหรือกระตุ้นให้นักเรียนบอกความหมาย จากนั้นครูให้นักเรียนบอกว่า
ปัญหาใด 

 ตึงเครียดที่สุด ครูท าการส ารวจค าตอบของนักเรียนอย่างรวดเร็วโดยให้นักเรียนยกมือ 
 
  Suggested Answer Key 
  The thing that stresses me the most is being bullied/teased at school. 
 



 

2. ครูให้นักเรียน 1 คน อ่านข้อความที่ตัดตอนมาจาก email ของ Penny ในหนังสือเรียน หน้า 64 Ex. 
2 (to read for specific information) แล้วกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าปัญหาของ Penny คือ
อะไร 

 
  Penny gets picked on by Year 9 pupils and she feels lonely. 
 
3.  ครูอธิบายกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 64 Ex. 3 (to read for gist) และอธิบายความหมายของค าว่า 

‘sympathy’ (to feel sorry for someone) และ ‘hope’ (want, wish, desire something) แล้ว
ให้นักเรียนอ่าน email ของ Stella ที่เขียนตอบ Penny จากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามท่ีให้มา เสร็จ
แล้วครูให้นักเรียนบอกค าตอบ 

 
  Para 1  expresses Stella’s sympathy. 
  Para 2  gives Stella’s advice & expected results. 
  Para 3  expresses Stella’s hope that her advice helps. 
4.  ครูอธิบายว่าการเปิดค าพูดจะพบตอนเริ่มต้นของจดหมาย/ email และการปิดค าพูดจะพบใน

ตอนท้ายของจดหมาย/email จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านประโยค (1-4) ในหนังสือเรียน หน้า 64  
 Ex. 4 (to identify opening and closing remarks) และบอกว่าประโยคใดเป็นการเปิดค าพูด (O) 

และประโยคใดเป็นการปิดค าพูด (C) ของจดหมาย/email  
  
  1.  O 2.  C 3.  C  4.  O 
  
5. นักเรียนท ากิจกรรมใน หนังสือเรียน หน้า 64 Ex. 5 (to make sentences giving advice) โดยใช้

บันทึกย่อที่ให้มาแต่งประโยคให้ค าแนะน า ก่อนท าครูอธิบายความหมายของค าศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้ 
เช่น spread, relieve และอ่านตัวอย่างให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียนท ากิจกรรม เสร็จแล้วครู
ตรวจค าตอบ 

 
  Suggested Answer Key 
  The best thing you can do is get a good night’s sleep. This way, you’ll feel  
  relaxed. 
  The best thing you can do is spread your studying over several days. This  
  way, you’ll prepare better for the exam. 
  The best thing you can do is talk to others. This way, you’ll relieve stress. 



 

กิจกรรมรวบยอด 

1. นักเรียนท ากิจกรรมใน หนังสือเรียน หน้า 64 Ex. 6 (to write an email giving advice) โดยเขียน 
email ให้ค าแนะน าเพ่ือนที่ก าลังเครียดกับการสอบ ครูให้นักเรียนดูโครงร่างที่ให้มา แล้วกระตุ้นให้
นักเรียนช่วยกันบอกการเปิด/ปิดค าพูด/ค าแนะน า ครูบอกนักเรียนให้ใช้แนวคิดจาก Ex. 5  

 จากนั้นครูเขียนสิ่งที่นักเรียนบอกลงในโครงร่างที่ให้มาบนกระดาน แล้วให้นักเรียนคัดลอกโครง-ร่าง
ลงในสมุดของตนเอง ครูให้เวลานักเรียนเขียน email ในชั้นเรียนหรืออาจมอบหมายให้เป็นการบ้าน 
เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนบางคนอ่าน email ของตนเองให้เพ่ือนฟัง 

 
  Suggested Answer Key 
  Dear Holly, 
  I’m really sorry to hear that you’re feeling stressed about your exams, but I  
  think I can help you. 
  The best thing you can do is make notes as you read. This way, you remember  
  things more easily. You can also get a good night’s sleep. This way, you’ll  
  feel more relaxed. 
  I really hope my advice helps. Write and let me know how your exams go. 
  Love, 
  Janet 
 

การเขียน email ให้ค าแนะน า 
  email ให้ค าแนะน าจะเขียนเพ่ือแสดงความเห็นใจและให้ก าลังใจ โดยปกติจะอยู่  
  ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ในย่อหน้าแรกจะแสดงถึงความเห็นใจของเราและ  
  เหตุผลที่เขียน email ฉบับนี้มา ในย่อหน้าที่ 2 เราจะให้ค าแนะน าที่สนับสนุน 
  ด้วยผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ และในย่อหน้าสุดท้ายจะเขียนปิดค าพูดของเรา 
 
2. นักเรียนท ากิจกรรมใน แบบฝึกหัด (Workbook) Unit 6c หน้า 52-54 Exs. 1-6 

 
  Extension 
  Teacher’s Resource Pack & Tests: Module 6 หน้า 54  
  แบบฝึกไวยากรณ์ Extra Access: Exploring Grammar  
 
  Units 13-14 หน้า 84, Revision Units 1-14 หน้า 85 



 

8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
8.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
8.4 ประเมินผลการเขียน email ให้ค าแนะน าเพ่ือนที่ก าลังเครียดกับการสอบ 

แบบประเมินการเขียน 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถเขียน 
ได้เลย 

ไม่สามารถเขียน
ได้แม้แต่จะนึกคิด
หาค าศัพทง่์ายๆ 

มาใช้ 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง

เลย 

ไม่สามารถเขียนได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
น้อยและไม่สนใจว่าผู้อ่านจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียนหรือไม ่

2 
คะแนน 

เขียนได้ แต่ก็ยาก
แก่การท าความ

เข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์อยู่มาก 
แม้แต่ในประโยค

พื้นฐานง่ายๆ 

เนื้อความท่ีเขียน
ไม่มีความ

ต่อเนื่องกันเลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
บ้างแต่ก็ไม่พยายามมากนักใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

3 
คะแนน 

เขียนเนื้อหาได้ แต่
มีการสะกดค าที่

ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ง่ายๆ ในวงจ ากัด
และมีความรู้

เกี่ยวกับค าศัพท์
ประมาณ 200 ค า

โดยเฉลี่ย 

สามารถใช้ไวยากรณ์
ในวงที่จ ากัด 

สามารถเขียนได้โดย
การใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถเขียน
เนื้อความต่อเนื่อง
ได้พอใช้ แต่ยังมี
ความบางตอน
กระโดดบ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะเขียนให้
ผู้อ่านเข้าใจ โดยพยายามเขียน

เสริมเติมประโยคบ้าง โดย
อาจจะใช้ภาษาแม่เข้าช่วยบ้าง

ในการท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

เขียนโดยมีส านวน
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่
ในระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง แต่
ผู้อ่านก็สามารถอ่าน

เข้าใจได ้

มีการเขียนที่ไม่
ต่อเนื่องในบางช่วง 
แต่ผู้อ่านก็สามารถ
เข้าใจสิ่งท่ีเขียนได ้

มีความพยายามอย่างเต็มที่ ใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

ด้วยการเขียนเสริม หรือ
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความ

เข้าใจท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
5 

คะแนน 
สามารถเขียนได้
อย่างถูกต้องให้

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ใน

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์เพียง

สามารถเขียน
เรื่องราวได้อย่าง

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 



 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

ผู้อ่านเข้าใจได้
อย่างชัดเจน 

การเขียนเรื่องราว
ได้อย่างเหมาะสม 

อีกทั้งรู้จักใช้
ส านวนในการ

เขียนด้วย 

เล็กน้อย แต่มิได้ท า
ให้ความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป 

ต่อเนื่อง แต่ยังมี
บางช่วงบางตอนท่ี

ขาดความ
สละสลวยของ

ภาษา 

สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งการใช้
ศัพท์ ส านวน  ประโยค เพื่อ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งท่ีตน
เขียนโดยการเสริมเพิ่มเติม

รายละเอียดในเนื้อหา 

6 
คะแนน 

สามารถเขียนและ
ใช้ข้อความได้

เหมือนกับเจ้าของ
ภาษา 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์และ

ส านวนในการ
เขียนได้เทียบเท่า
กับเจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การเขียนและใช้

