
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 Profiles 

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 แสดงความรู้สึกและความ  
  คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด   1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ี 
   อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
  3 . พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้

ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
  5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล ประกอบอย่างเหมาะสม 

 มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้ 
  อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ตัวชี้วัด  2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา      

มาตรฐาน ต 2.2    เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
  กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ตัวชี้วัด 2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ 
   วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
 

2. ความคิดรวบยอด 

รู้และเข้าใจค าคุณศัพท์บรรยายคุณลักษณะและลักษณะภายนอก ส านวนภาษาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งาน 
การอ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักการอ่าน ภาษาแบบเป็นทางการที่ใช้ในการสมัครงาน หลักการเขียนจดหมาย
สมัครงาน ความรู้เกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียง (J.K. Rowling and Brad Pitt) ขนบธรรมเนียม



ประเพณีของชาว Maori ชีวิตในสมัยวิกตอเรีย การใช้ comparative & superlative forms, too – enough, 
question tags, reflexive pronouns ช่วยให้ใช้ภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เกิดความเข้าใจความเป็นมา ภูมิหลัง และบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และเข้าใจวิธีการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 
3. สาระการเรียนรู้  

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค  การออกเสียงสระเสียงยาว 
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
  - ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้ข้อมูล อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง  
   ที่ฟังหรืออ่าน  
  - การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  
  - การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ  
   วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
  - ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  
  - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น บทบาทสมมติ 
  - การเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างภาษาของ  
   ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
  - การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
   (ดนตรีนาฏศิลป์)  
  - 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 การเขียนเปรียบเทียบลักษณะของสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน 
6.2 การเขียนประวัติสั้นๆ ของบุคคล 
6.3 การเขียนจดหมายสมัครงาน 
6.4 การพูดเกี่ยวกับการ (เต้น) ร าแบบดั้งเดิมในประเทศไทย 

6.5 การอ่านออกเสียงส านวนภาษาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งานและค าศัพท์ที่มีเสียง /е/ และ /æ/ 
6.6 การแสดงบทบาทสมมติในการสัมภาษณ์งาน 
6.7 การเขียนบรรยายเกี่ยวกับชีวิตของเด็กในสมัยวิกตอเรีย  
 

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

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) 

สะสมอยู่เพียง
ประมาณ 200 ค า 

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

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 

 
8. กิจกรรมการเรียนรู้   

8.1 กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค  การออกเสียงสระเสียงยาว 
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
  - ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้ข้อมูล อธิบาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง  
   ที่ฟังหรืออ่าน  
  - การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง บุคคล ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  
  - การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและ  
   วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
  - ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  
  - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น บทบาทสมมติ 
  - การเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างภาษาของ  
   ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
  - การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
   (ดนตรีนาฏศิลป์)  



  - การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  
8.2 กิจกรรมรวบยอด 

- การเขียนเปรียบเทียบลักษณะของสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน 
- การเขียนประวัติสั้นๆ ของบุคคล 
- การเขียน จดหมายสมัครงาน 
- การพูด เกี่ยวกับการ (เต้น) ร าแบบดั้งเดิมในประเทศไทย 

- การอ่านออกเสียงส านวนภาษาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งานและค าศัพท์ที่มีเสียง /е/ และ 
/æ/ 

- การ แสดงบทบาทสมมติในการสัมภาษณ์งาน 
- การเขียนบรรยายเกี่ยวกับชีวิตของเด็กในสมัยวิกตอเรีย  

 
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 อินเทอร์เน็ต 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 1,2                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง Same but different               หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Profiles                 เวลา  3 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 2.2    เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
  กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ตัวชี้วัด 2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ 
   วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 
2. ความคิดรวบยอด 

 รู้และเข้าใจค าคุณศัพท์บรรยายคุณลักษณะและลักษณะภายนอก การใช้ comparative & superlative 
forms ช่วยให้ใช้ภาษาในการพูดและเขียนเกี่ยวกับบุคคลได้อย่างเหมาะสม  
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ค าคุณศัพท์บรรยายคุณลักษณะและลักษณะภายนอกได้ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 อ่านเพื่อหาข้อมูลจ าเพาะได ้
3.3 ใช้ comparative & superlative forms ได้ถูกต้อง  
3.4 เปรียบเทียบลักษณะของสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนของตนเองได้  
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (A) 
3.5 ใฝ่เรียนรู้ 
 



 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - การบรรยายเกี่ยวกับบุคคล  
  - การเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างภาษาของ  
   ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด  
  -  การคิดวิเคราะห์ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าสู่การเรียน 

1.  นักเรียนท าแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนโดยใช้ Self Check ในหนังสือเรียน หน้า 78   
2. ครูให้ นักเรียนดูชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 7: Profiles ในหนังสือเรียน หน้า 69 แล้วบอกว่าหมายความว่า

อย่างไร และกระตุ้นให้นักเรียนคิดว่าหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 น่าจะเก่ียวกับเรื่องอะไร  ครูให้นักเรียน
เปิดดูเนื้อหาในหนังสือเรียน หน้า 70-77 อย่างคร่าวๆ 

 
  Suggested Answer Key 
  The title refers to descriptions of people’s appearance, character and  
  lifestyle. 
 
3.  ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

   people’s appearance & character 

http://www.imageenvision.com/stock_clipart/details/0033-0812-1115-2455/olive_green_guy_character_standing_with_a_skeleton_key


 

   comparing people 

   dreams and ambitions 

   too-enough 

   question tags 

   reflexive pronouns 

   a letter of application 

   a job interview 
4. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 69 หัวข้อ Find the page numbers for โดยหาว่า job 

advert, an English queen, a spidergram และ a famous author อยู่ในหนังสือเรียนหน้าใด 
เมื่อหาพบแล้วครูถามค าถามเก่ียวกับหัวข้อดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน  

 
 
  job adverts (pp. 74, 76) What are the job adverts for? Where could you see them?  
  Are they part-time or full-time? Do you have a job? 

  an English queen (p. 77) Do you know the name of this queen? Do you know  
  any other kings and queens of England? What do you know about the present  
  queen of England? 

  a spidergram (p. 71) What is the spidergram about? Do you find spidergrams  
  useful? Why (not)? Do they help you revise vocabulary? 

  a famous author (pp. 72, 73) Have you read any books by this author?  
  What do you know about this person? Who is your favourite author? 
 
5. ครูอ่านค า/วลีในหนังสือเรียน หน้า 69 หัวข้อ Vocabulary และเปิด CD 2/Track 19 ให้นักเรียนฟัง 

โดยหยุด CD ทีละค า เพื่อให้นักเรียนออกเสียงตาม แล้วให้นักเรียนแปลค าเหล่านี้ด้วยถ้อยค าที่
เทียบเท่ากับในภาษาไทย จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนหลายๆ คน บรรยายภาพบุคคลในหนังสือเรียน 
โดยใช้ค าเหล่านี้ 

 
 
 
 
 



 

 
  Suggested Answer Key 
  1. Peter is in his late twenties. He is tall and well-built, with dark skin and long  
   dark curly hair. He has a tattoo. 
  2. John is middle-aged. He is of medium height and slim. He has got wavy fair  
   hair and a moustache and beard. 
  3. Steve is a teenager. He’s of medium height and thin. He has a long face,  
   big eyes, pale skin and thin lips. 
  4. James is old, short and plump. He has a round face and he is bald. 
6. ครูให้นักเรียนจับคู่เล่นเกม โดยให้นักเรียนนึกถึงนักแสดงชาย/หญิง นักร้องที่นักเรียนชื่นชอบ แล้ว

บรรยายลักษณะของเขา/เธอให้คู่ของตนฟัง เพื่อทายว่าบุคคลนั้นคือใคร  
  e.g. A: She’s got long brown hair, full lips and big eyes. She in her...  
   B: Is it ...?                           
7. ครูให้ นักเรียนดูภาพและชื่อ Unit 7a ในหนังสือเรียน หน้า 70 แล้วเดาว่า Unit 7a น่าจะเก่ียวกับ

เรื่องอะไร 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 70 Ex. 1 (to describe people and predict the 
content of a text) โดยครูดึงความสนใจของนักเรียนมาที่ภาพบุคคล แล้วสุ่มเรียกนักเรียนหลายๆ 
คน บรรยายลักษณะของแต่ละคน จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียนบอกว่าบุคคลในภาพเกี่ยวข้องกัน
อย่างไร (Johnny Depp is an actor and he plays the other characters in films.) แล้วครู
เปิด CD 2/Track 20 ให้นักเรียนฟังและอ่านบทอ่านในหนังสือเรียนตามไปด้วย เพื่อตรวจว่าการคาด
เดาของนักเรียนถูกต้องหรือไม่  

 
  Suggested Answer Key 
  Captain Jack Sparrow has long dark hair and a moustache and beard, which is  
  tied in braids. 
  Edward Scissorhands has got black messy hair, pale skin and thin lips. He’s also  
  got lots of scars on his face. 
  Willy Wonka has got medium length straight brown hair, brown eyes and pale skin. 
  Johnny depp has got wavy dark hair and brown eyes. He’s also got a  
  moustache and a beard. 
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  They are related because Johnny Depp plays all the characters in films. 
 
