
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  It’s fun! 

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

1. มาตรฐานการเรียนรู้  

 มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด  2. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 

 มาตรฐาน  ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 

 ตัวชี้วัด 2. การจับใจความส าคัญ /แก่นสาระ การวิเคราะห์ความ /เรื่อง/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจ 
เช่น ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง 

มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 
  อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ตัวชี้วัด 2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
 3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ   

 มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา 

  และวัฒนธรรมของไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  ตัวชี้วัด 1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 

      ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

   2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ 

      วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 
2. ความคิดรวบยอด  

รู้และเข้าใจค าศัพท์เก่ียวกับกีฬาเอ็กซ์ตรีม โอลิมปิก ประเภทของดนตรี ประเภทของภาพยนตร์ ส านวน
ภาษาท่ีใช้ในการซื้อตั๋วภาพยนตร์ ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเอ็กซ์ตรีม เทศกาล Glastonbury Festival ในประเทศ
อังกฤษ การใช้ดนตรีประกอบภาพยนตร์ การอ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักการอ่าน การใช้ positions of 



movement, some/any/no/every and compounds และหลักการเขียนบทวิจารณ์อัลบั้มเพลง ช่วยให้ใช้
ภาษา 
ในการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  เข้าใจและตีความสื่อท่ีไม่ใช่ 
ความเรียงได้ถูกต้อง และเกิดความเข้าใจความเป็นมา ภูมิหลัง และบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
 
3. สาระการเรียนรู้  

3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ าในประโยค  การออกเสียงสระเสียงยาว สระประสม 
  - การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพบุคคล สัตว์ สิ่งของ  
   สถานที่  
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
  - การบอกเส้นทาง  
  - การบรรยายเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การเล่นกีฬา การฟังเพลง  
  - การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม  
   ของเจ้าของภาษา  
  - ประเพณีของเจ้าของภาษา  
  - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น บทบาทสมมติ 
  - การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
   (พลศึกษา) 
  - การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 
 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

4.1 ความสามารถในการสื่อสาร  
4.2 ความสามารถในการคิด 
  -  การคิดวิเคราะห์  
4.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
          



5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

5.1 ใฝ่เรียนรู้   
 

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

6.1 การเขียนแบบทดสอบความรู้ (quiz) เกี่ยวกับโอลิมปิกเกมส์ 
6.2 การพูดบอกเส้นทาง 
6.3 การเขียนบทวิจารณ์อัลบั้มเพลงที่ชื่นชอบ 
6.4 การพูดและเขียนน าเสนอเก่ียวกับเทศกาลในประเทศไทย  

6.5 การออกเสียงส านวนภาษาท่ีใช้ในการซื้อตั๋วภาพยนตร์และค าศัพท์ที่มีเสียง // และ /οʊ/ 
6.6 การแสดงบทบาทสมมติในการซื้อตั๋วภาพยนตร์ 
6.7 การพูดบรรยายฉากภาพยนตร์พร้อมเพลงประกอบ 
 

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 าในประโยค  การออกเสียงสระเสียงยาว สระประสม 
  - การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพบุคคล สัตว์ สิ่งของ  
   สถานที่  
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
  - การบอกเส้นทาง  
  - การบรรยายเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การเล่นกีฬา การฟังเพลง  
  - การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม  
   ของเจ้าของภาษา  
  - ประเพณีของเจ้าของภาษา  
  - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น บทบาทสมมติ 
  - การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
   (พลศึกษา) 
  - การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  



8.2 กิจกรรมรวบยอด 
- การเขียนแบบทดสอบความรู้ (quiz) เกี่ยวกับโอลิมปิกเกมส์ 
- การพูดบอกเส้นทาง 
- การเขียนบทวิจารณ์อัลบั้มเพลงที่ชื่นชอบ 
- การพูดและเขียนน าเสนอเก่ียวกับเทศกาลในประเทศไทย  

- การออกเสียงส านวนภาษาท่ีใช้ในการซื้อตั๋วภาพยนตร์และค าศัพท์ที่มีเสียง // และ /οʊ/ 
- การ แสดงบทบาทสมมติในการซื้อตั๋วภาพยนตร์ 
- การ พูดบรรยายฉากภาพยนตร์พร้อมเพลงประกอบ 

 
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 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 13 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 2                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง Extreme sports          หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 It’s fun                  เวลา  3 ชั่วโมง 
 ชั้น ม.3/1 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/2 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/3 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/4 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา 

  และวัฒนธรรมของไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  ตัวชี้วัด 1. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิด 

      ต่างๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

   2. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และ 

      วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
 

2. ความคิดรวบยอด 

รู้และเข้าใจค าศัพท์เก่ียวกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมและโอลิมปิก ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมบางประเภท  
ช่วยให้ใช้ภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวได้อย่างเหมาะสมทั้งการพูดและเขียน  
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ค าศัพท์เก่ียวกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมและโอลิมปิกเกมส์ได้ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 อ่านเพื่อหาข้อมูลจ าเพาะได ้
3.3 ใช้ -ing form, the infinitive, would rather – had better ได้ถูกต้อง 
3.4 เขียนแบบทดสอบความรู้ (quiz) เกี่ยวกับโอลิมปิกเกมส์ได้  
ด้านเจตคติ (A) 
3.5 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 



 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - การบรรยายเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การเล่นกีฬา 
  - การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
   (พลศึกษา)  
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 

1. นักเรียนท าแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนโดยใช้ Self Check ในหนังสือเรียน หน้า 108 
2. ครูใหน้ักเรียนดูชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 10: It’s fun! ในหนังสือเรียน หน้า 99 แล้วบอกว่าหมายความ

ว่าอย่างไร และนักเรียนคิดว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้น่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร ครูให้นักเรียนเปิดดู
เนื้อหาในหนังสือเรียน หน้า 100-107 อย่างคร่าวๆ 

 
  Suggested Answer Key 
  The title refers to sports and entertainment. We’ll learn about different  
  sports& types of entertainment.   
 
3. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 นี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

 video games, sports, music, films 

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


 

 prepositions of movement 
 some/any/no/every + compounds 
 -ing form/(to) -infinitive 
 would rather/had better 
 buying tickets at the cinema 
 festivals 
 a CD review 

4. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 99 หัวข้อ Find the page numbers for โดยหาว่า a 
quiz,  
a list of screening times และ video game screen shots อยู่ในหนังสือเรียนหน้าใด เมื่อหาพบ
แล้วครูถามค าถามเก่ียวกับหัวข้อดังกล่าวเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน   

  

  a quiz (p. 101) How much do you know about the Olympics?  
  Where could you see a quiz like this? 

  a list of screening times (p. 106) How often do you go to the cinema?  
  What types of films do you like to see? What was the last film you saw? 

  video game screen shots (p. 102) Do you play video games? Why (not)?  
  Which ones? How often? 
 
5. ครูดึงความสนใจของนักเรียนมาที่ภาพในหนังสือเรียน หน้า 99 แล้วเปิด CD 3/Track 11 โดยหยุดที

ละค า/วลีเพื่อให้นักเรียนฟังและออกเสียงค า/วลีเกี่ยวกับกีฬา แล้วให้นักเรียนแปลค า/วลีเหล่านี้เป็น
ภาษาไทย จากนั้นครูเริ่มการอภิปรายเกี่ยวกับกีฬา โดยให้นักเรียนดูกีฬาในภาพอีกครั้งและตอบ
ค าถามท่ีก าหนดให้  

 
  team sports:  basketball   
  individual sports:  ice skating, the javelin, horse riding, the pole vault,  
  weightlifting, kitesurfing, gymnastic, and snowbiking  
  extreme sports:  kitesurfing and snowbiking   
  violent sports:  boxing 
 



 

6. ครูอ่านค าศัพท์สถานที่ซึ่งอยู่ด้านล่างของหนังสือเรียน หน้า 99 ให้นักเรียนฟัง และอธิบาย
ความหมายของค าที่นักเรียนไม่รู้ จากนั้นให้นักเรียนบอกว่ากีฬาแต่ละชนิดสามารถเล่นได้ท่ีสถานที่ใด  

  
  You can play tennis on a court. 
  You can throw javelin in a stadium. 
  You can go horse riding in the countryside.   
  You can box in a ring.  
  You can do the pole vault in a stadium.  
  You can do weightlifting in an indoor hall.  
  You can go kitesurfing in the sea.  
  You can do gymnastic in an indoor hall.  
  You can play basketball on a court. 
  You can go snowbiking on a mountainside. 
 
7. ครูให้นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน หน้า 100 แล้วเดาว่า Unit 10a น่าจะเก่ียวกับเรื่องอะไร 

(unusual and extreme sports) จากนั้นครูถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้จักหรือเคยทดลองเล่นกีฬา
เหล่านี้หรือไม่ 

  
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. ครูดึงความสนใจของนักเรียนมาที่ภาพในหนังสือเรียน หน้า 100 Ex. 1 (to listen and read for 
specific information) จากนั้นครูอ่านค าถามท่ีให้มาให้นักเรียนฟัง แล้วเปิด CD 3/Track 12 ให้
นักเรียนฟังและอ่านบทอ่านตามไปด้วย เมื่อฟังและอ่านจบแล้วครูกระตุ้นค าตอบจากนักเรียน  

 
  Suggested Answer Key 
  You need a bicycle with skis instead of wheels to go snowbiking. 
  You don’t need any equipment for parkour. 
  You need a parachute and a board to go kitesurfing. 
 
2. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 100 Ex. 2 (to read for specific information) โดยอ่าน 

บทอ่านอีกครั้ง แล้วเติมประโยค 1-7 ให้สมบูรณ์ เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ 
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1. proper training and appropriate equipment 

2. a bicycle that has skis instead of wheels  

3. in North America 

4. get from point A to point B in the fasted way possible 

5. in France 

6. kiting and surfing 

7. a parachute and a board 
3. ครูอ่านค า/วลีที่ขีดเส้นใต้ในบทอ่านในหนังสือเรียน หน้า 100 ให้นักเรียนฟัง แล้วบอกนักเรียนว่า 

‘taking by storm’ คือวลีหนึ่งวลี จากนั้นครูให้เวลานักเรียนจับคู่ค า/วลีที่ขีดเส้นใต้กับความหมาย a-f 
ใน Ex. 3 (to present new vocabulary through synonyms) ครูให้นักเรียนใช้พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษได้ถ้าจ าเป็น เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ และให้นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของค าที่
พิมพ์ตัวหนาในบทอ่าน 

 
  obstacles - a  combine - d  
  proper - b   taking by storm - e 
  challenge - c   attached - f 
4. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 100 Ex. 4 (to identify international words) โดยอ่าน 

บทอ่านอย่างคร่าวๆ เพื่อหาค าที่เหมือนหรือคล้ายกับค าในภาษาไทย  
 
  Suggested Answer Key 
  Students’ own answers 
5. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 101 Ex. 5 (to personalise learning) โดยครูกระตุ้นให้

นักเรียนตอบค าถาม พร้อมทั้งให้เหตุผลอธิบายค าตอบของตนเอง หรือครูอาจให้เวลานักเรียน  
3 นาที เพื่อเขียนประโยคเกี่ยวกับหัวข้อนี้ แล้วครูให้นักเรียนอ่านประโยคของตนเองให้เพ่ือนฟัง  

 จากนั้นครูหานักเรียนในชั้นที่ต้องการทดลองเล่นกีฬาชนิดเดียวกัน แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบ
เหตุผลของแต่ละคน  

 
  Suggested Answer Key 
  I would like to try snowbiking as it seems like a fun and exciting sport. It  
  also doesn’t seem to be as dangerous as parkour or kitesurfing. I love the  
  snow and think this activity is ideal for people like me, who like winter  sports. 
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6. ครูให้นักเรียนอ่านการใช้ -ing/the infinitive/would rather/had better ในหนังสือเรียน หน้า 
101 Ex. 6 (to present the -ing and infinitive forms and would rather – had better) ถ้า
นักเรียนไม่เข้าใจให้ครูอธิบายเพิ่มเติม จากนั้นให้นักเรียนหาตัวอย่าง -ing/the infinitive/would 
rather/had better ในบทอ่าน หน้า 100 แล้วครูตรวจค าตอบ 

 

  would rather live, keep on finding, Let’s take a look, You’d better not try,  
  can’t wait, How about trying, involves riding, will love, keeps on growing,  
  trying to get, like running, climbing and jumping, must get, rather than going, 
  combine kiting and surfing, involves flying, difficult to learn 
7. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 101 Ex. 7 (to practise the infinitive and -ing forms) 

โดยเปลี่ยนค ากริยาในวงเล็บให้อยู่ในรูป infinitive หรือ -ing ให้ถูกต้อง ครูและนักเรียนท าข้อ 1 
พร้อมกันเพ่ือเป็นตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนท าข้อที่เหลือด้วยตนเอง เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ  

 
  1.  to try 3.  help 5.  go 7.  seeing 
  2.  doing 4.  learning 6.  stay 8.  not talk 
8. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 101 Ex. 8 (to practise the infinitive and -ing forms) 

โดยเขียนประโยคเก่ียวกับตนเองในเรื่องกีฬา ครูเตือนให้นักเรียนใช้รูป infinitive หรือ -ing ที่
เหมาะสม เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบของนักเรียน 

 
  Suggested Answer Key 
  2. I hope to win the boxing match. 
  3. I like going swimming. 
  4. I’d like to watch Manchester United play. 
  5. I can play basketball very well.   
  6. I can’t wait to try surfing this summer. 
  7. I have difficulty catching the ball.  
  8. I promised to be on time for football practice. 
  9. It’s worth buying a pair of football boots if you play a lot. 
  10. I can’t stand playing rugby. 
  11. I’d rather go kite surfing. 
  12. You’d better have the appropriate equipment and training if you’re  
   going kite surfing.  
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9. ครูให้นักเรียนเขียนค า/วลีที่พิมพ์ตัวหนาในแบบทดสอบความรู้ (quiz) ในหนังสือเรียน หน้า 101 Ex. 
9 (to present new vocabulary, do a quiz and listen for specific information) ลงในสมุด 
แล้วให้นักเรียนหาความหมายของค า/วลีเหล่านี้ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ จากนั้นครูให้นักเรียน
อ่านแบบทดสอบความรู้ แล้วเลือกค าตอบที่คิดว่าถูกต้อง เมื่อท าเสร็จแล้วเปรียบเทียบค าตอบกับ
เพ่ือนข้างๆ แล้วครูเปิด CD 3/Track 13 ให้นักเรียนฟังเพ่ือตรวจว่าค าตอบของตนเองถูกต้องหรือไม่  

 
  1.  B 2.  C 3.  C 4.  B 
 

กิจกรรมรวบยอด 

1. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 101 Ex. 10 (to write a quiz) โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 
กลุ่มละ 3-4 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโอลิมปิกเกมส์ในเว็บไซต์ที่ก าหนดให้ เมื่อ
รวบรวมข้อมูลได้แล้วครูให้นักเรียนเขียนแบบทดสอบความรู้ (quiz) เกี่ยวกับโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งครูให้
นักเรียนท างานในชั้นเรียนหรืออาจมอบหมายให้เป็นการบ้าน เสร็จแล้วให้นักเรียนแลกเปลี่ยน quiz 
กับเพ่ือนอีกกลุ่ม เพื่อดูว่านักเรียนสามารถท า quiz ได้หรือไม่ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มน าเสนอ quiz ให้
เพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆ ในชั้นดู  

 
  Suggested Answer Key 
  1. How many world records were broken or equaled at the 1932 Olympics  
   in Los Angeles? 
   A  10 B   15 C 18 
  2. At the Seoul Olympics in 1988, Christa Luding-Rothenburger became  
   the only person in history to win Winter and Summer medals in the same  
   year in which sports?   
   A speed skating and cycling 
   B cycling and skiing 
   C speed skating and swimming 
  3. Where were the first Games in Asia held? 
   A Seoul B Tokyo C Nagano 
  4. Which were the first Olympic Games to be shown on television? 
   A London 1948 B Helsinki 1952 C Melbourne 1956 
 

2. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด (Workbook) Unit 10a หน้า 84-85 Exs. 1- 4  
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  Extension 
  แบบฝึกไวยากรณ์ Extra Access: Unit 24 หน้า 123-126 
   
 

 
8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
8.2 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม  
8.4 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
8.5 ประเมินผลการเขียนแบบทดสอบความรู้ (quiz) เกี่ยวกับโอลิมปิกเกมส์ 

แบบประเมินการเขียน 
 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถเขียน 
ได้เลย 

ไม่สามารถเขียน
ได้แม้แต่จะนึกคิด
หาค าศัพทง่์ายๆ 

มาใช้ 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง

เลย 

ไม่สามารถเขียนได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
น้อยและไม่สนใจว่าผู้อ่านจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียนหรือไม ่

2 
คะแนน 

เขียนได้ แต่ก็ยาก
แก่การท าความ

เข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์อยู่มาก 
แม้แต่ในประโยค

พื้นฐานง่ายๆ 

เนื้อความท่ีเขียน
ไม่มีความ

ต่อเนื่องกันเลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
บ้างแต่ก็ไม่พยายามมากนักใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

3 
คะแนน 

เขียนเนื้อหาได้ แต่
มีการสะกดค าที่

ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ง่ายๆ ในวงจ ากัด
และมีความรู้

เกี่ยวกับค าศัพท์

สามารถใช้ไวยากรณ์
ในวงที่จ ากัด 

สามารถเขียนได้โดย
การใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถเขียน
เนื้อความต่อเนื่อง
ได้พอใช้ แต่ยังมี
ความบางตอน
กระโดดบ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะเขียนให้
ผู้อ่านเข้าใจ โดยพยายามเขียน

เสริมเติมประโยคบ้าง โดย
อาจจะใช้ภาษาแม่เข้าช่วยบ้าง

ในการท าความเข้าใจ 



 

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) 

ประมาณ 200 ค า
โดยเฉลี่ย 

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 พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  
9.6 อินเทอร์เน็ต  

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



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 14 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 1                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง Game on           หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 It’s fun                  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 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 

 ตัวชี้วัด 2. การจับใจความส าคัญ /แก่นสาระ การวิเคราะห์ความ /เรื่อง/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจ 
เช่น ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง 

 
2. ความคิดรวบยอด 

เข้าใจการใช้ positions of movement และ some/any/no/every and compounds ช่วยให้ใช้
ภาษาในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ค าศัพท์ต่อไปนี้ fire pits, bridge, tunnel, guard, torch, axe, corridor, staircase, 

sword, magic key, crystal, cave, dragon, spider’s web, bow and arrow ได้ 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 อ่านเพื่อหาข้อมูลจ าเพาะได้  
3.3 ใช้ positions of movement ได้ถูกต้อง 
3.4 ใช้ some/any/no/every and compounds ได้ถูกต้อง 
3.5 พูดบอกเส้นทางได้ 
ด้านเจตคติ (A) 
3.6 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 



 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
  - การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพสิ่งของ สถานที่  
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - การบอกเส้นทาง 
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด  
  -  การคิดวิเคราะห์ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าสู่การเรียน   

ครูให้นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน หน้า 102 และชื่อ Unit 10b แล้วเดาว่าเรื่องที่จะเรียนใน Unit 10b  
น่าจะเก่ียวกับอะไร (video game) จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียนบอกว่า วลี ‘Game on’ จะใช้เมื่อใด  
(to start a video game) แล้วครูถามนักเรียนว่าเล่นวิดีโอเกมหรือไม่ ถ้าเล่น เกมประเภทใดที่นักเรียน 
ชื่นชอบ 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. ครูอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดให้ในหนังสือเรียน หน้า 102 Ex. 1 (to present new vocabulary 
through pictures) แล้วกระตุ้นให้นักเรียนบอกความหมายโดยการสุ่มเรียกนักเรียนหลายๆ คน หา
ภาพที่แสดงค าศัพท์เหล่านี้   

