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ขัน้สอน
Pre-reading

1.  นักเรียนแบงกลุมทํา Ex. 1a เขียนชื่ออาชีพ

ที่รูจักใหไดมากที่สุดภายในเวลา 1 นาที 

แลวตัวแทนแตละกลุมออกมารายงาน

2.  นักเรียนทํา Ex. 1b อานชื่อเรื่อง “Jobs with 

a difference” และดูภาพประกอบ แลวเดา

วาอาชีพ 2 อาชีพที่เห็นในภาพคืออาชีพใด 

จากนั้นชวยกันตั้งคําถามเกี่ยวกับอาชีพ

ดังกลาว แลวครูเขียนคําถามบนกระดาน 

3.  นักเรียนอานคําศัพทในกรอบ Check these 

words และชวยกันบอกความหมาย ถาคําใด

ไมรู ใหเปดพจนานุกรม

Reading

1.  นักเรียนฟง CD และอานบทอานตามไปดวย 

เพื่อหาวามีคําตอบของคําถามที่นักเรียนคิดไว

ใน Ex. 1b หรือไม 

2.  นักเรียนอานประโยค 1-5 ใน Ex. 2 และบอก

คําสําคัญในแตละประโยค จากนั้นนักเรียน

เดาวาแตละประโยคเปนคุณลักษณะของ

อาชีพ chocolate taster หรือ magician’s 

assistant พรอมทั้งใหเหตุผล แลวยอนกลับ

ไปอานบทอานอยางรวดเร็วเพื่อ scan หา

คําตอบ

Post-reading

 นักเรียนแตละกลุมทํา Ex. 3 อภิปราย

รวมกันวา ตองการทําอาชีพใดและไมตองการ

ทําอาชีพใด ระหวาง chocolate taster และ 

magician’s assistant พรอมใหเหตุผลประกอบ 

เสร็จแลวเขียนคําตอบลงในกระดาษ แลวตัวแทน

กลุมอานใหเพื่อนกลุมอื่นฟง

Pre-reading

Reading

Post-reading

ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนชวยกันบอกคําศัพทที่ไดเรียนรู พรอมทั้งความหมาย 

แลวชวยกันแตงประโยค

2. นักเรียนทําแบบฝกหัด (Workbook) หนา 4 Exs. 1-2 เปนการบาน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 1 (ดูประเมินขอ 1, 5) 

สรปุ
Wrap up

Assessment

 เกร็ดแนะครู

คําศัพทควรรูในบทอาน

qualification (n) = คุณสมบัติ

degree (n) = ปริญญา

nutrition (n) = โภชนาการ

put on weight (phr) = นํ้าหนักขึ้น, อวนขึ้น

glamour seeker (n) = ผูที่คนหาความตื่นเตน

perform tricks (phr) = เลนกล

sign autographs (phr) = เซ็นลายเซ็น

Ideal for: glamour seekers 

The job: You need to be small and light to perform tricks. You have to 

be cheerful, even when your boss is throwing knives at you or wants 

to cut you in half. You need to be patient to practise tricks for many 

hours every day. 

Advantages: The job is great fun. You travel a lot and meet 

new people. You sometimes sign autographs.

Disadvantages: You work long hours, mainly in the 

evenings and at weekends. Also, it is a dangerous job, 

so you need to be careful.

 1 a) In one minute write as many jobs as you can think of.

  b)  Look at the pictures and read the title. What do you think the jobs 

are? Think of two questions about these jobs.

  Listen, read and see 

if you can answer them.

Ideal for: chocolate lovers

The job: You need to have 

a food qualification or a degree 

in nutrition or food science.

Advantages: It’s the best job in the 

world. You get paid to taste 

chocolate every day. You also travel 

a lot looking for new chocolates or 

seeing what kind of chocolate is selling 

well in other places.

Disadvantages: You can put on weight, 

so you have to eat healthily for the 

rest of the time. You also need to 

visit your dentist for regular 

 check-ups.

 2 Read the texts again and mark the sentences with C 

for the chocolate taster or M for the magician’s assistant.

 1 You don’t need a degree.    .........

 2 You can work seven days a week.   .........

 3 You need to do market research for the best products.   .........

 4 You can get hurt while at work.   .........

 5 You need to take good care of your teeth.   .........

 3  Which of these jobs would/wouldn’t you like to do? Why? 

  In three minutes write a paragraph on the topic. Read it to the class.