2.  ครูให้เวลานักเรียนอ่านบทอ่านใน หนังสือเรียน หน้า 70 อีกครั้ง แล้วจับคู่ค าบรรยายลักษณะตัวละครที่

ก าหนดให้ใน Ex. 2 (to read for specific information) กับชื่อภาพยนตร์ เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ 
จากนั้นให้นักเรียนอธิบายความหมายของค าที่พิมพ์ตัวหนาในบทอ่าน  

 
 
  1.  Edward Scissorhands 
  2.  Charlie and the Chocolate Factory 
  3.  Edward Scissorhands 
  4.  Charlie and the Chocolate Factory 
  5.  Pirates of the Caribbean 
  6.  Charlie and the Chocolate Factory 
 
3.  นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 70 Ex. 3 (to reflect on a reading) โดยครูให้เวลา

นักเรียน 3 นาที ในการเตรียมค าตอบของตนเอง แล้วครูให้นักเรียนเขียนอธิบายค าตอบของตนเอง 
เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ครูสุ่มเรียกนักเรียนหลายๆ คน อ่านค าตอบให้เพื่อนฟัง 

 
  Suggested Answer Key 
  People change their appearance to renew themselves, to make a new start, to fit  
  in with others or to stand out, etc. Sometimes our appearance can reflect our  
  character, but other times appearance can be deceiving. For example, someone  
  who looks kind may turn out to be less sweet that he/she appears to be. 
 
4. ครูอ่านค าศัพท์ 1-9 ที่ก าหนดให้ในหนังสือเรียน  หน้า 71 Ex. 4 (to present new vocabulary) ให้

นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนจับคู่ค าศัพท์เหล่านี้กับค าที่มีความหมายเหมือนกัน ครูให้นักเรียนใช้
พจนานุกรมภาษาอังกฤษได้ถ้าจ าเป็น จากนั้นครูให้นักเรียนแปลความหมายของค าศัพท์เหล่านี้เป็น
ภาษาไทย และบอกว่าค าใดที่มีความหมายในเชิงบวก ค าใดที่มีความหมายในเชิงลบ  

 เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ แล้วให้นักเรียนใช้ค าเหล่านี้พูดเก่ียวกับตัวละครในภาพยนตร์ทั้ง 3 ตัว  
 ที่อยู่ในหน้า 70  
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  1.  b 3.  a 5.  f  7.  g 9.  e 
  2.  d 4.  c 6.  h 8.  i    
  Positive:  lovable, brave, intelligent, sociable, charming, easy to like,  
  pleasant, clever, courageous, friendly 
  Negative:  shy, lonely, cunning, crafty 
 
 
 
  Suggested Answer Key 
  In Edward Scissorhands Johnny Depp plays a lovable character. 
  In The Pirates of the Caribbean Johnny Depp plays a cunning, nutty and brave  
  pirate. 
  In Charlie and the Chocolate Factory Johnny Depp plays an intelligent,  
  sociable and (not so) charming man. 
 
5. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือน และคัดลอกแผนผัง spidergram ในหนังสือเรียน หน้า 71 Ex. 5 (to 

practise and extend new vocabulary) ลงในสมุด แล้วให้แต่ละคู่ช่วยกันระดมความคิด คิด
ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อในแผนผัง spidergram เพิ่มเติม และเขียนค าศัพท์ลงในแผนผัง 
spidergram เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบของนักเรียน 

 
  Suggested Answer Key 
  Build – fat, well-built, plump 
  Special features – glasses, dimples, tattoo 
  Height – six-foot, tiny, huge 
  Age – elderly, baby, grown-up 
  Hair – messy, long, dyed 
  Face – wide, long, square 
 
 กิจกรรมเพิ่มเติม ครูให้นักเรียนใช้ค าศัพท์จากแผนผัง spidergram มาเขียนบรรยายลักษณะ

นักแสดงชาย/หญิงที่ตนเองชื่นชอบ  
   e.g. Antonio Banderas is …. 
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6. ครูให้นักเรียนดูตารางในหนังสือเรียน  หน้า 71 Ex. 6 (to introduce comparative and 
superlative forms) แล้วให้นักเรียนอ่านบทอ่านในหน้า 70 อย่างรวดเร็ว และเติมค าคุณศัพท์ที่ขาด
หายไป จากนั้นครูอธิบายหรือกระตุ้นให้นักเรียนบอกวิธีสร้างค าคุณศัพท์ข้ันกว่า (comparative) 
และค าคุณศัพท์ข้ันสุด (superlative) เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ แล้วให้นักเรียนคิดว่ามีโครงสร้าง
เช่นนี้ในภาษาไทยหรือไม่  

 
 
  braver, funnier, the most famous 

  Single-syllable adjectives and most two-syllable adjectives form the comparative  
  by adding -er and the superlative by adding -est. Adjectives with three or more  
  syllables form the comparative with more and the superlative with most.  
  Some two-syllable adjectives (e.g. clever, narrow, gentle, friendly) form the  
  comparative and superlative with either -er/-est or with more/most. 
 
7. ครูให้นักเรียนดูภาพเด็กผู้หญิง 3 คน ในหนังสือเรียน หน้า 71 Ex. 7 (to practise comparatives 

and superlatives) และอ่านตัวอย่างในข้อ 1 พร้อมกัน จากนั้นครูอธิบายว่าเราใช้ค าคุณศัพท์
เปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) + than เพ่ือเปรียบเทียบคน 2 คน หรือสิ่งของ 2 สิ่ง และใช้ 
the + ค าคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นสุด (superlative) + of/in เพ่ือเปรียบเทียบคน 1 คน หรือสิ่งของ 
1 สิ่ง กับคนหรือสิ่งของอ่ืนๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

 แล้วครูให้นักเรียนใช้ค าท่ีก าหนดให้เปรียบเทียบเด็กผู้หญิง 3 คนในภาพ เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ 
 
  2. Laura is the most charming of all. 
  3.  Laura is shorter than Jill. 
  4.  Kelly is shorter than Laura. 
  5.  Laura is more sociable than Kelly. 
  6.  Jill is the most serious of all. 
  7.  Kelly is the shyest of all. 
  8. Kelly is not as old as Laura. 
  9. Jill is older than Laura. 
     10. Laura is the thinnest of all. 
 
 



 

กิจกรรมรวบยอด 

1. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 71 Ex. 8 (to practise comparatives and 
superlatives) โดยใช้ค าคุณศัพท์จาก Ex. 4 และ Ex. 6 เขียนเปรียบเทียบลักษณะของสมาชิกใน
ครอบครัวหรือเพ่ือนของตนเอง เมื่อเขียนเสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนหลายๆ คน พูดการ
เปรียบเทียบของตนเองให้เพ่ือนในชั้นฟัง 

 
 
  Suggested Answer Key 
  My brother is older than me. He is thinner than me. He is more sociable  

  than me and my sister. My sister is the youngest of us all and she is the  
  shyest of all.  

 
2. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด (Workbook) Unit 7a หน้า 58 Exs. 1-5  
 

 
  Extension  
  แบบฝึกไวยากรณ์ Extra Access: Unit 15 หน้า 87-91 
   

 
 
 

8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
8.2 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม  
8.4 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
8.5 ประเมินผลการเขียนเปรียบเทียบลักษณะของสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน 
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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 แบบฝึกไวยากรณ์ Extra Access 3 ม. 3 
9.4 Access Class Audio CDs 3 ม. 3 (ประกอบหนังสือเรียน Access 3 ม. 3) 
9.5 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ    

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



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 1                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง Success        หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Profiles                  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 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ  
  คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด   1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ี 
   อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
  5. พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม 

ประสบการณ์และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผล ประกอบอย่างเหมาะสม 
 

2.  ความคิดรวบยอด 

ความรู้เกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียง (J.K. Rowling and Brad Pitt) การใช้ too – enough, 
question tags และ reflexive pronouns ช่วยให้ใช้ภาษาในการอ่าน/ฟัง พูด และเขียนเกี่ยวกับประวัติของ
บุคคลได้ 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ค าศัพท์ต่อไปนี้ be rich, get a degree, have a big family, have a successful, career,  

live overseas, start my own business, win awards, famous, overnight, career, took off 
ได้ 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 อ่าน/ฟังเพ่ือหาข้อมูลจ าเพาะได้ 
3.3 ใช้ too – enough, question tags และ reflexive pronouns ได้ถูกต้อง 
34 เขียนประวัติสั้นๆ ของบุคคลได้ 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (A) 
3.5 ใฝ่เรียนรู้ 



 

 
4 สาระการเรียนรู ้

4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - การบรรยายเกี่ยวกับบุคคล 
  - การเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างภาษาของ  
   ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  
  - การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
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 

ครูให้นักเรียนดูภาพและชื่อ Unit 7b ในหนังสือเรียน หน้า 72 และเดาว่าเนื้อหาใน Unit 7b จะเก่ียวกับ 
เรื่องอะไร (fame and success, about two people and how they became famous and  
successful) 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. ครูอ่านวลีที่เกี่ยวข้องกับความใฝ่ฝันที่ให้มาใน หนังสือเรียน หน้า 72 Ex. 1 (to present and 
practise new vocabulary) ให้นักเรียนฟัง และอธิบายวลีที่นักเรียนไม่รู้ความหมาย เช่น degree 
– university qualification, career – working life จากนั้นครูให้นักเรียนเรียงล าดับความใฝ่ฝัน



 

ของตนเองตามความส าคัญ เสร็จแล้วเปรียบเทียบกับเพ่ือน และครูให้นักเรียนหลายๆ คู่ รายงานให้
เพ่ือนในชั้นฟัง  