  Picture 1  =   fire pits, a bridge, a tunnel 
  Picture 2  =   a guard, a corridor, a staircase, a sword, a magic key 
  Picture 3  =   a torch, a cave, a bow and an arrow 
  Picture 4  =   an axe, a crystal, a dragon, a spider’s web 



 

2. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 102 Ex. 2 (to read for specific information) โดยอ่าน 
บทอ่าน แล้วตอบค าถามว่าประโยคใดเป็นจริง (T) หรือประโยคใดเป็นเท็จ (F)  เสร็จแล้วครูเฉลย
ค าตอบ แล้วให้นักเรียนช่วยกันอธิบายความหมายของค าที่พิมพ์ตัวหนาในบทอ่าน 

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

3. ครูอ่านค าบุพบท (prepositions of movement) ในหนังสือเรียน หน้า 103 Ex. 3 (to present 
prepositions of movement) แล้วกระตุ้นให้นักเรียนบอกความหมายเป็นภาษาไทย โดยครูท าท่า
บอกใบ้ค าแรกเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู แล้วสุ่มเรียกนักเรียนออกมาท าท่าบอกใบ้ค าอ่ืนๆ จากนั้นให้
นักเรียนอ่านบทอ่าน หน้า 102 อย่างคร่าวๆ เพ่ือหาตัวอย่าง prepositions of movement 

 
  run through, jump over, walk across, make their way towards,  
  going along corridor, up and down staircases, fall into, takes players 
  into, get through the obstacles, out of the cave, made their way past 
 

4. นักเรียนอ่านตัวอย่างการใช้ some/any/no/every + body (one)/thing/where ในหนังสือเรียน 
หน้า 103 Ex. 5 (to present some/any/no/every and their compounds) แล้วบอกว่าค าผสม 
(compounds) ค าใดที่ใช้กับคน/สิ่งของ/สถานที่ จากนั้นแปลค าผสมเหล่านี้เป็นภาษาไทย แล้วครูให้
นักเรียนหาตัวอย่างค าผสมในบทอ่าน หน้า 102 

 
  We use somebody/someone, everybody/everyone, anybody/anyone,  
  nobody/no one for people. 
  We use something, everything, anything, nothing for things. 
  We use somewhere, everywhere, anywhere, nowhere for places. 
 
 
  Somewhere on this level there are … 
  … search the cave for anything that … 
 

5. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 103 Ex. 6 (to practise using some/any/every/no 
and compounds) โดยเติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วย some/any/no/every + body 
(one)/thing/where  



 

เสร็จแล้วครูเฉลยค าตอบ 
 
  1. anybody/anyone 5. something, anything 
  2. something 6. everywhere, somewhere 
  3. everywhere  7. anybody/anyone, no one 
  4. everywhere 
 
 

กิจกรรมรวบยอด 

1. ครูดึงความสนใจของนักเรียนมาที่ภาพในหนังสือเรียน หน้า 103 Ex. 4 (to listen for specific 
information/to give directions) แล้วกระตุ้นให้นักเรียนบอกว่าเห็นอะไรในภาพ (a man, a 
field,  

 a hill, a cottage, a tunnel, a stream, a boat, a forest) จากนั้นครูเปิด CD 3/Track 15 ให้
นักเรียนฟังและบอกว่า Peter เดินไปตามเส้นทางใด  

 

  Peter went across the field and jumped over the fence, and then towards the hill.  
  He went over the hill and down the other side, and then towards the stream.  
  He got into the boat and went across the stream, and then through the  
  tunnel to the cottage. 
 
 แล้วครูให้นักเรียนจับคู่ และใช้ภาพที่ให้มานี้บอกเส้นทาง เช่น  from the cottage to field, from 

the forest to the field ครูสังเกตรอบๆ ชั้นเรียนขณะนักเรียนท ากิจกรรม 
 
  Suggested Answer Key 
  Go through the tunnel and towards the stream. Use the boat to get across the  
  stream and walk along the path towards the hill. Go up the hill and down the  
  other side. Jump over the fence and into the field. 
 
2. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด (Workbook) Unit 10b หน้า 86 Exs. 1-3 

 
 

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


 

 
  Extension 
  Teacher’s Resource Pack & Tests: Portfolio Activities 
  หน้า 91   
  แบบฝึกไวยากรณ์ Extra Access: Units 25-26  
  หน้า 127-129 
   
 

 
 

8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
8.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
8.4 ประเมินผลการพูดบอกเส้นทาง 

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 



 

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) 

3 
คะแนน 

มีการออกเสียงท่ี
ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ง่ายๆ 
ในวงจ ากัดและมี
ความรู้เกี่ยวกับ

ค าศัพท์ประมาณ 
200 ค าโดยเฉลี่ย 

สามารถใช้
ไวยากรณ์ในวงที่
จ ากัด สามารถ

สนทนาได้โดยการ
ใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถพูด
ต่อเนื่องได้พอใช้ 
แต่ยังมีเว้นช่วง

บ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะพูดให้
ผู้ฟังเข้าใจ โดยพยายามพูด

เสริมเติมประโยคบ้าง และใช้
ภาษาท่าทางเข้าช่วยบ้างใน

การท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

พูดโดยมีส าเนียง
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่ใน

ระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง 
แต่ผู้ฟังก็สามารถ

ฟังเข้าใจได ้

มีการหยุดเว้นช่วง
บ้าง แต่ผู้ฟังก็

สามารถเข้าใจสิ่งที่
พูดได ้

มีความพยายามอย่างจริงจังท่ี
จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ใช้ความ
พยายามอย่างมากท่ีจะพูด

เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใช้

ภาษาท่าทางประกอบการพูด 

5 
คะแนน 

สามารถออกเสียง
ที่ถูกต้องให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่าง

ชัดเจน 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ในการ

สนทนาได้อย่าง
เหมาะสม อีกท้ังรู้จัก

ใช้ส านวนในการ
สนทนาด้วย 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
เพียงเล็กน้อย แต่

มิได้ท าให้
ความหมายของ

ประโยคเปลี่ยนไป 

สามารถพูดได้
อย่างคล่องแคล่ว 
แต่พูดได้ช้ากว่า
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งน้ าเสียง 

ค าพูด กิริยาท่าทางเพื่อช่วยให้
ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดโดย
เสริมเพิ่มเติมรายละเอียด 

6 
คะแนน 

สามารถพูดออก
เสียงได้เหมือน
เจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์และ

ส านวนในการ
สนทนาได้เทียบเท่า
กับเจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การพูดและใช้
ไวยากรณ์ได้
เทียบเท่ากับ
เจ้าของภาษา 

มีความคล่องแคล่ว
ในการพูดมาก
เช่นเดียวกับ
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามในการพูด
อย่างสูง มีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษในการที่จะพูดให้

ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดอย่าง
แจ่มแจ้ง มีการแสดงการใช้
ภาษาและท่าทางในการพูด

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

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



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 15 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 1                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง In the charts!     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 It’s fun                  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 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและ
การเขียน 

 ตัวชี้วัด 2. การจับใจความส าคัญ /แก่นสาระ การวิเคราะห์ความ /เรื่อง/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจ 
เช่น ประสบการณ์ ภาพยนตร์ กีฬา เพลง 

 
2. ความคิดรวบยอด 

รู้และเข้าใจค าศัพท์เก่ียวกับประเภทของดนตรีและหลักการเขียนบทวิจารณ์อัลบั้มเพลง ช่วยให้ใช้ภาษา
ในการพูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวได้อย่างเหมาะสม 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ค าศัพท์เก่ียวกับประเภทของดนตรีและค าศัพท์ต่อไปนี้ singer, script, acting, plot, sound 

effect, lyrics, music charts, cast, role, special effects, songwriter, top ten, musical 
instruments, top band, catchy tunes, latest album ได้ 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 อ่านเพื่อหาข้อมูลจ าเพาะได้ 
3.3 เขียนวิจารณ์อัลบั้มเพลงที่ชื่นชอบได้ 
ด้านเจตคติ (A) 
3.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 



 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - การบรรยายเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การฟังเพลง 
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
5.2  ความสามารถในการคิด  
  -  การคิดวิเคราะห์  
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

6.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้            

กิจกรรมน าสู่การเรียน 

ครูให้นักเรียนดูชื่อ Unit 10a ในหนังสือเรียน หน้า 104 แล้วคิดว่าวลีนี้หมายความว่าอย่างไร จากนั้นให้ 
นักเรียนเดาว่า Unit 10c น่าจะเก่ียวกับเรื่องอะไร (album reviews) 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. ครูอ่านค าศัพท์เก่ียวกับประเภทของดนตรีในหนังสือเรียน หน้า 104 Ex. 1 (to recognise types of 
music/present new vocabulary) ให้นักเรียนฟัง และอธิบายความหมายของแต่ละค า จากนั้น
เปิด CD 3/Track 16 ให้นักเรียนฟัง และจับคู่ประเภทของดนตรีกับเสียงดนตรีที่ได้ยิน เสร็จแล้วครู
เฉลยค าตอบ 

 
  1.  E 3.  F 5.  B 7.  D 
  2.  C 4.  A 6.  G 8.  H 
        



 

2. ครูอธิบายกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 104 Ex. 2 (to listen for gist) แล้วเปิด CD 3/Track 17 
ให้นักเรียนฟัง แล้ววงกลมค าตอบที่บรรยายถึงสิ่งที่ Nicole พูดได้ดีที่สุด เสร็จแล้วครูเฉลยค าตอบ 

 
  B   
 
3. ครูเขียนตารางบนกระดานโดยแบ่งเป็น 2 ช่อง คือ music และ film แล้วให้นักเรียนคิดว่าค า/วลีที่