• qualification  • degree  
• nutrition  • taste  
• put on weight  
• dentist  • regular  
• glamour seeker  • light  
• perform tricks  • boss  
• throw knives  
• in half  • patient  
• practise tricks  
• sign autographs  
• long hours 

Check these wordsCheck these words
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Reading 1a
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MODULE 1

ประเมินนาํ สอน สรุป

T10

โซน 1

โซน 2

ค�ำแนะน�ำกำรใช้
 คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK 2 ม. 2	จัดท�า

ขึน้ส�าหรบัให้ครผููส้อนใช้เป็นแนวทางวางแผนการจดัการเรยีนการสอน	

เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการประกนัคณุภาพผูเ้รยีนตาม

นโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)

	 ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง	ๆ 	 ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับครู	
เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

  เกร็ดแนะครู

ความรู้เสริมส�าหรับครู	ข้อเสนอแนะ	ข้อสังเกต	แนวทางการจดักจิกรรม
และอื่น	ๆ 	เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

  ความรู้บูรณาการอาเซียน

ความรู้เสริมหรือการเชื่อมโยงเรื่องที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

  สื่อ Digital

การแนะน�าแหล่งเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าจากสื่อ	Digital	ต่าง	ๆ

  กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม	จริยธรรม	
ค่านิยม	ตามที่หลักสูตรก�าหนด

  เกร็ดแนะครู  เกร็ดแนะครู

  ความรู้บูรณาการอาเซียน  ความรู้บูรณาการอาเซียน

  สื่อ Digital  สื่อ Digital

  กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โซน 2 ชวยครูเตรียมสอน

	 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูผู้สอน	

โดยแนะน�าขั้นตอนการสอน	และการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด	

เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด

ชวยครูจัด
       กำรเรียนกำรสอน

น�ำ สอน สรุป ประเมิน

โซน 1

ค�าแนะน�าการใช้ ชวยสรางความเขาใจ เพื่อใชคูมือครูได

อยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ค�าอธิบายรายวิชา แสดงขอบขายเนื้อหาสาระของรายวิชา 

ซึง่ครอบคลมุมาตรฐานการเรยีนรูและตวัชีว้ดัตามทีห่ลกัสตูร

กําหนด

โครงสร้างรายวิชา แสดงมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด

ตามทีห่ลกัสตูรกาํหนด และเวลาเรยีนในแตละหนวยการเรยีนรู 

ชวยใหเห็นภาพรวมของมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด และ

เวลาเรียนทั้งหมด

Module Overview ชวยใหเห็นภาพรวมของการจัดการ

เรียนการสอนทั้งหมดของรายวิชากอนที่จะลงมือสอนจริง 

รวมถึงสรางความเขาใจและเห็นภาพรวมในการออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรู และสาระสําคัญของหนวยการเรียนรู

ข้อสอบเน้นการคิด/ข้อสอบแนว O-NET  เพื่อเตรียม

ความพรอมของผูเรียนสูการสอบในระดับตาง ๆ

เพิ่ม

 แสดงขอบขายเนื้อหาสาระของรายวิชา เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เสริม 2



ขัน้นาํ
Warm up

 นักเรียนเลนเกม Invisible Man ทบทวน

คําศัพทที่เรียนไปเมื่อคาบเรียนที่แลว

ขัน้สอน
Pre-listening

1.  นักเรียนอานคําศัพทเกี่ยวกับอาชีพในภาพ 

A-H ใน Ex. 4 แลวบอกความหมายจากภาพ 

จากนั้นอานคําบรรยายลักษณะงาน 1-8 

แลวจับคูภาพกับคําบรรยายที่สัมพันธกัน

2.  นักเรียนอานคําคุณศัพทใน Ex. 5a และ

ชวยกันบอกความหมาย ถาไมรูใหเปด

พจนานุกรม จากนั้นเติมคําคุณศัพทเหลานี้

ลงในประโยคใหถูกตอง

3.  นักเรียนทํา Ex. 5b ใชคําคุณศัพทจาก 

Ex. 5a เขียนประโยคบรรยายคุณสมบัติ

ของแตละอาชีพใน Ex. 4

Listening

 นักเรียนอานคําสั่งใน Ex. 6 และชวยกัน

บอกวาตองฟงเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

จากนั้นนักเรียนฟง CD และจดบันทึกขอมูล 

แลวครูรวบรวมคําตอบจากนักเรียน

Post-listening

1.  นักเรียนสัมภาษณเกี่ยวกับอาชีพของสมาชิก

ในครอบครัว 1 คน โดยใชคําถามใน Ex. 7 

แลวเขียนบทสัมภาษณมาสงครู จากนั้นครู

สุมเรียกนักเรียนอานใหเพื่อนฟงและทายวา

สมาชิกในครอบครัวทําอาชีพอะไร

2.  นักเรียนคนควาขอมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

อยากทําในอนาคต แลวเขียนนําเสนอขอมูล

โดยมีรายละเอียดวาตองเรียนจบสาขาอะไร 

มีคุณสมบัติ และทักษะอยางไรบาง

Warm up

Pre-listening

Listening

Post-listening

ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนชวยกันบอกคําศัพทที่ไดเรียนรู พรอมทั้งความหมาย 