 แล้วครูให้นักเรียนใช้วลีเหล่านี้แต่งประโยคดังตัวอย่าง เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบด้วยการสุ่มเรียก
นักเรียนหลายๆ คน ออกมาอ่านประโยคของตนเองที่หน้าชั้นเรียน  

  Suggested Answer Key 
  I want to become a famous film star. 
  I want to have a successful career in the cinema. 
  I want to be rich. 
  I want to win lots of Academy Awards. 
  I want to travel around the world. 
  I want to live overseas. 
  I want to own a big house. 
  I want to start my own business. 
  I want to have a big family. 
  I want to get a degree. 
2. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 72 Ex. 2 (to activate prior knowledge and listen 

and read for specific information) โดยครูให้นักเรียนบอกชื่อบุคคลในภาพ (J.K. Rowling, 
Brad Pitt) แล้วครูเปิดการอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับบุคคลในภาพด้วยการถามนักเรียนทีละคนว่า
รู้อะไรเกี่ยวกับบุคคลในภาพบ้าง  

 
  Suggested Answer Key 
  Students’ own answers  
 
 จากนั้นครูเปิด CD 2/Track 21 ให้นักเรียนฟังและอ่านบทอ่านในหนังสือเรียนตามไปด้วย แล้วครูสุ่ม

เรียกนักเรียนตอบว่าบุคคลทั้ง 2 ในภาพเคยท าอะไรมาก่อนที่จะมีชื่อเสียง  

  J.K. Rowling was a secretary. 
  Brad Pitt was a fridge delivery man and a limousine driver.  
 
3.  ครูให้เวลานักเรียนอ่านบทอ่านในหนังสือเรียน  หน้า 72 อีกครั้ง แล้วตอบค าถามใน Ex. 3 (to read 

for specific information) เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ  
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  1.  J.K. Rowling           3.  Brad Pitt    
  2.  Brad Pitt 4.  J.K. Rowling                
  
 จากนั้นครูให้นักเรียนบอกข้อมูลเกี่ยวกับ  J.K. Rowling และ Brad Pitt ที่นักเรียนจ าได้มา 2 สิ่ง  
 
 
  Suggested Answer Key 
  J.K. Rowling studied French at the University of Exeter and wore thick  
  glasses when she was in school. 
  Brad Pitt studied Journalism at Missouri University’s School of Journalism  
  and  played the part of a hitchhiker in the film Thelma and Louise. 
 
4.  ครูอ่านค า/วลี 1-7 ในหนังสือเรียน หน้า 73 Ex. 4 (to present new vocabulary and their 

synonyms) และให้นักเรียนจับคู่ค า/วลีเหล่านี้กับค า/วลีที่ขีดเส้นใต้ในบทอ่าน หน้า 72 ที่มี
ความหมายเหมือนกัน เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ จากนั้นให้นักเรียนอธิบายความหมายของค าที่พิมพ์
ตัวหนาในบทอ่าน 

 
  miracles - 1 wild - 4 thought up - 6  
  in common - 2 dropped out - 5 took off - 7 
  picture - 3  
5. ครูอ่านการใช้ too – enough ในหนังสือเรียน หน้า 73 Ex. 5 (to present too and enough) 

แล้วเขียนประโยค  John is old enough to drive a car. Peter is too young to drive a car. 
บนกระดาน และถามนักเรียนว่า Who can drive a car? (John) แล้วอธิบายว่า enough มี
ความหมายในเชิงบวก แต่ too มีความหมายในเชิงลบ และกระตุ้นให้นักเรียนบอกการใช้ too และ 
enough ในประโยค (adjective + enough, too + adjective)  

 จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านการใช้ too – enough ในหนังสือเรียนด้วยตนเอง และหาตัวอย่าง too – 
enough ในบทอ่าน หน้า 72 

 
   she wasn’t graceful enough 
   She just wasn’t organised enough! 
   her imagination was far too wild 
   he just wasn’t interested enough 
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6.  ครูอธิบายกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 73 Ex. 6 (to practise using too and enough) และท า
ข้อ 1 พร้อมกับนักเรียนเป็นตัวอย่าง จากนั้นให้นักเรียนท าข้อที่เหลือโดยเติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วย 
too หรือ enough ร่วมกับค าในวงเล็บ เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ 

 
  1.  too busy 4. enough qualifications 
  2.  too expensive 5. too late 
  3.  old enough 6. brave enough 
 
7. ครูให้นักเรียนอ่านตัวอย่างประโยค  question tags ในหนังสือเรียน หน้า 73 Ex. 7 (to present 

and practise question tags) แล้วบอกว่าเราสร้างประโยค question tags ในภาษาอังกฤษได้
อย่างไร ครูถามค าถามเพ่ือช่วยนักเรียนสรุปหลักการสร้างประโยค question tags เช่น Which 
verb form from the main clause do we use to form the question tag: the main verb 
or the auxiliary? If the verb in the main clause is in affirmative, which form is the 
verb in the question tag in: the affirmative or the negative? แล้วครูเฉลยค าตอบ และถาม
นักเรียนว่ามีโครงสร้างภาษาเช่นนี้ในภาษาไทยหรือไม่ 

 
  We form question tags with the auxiliary verb from the main sentence  
  and the appropriate subject pronoun. When the verb in the main  
  sentence is in the affirmative, the verb in the question tag is in the  

  negative. When the verb in the main sentence is in the negative, the 
verb in the question tag is in the affirmative. 

 
 จากนั้นครูให้นักเรียนเขียนประโยค question tags 5 ประโยค เกี่ยวกับบทอ่านในหน้า 72  เสร็จ

แล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน อ่านประโยคของตนเอง 
 
  Suggested Answer Key 
  J.K. Rowling used to be a secretary, didn’t she? 
  J.K. Rowling wanted to become a ballerina as a child, didn’t she? 
  J.K. Rowling wasn’t organised enough as a secretary, was she? 
  Brad Pitt worked as a fridge deliveryman, didn’t he? 
  Brad Pitt didn’t complete his degree in Journalism, did he? 
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8. นักเรียนอ่านการใช้ reflexive pronouns ในหนังสือเรียน หน้า 73 Ex. 8 (to present and 
practise reflexive pronouns) แล้วครูฝึกนักเรียนเกี่ยวกับ reflexive pronouns 

  e.g. T: they 
   S1: themselves 
   T: you, singular 
   S2: yourself, etc 

  1.  herself  3.  herself  5.  myself 
  2.  themselves  4.  ourselves  6.  yourself 
9.  ครูอธิบายกิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 73 Ex. 9 (to listen for specific information) พร้อมทั้ง

อ่านประโยค 1-5 ให้นักเรียนฟัง แล้วเปิด CD 2/Track 22 ให้นักเรียนฟัง แล้วเขียน T ถ้าประโยค
เป็นจริงตาม CD หรือเขียน F ถ้าประโยคไม่จริง ครูเปิด CD ให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง ถ้าจ าเป็น เสร็จ
แล้วครูตรวจค าตอบ 

 
  1.  F 2.  T 3.  T 4.  T 5.  F    
 

กิจกรรมรวบยอด 

1. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 73 Ex. 10 (to write a biography) โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 
3-4 คน เขียนประวัติสั้นๆ ของ Beatrix Potter ครูบอกนักเรียนให้ค้นคว้าข้อมูลในแต่ละย่อหน้าตาม
โครงร่างที่ก าหนดให้จากเว็บไซต์ท่ีให้มา ครูให้นักเรียนท างานในชั้นเรียนหรือมอบหมายให้เป็น
การบ้าน เสร็จแล้วครูตรวจงานเขียนของนักเรียน หรือครูอาจให้นักเรียนเขียนประวัติของ 

 นักประพันธ์ท่านอ่ืนก็ได้ 
 
  Suggested Answer Key 
  Beatrix Potter was born on 28th July, 1866. She was famous for her books about  
  Peter Rabbit. 
  Beatrix didn’t go to school. She was educated at home. She learnt reading,  
  writing, music and art. In 1893, Beatrix wrote about Peter Rabbit in a letter to  
  a young boy. When she published it, it was an overnight success. She wrote many  
  books and bought a farm in the Lake District. She married in 1913, and when she  
  died, in 1943, she left all her land to the National Trust.  
  Beatrix Potter was a talented writer and artist, whose books are still popular today. 
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2. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด (Workbook) Unit 7b หน้า 59 Exs. 1-5 
 
 
  Extension 
  Teacher’s Resource Pack & Tests: Module 7 หน้า 61 
  แบบฝึกไวยากรณ์ Extra Access: Units 16-18 
  หน้า 92-98 
 
 
 
8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
8.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
8.4 ประเมินผลการเขียนประวัติสั้นๆ ของบุคคล  

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 อินเทอร์เน็ต 

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



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 1                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง Job adverts           หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Profiles                  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 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ  
  คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด   1. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องท่ี 
   อยู่ในความสนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
  3 . พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้

ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 

2.  ความคิดรวบยอด 

รู้และเข้าใจภาษาแบบเป็นทางการที่ใช้ในการสมัครงานและหลักการเขียนจดหมายสมัครงาน ช่วยให้ใช้
ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ภาษาแบบเป็นทางการที่ใช้ในการสมัครงานได้  
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 อ่านเพื่อหาข้อมูลจ าเพาะได้  
3.3 เขียนจดหมายสมัครงานได้ 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (A) 
3.4 ใฝ่เรียนรู้ 



 

  
4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
5.2  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้            