ให้มาในหนังสือเรียน หน้า 104 Ex. 3 (to classify new vocabulary) ค า/วลีใดเกี่ยวข้องกับ 
music และค า/วลีใดเกี่ยวข้องกับ film ครูบอกนักเรียนว่าค า/วลีที่ให้มาอาจเกี่ยวข้องกับท้ัง music 
และ film จากนั้นครูกระตุ้นค าตอบจากนักเรียนโดยให้นักเรียนช่วยกันเติมค าตอบในตารางบน
กระดาน เสร็จแล้วให้นักเรียนตรวจค าตอบด้วยการหาความหมายของค า/วลีจากพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ  

 
  Music Film 
  singer script 
  lyrics    acting 
  music charts   plot 
  songwriter   sound effects 
  top ten cast 
  musical instruments  role 
  top band  special effects 
  catchy tunes top ten 
  latest album  
4. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 104 Ex. 4 (to recognise text type) โดยดูบทอ่าน แล้ว

บอกว่าบทอ่านนี้เป็นจดหมาย บทวิจารณ์ หรือเรื่องเล่า พร้อมให้เหตุผลประกอบ  
   
  a review (it starts with the title of an album and the name of the singer  
  and the stars show the rating) (letters & stories have a different layout) 
 
5. ครูอ่าน fact file ในหนังสือเรียน หน้า 104 Ex. 5 (to read for specific information) แล้วกระตุ้น

ให้นักเรียนบอกว่าข้อมูลใดที่จะใช้เติมใน fact file จากนั้นครูให้เวลานักเรียนอ่านบทอ่าน (บทวิจารณ์) 
แล้วเติมข้อมูลใน fact file ให้สมบูรณ์ เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ  

 



 

  1. Insomniac 
  2. ‘Do You Know’ 
  3. 3 songs in Spanish and ‘I Miss You’ 
  4. 5 stars 
6. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 104 Ex. 6 (to read for specific information) โดยอ่าน 
 บทอ่าน (บทวิจารณ์) อีกครั้ง แล้วหาค าคุณศัพท์ที่นักวิจารณ์ใช้บรรยายนามวลีที่ก าหนดให้ จากนั้น

ครูตรวจค าตอบ แล้วให้นักเรียนใช้ค าคุณศัพท์ที่พบพูดเก่ียวกับ Enrique’s album 
 

  talented singer, great voice, powerful music, exciting lyrics,  
  fantastic album, catchy tunes 
 
 
  Suggested Answer Key 
  Insomniac by the talented singer Enrique Iglesias is a fantastic album.  
  He has a great voice and the powerful music, exciting lyrics and catchy  
  tunes make this album a great buy. 

 
กิจกรรมรวบยอด 

1.  นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 104 Ex. 7 (to write a CD review) โดยครูให้นักเรียน
คัดลอกหัวข้อจาก fact file ใน Ex. 5 ลงในสมุด แล้วให้เวลานักเรียนนึกถึงอัลบั้มเพลงที่ชื่นชอบ 
จากนั้นเติมข้อมูลเกี่ยวกับ CD เพลงที่นักเรียนชื่นชอบลงในสมุด แล้วเขียนบทวิจารณ์เหมือนกับบท
วิจารณ์ Enrique Iqlesias’ album ครูอาจมอบหมายให้นักเรียนเป็นการบ้าน เมื่อเขียนเสร็จแล้วส่ง
ให้ครูตรวจ 

 
  Suggested Answer Key 
  Artist: Avril Lavigne 
  Album: The Best Damn Thing 
  Most popular song: ‘Girlfriend’ 
  Album also includes: ‘I Don’t Have To Try’, ‘Innocence’ 
  Rating: 5 stars 

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


 

  The Best Damn Thing, Avril Lavigne 
  ‘The Best Damn Thing’ is the new album by Avril Lavigne. Avril is a talented  
  singer who is popular with teens all around the world. She has a great  
  voice, powerful music and exciting lyrics.  
  The most popular song from the album so far is ‘Girlfriend’. The album  
  also includes catchy tunes such as ‘I Don’t Have To Try’ and ‘Innocence’.  
  The album is sure to be at the top of the music charts for months!  
  Rating:   
 
  

การเขียนบทวิจารณ์อัลบั้มเพลง 
  บทวิจารณ์ อัลบั้มเพลงจะเขียนเพ่ือประเมินอัลบั้มเพลง ในย่อหน้าแรก จะเขียน  
  ชื่ออัลบั้มเพลงและชื่อนักร้อง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักร้อง (เสียง , ประเภท 
  ของดนตรี) ในย่อหน้าถัดไป จะเขียนเกี่ยวกับเพลงที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในอัลบั้ม  
  ประเภทของดนตรี/เพลงที่อยู่ในอัลบั้ม ในย่อหน้าสุดท้าย จะเขียนเกี่ยวกับ  
  ความคิดเห็นทั่วๆ ไป เกี่ยวกับอัลบั้มเพลง  

 
2. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด  (Workbook) Unit 10c หน้า 87-88 Exs. 1-4 เป็นการบ้าน 
3. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด  (Workbook) Unit 10c หน้า 89 Exs. 5-7 โดยใน Ex. 7 ครูให้

นักเรียนฟัง Access Workbook Audio CD 3 ม. 3/Track 20 ประกอบการท ากิจกรรม 
 
 
  Extension 
  Teacher’s Resource Pack & Tests: Module 10 หน้า 85 
  Pairwork Activities หน้า 89-90 
    

   
 

8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
8.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    



 

8.4 ประเมินผลการเขียนบทวิจารณ์อัลบั้มเพลงที่ชื่นชอบ 
แบบประเมินการเขียน 

 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถเขียน 
ได้เลย 

ไม่สามารถเขียน
ได้แม้แต่จะนึกคิด
หาค าศัพทง่์ายๆ 

มาใช้ 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง

เลย 

ไม่สามารถเขียนได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
น้อยและไม่สนใจว่าผู้อ่านจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียนหรือไม ่

2 
คะแนน 

เขียนได้ แต่ก็ยาก
แก่การท าความ

เข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์อยู่มาก 
แม้แต่ในประโยค

พื้นฐานง่ายๆ 

เนื้อความท่ีเขียน
ไม่มีความ

ต่อเนื่องกันเลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
บ้างแต่ก็ไม่พยายามมากนักใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

3 
คะแนน 

เขียนเนื้อหาได้ แต่
มีการสะกดค าที่

ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ง่ายๆ ในวงจ ากัด
และมีความรู้

เกี่ยวกับค าศัพท์
ประมาณ 200 ค า

โดยเฉลี่ย 

สามารถใช้ไวยากรณ์
ในวงที่จ ากัด 

สามารถเขียนได้โดย
การใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถเขียน
เนื้อความต่อเนื่อง
ได้พอใช้ แต่ยังมี
ความบางตอน
กระโดดบ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะเขียนให้
ผู้อ่านเข้าใจ โดยพยายามเขียน

เสริมเติมประโยคบ้าง โดย
อาจจะใช้ภาษาแม่เข้าช่วยบ้าง

ในการท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

เขียนโดยมีส านวน
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่
ในระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง แต่
ผู้อ่านก็สามารถอ่าน

เข้าใจได ้

มีการเขียนที่ไม่
ต่อเนื่องในบางช่วง 
แต่ผู้อ่านก็สามารถ
เข้าใจสิ่งท่ีเขียนได ้

มีความพยายามอย่างเต็มที่ ใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

ด้วยการเขียนเสริม หรือ
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความ

เข้าใจท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

5 
คะแนน 

สามารถเขียนได้
อย่างถูกต้องให้
ผู้อ่านเข้าใจได้
อย่างชัดเจน 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ใน
การเขียนเรื่องราว
ได้อย่างเหมาะสม 

อีกทั้งรู้จักใช้
ส านวนในการ

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์เพียง

เล็กน้อย แต่มิได้ท า
ให้ความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป 

สามารถเขียน
เรื่องราวได้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังมี

บางช่วงบางตอนท่ี
ขาดความ

สละสลวยของ

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งการใช้
ศัพท์ ส านวน  ประโยค เพื่อ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งท่ีตน



 

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) 

เขียนด้วย ภาษา 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 Access Workbook Audio CD 3 ม. 3 (ประกอบแบบฝึกหัด (Workbook) Access 3 ม. 3 และ 

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

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



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 16 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 2                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง Culture corner     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 It’s fun                  เวลา  3 ชั่วโมง 
 ชั้น ม.3/1 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/2 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/3 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 ชั้น ม.3/4 วันที่.............เดือน.....................................................พ.ศ...................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 

 มาตรฐาน ต 2.1    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้ 
  อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

 ตัวชี้วัด 2. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
 3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ   

 
2. ความคิดรวบยอด 

ความรู้เกี่ยวกับเทศกาล Glastonbury Festival ในประเทศอังกฤษ ช่วยให้เกิดความเข้าใจความเป็นมา 
ภูมิหลัง และบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ค าศัพท์ต่อไปนี้ takes place, enjoy live performances, top bands, variety of music,  

theatre performances, camp in tents, caravans, stalls selling food, ticket cost, 
admission free, money raised, charities, phrases with ‘raise’ ได ้

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
3.2 อ่านเพื่อหาโครงสร้าง ความสอดคล้อง และความต่อเนื่องของย่อหน้าในบทอ่านได้ 
3.3 พูดเกี่ยวกับเทศกาลในประเทศไทยได้ 
ด้านเจตคติ (A) 
3.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 



 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - การจับใจความส าคัญ เช่น ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน  
  - การบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม  
  - ประเพณีของเจ้าของภาษา 
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด  
  -  การคิดวิเคราะห์ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าสู่การเรียน 

ครูให้นักเรียนบอกชื่อเทศกาลในประเทศไทยที่นักเรียนรู้จัก และบอกว่างานเทศกาลนั้นจัดขึ้นที่ไหน  
เมื่อไหร่ และประชาชนเฉลิมฉลองเทศกาลกันอย่างไร 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 105 Ex. 1 (to predict the content of a text) โดยดู
ชื่อของบทอ่านและภาพประกอบ แล้วครูกระตุ้นให้นักเรียนเดาเกี่ยวกับเทศกาลว่าเกิดข้ึนเมื่อไหร่ 
และประชาชนสามารถท าอะไรในเทศกาลนี้ จากนั้นครูให้เวลานักเรียนอ่านบทอ่าน เพื่อตรวจว่าการ
คาดเดาของนักเรียนถูกต้องหรือไม่  