แลวชวยกันแตงประโยค 

2. นักเรียนทํา Exs. 1-2 หนา 105

3. นักเรียนทําแบบฝกหัด (Workbook) หนา 4-5 Exs. 3-8 เปนการบาน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 1 (ดูประเมินขอ 2, 3, 4, 5)

Wrap up

Assessment

 เกร็ดแนะครู

คําศัพทควรรู

sociable (adj) = ที่ชอบเขาสังคม

creative (adj) = ซึ่งมีความคิดสรางสรรค

caring (adj) = ที่หวงใยผูอื่น

intelligent (adj) = ฉลาด, ซึ่งมีไหวพริบ

calm (adj)  = ใจเย็น

cheerful (adj) = ราเริง

patient (adj) = อดทน

fit (adj)   = แข็งแรงและมีสุขภาพดี

organised (adj) = ซึ่งเปนระบบระเบียบ

brave (adj) = กลาหาญ

Listening

 6  Listen to Nicky talking about his life as a 

hairdresser and make notes. What does he 

like/not like about his daily routine? How does 

he relax in the evenings? 

Speaking & Writing 

 7 Use the questions below to interview a 

member of your family about his/her job. 

Read your interview to the class. The class 

guesses the job.

  What time do you get up for work? 

  How do you go to work? 

  What do you do at work? 

  Do you wear a uniform at work? 

  Do you earn a good salary? 

  Do you work 9 to 5? 

  What qualities are necessary for the job? 

  Do you work indoors/outdoors?

 • Jobs & Qualities

 4 Read the descriptions. Which jobs in 

the pictures do they match?

  b) Which of the qualities are necessary for 

each of the jobs in Ex. 4? Write sentences.

  Nurses need to be patient and caring.

 5 a) Complete the sentences with sociable, 

creative, caring, intelligent, calm, cheerful, 

patient, fit, organised, brave.

 1 John’s got a lot of new ideas. He’s  ................  .

 2 Jo enjoys being with people. He’s  .................  .

 3 Sally learns things quickly. She’s  ...................  .

 4  Janet is kind and helpful to other people. She’s 

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

 5 Tony’s happy and smiles a lot. He’s  ...............  .

 6  John’s quiet and doesn’t often get angry. He’s ...  

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

 7  Bob’s daring and willing to do dangerous 

things. He’s ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   .

 8 Ann can wait for things. She’s  ........................  .

 9  Helen’s able to plan her work and time well. 

She’s ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   .

 10 Barry’s strong and healthy. He’s  ....................  .

fashion designer

nurse

police officer

pilot

hairdresser

secretary

shop assistant

dentist

 1 She looks after sick people. 
 2 He cuts people’s hair. 
 3 She types letters and answers the phone. 
 4 She designs clothes. 
 5 He flies planes. He earns a very good salary. 
 6  He keeps order. He wears a uniform and often 

works outdoors.
 7 She serves customers in a shop.
 8 She looks after people’s teeth. 

Student’s Book: Language Review 1a Workbook: 1a
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Vocabulary 1a

นาํ นํา สอน สรุป ประเมิน

T11

โซน 1

โซน 2

โซน 2 ชวยครูเตรียมสอน
  ข้อสอบเน้นการคิด

ตัวอย่างข้อสอบที่มุ่งเน้นการคิด	พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

  ข้อสอบเน้นการคิดแนว O-NET

ตวัอย่างข้อสอบทีมุ่่งเน้นการคดิวเิคราะห์	และสอดคล้องกบัแนวข้อสอบ	
O-NET	พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

  กิจกรรมท้าทาย

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดส�าหรับนักเรียนที่เรียนรู้
ได้อย่างรวดเร็ว	และต้องการท้าทายความสามารถในระดับที่สูงขึ้น

  กิจกรรมสร้างเสริม

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมส�าหรับนักเรียนที่ควร
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้

  ข้อสอบเน้นการคิด

  ข้อสอบเน้นการคิดแนว O-NET

  กิจกรรมท้าทาย

  กิจกรรมสร้างเสริม

	 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูผู้สอน	

โดยแนะน�าขั้นตอนการสอน	และการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด	

เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด

ชวยครูจัด
       กำรเรียนกำรสอน

น�ำ สอน สรุป ประเมิน

โซน 1

โดยใช้	หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK 2 ม. 2 และแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ SPARK 2 