กิจกรรมน าสู่การเรียน 

ครูถามนักเรียนว่าใครเคยท างาน (อาชีพ) มาแล้วบ้าง ครูให้นักเรียนที่เคยท างานมาแล้วเล่าเกี่ยวกับงาน 
ที่ตนเองท าให้เพื่อนในชั้นฟัง 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1.  ครูให้นักเรียนดูโฆษณาใน หนังสือเรียน หน้า 74 Ex. 1 (to read for context and specific 
information) แล้วกระตุ้นให้นักเรียนบอกว่าสามารถเห็นโฆษณาเหล่านี้ได้ที่ใด (a noticeboard, a 
newspaper, online etc) จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านโฆษณาอย่างรวดเร็วเพ่ือหาว่าต าแหน่งงานใดที่
ก าลังโฆษณา 

 
  Suggested Answer Key 
  You could see the adverts in a newspaper, magazine or on a website. They are  
  both job adverts. The first one is advertising for Activities Organisers for summer  
  camps, and the second one is advertising for a part-time shop assistant for a  
  summer camp shop. 

http://www.imageenvision.com/stock_clipart/details/0033-0812-1115-2455/olive_green_guy_character_standing_with_a_skeleton_key


 

2.  ครูให้เวลานักเรียนอ่านจดหมายสมัครงานในหนังสือเรียน  หน้า 74 Ex. 2 (to read for specific 
information) แล้วตอบค าถามท่ีก าหนดให้  

 
  It is for the part-time shop assistant job. It starts with ‘Dear Mrs  
  Brown’ and ends with ‘Yours sincerely’. 
3.  นักเรียนศึกษาการใช้ภาษาแบบเป็นทางการในหนังสือเรียน หน้า 74 หัวข้อ Learning to learn  
 แล้วครูกระตุ้นให้นักเรียนยกตัวอย่างเพ่ิมเติมในแต่ละหัวข้อ 
4.  ครูอธิบายกิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 74 Ex. 3 (to understand formal language used in 

letter writing) และท าข้อ 1 พร้อมกับนักเรียนเพ่ือเป็นตัวอย่าง (I want to apply – I am writing 
to apply) 

 แล้วให้นักเรียนท าข้อที่เหลือโดยหาประโยคจากจดหมายใน Ex. 2 ที่มีความหมายเหมือนกับประโยค
ที่ก าหนดให้ เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ 

 
  I want to apply = I am writing to apply 
  I haven’t worked before = I have no work experience 
  I’ve got what you need for the job = I feel these are suitable qualities  
  for the position 
  I’m free to see you = I am available for an interview 
  I want to hear from you = I look forward to hearing from you  
 5. ครูให้นักเรียนดูค าถามในหนังสือเรียน หน้า 74 Ex. 4 (to plan the content of a letter of 

application) แล้วตอบค าถามโดยจินตนาการว่านักเรียนต้องการเขียนจดหมายสมัครงานในโฆษณา
อีกชิ้นที่เหลือใน Ex. 1 จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบค าถามทีละข้อ 

 
  1.  Mr Smith 
  2.  to apply for the position of Activities Organiser 
  3. in Saturday’s Gazette 
  4.  I am a 17-year-old student, studying for my A levels. 
  5. I have experience as a babysitter. Over the last two years, I have looked  
   after three children now aged between 8-11 years old on a regular basis. 
  6. I am an enthusiastic and fun-loving person, and I have an energetic and  
   pleasant personality. 
  7. I am available for an interview in the evenings and at weekends. 



 

กิจกรรมรวบยอด 

1. นักเรียนท ากิจกรรมใน หนังสือเรียน หน้า 74 Ex. 5 (to write a letter of application) โดยใช้
ค าตอบของตนเองจาก Ex. 4 มาเขียนจดหมายสมัครงานตามโครงร่างที่ก าหนดให้ ครูให้เวลา
นักเรียนเขียนจดหมายในชั้นเรียนหรืออาจมอบหมายให้เป็นการบ้าน เมื่อเขียนเสร็จแล้วน าส่งให้ครู
ตรวจ 

 
  Suggested Answer Key 
  Dear Mr Smith, 
  I am writing to apply for the position of Activities Organiser, as advertised in  
  Saturday’s Gazette.  
  I am a seventeen-year-old student currently studying for my A levels. I have  
  experience working with children as a babysitter. Over the last two years, I  
  have looked after three children now aged between 8-11 years old on a  
  regular basis. I am an enthusiastic and fun-loving person and I have an  
  energetic and pleasant personality.   
  I am available for an interview in the evenings and at weekends. Thank you  
  for your consideration. I look forward to hearing from you. 
  Yours sincerely, 
  Ellen Taylor 
 
 

การเขียนจดหมายสมัครงาน 
  จดหมายสมัครงานถูกเขียนเพ่ือใช้ในการสมัครงาน โดยปกติจะมีรูปแบบที่เป็น  
  ทางการ โดยในย่อหน้าแรกเราจะให้เหตุผลที่เขียนจดหมายฉบับนี้มา และบอก  
  สถานที่ที่พบโฆษณารับสมัครงานประกาศไว้ ส่วนย่อหน้าที่ 2 เราจะเขียนบอก  
  ว่าตัวเราเป็นใคร มีคุณสมบัติ ประสบการณ์  คุณลักษณะ และทักษะอย่างไร และ 
  ย่อหน้าสุดท้าย เราจะบอกเวลาที่พร้อมจะให้สัมภาษณ์ และเขียนค าพูดลงท้าย  
  ในการเขียนจดหมายสมัครงาน ถ้าเรารู้จักชื่อบุคคลที่จะอ่านจดหมายของเรา  
  ให้เริ่มต้นจดหมายด้วย  Dear + นามสกุล (surname) และลงชื่อในจดหมายด้วย  
  Yours sincerely และชื่อเต็มของเรา (ชื่อ-สกุล) แต่ถ้าไม่รู้จักชื่อบุคคลที่จะอ่าน 
  จดหมายของเรา ให้เริ่มต้นจดหมายด้วย Dear Sir/Madam และลงชื่อในจดหมาย 
  ด้วย Yours faithfully และชื่อเต็มของเรา (ชื่อ-สกุล) 

http://www.imageenvision.com/stock_clipart/details/0033-0812-1115-2455/olive_green_guy_character_standing_with_a_skeleton_key


 

2. นักเรียนท ากิจกรรมใน แบบฝึกหัด (Workbook) Unit 7c หน้า 60-62 Exs. 1-6 
 
 
  Extension 
  Teacher’s Resource Pack & Tests: Portfolio Activities 
  หน้า 67 
    

 
 
 

8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
8.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
8.4 ประเมินผลการเขียนจดหมายสมัครงาน 

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 Access Class Audio CDs 3 ม. 3 (ประกอบหนังสือเรียน 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 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 2                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง Culture corner     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Profiles                     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 2.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้ 
  อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ตัวชี้วัด  2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา      

มาตรฐาน ต 2.2    เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
  กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ตัวชี้วัด 2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ 
   วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 
2.  ความคิดรวบยอด 

ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาว Maori ช่วยให้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของ
เจ้าของภาษา และเป็นพื้นฐานในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
  
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ค าศัพท์ต่อไปนี้ customs & traditions, original inhabitants, elements of nature, 

traditional costume, tattoos, war dance, special occasions, drawings, tribe ได้ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 เติมข้อมูลจากเรื่องที่อ่านลงในตารางให้สมบูรณ์และเขียนบันทึกสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้   
3.3 พูดเกี่ยวกับการ (เต้น) ร าแบบดั้งเดิมในประเทศไทยได้ 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (A) 
3.4 ใฝ่เรียนรู้ 
 



 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน  
  - การบรรยายเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
  - การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
   (ดนตรีนาฏศิลป์)  
3.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
5.2  ความสามารถในการคิด 
  -  การคิดวิเคราะห์ 
5.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้    

กิจกรรมน าสู่การเรียน 

ครใูห้นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน หน้า 75 แล้วเดาว่าบุคคลในภาพมาจากประเทศใด (New 
Zealand)  

และครูถามต่อว่า นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาบ้าง  
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 75 Ex. 1 (to predict the content of a text and to 
listen and read for specific information) โดยครูดึงความสนใจของนักเรียนมาที่ภาพ และเปิด 
CD 2/Track 23 ให้นักเรียนฟังส่วนหนึ่ง (ตัดทอนมา) แล้วกระตุ้นให้นักเรียนเดาค าตอบของค าถามที่
ก าหนดให้ จากนั้นครูเปิด CD 2/Track 23 ให้นักเรียนฟังและอ่านบทอ่านในหนังสือเรียนตามไปด้วย 
เพ่ือตรวจว่าการคาดเดาของนักเรียนถูกต้องหรือไม่ 



 

  The people are the Maori from New Zealand. They are dancing  

  because it is a special occasion. 
 