ไวยากรณ์ได้
เทียบเท่ากับเจ้าของ

ภาษา 

มีความสามารถใน
การเขียนอย่าง
ต่อเนื่องและ

สามารถเลือกใช้
ค าหรือภาษาได้
อย่างสละสลวย
เช่นเดียวกับ
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามในการเขียน
อย่างสูง มีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษในการสืบค้นเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่จะเขียน และท าให้
ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียน
อย่างแจ่มแจ้ง มีการแสดงให้
เห็นถึงการใช้ค าศัพท์ ส านวน
ภาษา รวมทั้งการใช้ประโยค
ในการเขียนได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับกาลเทศะ 

 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 หนังสือเรียน Access 3 ม. 3   
9.2 แบบฝึกหัด (Workbook) Access 3 ม. 3 
9.3 แบบฝึกไวยากรณ์ Extra Access 3 ม. 3  
9.4 CD หนังสือ Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-3 

 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ใช้สอนได ้
           ควรปรบัปรุง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ..............................................................  
              ( นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม ) 
              หัวหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 1,2                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 เรื่อง Culture corner     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Safety comes first               เวลา  2 ชั่วโมง 
 ชั้น ม.3/1 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/2 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/3 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/4 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น                 
อย่างมีเหตุผล 

 ตัวชี้วัด 3. ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) รูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับ 
   ประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน 

มาตรฐาน ต 1.3         น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด และ 
        การเขียน 

 ตัวชี้วัด 2. พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ(theme) หัวข้อเรื่องท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง / 
   ข่าว/เหตุการณ/์สถานการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม 
มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้ 
  อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ตัวชี้วัด 2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา  
 

2. ความคิดรวบยอด 

ความรู้เกี่ยวกับต ารวจ RCMP ในประเทศแคนาดา ช่วยให้เกิดความเข้าใจความเป็นมา ภูมิหลัง และ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และเข้าใจวิธีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้อื่น  
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ค าศัพท์ต่อไปนี้ portable radios, symbol, leather riding boots, control traffic, shift, 

serve, train, stand still; phrases with ‘carry’ ได้ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 อ่านเพื่อหาข้อมูลจ าเพาะได้ 



 

3.3 น าเสนอเก่ียวกับกองก าลังต ารวจพิเศษในประเทศไทยได้  
ด้านเจตคติ (A) 
3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  
  - การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
   (สังคมศึกษาฯ) 
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
5.2  ความสามารถในการคิด  
  -  การคิดวิเคราะห์ 
5.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้   

กิจกรรมน าสู่การเรียน 

ครูให้นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน หน้า 65 แล้วถามนักเรียนว่า ม้าได้ถูกใช้ในกองก าลังต ารวจใน 
ประเทศไทยหรือไม่ จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียนบอกว่า RCMP น่าจะมีประโยชน์อย่างไร และหน้าที่ 
พิเศษของพวกเขาน่าจะท าอะไร 
 
 
 



 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. นักเรียนท ากิจกรรมใน หนังสือเรียน หน้า 65 Ex. 1 (to present new vocabulary) โดยครูให้
นักเรียนอ่านบทอ่านหรือเปิด CD 2/Track 14 ให้นักเรียนฟัง แล้วอธิบายว่าค า/วลีที่ก าหนดให้
เกี่ยวข้องกับ Royal Canadian Mounted Police อย่างไร จากนั้นครูตรวจค าตอบ 

 
  The Royal Canadian Mounted Police carry portable radios. 
  The Royal Canadian Mounted Police wear a uniform called the Red Serge.  
  It includes a Stetson hat, a scarlet coat and brown boots. 
 
2.  ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมใน หนังสือเรียน หน้า 65 Ex. 2 (to describe a picture, using given 

vocabulary) ด้วยการสุ่มเรียกนักเรียนหลายๆ คน บรรยายผู้ชายในภาพโดยใช้ค า/วลีที่ก าหนดให้ใน 
Ex. 1  

 
  The man in the picture is a mounted police officer in the RCMP. He is  
  wearing a uniform called the Red Serge. He is wearing a scarlet coat,  
  a Stetson hat and brown boots. He is carrying a portable radio. 
 
3. ครูให้นักเรียนอ่านบทอ่านในหนังสือเรียน หน้า 65 อีกครั้ง แล้วตอบค าถามใน Ex. 3 (to read for 

specific information) เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ จากนั้นให้นักเรียนอธิบายความหมายของค าที่
พิมพ์ตัวหนาในบทอ่าน  

 

  1. RCMP officers wear their Red Serge for civil ceremonies, festivals and  
   memorials. 
  2. Their duties are to patrol streets and parks on their horses and control traffic  
   and crowds, especially at sporting events, festivals and celebrations. 
  3. Horses learn how to walk and run correctly and how to stand still, be calm  
   and move through traffic and crowds during their training. 
  4.  Para 1:  introduction to the RCMP & description of their uniform 
   Para 2:  the officers’ duties 
   Para 3:  the horses & their training 
   Para 4:  how Canadians feel about the RCMP 



 

4.  นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 65 Ex. 4 (to consolidate information in a text) โดย
เลือกข้อมูลจากบทอ่านมาเขียนบรรยายวันท างานปกติของต ารวจ RCMP ด้วยโครงสร้างบุรุษท่ี 1 
(first person) เมื่อท าเสร็จแล้วให้นักเรียนเตรียมการน าเสนอ แล้วครูเลือกนักเรียนหลายๆ คน 
ออกมาน าเสนอท่ีหน้าชั้นเรียน 

 
  Suggested Answer Key 
  On a typical work day, I patrol the streets and parks of our city with my partner.  
  Sometimes we also have to help control traffic. Sometimes, if there is a special  
  sporting event, festival or other celebration happening, we go along to help  
  control the crowds. Other times, we have to attend a formal ceremony, festival  
  or memorial. On those days, we wear our Red Serge, our traditional uniform. 
 
 จากนั้นครูให้นักเรียนบอกว่างานนี้เหมาะกับบุคลิกลักษณะของตนเองหรือไม่ พร้อมให้เหตุผล

ประกอบ 
 
  Suggested Answer Key 
  This job matches my personality because I love animals and I like helping people. 
  
5.  ครูอ่านวลีในแผนผังในหนังสือเรียน หน้า 65 Ex. 5 (to present and practise new vocabulary) 

และอธิบายว่าค าท่ีพิมพ์สีด าคือวลี ส่วนค าที่พิมพ์สีอื่นๆ คือความหมาย จากนั้นให้นักเรียนแต่ง
ประโยคด้วยวลีเหล่านี้ เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบของนักเรียน 

  Suggested Answer Key 
  Everyone should carry their ID. 
  She carried the shopping to the car. 
  Mr Smith will carry on teaching for another year, and then he will retire. 
  The bus can carry 70 people. 

 
กิจกรรมรวบยอด 

1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มตอบค าถามในหนังสือเรียน หน้า 65 Ex. 
6 (to make a presentation on special police forces) ครูบอกนักเรียนว่าสามารถใช้



 

อินเทอร์เน็ตและหนังสืออ้างอิงเพ่ือค้นหาข้อมูลได้ จากนั้นรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการน าเสนอ ครู
อาจมอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้าข้อมูลเป็นการบ้าน แล้วมาน าเสนอข้อมูลที่หน้าชั้นเรียน  
 

  Suggested Answer Key 
  There are five separate national police forces in Italy and each one has a different 
  uniform and different duties. 
  The Arma dei Carabinieri (military police) wear navy blue uniforms with berets. 
  They are armed police responsible for the public and the military. The Guardia di  
  Finanza (financial and customs police) investigates money-related crimes. They  
  wear grey uniforms with green berets. The Polizia di Stato (state police) is the  
  national police of Italy. They perform general police duties and they patrol the  
  motorways, airports, railways, bridges and waterways. They wear grey trousers,  
  dark blue shirts and black hats. The Polizia Penitenziaria (prison people) look after  
  and run the Italian prison system and transport prisoners to and from the prisons.  
  They wear a navy blue uniform with silver buttons. The Corpo Forestable dello  
  Stato (forestry police) are like park rangers and they look after the national parks  
  and forests. They fight any fires and protect the wildlife. They wear a grey uniform 

    with gold buttons and a green stripe down the side of the trousers.  
  