       
  Suggested Answer Key 
  It takes place in June. You can enjoy live performances from some of the  
  top bands in the world as well as dance, comedy, circus and theatre  
  performances. 
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2. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 105 Ex. 2 (to read for text structure and paragraph 
order, to listen for confirmation) โดยเรียงล าดับย่อหน้าของบทอ่านให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบอกว่า  

 ค าใดท่ีช่วยให้นักเรียนเรียงล าดับได้ จากนั้นครูเปิด CD 3/Track 18 ให้นักเรียนฟังเพ่ือตรวจค าตอบ 
 
  1.  D 2.  A  3.  B 4.  C 
 
       
  Suggested Answer Key 
  Words that helped:  Every year, Book your tickets now, usually 
 
3.  ครูอ่านค า/วลีที่ก าหนดให้ในหนังสือเรียน หน้า 105 Ex. 3 (to present new vocabulary) ให้

นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนหาความหมายของค า/วลีเหล่านี้ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ จากนั้นให้
นักเรียนใช้ค า/วลีเหล่านี้แต่งประโยคเก่ียวกับ Glastonbury Festival เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบ 

 

  The festival takes place in June. 
  You can enjoy live performances from top bands there. 
  There is a variety of music. 
  There are also theatre performances. 
  Usually, festival-goers camp in tents or stay in caravans on the site. 
  There are lots of stalls selling food. 
  Tickets cost around £150 for the weekend, but for children admission is free. 
  Most of the money raised goes to charities so, its a worthy cause. 
  

3. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 105 Ex. 4 (to talk about a text) โดยจับคู่กับ
เพ่ือน แล้วสมมติสถานการณ์ว่านักเรียนอยู่ในประเทศอังกฤษ และเพ่ือนชาวอังกฤษของ
นักเรียนแนะน าให้ไป Glastonbury Festival ครูให้นักเรียนพูดเกี่ยวกับเทศกาลตามหัวข้อท่ี
ก าหนด โดยครูคอยสังเกตขณะนักเรียนท ากิจกรรมและให้ความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น จากนั้น
ให้นักเรียนบางคู่ออกมาสนทนาที่หน้าชั้นเรียน 

 
 
 
 

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


 

  
  Suggested Answer Key 
  A:  Let’s go to the Glastonbury Festival. 
  B: Where is it? 
  A: It takes place in Somerset. 
  B: What can you see there? 
  A: You can enjoy live performances by some of the top bands in the world  
   as well as dance, comedy, circus, and theatre performances. 
  B: How long does it last? 
  A:  It lasts three days. 
  B:  Where can you stay? 
  A: You can stay in a tent in a field next to the site, or in a caravan. 
 
5.  ครูอ่านวลีที่ใช้  raise ในหนังสือเรียน หน้า 105 Ex. 5 (To learn phrases with ‘raise’) และ

อธิบายว่าค าท่ีพิมพ์สีด าคือวลี ส่วนค าที่พิมพ์สีอื่นคือความหมาย แล้วให้นักเรียนหาว่าวลีใดที่พบใน
บทอ่าน จากนั้นให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้วลีที่ใช้ raise ทุกวลีที่ให้มา เมื่อท าเสร็จแล้วครูตรวจ
ค าตอบ 

 
  Most of the money raised goes to charities … 
 
 
  Suggested Answer Key 
  My mother raised me on her own. 
  I always raise my hand in class when I know the answer to a question. 
  Our school bake raised £500 for charity. 
  The local supermarket has raised its prices many times this year.  
  
                                                          

กิจกรรมรวบยอด 

1. ครูให้นักเรียนคัดลอกตารางในหนังสือเรียน  หน้า 105 Ex. 6 (to write and talk about a local 
festival) ลงในสมุด แล้วให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน ช่วยกันเติมข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลในประเทศไทยที่
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คล้ายกับ Glastonbury Festival ลงในตาราง จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนหลายๆ คน ใช้ข้อมูลใน
ตารางของตนเองน าเสนอเกี่ยวกับเทศกาลให้เพ่ือนในชั้นฟัง 

 
  Suggested Answer Key 
  Name:  Pattaya International Music Festival 
  Type:  music festival (pop, rock, electronic) 
  Location:  Pattaya, Chonburi 
  When it takes place:  March 
  Events/Activities:  live music  
  The Pattaya International Music Festival is a very popular music festival. It takes  
  place every March in Pattaya, Chonburi and it lasts for three days. There are lots  
  of live music mostly by pop, rock and electronic music bands. You can listen to  
  music of Thai and foreign singers. 
   
 ในกิจกรรมนี้ เนื่องจากในประเทศไทยไม่มีเทศกาลที่คล้ายกับ Glastonbury Festival ซะทีเดียว ครู

อาจให้นักเรียนพูดเกี่ยวกับเทศกาลในประเทศไทยที่มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงบนเวที เช่น 
แฟชั่นโชว์ การแสดงละคร เป็นต้น เพียงอย่างเดียว 

2. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด (Workbook) Unit 10d หน้า 90 Exs. 1-4  
 
 
  Extension 
  Teacher’s Resource Pack & Tests: Game หน้า 92  
  แบบฝึกไวยากรณ์ Extra Access: Exploring Grammar  
  Units 24-26 หน้า 130-131 
   
 

 
 

8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
8.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
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8.4 ประเมินผลการพูดและเขียนน าเสนอเก่ียวกับเทศกาลในประเทศไทย  
แบบประเมินการเขียน 

 

ระดับ
คะแนน 

สิ่งที่ต้องการวัด 
1. ความสามารถ

ทางการเขียน 
(Writing 
Ability) 

2. ค าศัพท์ 
(Vocabulary) 

3. โครงสร้าง
ไวยากรณ์ 

(Grammatical 
structure) 

4. ความต่อเนื่อง
ในการใช้ภาษา

เรียบเรียง 
(Continuity) 

5. ความพยายามในการ
เขียน (Effort to 
communicate) 

1 
คะแนน 

ไม่สามารถเขียน 
ได้เลย 

ไม่สามารถเขียน
ได้แม้แต่จะนึกคิด
หาค าศัพทง่์ายๆ 

มาใช้ 

ไม่สามารถใช้
ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง

เลย 

ไม่สามารถเขียนได้
เลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
น้อยและไม่สนใจว่าผู้อ่านจะ
เข้าใจในสิ่งท่ีตนเขียนหรือไม ่

2 
คะแนน 

เขียนได้ แต่ก็ยาก
แก่การท าความ

เข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ค่อนข้างจ ากัด มี
ค าศัพท์พื้นฐาน
สะสมอยู่เพียง

ประมาณ 200 ค า 

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์อยู่มาก 
แม้แต่ในประโยค

พื้นฐานง่ายๆ 

เนื้อความท่ีเขียน
ไม่มีความ

ต่อเนื่องกันเลย 

ใช้ความพยายามในการเขียน
บ้างแต่ก็ไม่พยายามมากนักใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

3 
คะแนน 

เขียนเนื้อหาได้ แต่
มีการสะกดค าที่

ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์

ง่ายๆ ในวงจ ากัด
และมีความรู้

เกี่ยวกับค าศัพท์
ประมาณ 200 ค า

โดยเฉลี่ย 

สามารถใช้ไวยากรณ์
ในวงที่จ ากัด 

สามารถเขียนได้โดย
การใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถเขียน
เนื้อความต่อเนื่อง
ได้พอใช้ แต่ยังมี
ความบางตอน
กระโดดบ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะเขียนให้
ผู้อ่านเข้าใจ โดยพยายามเขียน

เสริมเติมประโยคบ้าง โดย
อาจจะใช้ภาษาแม่เข้าช่วยบ้าง

ในการท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

เขียนโดยมีส านวน
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่
ในระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง แต่
ผู้อ่านก็สามารถอ่าน

เข้าใจได ้

มีการเขียนที่ไม่
ต่อเนื่องในบางช่วง 
แต่ผู้อ่านก็สามารถ
เข้าใจสิ่งท่ีเขียนได ้

มีความพยายามอย่างเต็มที่ ใน
การที่จะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 

ด้วยการเขียนเสริม หรือ
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความ

เข้าใจท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

5 
คะแนน 

สามารถเขียนได้
อย่างถูกต้องให้
ผู้อ่านเข้าใจได้
อย่างชัดเจน 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ใน
การเขียนเรื่องราว
ได้อย่างเหมาะสม 

อีกทั้งรู้จักใช้
ส านวนในการ

มีข้อผิดพลาดในการ
ใช้ไวยากรณ์เพียง

เล็กน้อย แต่มิได้ท า
ให้ความหมายของ
ประโยคเปลี่ยนไป 

สามารถเขียน
เรื่องราวได้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังมี

บางช่วงบางตอนท่ี
ขาดความ

สละสลวยของ

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งการใช้
ศัพท์ ส านวน  ประโยค เพื่อ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งท่ีตน



 

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) 

เขียนด้วย ภาษา 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

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
อยู่มาก แม้แต่ใน
ประโยคสนทนา

ง่ายๆ 

มีการหยุดเว้นช่วง 
ในการพูดบ่อย

มาก 

ใช้ความพยายามในการพูด
บ้างแต่ไม่พยายามมากนักใน

การที่จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 



 

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) 

ประมาณ 200 ค า 

3 
คะแนน 

มีการออกเสียงท่ี
ผิดอยู่มาก 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ง่ายๆ 
ในวงจ ากัดและมี
ความรู้เกี่ยวกับ