2. ครูอ่านวลีที่ก าหนดให้ในหนังสือเรียน หน้า 75 Ex. 2 (to paraphrase information in a text) ให้

นักเรียนฟัง และให้นักเรียนใช้วลีเหล่านี้แต่งประโยคเก่ียวกับชาว Maori เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ 
จากนั้นให้นักเรียนอธิบายความหมายของค าที่พิมพ์ตัวหนาในบทอ่าน 

  Suggested Answer Key 
  The Maori are the original inhabitants of New Zealand. 
  The haka is a Maori war dance. 
  Traditional Maori belts have designs on them to symbolise elements of nature. 
  Ta moko is the Maori word for tattoos. 
  Kakahu is the name of the traditional Maori costume. 
  The Maori still keep their customs and traditions alive.  
3. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 75 Ex. 3 (to scan a text for specific information 

and consolidate new vocabulary through translation) โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนบอกค าท่ี
เป็นภาษา Maori จากบทอ่าน 3 ค า แล้วครูเขียนบนกระดาน และให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าค า
ภาษา Maori เหล่านี้อ้างถึงค าใดในภาษาอังกฤษ ครูเขียนค านั้นๆ บนกระดาน จากนั้นถามนักเรียน
ว่าค าเหล่านี้เรียกว่าอย่างไรในภาษาไทย 

 
  haka – Maori war dance 
  kakahu – traditional Maori costume 
  ta moko – tattoos 
 
 
  Suggested Answer Key 
  Students’ own answers 
 
4. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 75 Ex. 4 (to reflect on a reading) โดยครูอ่านค าถาม

ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนเขียนตอบค าถาม  
 
 

http://www.imageenvision.com/stock_clipart/details/0033-0812-1115-2455/olive_green_guy_character_standing_with_a_skeleton_key
http://www.imageenvision.com/stock_clipart/details/0033-0812-1115-2455/olive_green_guy_character_standing_with_a_skeleton_key


 

 
  Suggested Answer Key 
  People should keep their customs and traditions alive because they  

 remind them where they come from and they remind them of the  
 history of their ancestors.  

  It is very important not to forget where you come from. 
5. ครูคัดลอกตารางจากหนังสือเรียน หน้า 75 Ex. 5 (to make notes from a text and to speak 

on a given topic using notes) ลงบนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันเติมข้อมูลจากบทอ่านลงใน
ตารางให้สมบูรณ์ จากนั้นให้นักเรียนคัดลอกตารางท่ีสมบูรณ์แล้วลงในสมุด แล้วใช้ข้อมูลในตาราง
เขียนบันทึกสั้นๆ เกี่ยวกับชาว Maori เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนหลายๆ คน พูดเก่ียวกับชาว 
Maori โดยใช้บันทึกของตนเอง 

 
  Suggested Answer Key 
 

Name the Maori people 
Where they live New Zealand 
Origin Polynesian 
Languages English, Maori 

Traditions 

a war dance they perform on special 
occasions, a costume that includes a grass 
skirt and a belt with designs on it related to 
the elements of nature, tattoos - men have 
them all over their faces, women have them 
on their chin and lips 

  The Maori people live in New Zealand, but they are originally from Polynesia.  
  They speak English and Maori. 
  They have many traditions. Their traditional dance is a war dance called the 
  haka, and they perform it on special occasions. Their traditional costume is  
  called kakahu and it includes a grass skirt and a special belt. The belts have  
  special designs on them that symbolise elements of nature. The Maori have  
  tattoos on their faces. The men have them all over their faces while the  
  women  have them on the lips and chins. 

http://www.imageenvision.com/stock_clipart/details/0033-0812-1115-2455/olive_green_guy_character_standing_with_a_skeleton_key
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กิจกรรมรวบยอด 

1. นักเรียนท ากิจกรรมใน หนังสือเรียน หน้า 75 Ex. 6 (to do a project on a local traditional 
dance) โดยแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน พูด/ศึกษาเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีในประเทศไทย 
เช่น การ ร าแบบดั้งเดิม ว่าการร านี้มีความหมายอย่างไร จะมีการร าเมื่อใด และผู้ร าจะสวมใส่เครื่อง
แต่งกายอย่างไร ครูให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ครูให้
นักเรียนออกมาน าเสนอให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียน  

 
  Suggested Answer Key 
  Theut Theung Dance or Kong yao Dance is a fun dance. This performance is  
  a dancing for male dancers, carrying the theut theung drum, and for the female  
  dancers. The male dancers play the drums along with other percussion instruments  
  such as the ching, chap, grap and mong, and perform the dance together with the  
  female dancers. You can see the Theut Theung Dance in the Thai parades during  
  special traditional events. 
  The male dancers wear medium-long pants, T-shirt, waistcloth and use a headscarf 
  tie the head. The female dancers wear phasin, blouse, breast cloth and put a  
  flower behind left ear. 

 
2. นักเรียนท า กิจกรรมในแบบฝึกหัด (Workbook) Unit 7d หน้า 63 Exs. 1-2 

 
 
  Extension 
  Teacher’s Resource Pack & Tests: Module 7 หน้า 62 
   
 
   
8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
8.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
8.4 ประเมินผลการพูดเกี่ยวกับการ (เต้น) ร าแบบดั้งเดิมในประเทศไทย 
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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 CD หนังสือ Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-3 

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



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 2                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง Have a seat, please.    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Profiles                  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 2.2    เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
  กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ตัวชี้วัด 2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ 
   วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 
2. ความคิดรวบยอด 

รู้และเข้าใจส านวนภาษาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งาน การอ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักการอ่าน ช่วยให้ใช้
ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ค าศัพท์ต่อไปนี้ have a seat, good at, give somebody a trail, honest, hardworking, 

reliable, trail ได้ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 อ่านเพื่อหาข้อมูลจ าเพาะได้ 

3.3 อ่านออกเสียงส านวนภาษาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งานและค าศัพท์ที่มีเสียง /е/ และ /æ/ ได้ 
3.4 แสดงบทบาทสมมติในการสัมภาษณ์งานได้ 
ด้านเจตคติ (A) 
3.5 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 



 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค  การออกเสียงสระเสียงยาว 
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน 
  - ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
  - การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม  
   ของเจ้าของภาษา  
  - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น บทบาทสมมติ  
  - การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
5.2  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

6.1  ใฝ่เรียนรู้  
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าสู่การเรียน 

ครูให้นักเรียนอ่านชื่อ Unit 7e ในหนังสือเรียน หน้า 76 และบอกว่าเราอาจจะพูด/ได้ยินประโยคนี้ที่ไหน 
และเม่ือไร จากนั้นให้นักเรียนคิดว่า Unit 7e น่าจะเก่ียวกับเรื่องอะไร 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1.  ครูเปิด CD 2/Track 24 ให้นักเรียนฟังส านวนภาษาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งานในหนังสือเรียน หน้า 76 
Ex. 1 (to present new vocabulary) โดยครูหยุด CD หลังจบแต่ละประโยค เพื่อให้นักเรียนออก
เสียงตาม ครูบอกให้นักเรียนตั้งใจฟังการออกเสียงสูง-ต่ าในประโยค              



 

2.  นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 76 Ex. 2 (to match speakers to utterances in a 
situational dialogue) โดยครูอธิบายว่าส านวนภาษาใน Ex. 1 มาจากบทสนทนาระหว่างผู้จ้างกับ
ผู้สมัครงาน  

 ให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือน ช่วยกันระบุว่าแต่ละประโยคใครเป็นผู้พูด จากนั้นครูเปิด CD 2/Track 25 
ให้นักเรียนฟังและอ่านบทสนทนาในหนังสือเรียนตามไปด้วย เพื่อตรวจค าตอบของตนเอง 

 
  Please have a seat. – employer 
  I’m also friendly and polite. – job applicant 
  It says here you’re good at Maths. – employer 
  Are you able to work on Saturdays? – employer 
  Yes, that’s not a problem. – job applicant 
  I think I’ll give you a trial. – employer 
  Come at 8:30. – employer 
3.  ครูให้นักเรียนอ่านบทสนทนาใน หนังสือเรียน หน้า 76 อีกครั้ง แล้วเติมประโยค 1-5 ใน Ex. 3 (to 

read for specific information) ให้สมบูรณ์ เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ จากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝึก
แสดงบทสนทนา  

 
  1.  a cashier 
  2.  honest, hardworking, reliable, friendly and polite 
  3.  Maths 
  4.  Saturdays 
  5.  on Monday, 8:30 
4.  นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 76 Ex. 4 (to consolidate new vocabulary through 

translation) โดยแปลประโยคใน Ex. 1 เป็นภาษาไทย ครูเน้นให้นักเรียนแปลด้วยส านวนภาษาท่ี
เทียบเท่ากับในภาษาไทยมากกว่าการแปลตรงตัว  

  Suggested Answer Key 
  Students’ own answers 
5.  ครูอธิบายกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 76 Ex. 5 (to understand the meaning of everyday 

English expressions) แล้วให้เวลานักเรียนอ่านบทสนทนาใน Ex. 2 และหาประโยคที่มีความหมาย
ตรงกับประโยค 1-6 ที่ก าหนดให้ เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบโดยสุ่มเรียกนักเรียนบางคนอ่านค าตอบ
ของตนเอง 
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  1.  Please, have a seat. 
  2.  Yes, that’s right. 
  3.  I’m actually top of my class. 
  4.  Yes, that’s no problem. 
  5.  I’m free on Monday, though. 
  6.  ... if all goes well ... 