 ในกิจกรรมนี้ เนื่องจากในประเทศไทยต ารวจจะสวมใส่เครื่องแต่งกายในลักษณะเดียวกัน ไม่มีการ

แบ่งแยกหน้าที่ด้วยเครื่องแต่งกาย ดังนั้น ครูอาจให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกองก าลังทหาร 
(ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ) ในประเทศไทยแทน  

2. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด (Workbook) Unit 6d หน้า 55 Exs. 1-4  
 

 
  Extension 
  Teacher’s Resource Pack & Tests: Pairwork Activities 
  หน้า 57-58  

  
 
 
 



 

8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
8.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
8.4 ประเมินผลการพูดน าเสนอเก่ียวกับกองก าลังต ารวจในประเทศไทย 

แบบประเมินการพูดและการอ่าน 
  

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. การออกเสียง
และท านองเสียง 
(Pronunciation 

and 
intonation) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความ
คล่องแคล่ว 
(Fluency) 

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถออก
เสียงได้เลย 

ไม่สามารถสนทนา
โต้ตอบได้แม้แต่จะ
นึกคิดหาค าศัพท์

ง่ายๆ มาใช้ 
 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้
ถูกต้องเลย 

ไม่สามารถพูดได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการสื่อสาร
น้อยและไม่สนใจว่าผู้ฟังจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดหรือไม ่

2 
คะแนน 

ออกเสียงได้แต่ก็
ยากแก่การท า
ความเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
อยู่มาก แม้แต่ใน
ประโยคสนทนา

ง่ายๆ 

มีการหยุดเว้นช่วง 
ในการพูดบ่อย

มาก 

ใช้ความพยายามในการพูด
บ้างแต่ไม่พยายามมากนักใน

การที่จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 

3 
คะแนน 

มีการออกเสียงท่ี
ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ง่ายๆ 
ในวงจ ากัดและมี
ความรู้เกี่ยวกับ

ค าศัพท์ประมาณ 
200 ค าโดยเฉลี่ย 

สามารถใช้
ไวยากรณ์ในวงที่
จ ากัด สามารถ

สนทนาได้โดยการ
ใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถพูด
ต่อเนื่องได้พอใช้ 
แต่ยังมีเว้นช่วง

บ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะพูดให้
ผู้ฟังเข้าใจ โดยพยายามพูด

เสริมเติมประโยคบ้าง และใช้
ภาษาท่าทางเข้าช่วยบ้างใน

การท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

พูดโดยมีส าเนียง
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่ใน

ระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง 
แต่ผู้ฟังก็สามารถ

ฟังเข้าใจได ้

มีการหยุดเว้นช่วง
บ้าง แต่ผู้ฟังก็

สามารถเข้าใจสิ่งที่
พูดได ้

มีความพยายามอย่างจริงจังท่ี
จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ใช้ความ
พยายามอย่างมากท่ีจะพูด

เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใช้



 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. การออกเสียง
และท านองเสียง 
(Pronunciation 

and 
intonation) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความ
คล่องแคล่ว 
(Fluency) 

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to 
communicate) 

ภาษาท่าทางประกอบการพูด 

5 
คะแนน 

สามารถออกเสียง
ที่ถูกต้องให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่าง

ชัดเจน 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ในการ

สนทนาได้อย่าง
เหมาะสม อีกท้ังรู้จัก

ใช้ส านวนในการ
สนทนาด้วย 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
เพียงเล็กน้อย แต่

มิได้ท าให้
ความหมายของ

ประโยคเปลี่ยนไป 

สามารถพูดได้
อย่างคล่องแคล่ว 
แต่พูดได้ช้ากว่า
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งน้ าเสียง 

ค าพูด กิริยาท่าทางเพื่อช่วยให้
ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดโดย
เสริมเพิ่มเติมรายละเอียด 

6 
คะแนน 

สามารถพูดออก
เสียงได้เหมือน
เจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์และ

ส านวนในการ
สนทนาได้เทียบเท่า
กับเจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การพูดและใช้
ไวยากรณ์ได้
เทียบเท่ากับ
เจ้าของภาษา 

มีความคล่องแคล่ว
ในการพูดมาก
เช่นเดียวกับ
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามในการพูด
อย่างสูง มีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษในการที่จะพูดให้

ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดอย่าง
แจ่มแจ้ง มีการแสดงการใช้
ภาษาและท่าทางในการพูด

รวมทั้งใช้น้ าเสียงในการพูด ได้
อย่างเหมาะสมถูกต้องตาม

กาลเทศะ 

 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 หนังสือเรียน Access 3 ม. 3   
9.2 แบบฝึกหัด (Workbook) Access 3 ม. 3 
9.3 Access Class Audio CDs 3 ม. 3 (ประกอบหนังสือเรียน Access 3 ม. 3)  
9.4 CD หนังสือ Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-3 
9.5 อินเทอร์เน็ตและหนังสืออ้างอิง 

 
 
 
 



 

ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ใช้สอนได ้
           ควรปรบัปรุง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ..............................................................  
              ( นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม ) 
              หัวหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 1,2,4                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 เรื่อง Oh dear!       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Safety comes first             เวลา  2 ชั่วโมง 
 ชั้น ม.3/1 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/2 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/3 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/4 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด 3. พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ 
   ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา 
 และวัฒนธรรมของไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ตัวชี้วัด 1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 
   ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

 
2. ความคิดรวบยอด 

รู้และเข้าใจค าศัพท์เก่ียวกับอาการบาดเจ็บ ส านวนภาษาท่ีใช้ในการแสดงความเห็นใจผู้อื่น การอ่านออก
เสียงถูกต้องตามหลักการอ่าน ช่วยให้ใช้ภาษาในการแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ค าศัพท์ต่อไปนี้ sprain your wrist, bang your head, twist your ankle, cut your 

finger, break your leg, hurt your back ได้   
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 อ่านเพื่อหาข้อมูลจ าเพาะได้ 

3.3 อ่านออกเสียงค าศัพท์ที่มีเสียง /ʌ/ และ // ได้ 
3.4 แสดงความเห็นใจเพื่อนเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้  
ด้านเจตคติ (A) 
3.5 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 



 

 
4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค  การออกเสียงสระเสียงยาว 
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
  - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น บทบาทสมมติ 
  - การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

6.1 ใฝ่เรียนรู้  
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าสู่การเรียน 

ครูให้นักเรียนอ่านชื่อ Unit 6e ในหนังสือเรียน หน้า 66 แล้วครูอธิบายว่า Oh dear! เป็นส านวน 
ภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงความเห็นใจ จากนั้นครูให้นักเรียนบอกส านวนนี้เป็นภาษาไทย  
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. ครูให้นักเรียนดูวลีที่เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บในหนังสือเรียน หน้า 66 Ex. 1 (to present new 
vocabulary) แล้วครูให้นักเรียน 2 คน อ่านตัวอย่างการถามและตอบให้เพื่อนฟัง จากนั้นให้นักเรียน
จับคู่ แสดงบทสนทนาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บในภาพดังตัวอย่าง ครูสังเกตขณะนักเรียนท ากิจกรรม 
แล้วสุ่มเรียกนักเรียนบางคู่ออกมาแสดงบทสนทนาที่หน้าชั้นเรียน 

 
  Suggested Answer Key 
  A: Have you ever banged your head? 
  B: Yes, I have. 
  A: How did it happen? 
  B: I fell off my bike.                



 

  A: Have you ever twisted your ankle? 
  B: Yes, I have. 
  A: How did it happen? 
  B: I tripped over.  

  A: Have you ever cut your finger? 
  B: Yes, I have. 
  A: How did it happen? 
  B: I did it while I was chopping fruit. 
  A: Have you ever broken your leg? 
  B: Yes, I have. 
  A: How did it happen? 
  B: I did it when I was skiing. 