ค าศัพท์ประมาณ 
200 ค าโดยเฉลี่ย 

สามารถใช้
ไวยากรณ์ในวงที่
จ ากัด สามารถ

สนทนาได้โดยการ
ใช้ประโยคง่ายๆ 

สั้นๆ 

สามารถพูด
ต่อเนื่องได้พอใช้ 
แต่ยังมีเว้นช่วง

บ้าง 

ใช้ความพยายามที่จะพูดให้
ผู้ฟังเข้าใจ โดยพยายามพูด

เสริมเติมประโยคบ้าง และใช้
ภาษาท่าทางเข้าช่วยบ้างใน

การท าความเข้าใจ 

4 
คะแนน 

พูดโดยมีส าเนียง
ภาษาแม่ปะปนอยู่ 
ท าให้ทราบว่าเป็น
คนต่างชาต ิแต่ก็

ยังพอเข้าใจ 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์อยู่ใน

ระดับที่พอใช้ได ้

ใช้ไวยากรณ์
ผิดพลาดอยู่บ้าง 
แต่ผู้ฟังก็สามารถ

ฟังเข้าใจได ้

มีการหยุดเว้นช่วง
บ้าง แต่ผู้ฟังก็

สามารถเข้าใจสิ่งที่
พูดได ้

มีความพยายามอย่างจริงจังท่ี
จะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ใช้ความ
พยายามอย่างมากท่ีจะพูด

เสริมเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นและมีการใช้

ภาษาท่าทางประกอบการพูด 

5 
คะแนน 

สามารถออกเสียง
ที่ถูกต้องให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่าง

ชัดเจน 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์ในการ

สนทนาได้อย่าง
เหมาะสม อีกท้ังรู้จัก

ใช้ส านวนในการ
สนทนาด้วย 

มีข้อผิดพลาดใน
การใช้ไวยากรณ์
เพียงเล็กน้อย แต่

มิได้ท าให้
ความหมายของ

ประโยคเปลี่ยนไป 

สามารถพูดได้
อย่างคล่องแคล่ว 
แต่พูดได้ช้ากว่า
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามมากเป็น
พิเศษท่ีจะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ 
สามารถแสดงออกถึงความ
พยายามอย่างสูง ทั้งน้ าเสียง 

ค าพูด กิริยาท่าทางเพื่อช่วยให้
ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดโดย
เสริมเพิ่มเติมรายละเอียด 

6 
คะแนน 

สามารถพูดออก
เสียงได้เหมือน
เจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การใช้ค าศัพท์และ

ส านวนในการ
สนทนาได้เทียบเท่า
กับเจ้าของภาษา 

มีความสามารถใน
การพูดและใช้
ไวยากรณ์ได้
เทียบเท่ากับ
เจ้าของภาษา 

มีความคล่องแคล่ว
ในการพูดมาก
เช่นเดียวกับ
เจ้าของภาษา 

ใช้ความพยายามในการพูด
อย่างสูง มีความกระตือรือร้น
เป็นพิเศษในการที่จะพูดให้

ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งท่ีตนพูดอย่าง
แจ่มแจ้ง มีการแสดงการใช้
ภาษาและท่าทางในการพูด

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 
8.4 Access Class Audio CDs 3 ม. 3 (ประกอบหนังสือเรียน Access 3 ม. 3)  
9.5 CD หนังสือ Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-3 

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



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 17 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ           สาระท่ี 1                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรื่อง Next, please.     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 It’s fun                  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  2. ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
 

2. ความคิดรวบยอด 

รู้และเข้าใจค าศัพท์และส านวนภาษาท่ีใช้ในการซื้อตั๋วภาพยนตร์ การอ่านออกเสียงถูกต้องตามหลักการ
อ่าน ช่วยให้ใช้ภาษาสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

ด้านความรู้ (K) 
3.1 เรียนรู้ค าศัพท์ต่อไปนี้ altogether, change, afraid, sold out, discount, tickets, showing, 

one adult, one child ได ้
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

3.2 อ่านออกเสียงส านวนภาษาท่ีใช้ในการซื้อตั๋วภาพยนตร์และค าศัพท์ที่มีเสียง // และ /οʊ/ ได้ 
3.3 แสดงบทบาทสมมติในการซื้อตั๋วที่โรงภาพยนตร์ได้ 
ด้านเจตคติ (A) 
3.4 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

4. สาระการเรียนรู้ 

4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ าในประโยค  การออกเสียงสระเสียงยาว สระประสม 
  - ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล  



 

  - การเลือกใช้ภาษา น้ าเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม  
   ของเจ้าของภาษา  
  - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น บทบาทสมมติ 
  - การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ าลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน  
4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
  - 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

5.1  ความสามารถในการสื่อสาร  
 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์   

6.1  ใฝ่เรียนรู้ 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมน าสู่การเรียน   

ครูให้นักเรียนอ่านชื่อ Unit 10e ในหนังสือเรียน หน้า 106 แล้วถามนักเรียนว่า ใครบ้างที่จะต้องพูด  
“Next, please.” (a cashier or ticket seller) จากนั้นให้นักเรียนคิดว่า Unit10e น่าจะเก่ียวกับเรื่อง

อะไร  
(buying tickets at the cinema) 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. ครูเปิด CD 3/Track 19 ให้นักเรียนฟังส านวนภาษาท่ีใช้ในการซื้อตั๋วที่โรงภาพยนตร์ในหนังสือเรียน 
หน้า 106 Ex. 1 (to practise pronunciation and intonation of situational language and 
consolidate vocabulary through translation) และฝึกออกเสียงตามหลายๆ ครั้ง ครูสังเกตการ
ออกเสียงค าและการออกเสียงสูง-ต่ าในประโยค จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันแปลส านวนภาษาเหล่านี้
เป็นภาษาไทย ครูย้ าให้นักเรียนแปลด้วยส านวนภาษาท่ีเทียบเท่ากับในภาษาไทยมากกว่าแปลตรงตัว
   

  Suggested Answer Key 
  Students’ own answers 

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


 

2. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 106 Ex. 2 (to match speakers to utterances in a 
situational dialogue) โดยครูอธิบายว่าส านวนภาษาใน Ex. 1 มาจากบทสนทนาระหว่างพนักงาน
ขายตั๋วกับลูกค้า แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่า ใครเป็นผู้พูดในแต่ละประโยค จากนั้นครูเปิด CD 
3/Track 20 ให้นักเรียนฟังและอ่านบทสนทนาใน Ex. 3 ตามไปด้วย เพื่อตรวจค าตอบของตนเอง 

  Next, please.  (T) 
  That’s £12 altogether.  (T) 
                          Here are your tickets and your change.  (T) 
  Two tickets for Ocean’s Thirteen at 6 pm, please.  (C) 
  I’m afraid it’s sold out.  (T) 
  Is there a discount for student?   (C) 
  Enjoy the film!   (T) 

3. ครูให้เวลานักเรียนอ่านบทสนทนาในหนังสือเรียน หน้า 106 Ex. 3 (to read for specific 
information) แล้วตอบค าถามท่ีก าหนดให้ เสร็จแล้วครูกระตุ้นค าตอบจากนักเรียน    

 
  A Spider Man, 7 pm 
  B Ocean’s Thirteen, 9 pm 
 

4. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 106 Ex. 4 (to understand the meaning of everyday 
English expressions) โดยอ่านบทสนทนาใน Ex. 3 แล้วหาส านวนในบทสนทนาที่มีความหมาย
เหมือนกับส านวน 1-4 เสร็จแล้วครูตรวจค าตอบโดยสุ่มเรียกนักเรียนบางคนอ่านค าตอบของตนเอง  

 
  1. That’s £12 altogether.  
  2.   I’m afraid it’s sold out.   
  3.   Is there a discount for students?    
  4.   Enjoy the film! 
 

5. ครูให้นักเรียนคัดลอกตารางในหนังสือเรียน หน้า 106 Ex. 6 (to pronounce //, /οʊ/) ลงใน

สมุด แล้วครูเปิด CD 3/Track 21 ให้นักเรียนฟังค าศัพท์ที่ออกเสียง // และ /οʊ/ แล้วท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องให้ตรงกับเสียงที่ได้ยิน จากนั้นครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง โดยหยุดที
ละค าให้นักเรียนออกเสียงตามและตรวจค าตอบ แล้วครูให้นักเรียนบอกค าศัพท์ที่ออกเสียง // 

และ /οʊ/ เพ่ิมเติม 



 

 
 // /οʊ/  // /οʊ/ 
burn   fir   
bone   foam   

  
      
  Suggested Answer Key 
  //:   turn, learn, her   

  /οʊ/:   cone, loan, home 
 
 

กิจกรรมรวบยอด 

1. นักเรียนท ากิจกรรมในหนังสือเรียน  หน้า 106 Ex. 5 (to act out dialogues) โดยครูให้นักเรียน
อ่านตารางเวลาฉายภาพยนตร์ แล้วจับคู่กับเพ่ือนแต่งบทสนทนาในการซื้อตั๋วภาพยนตร์ ครูบอก
นักเรียนว่าสามารถใช้บทสนทนาใน Ex. 3 เป็นต้นแบบได้ แล้วครูเขียนโครงสร้างบทสนทนาให้
นักเรียนดูบนกระดาน และกระตุ้นให้นักเรียนบอกส านวนภาษาท่ีใช้ในบทสนทนานี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติในการซื้อต๋ัวภาพยนตร์ ครูสังเกตรอบๆ ชั้นเรียนขณะนักเรียน

ท ากิจกรรม และให้ความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น จากนั้นสุ่มเรียกนักเรียนบางคู่ออกมาแสดงบทบาท
สมมติที่หน้าชั้นเรียน  

 
 

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


 

 
  Suggested Answer Key 
  A: Two tickets for Pirates of the Caribbean 3 at 4 pm, please. 
  B: I’m afraid it’s sold out. We still have tickets for the 7 pm and the 10 pm showings. 
  A: Oh, OK. Two tickets for 7 pm then, please. 
  B:  That’s £14, please. 
  A:  Is there a discount for students? 
  B:  Yes. Tickets are £5 for students. 
  A:  OK. Here you are. 
  B:  Thank you. Enjoy the film! 
  