6.  นักเรียนฝึกออกเสียงค าศัพท์ที่ออกเสียง  /е/ และ /æ/ ในหนังสือเรียน หน้า 76 Ex. 7 (to 

pronounce /е/, /æ/) โดยครูเปิด CD 2/Track 26 ให้นักเรียนฟังค าศัพท์ และท าเครื่องหมาย  
ในช่องที่ตรงกับเสียงที่ได้ยิน จากนั้นครูเปิด CD อีกครั้ง โดยหยุดทีละค าให้นักเรียนฟังและออกเสียง

ตาม จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียนบอกค าศัพท์ที่ออกเสียง /е/ และ /æ/ เพิ่มเติม 
 

 /е/ /æ/  /е/ /æ/ 

set   cattle   
sat   kettle   
bad   pet   
bed   pat   

 
 
  Suggested Answer Key 

  /е/: met, fed /æ/: hat, fat 
 

กิจกรรมรวบยอด 

1. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 76 Ex. 6 (to act out an interview) โดยครูให้นักเรียน
อ่านโฆษณาท่ีอยู่ด้านบนของหนังสือเรียน และอธิบายลักษณะงานในโฆษณา (e.g. a cashier is 
someone who takes payment for purchases) 

 จากนั้นครูให้นักเรียนจับคู่  แสดงบทบาทสมมติในการสัมภาษณ์งานในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งจาก
โฆษณา ครูเขียนโครงสร้างบทสนทนาให้นักเรียนดูบนกระดาน และกระตุ้นให้นักเรียนบอกส านวน
ภาษาท่ีใช้ในบทสนทนานี้ 

 
 
 

http://www.imageenvision.com/stock_clipart/details/0033-0812-1115-2455/olive_green_guy_character_standing_with_a_skeleton_key


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ครูสังเกตรอบๆ ชั้นเรียนขณะนักเรียนท ากิจกรรม และให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จ าเป็น แล้วครูสุ่ม

เรียกนักเรียนบางคู่ออกมาแสดงบทบาทสมมติที่หน้าชั้นเรียน 
 
  Suggested Answer Key 
  A:  Good morning. Please, have a seat. 
  B:  Good morning. Thank you. 
  A:  So, why do you want to be a store assistant, Jack? 
  B: Well, I’m honest, hardworking and reliable. I’m also friendly and polite. 
  A:  Are you able to work at weekends? 
  B:  Yes, that’s not a problem. 
  A:  Well, could you come for a couple of hours tomorrow? 
  B:  Absolutely. 
  A:  OK. Come at 8:30 and I’ll show you how everything works and,  
   if everything goes well, you can start next week. 
  B:  Thank you very much. 
 
2. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด (Workbook) Unit 7e หน้า 64-65 Exs. 1-5 โดยใน Ex. 3 ให้

นักเรียนฟัง Access Workbook Audio CD 3 ม. 3/Track 14 ประกอบการท ากิจกรรม 
 

  Extension 
  Teacher’s Resource Pack & Tests: Pairwork Activities  
  หน้า 65-66  

http://www.imageenvision.com/stock_clipart/details/0033-0812-1115-2455/olive_green_guy_character_standing_with_a_skeleton_key


 

8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
8.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    

8.4 สังเกตการอ่านออกเสียงส านวนภาษาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งานและค าศัพท์ที่มีเสียง /е/ และ /æ/ 
8.5 ประเมินผลการแสดงบทบาทสมมติในการสัมภาษณ์งาน 

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

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่ใน

ระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง 
แต่ผู้ฟังก็สามารถ

ฟังเข้าใจได ้

มีการหยุดเว้นช่วง
บ้าง แต่ผู้ฟังก็

สามารถเข้าใจสิ่งที่
พูดได ้

มีความพยายามอย่างจริงจังท่ี
จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ใช้ความ
พยายามอย่างมากท่ีจะพูด

เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่



 

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) 

ยังพอเข้าใจ 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

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



 

  
 

   Vocabulary 

Profiles 
bald (adj) หัวล้าน 
beard (n) เครา 
charming (adj) มีเสน่ห์ 
cunning (adj) เจ้าเล่ห์ , ฉลาดแกมโกง 
fair (adj) (ผม) สีอ่อน 
frightening (adj) น่ากลัว 
full (adj) (ริมฝีปาก) หนาและใหญ่ 
funnier (adj) มีอารมณ์ขัน 
in his late twenties (phr) มีอายุระหว่าง 27-29 ปี 
in his mid forties (phr) มีอายุระหว่าง 44-46 ปี  
likeable (adj) น่าพอใจ, น่าดู, น่าชื่นชม 
messy (adj) ไม่เรียบร้อย , ยุ่งเหยิง 
middle-aged (adj) มีอายุระหว่าง 40-60 ปี  
moustache (n) หนวด 
(of) medium height (phr) ความสูงปานกลาง 
oval (adj) ( หน้า) รูปไข่ 
pale (adj) (ผิว) ซีด 
plump (adj) (รูปร่าง) ท้วม 
pointed (adj) (จมูก) แหลม 
round (adj) (หน้า) กลม 
scary (adj) น่ากลัว 
skinny (adj) ผอมมาก 
sociable (adj) เข้ากับคนง่าย 
spiky (adj) (ทรงผม) ตั้ง  
straight (adj) (ผม) ตรง 
tattoo (n) รอยสัก 
well-built (adj) มีรูปร่างใหญ่และแข็งแรง 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมดา้นภาษาและวฒันธรรม 



 

7a Same but different 
all three of these (phr) ทั้งสาม 
at first sight (phr) (เมื่อ) แรกเห็น 
eventually (adv) ในที่สุด 
have in common (phr) มีลักษณะเหมือนกัน 
headscarf (n) ผ้าคลุมศีรษะ, ผ้าโพกหัว 
How is this possible? (phr) มันเป็นไปได้อย่างไร 
inventions (n) สิ่งประดิษฐ์ 
inventor (n) นักประดิษฐ์ 
it eventually becomes clear that (phr) ในที่สุดก็เป็นที่แน่ชัดว่า 
messy (adj) (ผม) ยุ่ง 
nutty (adj) บ้า 
pale skin (n) ผิวขาวซีด 
pirate ship (n) เรือโจรสลัด 
transform into (v) เปลี่ยนเป็น 
trilogy (n) ภาพยนตร์ที่มีสามตอนต่อเนื่องกัน 
 
7b Success 
achievement (n) ความส าเร็จ 
afford (v) สามารถซื้อได้ 
ambition (n) ความทะเยอทะยาน 
billionaire (n) มหาเศรษฐี 
charity work (n) งานการกุศล 
comment (n) ความเห็น 
could she ever picture herself (phr) คุณเคยจินตนาการว่าตัวเอง... 
disorganised (adj) ไม่เก่งด้านการจัดการ 
drop out (phr v) ออกจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก่อนเรียนจบ 
dull paperwork (n) งานเอกสารที่น่าเบื่อ 
fridge deliveryman (phr) คนส่งตู้เย็นเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อ 
get a degree (phr) ได้รับปริญญา 
get a place (phr) ได้รับโอกาสที่จะเรียน 
graceful (adj) อ่อนช้อย 



 

have a big family (phr) มีพ่ีน้องมาก 
have a successful career (phr) ประสบความส าเร็จในอาชีพ 
have little in common with (phr) เหมือนกันเล็กน้อย 
hitchhiker (n) คนทีโ่บกรถเพ่ือขออาศัยโดยสารรถผู้อื่น 
in any case (phr) นอกจากนั้น, อย่างไรก็ตาม 
is far too wild (phr) สร้างสรรค์มาก, เป็นอิสระมาก 
life’s turns (phr) จุดเปลี่ยนของชีวิต 
limousine driver (phr) คนขับรถลีมูซีน (รถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีกระจกกั้นระหว่าง 
 ที่นั่งคนขับกับที่นั่งของผู้โดยสาร) 
live overseas (phr) อาศัยอยู่ในต่างประเทศ 
miracle (n) ปาฏิหาริย์  
playing a number of small parts (phr) การเล่นเป็นตัวประกอบหลายครั้ง 
post (n) ต าแหน่งการงาน  
take off (phr v) ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วหรือกะทันหัน 
the main character (phr) ตัวแสดงหลัก 
think up (phr v) คิดข้ึนมา 
third world countries (phr) ประเทศโลกท่ีสาม 
travel around the world (phr) เดินทางไปรอบโลก   
where life will take you (phr) ชีวิตจะเป็นอย่างไรในอนาคต 
win awards (phr) ได้รับรางวัล 
wild (adj) ไม่มีการควบคุม , อิสระ 
wizardry (n) การใช้เวทมนตร์คาถา  
 
7c Job adverts 
advantage (n) ข้อได้เปรียบ 
apply in writing (phr) เขียนจดหมายสมัครงาน 
as advertised (phr) ตามท่ีลงโฆษณา 
available (adj) สะดวก  
desirable (adj) เป็นที่ต้องการ 
energetic (adj) กระฉับกระเฉง 
for at least (phr) อย่างน้อยท่ีสุด 
full training is provided (phr) มีการฝึกอบรมให้ 



 

GCSE (General Certificate of Secondary Education) การสอบวัดผลความรู้และความสามารถของ  
 นักเรียนเมื่อมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ในประเทศอังกฤษ 
hardworking (adj) ขยัน 
honest (adj) ซื่อสัตย์ 
I am available for an interview (phr) ฉันสะดวกให้สัมภาษณ์ 
I am writing to apply (phr) ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อสมัครงาน 
I expect to do well (phr) ฉันเชื่อว่าฉันจะท าได้ดี 
I feel these are suitable qualities for the position (phr) ฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ 
 เหมาะสมส าหรับต าแหน่งนี้ 
I have no work experience (phr) ฉันไม่มีประสบการณ์การท างาน 
I look forward to hearing from you. (phr) ฉันจะรอการติดต่อจากคุณ 
part-time shop assistant (n) พนักงานขายของในร้านซึ่งท างานไม่เต็มเวลา 
personality (n) บุคลิกลักษณะ 
 
pleasant (adj) เป็นมิตร, น่าคบ 
previous (adj) ก่อน 
previous experience (n) มีประสบการณ์ (การท างาน) มาก่อน 
reliable (adj) เชื่อถือได้ 
suitable qualities (n) คุณสมบัติที่เหมาะสม 
 