  A: Have you ever hurt your back? 
  B: Yes, I have. 
  A: How did it happen? 
  B: I lifted a heavy box.      
 2.  ครูเปิด CD 2/Track 15 ให้นักเรียนฟังส านวนภาษาในหนังสือเรียน หน้า 66 Ex. 2 (to 

identify expressions expressing sympathy) แล้วออกเสียงตาม จากนั้นให้นักเรียนระบุว่า
ส านวนใดที่แสดงความเห็นใจ 

 
  I’m sorry to hear that .... 
  Oh, dear! You poor thing! 
3. ครูเปิด CD 2/Track 16 ให้นักเรียนฟังบทสนทนาในหนังสือเรียน หน้า 66 Ex. 3 (to listen for 

specific information) แล้วอ่านบทสนทนาตามไปด้วย เมื่อฟังจบแล้วให้นักเรียนบอกว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับ Ben และ Helen  

 
  Ben has hurt his ankle. Helen has hurt her back. 
 
4.  นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 66 Ex. 4 (to understand the meaning of everyday 

English expressions) โดยอ่านบทสนทนาใน Ex. 3 และหาส านวนในบทสนทนาที่มีความหมาย
เหมือนกับส านวน (1-4) ที่ก าหนดให้ เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบด้วยการสุ่มนักเรียนอ่านค าตอบของ
ตนเอง  



 

 
                    1. Are you all right, Ben? 
                            2. Don’t panic! 
                            3. It’s killing me. 
                            4. I’ll let you know. 
5.  นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 66 Ex. 5 (to consolidate new vocabulary through 

translation and to revise reported speech) โดยแปลส านวนภาษาใน Ex. 2 เป็นภาษาไทย ครู
ย้ าให้นักเรียนแปลด้วยส านวนที่เทียบเท่ากับในภาษาไทยมากกว่าการแปลตรงตัว 

 
  Suggested Answer Key 
  Students’ own answers 
 
 จากนั้นครูให้นักเรียนกลับไปดูบทสนทนา A ใน Ex. 3 แล้วเปลี่ยนประโยคค าพูดทุกประโยคให้เป็น

ประโยค reported speech เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ 
 

  Ann asked Ben if/whether he was all right. 
  Ben said no, that he couldn’t move, and that his ankle really hurt. 
  Ann told him not to panic and to just stay where he was, and that she would  
  call an ambulance.  
  Ben said that it was killing him. 
  Ann said that she thought he’d broken it, but it was going to be all right. She  
  said that help was on the way. 
 

6. ครูเปิด CD 2/Track 17 ให้นักเรียนฟังค าศัพท์ที่ออกเสียง /ʌ/ และ // ในหนังสือเรียน หน้า 66  

 Ex. 7 (to pronounce /ʌ/, //) แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องตามเสียงที่ได้ยิน จากนั้นครูเปิด 
CD  

 อีกครั้ง โดยหยุดทีละค าให้นักเรียนออกเสียงตาม เมื่อนักเรียนออกเสียงได้แล้ว ครูให้นักเรียนคิด

ค าศัพท์ที่ออกเสียง /ʌ/ และ // เพิ่มเติม 
 
 
 



 

 
    

 /ʌ/ //  /ʌ/ // 

bud   foul   
town   tonne   
noun   nun   
done   down   

                         
 
  Suggested Answer Key 

  /ʌ/:    bun, run 
  //:  howl, brown 
 

 
กิจกรรมรวบยอด 

1.  นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 66 Ex. 6 (to act out a dialogue) โดยจับคู่ แล้วสมมติ
สถานการณ์ว่าคู่ของตนเองเพ่ิงประสบอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน Ex. 1 ให้นักเรียนแต่ง 

 บทสนทนาโดยใช้ส านวนภาษาจาก Ex. 2 ครูเขียนโครงสร้างบทสนทนาให้นักเรียนดูบนกระดาน 
และกระตุ้นให้นักเรียนบอกส านวนภาษาท่ีใช้ในบทสนทนานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นครูให้นักเรียนฝึกแสดงบทบาทสมมติ โดยครูเดินสังเกตการท ากิจกรรม แล้วสุ่มเรียกนักเรียน

บางคู่ออกมาแสดงบทบาทสมมติท่ีหน้าชั้นเรียน  
 



 

 
 

  Suggested Answer Key 
  A: Are you all right, Dan? 
  B: No. My ankle hurts. It’s killing me! 
  A: Oh dear! You poor thing! 
  B: I think I’ll go to the hospital. 
  A: I hope everything will be OK.  
  B: Thanks. I’ll let you know.  
 
2. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด (Workbook) Unit 6e หน้า 56 Exs. 1-4 โดยใน Ex. 4 ให้

นักเรียนฟัง Access Workbook Audio CD 3 ม. 3/Track 12 ประกอบการท ากิจกรรม 
 

 
  Extension 
  Teacher’s Resource Pack & Tests: Module 6 หน้า 55, 
  Game หน้า 60  

 
 
 

8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
8.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
8.4 ประเมินผลการแสดงบทบาทสมมติแสดงความเห็นใจเพื่อนเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินการพูดและการอ่าน 
  

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. การออกเสียง
และท านองเสียง 
(Pronunciation 

and 
intonation) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความ
คล่องแคล่ว 
(Fluency) 

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถออก
เสียงได้เลย 

ไม่สามารถสนทนา
โต้ตอบได้แม้แต่จะ
นึกคิดหาค าศัพท์

ง่ายๆ มาใช้ 
 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้
ถูกต้องเลย 

ไม่สามารถพูดได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการสื่อสาร
น้อยและไม่สนใจว่าผู้ฟังจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดหรือไม ่

2 
คะแนน 

ออกเสียงได้แต่ก็
ยากแก่การท า
ความเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
อยู่มาก แม้แต่ใน
ประโยคสนทนา

ง่ายๆ 

มีการหยุดเว้นช่วง 
ในการพูดบ่อย

มาก 

ใช้ความพยายามในการพูด
บ้างแต่ไม่พยายามมากนักใน

การที่จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 

3 
คะแนน 

มีการออกเสียงท่ี
ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ง่ายๆ 
ในวงจ ากัดและมี
ความรู้เกี่ยวกับ

ค าศัพท์ประมาณ 
200 ค าโดยเฉลี่ย 

สามารถใช้
ไวยากรณ์ในวงที่
จ ากัด สามารถ

สนทนาได้โดยการ
ใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถพูด
ต่อเนื่องได้พอใช้ 
แต่ยังมีเว้นช่วง

บ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะพูดให้
ผู้ฟังเข้าใจ โดยพยายามพูด

เสริมเติมประโยคบ้าง และใช้
ภาษาท่าทางเข้าช่วยบ้างใน

การท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

พูดโดยมีส าเนียง
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่ใน

ระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง 
แต่ผู้ฟังก็สามารถ

ฟังเข้าใจได ้

มีการหยุดเว้นช่วง
บ้าง แต่ผู้ฟังก็

สามารถเข้าใจสิ่งที่
พูดได ้

มีความพยายามอย่างจริงจังท่ี
จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ใช้ความ
พยายามอย่างมากท่ีจะพูด

เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใช้

ภาษาท่าทางประกอบการพูด 

5 
คะแนน 

สามารถออกเสียง
ที่ถูกต้องให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่าง

ชัดเจน 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ในการ

สนทนาได้อย่าง
เหมาะสม อีกท้ังรู้จัก

ใช้ส านวนในการ

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
เพียงเล็กน้อย แต่

มิได้ท าให้
ความหมายของ

สามารถพูดได้
อย่างคล่องแคล่ว 
แต่พูดได้ช้ากว่า
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งน้ าเสียง 

ค าพูด กิริยาท่าทางเพื่อช่วยให้



 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. การออกเสียง
และท านองเสียง 
(Pronunciation 

and 
intonation) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความ
คล่องแคล่ว 
(Fluency) 

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to 
communicate) 

สนทนาด้วย ประโยคเปลี่ยนไป ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดโดย
เสริมเพิ่มเติมรายละเอียด 

6 
คะแนน 

สามารถพูดออก
เสียงได้เหมือน
เจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์และ

ส านวนในการ
สนทนาได้เทียบเท่า
กับเจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การพูดและใช้
ไวยากรณ์ได้
เทียบเท่ากับ
เจ้าของภาษา 