2. นักเรียนท ากิจกรรมในแบบฝึกหัด (Workbook) Unit 10e หน้า 91 Exs. 1-3  
 

 
  Extension 
  Teacher’s Resource Pack & Tests: Module 10 หน้า 86 
    
 

 
 

8. การวัดและการประเมินผล 

8.1 ประเมินการท าแบบฝึกหัด 
8.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการท ากิจกรรม 
8.3 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

8.4 สังเกตการออกเสียงส านวนภาษาท่ีใช้ในการซื้อตั๋วภาพยนตร์และค าศัพท์ที่มีเสียง // และ /οʊ/ 
8.5 ประเมินผลการแสดงบทบาทสมมติในการซื้อตั๋วภาพยนตร์ 
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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 



 

  
 

   Vocabulary 

It’s fun! 
do gymnastics (phr) เล่นยิมนาสติก 
do the pole vault (phr) กระโดดค้ าถ่อ 
do weightlifting (phr) ยกน้ าหนัก 
go horse riding (phr) ขี่ม้า 
go ice skating (phr) เล่นสเกตน้ าแข็ง 
go kitesurfing (phr) เล่นกระดานโต้คลื่นโดยใช้ว่าว  
go snowbiking (phr) ขี่จักรยานที่มีล้อเป็นสกีบนหิมะ 
indoor hall (n) สนามกีฬาในร่ม 
mountainside (n) ทางลาดบนภูเขา 
ring (n) สนามมวย, สังเวียนมวย 
rink (n) ลานเล่นสเกตน้ าแข็ง 
stadium (n) สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบ 
throw the javelin (phr) พุ่งแหลน 
 
10a Extreme sports 
all over the world (phr) ทุกประเทศ 
appropriate (adj) เหมาะสม 
at top speed (phr) ความเร็วสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
attached (adj) ติดเข้ากับ 
awarded (adj) ได้รับรางวัล 
can’t help living dangerously (phr) ไม่สามารถหยุดใช้ชีวิตเสี่ยงอันตรายได้ 
challenge (n) การท้าทาย  
crazes (n) ความนิยม (ในช่วงระยะสั้นๆ)  
expert skiers (n) ผู้เล่นสกีซึ่งมีความช านาญ  
extreme sports (n) กีฬาเอ็กซ์ตรีม เป็นกีฬาที่โลดโผน สุดโต่ง หรือเสี่ยงอันตราย  
fans (n) ผู้ที่หลงใหล  
fastened (adj) รัด , ผูก 
held (v) จัด (ขึ้น) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมดา้นภาษาและวฒันธรรม 



 

holds the record (phr) เป็นเจ้าของสถิติ 
involves (v) เกี่ยวกับ 
keep on (phr v) ท าต่อไป , ด าเนินต่อไป 
mountain bikers (n) นักปั่นจักรยานภูเขา  
obstacles (n) สิ่งกีดขวาง  
Olympic event (n) การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก  
parachute (n) ร่มชูชีพ 
parkour (n) เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมชนิดหนึ่งที่คิดค้นโดย David Belle ในปี ค.ศ. 1980  
 เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะการวิ่ง การปีน และการกระโดด 
proper (adj) ที่ถูกต้อง , เหมาะสม 
slopes (n) พื้นที่ลาดเอียง  
snowbiking (n) จักรยานที่ใช้สกีแทนล้อ ส าหรับขี่บนหิมะ  
spreading (v) ก าลังแพร่หลาย 
taking by storm (phr) เป็นที่แพร่หลายหรือประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว 
thrill-seeking (phr) การหาความตื่นเต้น  
 
10b Game on 
avoiding (n) การหลบหลีก, การหลีกเลี่ยง 
corridors (n) ทางเดินยาวในตึก 
fire pits (n) หลุมไฟ 
flames (n) เปลวไฟ 
get through (phr v) ผ่าน 
obstacles (n) สิ่งกีดขวาง 
remaining (adj) ซึ่งยังเหลืออยู่ 
staircase (n) บันได (ทอดหนึ่ง) 
sword (n) ดาบ 
tokens (n) สิ่งที่ใช้เป็นสัญลักษณ์, เหรียญพลาสติกหรือโลหะที่ใช้แทนเงิน,  
 ของที่ระลึก 
torch (n) คบไฟ 
traps (n) กับดัก 
tricky (adj) เล่ห์กล 
tunnel (n) อุโมงค์ 



 

out of (prep) ออกจาก 
 
10c In the charts! 
ballad (n) เพลงช้าที่มีใจความบรรยายถึงความรัก  
cast (n) การเลือกตัวแสดง 
catchy tunes (phr) ท่วงท านองที่ดึงดูดใจ  
funk (n) ฟังก์ (แนวเพลงชนิดหนึ่ง) 
heavy metal (n) ดนตรีร็อกที่มีลักษณะเฉพาะคือเสียงดังและมีเนื้อหาที่รุนแรง  
jazz (n) ดนตรีแจ็ซ  
lyrics (n) เนื้อเพลง  
music charts (phr) อันดับ (อัลบั้มเพลง) ที่มียอดขายสูงสุด 
music instruments (n) เครื่องดนตรี  
plot (n) เค้าโครงเรื่อง  
rap (n) การร้องเป็นจังหวะคล้ายการพูด และเนื้อหาของเพลงมีความ  
 คล้องจองกัน  
soul (n) โซล (แนวเพลงประเภทหนึ่งที่รวมอาร์แอนด์บีและกอสเปล  
 เข้าด้วยกัน) 
sound effects (phr) เสียงประกอบภาพยนตร์ เป็นศิลปะในการท าเสียงเพื่อดึงดูด  
 ความสนใจในงานภาพยนตร์  
special effects (phr) เทคนิคพิเศษ เป็นการสร้างภาพลวงในงานภาพยนตร์  
 
10d Culture corner 
admission is free (phr) ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้า 
bring up (phr) เลี้ยงดู 
caravans (n) รถพ่วงรถยนต์ มีที่นอนข้างในส าหรับรอนแรมไปตามเมืองต่างๆ  
 (US = trailer) 
charities (n) การกุศล 
collect money (phr) ออมเงิน 
Festival-goers (phr) ผู้ที่ชอบไปงานเทศกาล 
Glastonbury Festival (n) เทศกาลแสดงดนตรีและงานศิลปะบนพ้ืนที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
greenfield (n) พื้นที่สีเขียว 
Greenpeace (n) องค์กรกรีนพีซ (องค์กรนานาชาติที่รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์และ  



 

 ปกป้องสิ่งแวดล้อม)  
increase prices (phr) ขึ้นราคา 
money raised (phr) เงินที่รวบรวมได้  
move higher your hand (phr) ยกมือขึ้น 
Oxfam (n) องค์กรนานาชาติที่หาแนวทางแก้ปัญหาความยากจนและ  
 ความไม่เป็นธรรมที่ยั่งยืน 
stalls selling food (phr) แผงขายอาหาร 
takes place (phr v) เกิดข้ึน 
theatre performances (phr) การแสดงที่โรงละคร 
variety of music (phr) ดนตรีที่หลากหลาย 
Water Aid (n) องค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลก าไรเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
 ให้พ้นจากความยากจนและความเจ็บป่วย อันน ามาซึ่งการด ารง  
 ชีวิตโดยปราศจากน้ าสะอาดและสุขอนามัย 
worthy cause (phr) วัตถุประสงค์ที่น่ายกย่อง 
 
10e Next, please. 
I’m afraid it’s sold out. (phr) ฉันเกรงว่า (มัน) จะขายหมดแล้ว 
Is there a discount for students? (phr) มีส่วนลดส าหรับนักเรียนไหม  
Enjoy the film! (phr) ขอให้สนุกกับการดูหนัง  
 
10f Curricular Cut 
accompany (v) ประกอบ , ไปกับ 
action scenes (phr) ฉากต่อสู้ใช้ก าลัง  
animated (n) ภาพยนตร์การ์ตูนเคลื่อนไหว  
documentary (n) ภาพยนตร์สารคดี  
emotional scenes (phr) ฉากสะเทือนอารมณ์  
horror films (n) ภาพยนตร์สยองขวัญ  
introduces (v) น าเข้าสู่  
Listen out (for) (phr) รอฟัง 
Music around the world (phr) ดนตรีทั่วโลก 
Musical clichés (phr) ลูกเล่นทางดนตรี   
romantic films (phr) ภาพยนตร์เกี่ยวกับความรัก  



 

science fiction (n) ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์  
sharp (n) เสียงสูง , (เสียง) แหลม 
shot (n) ภาพยนตร์ตอนหนึ่ง 
silent (adj) เงียบ  
specific (adj) เฉพาะ 
spot (v) พบเห็น 
Stereotypical music sounds (phr) เสียงดนตรีซึ่งมีลักษณะตายตัว หรือท่ีคาดไว้ว่าคนหรือสิ่งนั้นจะมี 
thriller (n) ภาพยนตร์เขย่าขวัญ  
 
 
   Grammar 

Unit 10a 
 Infinitive – -ing form 

to-infinitive 
เราใช้ to-infinitive 

   - หลังค ากริยา advice, agree, decide, expect, hope, manage, offer, promise, refuse, 
seem, want  
    เช่น  
      He managed to finish his homework before 6 o’clock. 
   - หลัง be + adjective (เช่น happy, nice, sorry, etc) เช่น 
      I’ll be happy to help you with your essay. 
   - หลังค ากริยา เช่น know, learn, remember, ask, want to know เมื่อค ากริยาเหล่านี้ตามด้วย 
    ค าแสดงค าถาม who, what, where และ how ยกเว้น why  เช่น 
      I don’t remember how to do this exercise. 
   - กับค ากริยาวิเศษณ์ too และ enough เช่น 
      I am too sick to go out tonight. 
   - เพ่ือแสดงจุดประสงค์ เช่น  
      Jane went to the bank to take out some money. 

  infinitive without to 
  เราใช้ infinitive without to 
   - หลัง modal verbs (can, may, should, etc) เช่น 
      She may need to go to the doctor. 