7d Culture corner 
costume (n) เครื่องแต่งกายตามประเพณี 
elements of nature (phr) ส่วนประกอบพื้นฐานทางธรรมชาติ  
follow a European lifestyle (phr) มีวิถีชีวิตแบบชาวยุโรป 
impressive (adj) ซึ่งน่าประทับใจ  
inhabitants (n) ผู้อาศัย, พลเมือง 
keep the customs and traditions alive (phr) รักษาเครื่องแต่งกายและขนบธรรมเนียมให้คงอยู่ 
occasion (n) โอกาส , เหตุการณ์พิเศษหรือส าคัญ 
original (adj) ดั้งเดิม 
perform (v) แสดง 
represent (v) แสดงให้เห็น  
traditions (n) ขนบธรรมเนียม  



 

tribe (n) เผ่า  
unique (adj) มีลักษณะเฉพาะ 
war dance (n) การเต้นระบ าของชนเผ่าก่อนสงครามหรือหลังจากรบชนะ  

 
7e Have a seat, please. 
a couple of hours (phr) 2 หรือ 2-3 ชั่วโมง (a few hours) 
absolutely (adv) อย่างแน่นอน 
actually (adv) ตามความเป็นจริง 
Are you able to work on Saturdays? (phr) คุณสามารถท างานในวันเสาร์ได้ไหม 
good at (adj) เก่ง 
I think I’ll give you a trial. (phr) ผมคิดว่าผมจะให้คุณทดลองงาน 
if all goes well (phr) ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี 
Please have a seat. (phr) เชิญนั่ง 
That’s not a problem. (phr) นั่นไม่เป็นปัญหา 
top of my class (phr) เก่งที่สุดในชั้นเรียน 
trial (n) การทดลอง 
 
7f Curricular Cut 
by the end of (phr) (of a period of time) เมื่อสิ้นสุดสมัย 
certain (adj) แน่นอน 
chimney sweeps (n) คนท าความสะอาดปล่องไฟ  
coal mines (n) เหมืองถ่าน 
coal trucks (n) รถขนถ่าน 
cotton factories (n) โรงงานผลิตฝ้าย 
cruel (adj) ทารุณ 
disobey (v) ไม่เชื่อฟัง 
free schools (n) โรงเรียนที่เข้าไปเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
health problems (n) ปัญหาด้านสุขภาพ 
honest (adj) ซื่อสัตย์ 
in unhealthy conditions (phr) ในสภาวะที่สุขภาพไม่แข็งแรง 
logical (adj) มีเหตุผล 
orphans (n) เด็กก าพร้า 



 

promise (v) ให้สัญญา 
separate into pieces (phr) แบ่งออกเป็นชิ้นๆ 
street children (n) เด็กๆ ซึ่งอาศัยอยู่ตามถนน 
thread (n) เส้นด้าย 
very low wages (phr) ค่าจ้างที่น้อยมาก 
Victorian times (phr) สมัย สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (1837-1901) 
 
   Grammar 

Unit 7a 
 Comparative of adjectives (comparative & superlative forms) 

 การใช้  
  - เราใช้การเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) เพื่อเปรียบเทียบคน 2 คน สิ่งของ 2 สิ่ง  สถานที่ 2 
แห่งเป็นต้น โดยใช้ than ตามหลังค าคุณศัพท์ข้ันกว่า เช่น 
    Janet is taller than Paul. 
  - เราใช้การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (superlative) เพื่อเปรียบเทียบคน 1 คน สิ่งของ 1 สิ่ง เป็นต้น  
   จากจ านวนทั้งหมด เช่น  
    Danny is the tallest boy in the class. 
  หมายเหตุ เราใช้ (not) as + adjective + as เพ่ือแสดงว่าคน 2 คน หรือสิ่งของ 2 สิ่ง (ไม)่ 
เหมือนกัน เช่น The white bag is (not) as expensive as the brown one. 

 การสร้างค าคุณศัพท์เปรียบเทียบ 
  - ค าคุณศัพท์ที่มี 1 พยางค์ และ 2 พยางค์ ในขั้นกว่าจะเติม -er และข้ันสูงสุดเติม -est เช่น 
    big – bigger – biggest  
  - ค าคุณศัพท์ที่มีมากกว่า 2 พยางค์ ในขั้นกว่าจะเติม more และข้ันสูงสุดเติม the most เช่น 
    expensive – more expensive – the most expensive 
  - ค าคุณศัพท์บางค าที่มี 2 พยางค์ เช่น  clever, narrow, gentle, friendly ในขั้นกว่าและข้ันสูงสุด 
   จะเติม -er/-est หรือ more/most ก็ได้ เช่น 
    friendly – friendlier – friendliest 
    friendly – more friendly – most friendly 

 การสะกดค า 
  - ค าคุณศัพท์ที่มี 1 พยางค์ ลงท้ายด้วย -e ให้เติม -r ในขั้นกว่า และเติม -st ในขั้นสูงสุด เช่น 
    simple – simpler – simplest 



 

  - ค าคุณศัพท์ที่มี 1 พยางค์ ลงท้ายด้วยสระ 1 ตัว + พยัญชนะ 1 ตัว  ให้เพ่ิมพยัญชนะตัวสุดท้ายอีก 1 
ตัวแล้วจึงเติม -er/-est เช่น 
    fat – fatter – fattest 
 
  - ค าคุณศัพท์ที่มี 2 พยางค์ ลงท้ายด้วย  -ly หรือ -y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -er/-est เช่น 
    happy – happier – happiest 

 Irregular form 
  - very + adjective/adverb เช่น 
    It’s very dark in here. 
  - much + comparative เช่น 
    This dress is much more colourful than the other one. 
  - (not) as + adjective/adverb + as เช่น 
    He’s as quiet as a mouse.  
    She isn’t as beautiful as her friend. 
  - a bit + comparative เช่น 
    It’s a bit warmer today than yesterday. 
 
Unit 7b 
 Too – Enough  

 too + adjective/adverb + to-infinitive (to-ค ากริยาช่องที่ 1)  
  - too อยู่หน้าค าคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์ในประโยคจะมีความหมายในเชิงลบ และแสดงว่ามีจ านวน  
   หรือปริมาณของบางสิ่งบางอย่างมากกว่าที่ต้องการ เช่น  
    The sea is too cold to swim in. (I can’t swim in it.) 
    Ricky is too young to drive. (He isn’t allowed to drive. He’s too young.) 
 
 adjective/adverb + enough 
 enough + noun (ค านาม) 
   
  - enough จะอยู่หลังค าคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์ แต่จะอยู่ก่อนค านาม จะมีความหมายในเชิงบวก  
   และแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างมากเท่าท่ีต้องการหรือจ าเป็น เช่น 
    The cheetah is fast enough to catch a zebra. (It can catch it.) 
    Sheila’s fast enough to finish the race first. (She can finish the race first.) 

+ to-infinitive (to-ค ากริยาช่องท่ี 1) 



 

    We’ve got enough money to redecorate the house. (We can redecorate the house.) 
 
 Question tags 

  - question tags เป็นค าถามสั้นๆ ที่อยู่ท้ายประโยค มักใช้ในค าพูดเมื่อต้องการยืนยันบางสิ่งบางอย่าง  
   หรือเมื่อต้องการค้นหาว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นจริงหรือไม่  
  - เราสร้าง question tags ด้วยกริยาช่วยและสรรพนามที่ท าหน้าที่เป็นประธาน โดยใช้กริยาช่วยที่อยู่ 
   ในประโยค หรือถ้าไม่มีให้ใช้ do/does เมื่อเป็นประโยค present simple หรือใช้ did เมื่อเป็น
ประโยค  past simple เช่น Dan doesn’t like cats, does he? 
  - หลังประโยคบอกเล่าจะใช้ tag ค าถามในรูปปฏิเสธ และหลังประโยคปฏิเสธจะใช้ tag ค าถามในรูป 
   บอกเล่า เช่น  
    She plays in the team, doesn’t she? 
    He didn’t win the race, did he? 

 หมายเหตุ  - Let’s มี tag เป็น shall we? เช่น 
       Let’s watch a film, shall we? 
     - Let me/him มี tag เป็น will you/won’t you? 
       You’ll let me borrow your car, won’t you? 
     - I have (เป็นเจ้าของ) มี tag เป็น haven’t I? แต ่
      I have (เป็นส านวน) มี tag เป็น don’t I? เช่น 
       He has a car, hasn’t he? (เป็นเจ้าของ) 
       He had a nice time, didn’t he? (เป็นส านวน) 
     - This/That มี tag เป็น isn’t it? เช่น 
       This is a good book, isn’t it? 
     - I am มี tag เป็น aren’t I? เช่น 
       I am right, aren’t? 
     - ประโยคค าสั่งในรูปปฏิเสธ มี question tag เป็น will you? เช่น 
       Don’t leave the door unlocked, will you? 
 