มีความคล่องแคล่ว
ในการพูดมาก
เช่นเดียวกับ
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามในการพูด
อย่างสูง มีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษในการที่จะพูดให้

ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดอย่าง
แจ่มแจ้ง มีการแสดงการใช้
ภาษาและท่าทางในการพูด

รวมทั้งใช้น้ าเสียงในการพูด ได้
อย่างเหมาะสมถูกต้องตาม

กาลเทศะ 

 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 หนังสือเรียน Access 3 ม. 3   
9.2 แบบฝึกหัด (Workbook) Access 3 ม. 3 
9.3 Access Class Audio CDs 3 ม. 3 (ประกอบหนังสือเรียน Access 3 ม. 3) 
9.4 Access Workbook Audio CD 3 ม. 3 (ประกอบแบบฝึกหัด (Workbook) Access 3 ม. 3 และ 

Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-3) 
9.5 CD หนังสือ Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-3  

 
ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ใช้สอนได ้
           ควรปรบัปรุง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ..............................................................  
              ( นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม ) 
              หัวหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 2,4                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 เรื่อง Curricular Cut       หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Safety comes first              เวลา  1 ชั่วโมง 
 ชั้น ม.3/1 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/2 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/3 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/4 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา 
 และวัฒนธรรมของไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ตัวชี้วัด 1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 
   ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
มาตรฐาน ต 4.2      ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 

 ตัวชี้วัด 2. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
 

2. ความคิดรวบยอด 

รู้และเข้าใจค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ต ความรู้เกี่ยวกับการเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  
ช่วยให้ใช้ภาษาในการให้ค าแนะน าได้ถูกต้องตามสถานการณ์และปฏิบัติตามค าแนะน าได้ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ค าศัพท์ต่อไปนี้ antivirus programme, system, screen name, run programmes, 

make backups, online, data, visit chatrooms, nickname, mouse, personal information 
ได้ 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 อ่านเพื่อระบุจุดประสงค์ของผู้เขียนและผู้อ่านที่เป็นเป้าหมายได้ 
3.3 ให้ค าแนะน าในการเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยได้  
ด้านเจตคติ (A) 
3.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 



 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - ค าแนะน าในการเล่นอินเทอร์เน็ต  
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - ค าแนะน าในการเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
5.2  ความสามารถในการคิด  
  -  การคิดวิเคราะห์ 
5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

6.1  ใฝ่เรียนรู้  
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าสู่การเรียน 

ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยแค่ไหน นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ใด  
และนักเรียนเคยเข้าไปในห้องสนทนาบนอินเทอร์เน็ต (chat room) หรือไม่  
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. ครูให้นักเรียนอ่านบทอ่านในหนังสือเรียน หน้า 67 หรือครูเปิด CD 2/Track 18 ให้นักเรียนฟังและ
อ่านบทอ่านตาม แล้วตอบค าถามใน Ex. 1 (to identify the purpose and target audience of 
a text as well as the reader’s intention) ถ้านักเรียนไม่เข้าใจค าถามท่ีก าหนดให้ ครูถาม
ค าถามเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น เช่น Why did the writer write the text? Who 
did the writer think the reader would be when he wrote it? เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบของ
นักเรียน 

 
 



 

 
  Suggested Answer Key       
  1. Its purpose is to give tips about safe Internet surfing. 
  2. It is addressed to teens who use the Internet. 
  3. In order to learn how to protect themselves and their computer, when  
   on the Internet. 
2. ครูให้นักเรียนหาค า/วลีที่ก าหนดให้ในหนังสือเรียน  หน้า 67 Ex. 2 (to present new vocabulary)  
 ในบทอ่าน เพ่ือดูบริบทแวดล้อม แล้วให้นักเรียนหาความหมายของค า/วลีเหล่านี้จากพจนานุกรม

ภาษาอังกฤษ จากนั้นใช้ค า/วลีเหล่านี้แต่งประโยคให้ค าแนะน าเพื่อนในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัย เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบของนักเรียนโดยการสุ่มเรียกนักเรียนบอกค าแนะน าของตนเองให้
เพ่ือนฟัง 

 
  Suggested Answer Key       
  Don’t run programmes unless you know what they are. 
  Make backups of your data in case you lose it. 
  Keep online friends in the virtual world. 
  Beware when you visit chatrooms. 
  Don’t use your real name in a chatroom, use a nickname. 
  Grab a mouse and surf safely. 
  Don’t share personal information with anyone on the Internet. 
 
3. ครูอธิบายความหมายของค าว่า clean และ clear ให้นักเรียนฟังว่า clean หมายถึง not dirty และ 

clear หมายถึง not confusing, not dark จากนั้นให้นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 67  
 Ex. 3 (to present phrases with clean and clear) โดยเติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วย clean หรือ 

clear นักเรียนสามารถใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษได้ถ้าจ าเป็น เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ 
 
  1.  clean 2.  clear 3.  clean 4.  clear 
 
 

กิจกรรมรวบยอด 

1. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 67 Ex. 4 (to paraphrase the text using 
should/shouldn’t) โดยครูให้นักเรียนอ่านบทอ่านอีกครั้ง แล้วจดบันทึกใต้หัวข้อ should และ 



 

shouldn’t จากนั้นให้นักเรียนจินตนาการว่าตนเองเป็นครูสอนวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ แล้วใช้
บันทึกดังกล่าวบอกนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ควรท า/ไม่ควรท าในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (online)    

 
should shouldn’t 

 remain anonymous  share personal information 
 use a good antivirus 

programme 
 run programmes of unknown 

origin 
 make backups  meet online friends face to face 
 stick to Internet sites you 

know 
 

 use a nickname  
 exit the chatroom if you feel 

uncomfortable 
 

 tell your parents if you plan 
to meet online friends 

 

   
  Suggested Answer Key       
  When online, you should never share personal information like your name or  
  where you hang out. You should remain as anonymous as possible. You should  
  also use a good antivirus programme, you shouldn’t run programmes of unknown  
  origin, and you should make backups of your data regularly. As for Internet  
  sites, you should stick to the ones you know. And when you visit chatrooms,  
  you should always use a nickname that is different from your screen name.  
  If you feel uncomfortable in a situation, you should exit the chatroom and tell  
  an adult. Finally, you shouldn’t meet friends you meet online face to face, but  
  if you do, you should tell your parents first. 
 
2.  นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด (Workbook) Unit 6f หน้า 57 Exs. 1-3 เป็นการบ้าน  
3. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด (Workbook) Unit 6f หน้า 57 Ex. 4 โดยครูเปิด Access 

Workbook Audio CD 3 ม. 3/Track 13 ให้นักเรียนฟังเพ่ือเขียนตามค าบอก 
4. นักเรียนท าแบบทดสอบความรู้หลังเรียนโดยใช้ Test 6: Module 6 จาก CD หนังสือ Teacher’s 

Resource Pack & Tests ม. 3 หน้า 121-124 



 

5. นักเรียนประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองตามตารางท่ีก าหนด (Now I Can …) โดยครู
ถ่ายเอกสารจากภาคผนวก 

 
  Extension 
  Optional Listening Practice: Module 6 ในหนังสือเรียน 
  หน้า 113   
  Optional Vocabulary Practice: Module 6 ในหนังสือเรียน  
  หน้า 116  
  Teacher’s Resource Pack & Tests: Module 6 หน้า 56   
  
 
 

 
 
8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
8.2 ประเมินการท าแบบฝึกหัด  
8.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
8.4 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
8.5 ประเมินผลการให้ค าแนะน าในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (online)    

แบบประเมินการพูดและการอ่าน 
  

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. การออกเสียง
และท านองเสียง 
(Pronunciation 

and 
intonation) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความ
คล่องแคล่ว 
(Fluency) 

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถออก
เสียงได้เลย 

ไม่สามารถสนทนา
โต้ตอบได้แม้แต่จะ
นึกคิดหาค าศัพท์

ง่ายๆ มาใช้ 
 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้
ถูกต้องเลย 

ไม่สามารถพูดได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการสื่อสาร
น้อยและไม่สนใจว่าผู้ฟังจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดหรือไม ่