 

   - หลังค ากริยา let และ make เช่น 
      Her parents won’t let her go on holidays with her friends. 
      Can you make her understand? 
   - หลัง  would rather เพ่ือพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบท า เช่น 
      I’d rather not go to the cinema tonight. 
   - หลัง  had better เพ่ือให้ค าแนะน าหรือค าเตือน เช่น 
      You’d better wear a jacket. It’s cold outside. 

  -ing 
  เราใช้ -ing 
   - เพ่ือเป็นค านาม  เช่น 
      Swimming was always my favourite hobby. 
   - กับค ากริยาที่ตามหลัง like, love, dislike, hate, enjoy, prefer, start, begin, finish, stop, 
avoid,  
    admit, confess, deny, look for ward to, mind, regret, risk, spend, suggest etc เช่น 
      Carol enjoys playing computer games. 
      I love skiing. 
      I regret spending so much money on these jeans. 
   - หลังค ากริยา go เมื่อพูดเกี่ยวกับกิจกรรม เช่น 
      We usually go walking at the weekends. 
  
       
 
 
 
 

Unit 10b 
 Some/Any/No/Every + compounds 

 - some, any และ no ใช้กับนามนับไม่ได้และนามนับได้พหูพจน์ 
 

 Affirmative Interrogative Negative 

people 
someone 
somebody 

anyone 
anybody 

no one/not anyone 
nobody/not 



 

anybody 

things something anything nothing/not anything 

places somewhere anywhere 
nowhere/ 

not anywhere 
 
  - some และค าประสมของ some จะถูกใช้ในประโยคค าถาม เมื่อเราเสนอให้หรือขอร้อง เช่น  
     Would you like some lemonade? (offer) 
     Can I say something? (request) 
  - เมื่อ any และค าประสมของ any ถูกใช้ในประโยคบอกเล่า จะมีความหมายแตกต่างกัน  
   ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
     a) You can come any day you want. (It doesn’t matter which.) 
     b) Anyone/Anybody can enter this contest. (It doesn’t matter who.) 
     c) It can give you anything you want. (It doesn’t matter what.) 
     d) We can go anywhere you like. (It doesn’t matter where.) 
  - every ใช้กับนามนับได้พหูพจน์ เช่น 
     Every student has to obey school rules. 
  - ค าสรรพนาม  everyone/everybody, everything และกริยาวิเศษณ์ everywhere ใช้ใน
ประโยค 
   บอกเล่า ค าถาม และปฏิเสธ และจะตามด้วยค ากริยาในรูปเอกพจน์ เช่น  
     Everyone/Everybody wants to be happy. (ไม่ใช่ Everyone/Everybody want to be 
happy.) 
     Everything is ready for the party. 
 
 
 
 
   Culture 

Unit 10b 

Snowbiking 
 



 

Snowbiking เป็นกีฬาในฤดูหนาว ถูกเรียกว่า 
Skibobbing หรือ Ski biking Snowbiking มีลักษณะคล้ายกับ
จักรยาน แต่ใช้สกีแทนล้อ และผู้ที่ขี่ Snowbiking สามารถสวมสกี
ไว้ได้ด้วย 

 
เรียบเรียงจาก:  http://www.askaboutsports.com/snowbiking.htm 

ภาพจาก:  http://www.besportier.com/archives/brentor-ski-bike-snow-bike-2.jpg 
 
 
Kitesurfing 

Kitesurfing เป็นกีฬาบนผิวน้ าที่ใช้ลมดึงผู้เล่นผ่านน้ าบน
กระดานโต้คลื่นขนาดเล็กหรือ Kiteboard (คล้ายกับ Wakeboard) 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ จะเรียกกีฬาชนิดนี้ว่า 
Kiteboarding ส่วนสหราชอาณาจักรและประเทศอ่ืนๆ 2-3 
ประเทศ จะเรียกกีฬาชนิดนี้ว่า Kitesurfing  

Kitesurfer ใช้กระดานที่มีหรือไม่มีสายรัดเท้าหรือสายผูก 
รวมถึงก าลังที่สามารถควบคุมว่าวขนาดใหญ่เพ่ือขับเคลื่อนผู้เล่น 

และกระดานข้ามน้ า Kitesurfing ได้กลายเป็นที่นิยมมากกว่ากีฬาวินเซิร์ฟซึ่งเป็นกีฬาทางน้ า เพราะง่ายต่อการ
เรียนรู้พื้นฐานและขนย้ายอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
 

เรียบเรียงจาก:  http://en.wikipedia.org/wiki/Kitesurfing 
ภาพจาก:  http://i1.trekearth.com/photos/44522/kite-surf-dominic-2.jpg 

 
 
 
 
 
Parkour 

Parkour (บางครั้งเรียกสั้นๆ ว่า PK) เป็นการฝึกฝนร่างกาย
เพ่ือข้ามสิ่งกีดขวางในเส้นทาง โดยการปรับการเคลื่อนไหวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม Parkour ไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นการฝึกฝนร่างกาย โดย

http://www.askaboutsports.com/snowbiking.htm
http://www.flickr.com/photos/dark_tom/2340447999


 

วิ่งไปตามเส้นทางและพยายามฝ่าสิ่งกีดขวางด้วยวิธีที่เป็นไปได้ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช้ทักษะ เช่น การกระโดดและการปีน 
เป้าหมายของผู้ฝึกหัด Parkour ถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่า traceur ถ้าเป็น
ผู้หญิงเรียกว่า traceuse คือการย้ายจากสถานที่หนึ่งมาอีกสถานที่
หนึ่งโดยใช้เพียงร่างกายมนุษย์และสิ่งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม  

 
เรียบเรียงจาก:  http://abduzeedo.com/awesome-leparkour-action-photography 

 
 
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสมัยโบราณ 

ก่อนหน้าคริสตกาลกว่า 1,000 ปี การแข่งขันกีฬาได้จัดขึ้นบนยอดเขาโอลิมปัส ประเทศกรีซ โดย
นักกีฬาจะต้องเปลือยกายเข้าแข่งขันเพ่ือประกวดความสมส่วนของร่างกาย และยังมีการต่อสู้บางประเภท เช่น 
กีฬาจ าพวกมวยปล้ า เพื่อพิสูจน์ความแข็งแรง ผู้ชมมีแต่เพียงผู้ชาย ห้ามผู้หญิงเข้าชม ซึ่งผู้ชมจะต้องปีนขึ้นไป
บนยอดเขา ครั้นต่อมามีผู้นิยมมากข้ึนสถานที่บนยอดเขาจึงคับแคบเกินไป ชาวกรีกจึงได้ย้ายสถานที่แข่งขันลง
มาท่ีเชิงเขาโอลิมปัส และได้ปรับปรุงการแข่งขันใหม่โดยให้ผู้เข้าแข่งขันสวมกางเกง มีการบันทึกการแข่งขัน
อย่างชัดเจน มีจักรพรรดิเป็นองค์ประธาน อนุญาตให้สตรีเข้าชมการแข่งขันได้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน 
ประเภทกรีฑาที่แข่งขันเป็นทางการในครั้งแรกนี้มี 5 ประเภท คือ วิ่ง กระโดด มวยปล้ า พุ่งแหลน และขว้าง
จักร ผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งๆ จะต้องเล่นทั้ง 5 ประเภท โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลคือ มงกุฎที่ท าด้วยกิ่งไม้มะกอก
ที่มีชื่อว่า ช่อลอเรล ซึ่งข้ึนอยู่บนยอดเขาโอลิมปัส และได้รับเกียรติเดินทางท่องเที่ยวไปทุกรัฐในฐานะตัวแทน
ของพระเจ้า 

การแข่งขันได้ด าเนินติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ. 936 (ค.ศ. 393) จักพรรดิธีโอดอซิดุช แห่งโรมันได้ทรง
ประกาศให้ยกเลิกการแข่งขัน เพราะเกิดมีการว่าจ้างเข้ามาเล่นเพ่ือหวังรางวัล และผู้เล่นปรารถนาสินจ้าง
มากกว่าการเล่นเพื่อสุขภาพของตน รวมทั้งมีการพนันขันต่ออันเป็นทางวิบัติซึ่งผิดไปจากวัตถุประสงค์เดิม ด้วย
เหตุนี้พระองค์จึงสั่งให้ล้มเลิกการแข่งขันเสีย 
 

ที่มา:  http://th.wikipedia.org/wiki/Olympics 
Unit 10f 

Charlie Chaplin 

เซอร์ชาลส์ สเปนเซอร์ แชปลิน จูเนียร์ (Sir Charles 
Spencer Chaplin, Jr.) หรือรู้จักกันในชื่อ ชาร์ลี แชปลิน (Charlie 
Chaplin) นักแสดงชาวสหราชอาณาจักรผู้มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่ง 

http://th.wikipedia.org/wiki/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6a/Chaplin-charlie.jpg


 

ในยุคต้นถึงยุคกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ของฮอลลีวูด อีกทั้งยังเป็น
ผู้ก ากับภาพยนตร์ซึ่งมีผลงานโดดเด่นหลายเรื่องด้วยกัน  
ตัวละครที่เขาแสดงซึ่งมีผู้จดจ าได้มากที่สุดคือ “คนจรจัด” ซึ่งมัก
ปรากฏตัวในลักษณะคนจรจัดซึ่งสวมเสื้อนอกคับตัว สวมกางเกงและ
รองเท้าหลวม สวมหมวกดาร์บีหรือหมวกโบว์เลอร์ ถือไม้เท้าซึ่งท า
จากไม้ไผ่ และไว้หนวดจุ๋มจิ๋ม  

แชปลินเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดคนหนึ่งในยุคภาพยนตร์เงียบ ดังจะเห็นได้จากการที่เขาท้ัง
แสดง ก ากับ เขียนบท อ านวยการสร้าง และรวมไปถึงประพันธ์ดนตรีประกอบในภาพยนตร์ของเขาเอง  
 

ที่มา:  th.wikipedia.org/wiki/ชาร์ลี_แชปลิน 
 
 