 
 
 
 



 

 Reflexive pronouns 

   
   he – himself  I – myself   
   she – herself  we – ourselves 
   it – itself  you – yourselves 
   you – yourself  they – themselves 

   
  - เราใช้ reflexive pronouns กับค ากริยา เช่น behave, burn, cut, enjoy, hurt, introduce, 
kill, look at, teach หรือค าบุพบท เมื่อประธานและกรรมคือคนคนเดียวกัน เช่น 
    I (ประธาน) burnt myself (กรรม) when I touched the iron. 
  - เราใช้ reflexive pronouns กับค าบุพบท by เมื่อหมายถึง โดยล าพัง/ปราศจากกลุ่ม เช่น 
    She spent her weekend by herself/on her own. 
  - เราใช้ reflexive pronouns ในส านวนต่อไปนี้ enjoy yourself (have a good time), behave 
yourself (be good), help yourself (you are welcome to take something if you want) เช่น 
    Help yourself to some food. 
  - เราใช้ reflexive pronouns เพ่ือเน้นประธานหรือกรรมของประโยค เช่น 
    I wrote this essay myself. (I wrote this essay. Nobody else wrote it.) 
    Bob met Hillary Swank herself. (Bob met Hillary Swank, not somebody else.) 

  หมายเหตุ - ปกติเราจะไม่ใช้ reflexive pronouns กับค ากริยา concentrate, feel, meet, 
relax เช่น You need to relax. (ไม่ใช้ You need to relax yourself.) 
     - reflexive pronouns จะใช้กับค ากริยา dress, wash, shave เมื่อต้องการแสดงว่า
บางคนท าบางสิ่งบางอย่างด้วยความพยายามมาก เช่น 
       Although she is only three years old, she manages to dress herself. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Culture 

Unit 7a 

Johnny Depp 

จอห์นนี คริสโตเฟอร์ เดปป์ที่ 2 (John Christopher Depp II) 
เกิดเม่ือวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 1963 เป็นนักแสดงชาวอเมริกัน เขาเข้าสู่
วงการแสดงจากการแนะน าให้รู้จักกับ นิโคลัส เคจ และเริ่มแสดง
ภาพยนตร์เรื่องแรกในปี ค.ศ. 1984 โดยเป็นตัวประกอบในเรื่อง 
Nightmare on Elm Street เขาเริ่มมีบทน าครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง 
Edward Scisserhands (ชื่อไทย เอ็ดเวิร์ด มือกรรไกร) ในปี ค.ศ. 1990 
ซึ่งก ากับโดยทิม เบอร์ตัน หลังจากนั้นเขากับทิม เบอร์ตันได้มีผลงาน
ร่วมกันอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Ed Wood (1994), Sleepy Hollow'  

(1999), Charlie and the Chocolate Factory (2005), Corpse Bride (2005) และ Sweeney Todd 
จนกระท่ังใน 
ปี ค.ศ. 2003 เขาได้รับบทกัปตันแจ็ค สแปร์โรว์ ในภาพยนตร์ของวอลต์ ดิสนีย์ เรื่อง Pirates of the 
Caribbean: The Curse of the Black Pearl ภาพยนตร์ประสบความส าเร็จอย่างสูง และเขาได้รับการเสนอ
ชื่อเข้าชิงรางวัล ออสการ์ รางวัลลูกโลกทองค า รางวัลบาฟต้า และรางวัลนักแสดงน ายอดเยี่ยมจากรางวัลแซกอ
วอร์ด จากบทกัปตันแจ็ค สแปร์โรว์ และส่งให้เขากลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงแถวหน้า 
 

ที่มา:  http://th.wikipedia.org/wiki/johnnydepp 
 
 

Unit 7b 

J.K. Rowling 

โจแอนน์ โจ โรว์ลิ่ง (Joanne Jo Rowling) หรือท่ีรู้จักในนาม  
เจ. เค. โรว์ลิ่ง ผู้แต่งวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ เธอเกิดเม่ือวันที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ในครอบครัวของนักอ่าน หลังจากเรียนจบเธอได้
งานเป็นเลขานุการองค์การนิรโทษกรรมระหว่างประเทศ ในปี ค.ศ. 1990 
ขณะที่อยู่บนรถไฟเธอก็แว่บความคิดเก่ียวกับเด็กก าพร้าผู้ค้นพบว่าเขาคือ
พ่อมด เธอรีบบันทึกความคิดนี้ลงบนกระดาษทันที และนี่คือจุดเริ่มต้นของ
แฮร์รี่ พอตเตอร์  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A4%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/Pirates_of_the_Caribbean:_The_Curse_of_the_Black_Pearl
http://th.wikipedia.org/wiki/Pirates_of_the_Caribbean:_The_Curse_of_the_Black_Pearl
http://th.wikipedia.org/wiki/johnnydepp


 

ต่อมาเธอย้ายไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โปรตุเกส และได้แต่งงานกับนักหนังสือพิมพ์ชาวโปรตุเกส เธอมีลูก
สาวหนึ่งคนชื่อเจสสิก้า ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกัน และเธอก็ย้ายไปอยู่สกอตแลนด์พร้อมกับลูกสาว ระหว่างที่
เธอกลายเป็นคนว่างงานและเลี้ยงชีพด้วยเงินช่วยเหลือของรัฐบาล เธอใช้เวลาว่างเขียนนวนิยายเกี่ยวกับ
เด็กชายพ่อมดที่เริ่มไว้จนจบ ผลงานเล่มแรกของเธอได้ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1997 และท้ังโลกก็ได้รู้จักกับ
แฮร์รี่ พอตเตอร์  
 

ที่มา:  http://th.wikipedia.org/wiki/jkrowling 
 
Brad Pitt 

วิลเลี่ยม แบรดลีย์ พิตต์ (William Bradley Pitt) เป็นนักแสดง
ชาวอเมริกัน เกิดเม่ือวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2506 ที่รัฐโอกลาโฮมา ชีวิต
วัยเด็กของเขาไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเด็กคนอ่ืนๆ หลังจบไฮสคูลเขา
ย้ายไปเรียนวารสารศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ในสาขาเกี่ยวกับ
หนังสือพิมพ์และโฆษณา ในช่วงที่เรียนอยู่เขาไปสมัครเป็นนายแบบที่
บริษัทโมเดลลิ่งแห่งหนึ่ง และได้รับการติดต่อให้โฆษณากางเกงยีนส์ 
ลีวายส์ลงในนิตยสาร หลังจากนั้นก็มีงานโฆษณาติดต่อเข้ามาเรื่อยๆ 
จนกระท่ังเขาออกจากมหาวิทยาลัยและย้ายไปที่แคลิฟอร์เนีย เขาท างาน  

เป็นคนขับรถลิมูซีน หรือไม่ก็สวมชุดเป็นการ์ตูนมาสค็อตต้อนรับเด็กๆ ให้เครือร้านไก่ทอดชื่อดังในช่วงที่ยังไม่มี
ชื่อเสียง แล้วชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาได้รับบทในเรื่อง Thelma & Louise เขาเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง
รางวัลลูกโลกทองค าจากเรื่อง Legends of the Fall เมื่อปี ค.ศ. 1994 และได้รับรางวัลออสการ์จาก
ภาพยนตร์เรื่อง 12 Monkeys (1995) ซึ่งเป็นปีเดียวกับท่ีนิตยสารพีเพิลระบุชื่อเขาเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุด (ที่ยัง
มีชีวิตอยู่)  
                                                                                                                            

    ที่มา:  http://th.wikipedia.org/wiki/bradpitt 
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Unit 7f 
Queen Victoria 

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย พระราชินีอังกฤษในช่วงระหว่าง 
20 มิถุนายน ค.ศ. 1837 - 22 มกราคม ค.ศ. 1901 ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์อังกฤษที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ 
พระองค์ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายอัลเบิร์ต ซึ่งทรงเป็นพระญาติ
ชั้นที่หนึ่ง เจ้าชายอัลเบิร์ตทรงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะเจ้าชายพระราช
สวาม ี(Prince Consort) แม้ว่าจะไม่ได้ทรงรับการสถาปนาเป็นทางการ 
พระองค์มิทรงเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลสมเด็จพระราชินีอย่างใกล้ชิด  แต่ยังเป็นที่
ปรึกษาทางด้านการเมืองคนส าคัญแทนลอร์ดเมลเบิร์น (นายกรัฐมนตรี
สังกัด 

พรรควิก ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีอิทธิพลต่อชีวิตอันอ่อนประสบการณ์ทางการเมืองของสมเด็จพระราชินีนาถ
วิกตอเรีย) อีกด้วย เมื่อเจ้าชายอัลเบิร์ตสิ้นพระชนม์ได้สร้างความโทมนัสอย่างแสนสาหัสให้กับสมเด็จพระราชินี
นาถวิกตอเรีย ซึ่งทรงตกอยู่ในสภาพการไว้ทุกข์ก่ึงถาวรและฉลองพระองค์เป็นสีด าตลอดพระชนม์ชีพที่เหลือ  
พระองค์ทรงหลีกเลี่ยงการปรากฏองค์ในที่สาธารณะ ซึ่งการหลบพระองค์จากสาธารณชนท าให้ทรงมีพระนาม
เรียกว่า “แม่หม้ายแห่งวินด์เซอร์” 

ในสมัยที่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ อังกฤษในช่วงนั้นถือว่าเป็นยุคที่
เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก มีการออกล่าอาณานิคมหลายประเทศ ในปี พ.ศ. 2398 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
วิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรได้ทรงแต่งตั้งให้เซอร์ จอห์น เบาว์ริง เป็นราชทูตเชิญพระราชสารและเครื่อง
ราชบรรณาการเข้ามาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชักชวนให้ประเทศไทย  (กรุงสยามในสมัย
นั้น) ท าหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี ซึ่งก็คือสนธิสัญญาเบาว์ริง 
 

ที่มา:  http://sawasdeelondon.blogspot.com/2010/01/blog-post_09.html 
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