 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. การออกเสียง
และท านองเสียง 
(Pronunciation 

and 
intonation) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความ
คล่องแคล่ว 
(Fluency) 

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to 
communicate) 

2 
คะแนน 

ออกเสียงได้แต่ก็
ยากแก่การท า
ความเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
อยู่มาก แม้แต่ใน
ประโยคสนทนา

ง่ายๆ 

มีการหยุดเว้นช่วง 
ในการพูดบ่อย

มาก 

ใช้ความพยายามในการพูด
บ้างแต่ไม่พยายามมากนักใน

การที่จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 

3 
คะแนน 

มีการออกเสียงท่ี
ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ง่ายๆ 
ในวงจ ากัดและมี
ความรู้เกี่ยวกับ

ค าศัพท์ประมาณ 
200 ค าโดยเฉลี่ย 

สามารถใช้
ไวยากรณ์ในวงที่
จ ากัด สามารถ

สนทนาได้โดยการ
ใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถพูด
ต่อเนื่องได้พอใช้ 
แต่ยังมีเว้นช่วง

บ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะพูดให้
ผู้ฟังเข้าใจ โดยพยายามพูด

เสริมเติมประโยคบ้าง และใช้
ภาษาท่าทางเข้าช่วยบ้างใน

การท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

พูดโดยมีส าเนียง
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่ใน

ระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง 
แต่ผู้ฟังก็สามารถ

ฟังเข้าใจได ้

มีการหยุดเว้นช่วง
บ้าง แต่ผู้ฟังก็

สามารถเข้าใจสิ่งที่
พูดได ้

มีความพยายามอย่างจริงจังท่ี
จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ใช้ความ
พยายามอย่างมากท่ีจะพูด

เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใช้

ภาษาท่าทางประกอบการพูด 

5 
คะแนน 

สามารถออกเสียง
ที่ถูกต้องให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่าง

ชัดเจน 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ในการ

สนทนาได้อย่าง
เหมาะสม อีกท้ังรู้จัก

ใช้ส านวนในการ
สนทนาด้วย 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
เพียงเล็กน้อย แต่

มิได้ท าให้
ความหมายของ

ประโยคเปลี่ยนไป 

สามารถพูดได้
อย่างคล่องแคล่ว 
แต่พูดได้ช้ากว่า
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งน้ าเสียง 

ค าพูด กิริยาท่าทางเพื่อช่วยให้
ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดโดย
เสริมเพิ่มเติมรายละเอียด 

6 
คะแนน 

สามารถพูดออก
เสียงได้เหมือน
เจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์และ

ส านวนในการ
สนทนาได้เทียบเท่า
กับเจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การพูดและใช้
ไวยากรณ์ได้
เทียบเท่ากับ
เจ้าของภาษา 

มีความคล่องแคล่ว
ในการพูดมาก
เช่นเดียวกับ
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามในการพูด
อย่างสูง มีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษในการที่จะพูดให้

ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดอย่าง
แจ่มแจ้ง มีการแสดงการใช้
ภาษาและท่าทางในการพูด



 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. การออกเสียง
และท านองเสียง 
(Pronunciation 

and 
intonation) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความ
คล่องแคล่ว 
(Fluency) 

5. ความพยายามในการ
สื่อสาร (Effort to 
communicate) 

รวมทั้งใช้น้ าเสียงในการพูด ได้
อย่างเหมาะสมถูกต้องตาม

กาลเทศะ 

 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 หนังสือเรียน Access 3 ม. 3   
9.2 แบบฝึกหัด (Workbook) Access 3 ม. 3 
9.3 Access Class Audio CDs 3 ม. 3 (ประกอบหนังสือเรียน Access 3 ม. 3) 
9.4 Access Workbook Audio CD 3 ม. 3 (ประกอบแบบฝึกหัด (Workbook) Access 3 ม. 3 และ 

Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-3) 
9.5 CD หนังสือ Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-3 
9.6 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  
 
 
 

ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ใช้สอนได ้
           ควรปรบัปรุง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ลงชื่อ..............................................................  
              ( นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม ) 
              หัวหนา้กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 



 

  
 

   Vocabulary 

Safety comes first  
break into a house (phr) บุกรุกเข้าไปในบ้าน 
burglary (n) การปีนเข้าไปในบ้านของผู้อื่นเพ่ือขโมยของ 
car theft (n) การขโมยรถยนต์ 
drive too fast (phr) ขับรถเร็วเกินก าหนด 
picking pockets (n) การล้วงกระเป๋า 
robbery (n) การปล้น 
shoplifting (n) การขโมยของในร้านค้า 
speeding (n) การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
spray paint on a wall (phr) พ่นสีบนก าแพง 
vandalism (n) การท าลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน 
 
6a Danger down under 
appreciate (v) ชื่นชม 
as soon as possible (phr) ทันทีท่ีเป็นไปได้  
attack (n) การโจมตี 
attractive (adj) ที่ดึงดูด 
cone shells (n) เปลือกหอยรูปกรวย 
creature (n) สิ่งมีชีวิต (สัตว์, คน) 
dangerous to humans (phr) เป็นอันตรายต่อมนุษย์ 
dawn (n) รุ่งเช้า 
defend (v) ป้องกัน 
Don’t be tricked by their size! (phr) อย่าถูกหลอกด้วยขนาดของมัน (จากขนาดของมันอย่าคิดว่า 
 จะไม่เป็นอันตราย) 
dusk (n) เวลาค่ า  (ตะวันตกดิน) 
fatal (adj) ซึ่งท าให้ถึงตาย  
feeding (n) การให้อาหาร  
Great Barrier Reef (n) เกรท แบริเออร์ รีฟ เป็นแนวปะการังท่ียาวที่สุดในโลก ยาวกว่า  

 2 ,000 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  

ขอ้มูลเพิ่มเติมดา้นภาษาและวฒันธรรม 



 

 ออสเตรเลีย หรือตอนใต้ของทะเลคอรัล   
innocent-looking (adj) ซึ่งดูไม่เป็นพิษเป็นภัย   
lethal (adj) ท าให้ตายได้  
nasty (adj) อันตราย 
occur (v) เกิดขึ้น 
painful (adj) ที่ท าให้เจ็บปวด 
poisonous (adj) ซึ่งมีพิษ 
properly (adv) อย่างถูกต้อง  
rarely (adv) นานๆ ครั้ง , ไม่บ่อย 
reef (n) แนวปะการังใต้ทะเล  
residents (n) ผู้อยู่อาศัย  
sandals (n) รองเท้าแตะ  
sandy (adj) ที่ปกคลุมด้วยทราย 
seabed (n) ก้นทะเล  
shallow (adj) (ที)่ ตื้น 
sharp (adj) แหลมคม 
spines (n) หนาม 
sting (v) ต่อย 
sting (n) แผลถูกต่อย 
stonefish (n) ปลาหิน 
symptom (n) อาการ 
the wonders of the natural world (phr) สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก 
thumbnail (n) เล็บหัวแม่มือ 
tiny (adj) เล็กมาก 
treated (adj) ได้รับการรักษา 
tricked (adj) ถูกหลอก 
venom (n) พิษ (ของสัตว์) 
 
6b Streetwise 
approach from behind (phr) เข้าใกล้ทางด้านหลัง 
attract thieves (phr) ดึงดูดความสนใจของขโมย 
aware (adj) รู้, ตระหนัก 



 

be aware of your surroundings (phr) สังเกตสิ่งรอบตัว 
be out and about (phr) ไปข้างนอกและท าบางสิ่ง 
better safe than sorry (phr) ปลอดภัยไว้ก่อน (ดีกว่าจะมาเสียใจในภายหลัง)  
crime (n) อาชญากรรม 
give a lift home (phr) ขับรถพา (บางคน) ไปส่งที่บ้าน 
headphones (n) หูฟัง 
high-tech gadgets (n) อุปกรณ์ที่ทันสมัย 
keep valuables out of sight (phr) เก็บของมีค่าไว้ในที่ท่ีไม่มีใครเห็น 
mobile technology (n) อุปกรณ์มือถือไร้สายขนาดเล็ก 
oncoming traffic (n) รถที่ก าลังตรงมาหาคุณ 
personal safety (n) ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
plan in advance (phr) วางแผนล่วงหน้า 
prevent you from hearing (phr) ขัดขวางคุณจากการได้ยินเสียง 
public transport (n) ขนส่งมวลชน  
risky (adj) เป็นอันตราย  
safe and sound (phr) ปลอดภัย 
seriously (adv) อย่างจริงจัง  
stay in touch (with sth) (phr) ติดต่อกันอยู่ 
stay safe (phr) อยู่ในที่ปลอดภัย 
surroundings (n) สภาพแวดล้อม 
take sth seriously (phr) ให้ความส าคัญกับบางสิ่งอย่างจริงจัง 
tempt (v) ล่อใจ 
think twice about using (phr) คิดทบทวนเกี่ยวกับการใช้ 
valuables (n) ของมีค่า 
victim (n) เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย 
victim of crime (phr) เหยื่ออาชญากรรม 
well-lit areas (phr) ที่ที่มีไฟสว่าง 
 
6c Take it easy 
arguing with a friend (phr) การถกเถียงกับเพ่ือน 
being bullied/teased at school (phr) การถูกกลั่นแกล้ง/ถูกล้อที่โรงเรียน 
call you names (phr) ดูถูกโดยใช้ชื่อที่ไม่สุภาพเรียกคุณ 



 

changing schools (phr) การย้ายโรงเรียน 
disagreeing with parents (phr) การขัดแย้งกับพ่อแม่ 
feel stressed (phr) รู้สึกเครียด 
get picked on (phr) ถูกล้อ  
ignore (v) ไม่สนใจ, เพิกเฉย 
join after-school clubs (phr) เข้าชมรมหลังเลิกเรียน 
leave you alone (phr) หยุดรบกวนคุณ 
Let me know what happens. (phr) บอกฉันถึงสิ่งที่เกิดขึ้น 
losing sth valuable (phr) สูญเสียสิ่งมีค่า 
moving house (phr) การย้ายบ้าน  
putting on/losing weight (phr) การเพ่ิม/การลดน้ าหนัก 
sitting exams (phr) การท าข้อสอบ, การสอบ 
upset (adj) อารมณ์เสีย  
 
6d Culture corner 
always get their man (phr) จับคนร้ายที่ก าลังตามหาได้อย่างสม่ าเสมอ 
carry on (phr v) ด าเนินต่อไป  
civil ceremonies (n) การเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการของรัฐ ไม่เก่ียวกับศาสนา 
consist of (v) ประกอบด้วย 
control traffic and crowds (phr) ควบคุมการจราจรและฝูงชน 
on a typical everyday shift (phr) วันท างานปกติ 
patrol streets (phr) ตรวจตราท้องถนน 
portable radios (n) วิทยุพกพา 
riding boots (n) รองเท้าข่ีม้า 
Royal Canadian Mounted Police (RCMP) (n) กองก าลังต ารวจพิเศษของแคนาดา  
scarlet coat (n) เสื้อคลุมสีแดงสด (ค่อนไปทางสีส้ม) 
serve (v) รับใช้ 
special police forces (n) กองก าลังต ารวจพิเศษ  
stand still (phr) ยืนนิ่งๆ 
Stetson hat (n) หมวกชนิดหนึ่งที่คาวบอยใส่ท างาน 
the Red Serge (n) เครื่องแบบที่เป็นทางการของกองก าลังต ารวจพิเศษของแคนาดา 
very proud of (phr) ภาคภูมิใจมาก 



 

 
6e Oh dear! 
bang your head (phr) ศีรษะกระทบกับบางสิ่งโดยอุบัติเหตุ 
break your leg (phr) ขาหัก 
call an ambulance (phr) โทรเรียกรถพยาบาล 
Cheer up! (phr v) ร่าเริง  
express sympathy (phr) แสดงความเห็นใจ 
Help is on the way. (phr) ความช่วยเหลือก าลังมา 
hurt your back (phr) เจ็บหลัง 
I hope everything will be all OK. (phr) ฉันหวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย 
I’ll let you know. (phr) ฉันจะบอกให้เธอรู้ 
I’m sorry to hear that. (phr) ฉันเสียใจที่ได้ยินเช่นนั้น 
It might not be that bad! (phr) (มัน) อาจจะไม่เลวร้ายขนาดนั้น 
It’s killing me. (phr) (มัน) เจ็บมาก (= It is hurting a lot.) 
Oh dear! (phr) ค าแสดงความเสียใจเกี่ยวกับบางสิ่ง 
Poor you! (phr) ค าแสดงความเห็นใจเมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น 
sprain your wrist (phr) ข้อมือเคล็ด 
stay where you are (phr) ห้ามเคลื่อนไหว 
twist your ankle (phr) ข้อเท้าพลิก 
 
6f Curricular Cut 
anonymous (adj) ไม่เปิดเผย, ปิดบังชื่อ 
antivirus programme (phr) โปรแกรมท่ีช่วยป้องกัน ตรวจหา และก าจัดไวรัส ก่อนที่ไวรัสนั้น 
 จะเข้ามาท าลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์  
beware (v) ระวัง 
data (n) ข้อมูลที่ถูกเก็บในคอมพิวเตอร์ 
get you into trouble (phr) สร้างปัญหาให้คุณ 
good surfing habits (phr) นิสัยที่ดีในการเล่นอินเทอร์เน็ต 
grab (v) จับ , คว้า 
hang out (phr v) สังสรรค์ , เตร็ดเตร่ 
in doubt about (phr) ไม่แน่ใจ , ยังสงสัย 
in the virtual world (phr) ในโลกเสมือนจริง เช่น อินเทอร์เน็ต 



 

keep in touch with friends (phr) ติดต่อกับเพ่ือน (โดยการโทรศัพท์หรือเขียนจดหมาย) 
make backups of your data (phr) ส ารองข้อมูล  
meet face to face (phr) พบกันต่อหน้า 
online friends (phr) เพ่ือนบนอินเทอร์เน็ต 
privacy (n) ความเป็นส่วนตัว  
remain (v) ยังคง 
run programmes (phr) ท าให้โปรแกรมท างาน 
safe surfing (phr) การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
school projects (phr) งานที่นักเรียนถูกมอบหมายให้ท า 
share personal information (phr) ให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ กับคนที่ไม่รู้จัก 
tips (n) เกร็ดความรู้ 
track you down (phr) ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ 
uncomfortable (adj) ไม่สบายใจ 
unknown origin (phr) ไม่รู้ที่มา 
visit chatrooms (phr) เข้าไปโต้ตอบข้อความกับผู้อ่ืนในห้องสนทนาบนอินเทอร์เน็ต 
 
 
   Grammar 

Unit 6a 
 Modals (must – have to – should – can – may – might – could) 

  - เราใช้ must เพ่ือแสดงถึงข้อตกลงและภาระหน้าที่ เช่น 
    You must always follow school rules. (It’s the rule/the law.) 
  - เราใช้ have to เพ่ือแสดงถึงความจ าเป็น เช่น 
    We have to study hard for the history exam. (It’s necessary.) 
  - เราใช้ mustn’t เพ่ือแสดงถึงข้อห้าม เช่น 
    You mustn’t park here. (It isn’t allowed.) 
  - เราใช้  don’t have to เพ่ือแสดงถึงความไม่จ าเป็น เช่น 
    You don’t have to wear a tie for the party. (It isn’t necessary. – It shows no 
obligation.) 
  หมายเหตุ must ใช้ได้เฉพาะใน present tense แต่ have to ใช้ได้ในทุก tense  
      We’ll have to go there tomorrow. (future) 
      She had to go to the post office yesterday. (past)  



 

  - เราใช้ should/shouldn’t เพ่ือให้ค าแนะน าท่ีน่าเชื่อ เช่น 
    You should relax if you feel tired. (It’s a good idea.) 
    You shouldn’t go out on your own at night. (It’s not a good idea.) 
  - เราใช้ can เพ่ือ 
     แสดงถึงความสามารถในปัจจุบัน เช่น  
      He can speak four languages. (He has the ability.) 
     ขออนุญาต เช่น  
      Can I use your phone? (May I?) 
     อนุญาต/ให้การยินยอม เช่น  
      Yes, you can use my car. (You are allowed.) 
     แสดงความต้องการ เช่น  
      Can I have some coffee, please?  
     ให้ค าแนะน า เช่น  
      You can write her a letter and tell her how you feel. (Why don’t you …?) 
     แสดงถึงสิ่งที่เป็นไปได้ เช่น  
      He can win the race. (It’s possible.) 
  - เราใช้ can’t เพ่ือปฏิเสธการอนุญาต เช่น 
    No, you can’t play outside; it’s raining. (You aren’t allowed.) 
  - เราใช้ could เพ่ือ 
     ขออนุญาตหรือแสดงความต้องการ เช่น  
      Could I use your computer, please? (สุภาพมากกว่า can) 
     แสดงถึงความสามารถทั่วๆ ไป ในอดีต เช่น  
      I could run very fast when I was fourteen. (I had the ability.) 
  - เราใช้ was/were able to เพ่ือแสดงว่าบางคนมีความสามารถท าบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์ 
   เฉพาะในอดีต เช่น 
    Although it was dark, Steve was able to find his way.  
  - เราใช้ may/might เพ่ือ 
     แสดงความเป็นไปได้เล็กน้อย เช่น  
      It may/might happen again. (สุภาพมากกว่า can) 
     ขออนุญาต ( may เป็นทางการมากกว่า can) เช่น 
      May I go now? (Am I allowed to …?) 
  หมายเหตุ เราใช้ may และ might เมื่อต้องการความสุภาพ แต่ might จะเป็นทางการมากกว่า may 



 

     และใช้ may เมื่อคิดว่าบางสิ่งน่าจะเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้น แต่ใช้ might เมื่อคิดว่าไม่น่า 
     เป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้น  
 
 

Unit 6b 
 Direct speech – Reported speech  

  - direct speech คือ ค าที่บางคนพูดออกมา จะใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“… ”) ก ากับไว้ 
  - เราใช้ reported speech เพื่อรายงานสิ่งที่ผู้อ่ืนพูด และไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศก ากับ แต่จะใช้  
   that หลังค ากริยา say, tell เช่น 
    “I will post my letter,” he said. (direct speech) 
    He said (that) he would post his letter. (reported speech) 
  - ในประโยค reported speech สรรพนามแทนบุคคล (personal pronouns) สรรพนามแสดงความ
เป็น 
   เจ้าของ (possessive pronouns) และคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (possessive adjectives) 
ต้อง 
   เปลี่ยนตามความหมายของประโยค เช่น  
    Susan said, “I’m meeting my cousin after work.” (direct speech) 
    Susan said (that) she was meeting her cousin after work. (reported speech) 
  - การเปลี่ยน tense ในประโยค direct speech เมื่อเป็นประโยค reported speech 
 

Direct speech Reported speech 
present simple 
“The train arrives at 5 o’clock,” she 
said. 

past simple 
She said (that) the train arrived at 5 
o’clock. 

present continuous 
“I am watching a football match,” 
he said. 

past continuous 
He said (that) he was watching a 
football match.  

past simple 
“I bought a new sofa,” he said. 

past simple – past perfect 
He said (that) he bought/had bought a 
new sofa. 

present perfect 
“I have made a pie,” she said. 

past perfect 
She said (that) she had made a pie.  



 

future (will) 
“I will go to the bank tomorrow,” she 
said. 

would 
She said (that) she would go to the 
bank the next day.  

present modals 
“I can come to your party,” she said. 

past modals 
She said (that) she could come to my 
party. 

  - ค าแสดงเวลาต้องเปลี่ยนตามความหมายของประโยค ดังนี้ 

    now  then, immediately 

    today  that day 

    yesterday  the day before, the previous day 

    tomorrow  the next/following day 

    this week  that week 

    last week  the week before, the previous week 

    next week  the week after, the following week 

    ago  before 

    here  there 
 
 Reported orders/commands  

  - การเปลี่ยนประโยคค าสั่ง direct speech เป็นประโยค reported speech เราใช้ ordered หรือ 
told +  
   somebody + (not) to-infinitive เช่น 
    “Stop!” he said to them. (direct order) 
    He ordered them to stop. (reported order) 
    “Don’t go!” she told us. (direct order) 
    She told us not to go. (reported order) 
 
 Reported questions 

  - ปกติประโยคค าถาม reported speech จะเริ่มด้วยค ากริยา asked 
  - เมื่อประโยคค าถาม  direct speech เริ่มต้นด้วยค าแสดงค าถาม (who, where, how, when, what 
etc)  
   ค ากริยาจะเปลี่ยนเป็นรูปบอกเล่า และ question mark (?) จะเปลี่ยนเป็น full stop (.) เช่น 
    “How old are you?” he asked. (direct question) 



 

    He asked me how old I was. (reported question) 
 - เมื่อประโยคค าถาม  direct speech เริ่มต้นด้วยค ากริยาช่วย (be, do, have) หรือ modal verbs 
(can, may,  
  etc) ประโยคค าถาม reported speech จะเริ่มด้วย if หรือ weather ค ากริยาจะเปลี่ยนเป็นรูปบอก
เล่า  
  และ question mark (?) จะเปลี่ยนเป็น full stop (.) เช่น 
    “Have you finished yet?” she asked. (direct question) 
    She asked if/weather I had finished yet. (reported question) 
 
   Culture 

Unit 6a 

Great Barrier Reef 

Great Barrier Reef (เกรท แบริเออร์ รีฟ) 
ตั้งอยู่ที่แหลมเคปยอร์ก รัฐควีนแลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นพืดหินปะการังท่ียาวที่สุดในโลก และ
เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเลมากมาย รวมทั้ง
ปะการังชนิดอ่อนและชนิดแข็งสีสวยกว่า 350 ชนิด 
ตลอดจนปลาและสิ่งมีชีวิตในทะเลต่าง ๆ อีก 1,500 
ชนิด  

แนวปะการังนี้อยู่ในความดูแลขององค์การสวนทางทะเล เกรท แบริเออร์ รีฟ (The Great Barrier Reef 
Marine Park Authority) แนวปะการังนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ แนวปะการังเหนือ (Northern Reef)  
หมู่เกาะวิทซันเดย์ (Whitsunday Island) และแนวปะการังใต้ (Southern Reef) ด้วยความเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติขนาดมหึมาจึงได้รับการพิจารณาจากองค์การ UNESCO ให้อนุรักษ์เป็นมรดกโลก (World 
Heritage List)  
 

ที่มา:  http://www.wonder7th.com/wonder_natural/004great_barrier_reef.htm 
ภาพจาก:  http://www.australiaadventures.com/images/picture49.jpg 

 
Scuba Diving (การด าน้ าลึก) 



 

การด าน้ าลึกหรือการด าน้ าแบบ Scuba ย่อมาจากค าว่า Self-Contained Underwater Breathing 
Apparatus เป็นการด าน้ าแบบด าลึกลงไปใต้ผิวน้ า อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการด าน้ าลึกคือ ถังอากาศ ชุดปรับ
ความดันและสายช่วยหายใจ ชุดด าน้ า (wet suit) ตีนกบ (fin)  เข็มขัดตะกั่ว และหน้ากากด าน้ า (mask) ผู้ที่
จะด าน้ าแบบ Scuba ได้นั้นจะต้องผ่านหลักสูตรการเรียนด าน้ าที่อบรมมาเป็นพิเศษและได้รับบัตรด าน้ าอย่าง
ถูกต้องจึงจะสามารถด าน้ าลึกได้ เพราะหากมิได้ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกวิธี การด าน้ าลึกก็อาจเป็นอันตราย
ถึงชีวิตได้ ส าหรับผู้ที่ได้รับบัตรด าน้ าอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ควรด าน้ าลึกตามล าพัง เพราะตามกฎความปลอดภัย
ในการด าน้ าทั่วโลกนั้นยึดถือระบบบัดดี้หรือการมีเพ่ือนคู่ใจไว้คอยช่วยเหลือขณะอยู่ใต้น้ า   
                                                                                                                                            

ที่มา:  http://guide.kapook.com/tip/tip11.php 
 