ม. 2	 ของบริษัท	 อักษรเจริญทัศน์	 อจท.	 จ�ากัด	 เป็นสื่อหลัก	(Core	Materials)	 ประกอบการสอนและการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู้	เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีวั้ดของกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	ตามหลักสตูรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ซึ่งคู่มือครูเล่มนี้มีองค์ประกอบที่ง่ายต่อการใช้งาน	ดังนี้
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลาเรียน 120 ชั่วโมง / ปี

	 ปฏิบัติตามค�าสั่ง	 ค�าแนะน�า	 และค�าอธิบายที่ฟัง	 ให้ค�าแนะน�า	 ค�าอธิบายตามสถานการณ์	 อ่านออกเสียงข้อความ 

ถกูต้องตามหลกัการอ่าน	เปรยีบเทยีบและอธบิายความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างการออกเสยีงประโยคและการล�าดบั 

ค�าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย	 เลือกหัวข้อเรื่อง	 ใจความส�าคัญ	 บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ

เรื่องท่ีฟังและอ่าน	 ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือที่ไม่ใช่ความเรียง	 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล	 แสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม	สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล	ความรู้สึกและความคิดเห็น	พร้อมทั้งให้

เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับตนเอง	กิจวัตรประจ�าวัน	งานบ้าน	วันหยุด	การท่องเที่ยว	ประสบการณ์	ภูมิประเทศ	

กจิกรรม	การซือ้ขาย	สถานที	่อาชพี	โดยใช้ภาษา	น�า้เสียง	และกริยิาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา	 ทั้งในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ�าลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา	 พูดและเขียนแสดง 

ความต้องการ	บรรยายเกี่ยวกับตนเอง	กิจวัตรประจ�าวัน	ประสบการณ์	เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม	อธิบายและ

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล	 ประเพณี	 และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย	 สรุป

ใจความส�าคัญที่ได้จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม	ค้นคว้า	รวบรวม	และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น	 ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้าความรู้จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง	ๆ 	 ในการประกอบอาชีพ	

และในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน

	 โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร	 (CLT)	 กระบวนการสอนทักษะทางภาษา	 และจัดกระบวนการกลุ่ม	 

การอภิปราย	 สถานการณ์จริง	 สถานการณ์จ�าลอง	 การแสดงความคิดเห็น	 การวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ

ของสังคม	

	 เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคล	 และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชนและสังคมโลกได้อย่าง 

เหมาะสม	รวมทั้งเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

ต	1.1	ม.	2/1-4		 ต	2.2	ม.	2/1-2

ต	1.2	ม.	2/1-5		 ต	3.1	ม.	2/1

ต	1.3	ม.	2/1-3		 ต	4.1	ม.	2/1

ต	2.1	ม.	2/1-3		 ต	4.2	ม.	2/1-2

รวม 21 ตัวชี้วัด

ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
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สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ต	1.1	ม.	2/1		 ปฏิบัติตามค�าขอร้อง	ค�าแนะน�า	ค�าชี้แจง	และค�าอธิบายง่าย	ๆ 	ที่ฟังและอ่าน
ต	1.1	ม.	2/2	 	อ่านออกเสียงข้อความ	ข่าว	ประกาศ	และบทร้อยกรองสั้น	ๆ 	ถูกต้องตามหลักการอ่าน	
ต	1.1	ม.	2/3	 	ระบุ/เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง	ๆ 	ที่อ่าน
ต	1.1	ม.	2/4	 	เลือกหัวข้อเรื่อง	ใจความส�าคัญ	บอกรายละเอียดสนับสนุน	(supporting	detail)	และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่ฟังและอ่าน	พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย	ๆ 	ประกอบ	
มาตรฐาน ต 1.2   มทีกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสาร แสดงความรูสึ้กและความคดิเหน็อย่างมปีระสทิธภิาพ
ต	1.2	ม.	2/1	 	สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง	เรื่องต่าง	ๆ 	ใกล้ตัว	และสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ในชีวิตประจ�าวัน 

อย่างเหมาะสม
ต	1.2	ม.	2/2	 ใช้ค�าขอร้อง	ให้ค�าแนะน�า	ค�าชี้แจง	และค�าอธิบายตามสถานการณ์
ต	1.2	ม.	2/3	 	พูดและเขียนแสดงความต้องการ	เสนอและให้ความช่วยเหลือ	ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 

ในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	อย่างเหมาะสม
ต	1.2	ม.	2/4	 	พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล	บรรยาย	และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม
ต	1.2	ม.	2/5	 	พดูและเขยีนแสดงความรูส้กึและความคดิเหน็ของตนเองเกีย่วกบัเรือ่งต่าง	ๆ 	กจิกรรม	และประสบการณ์	พร้อมทัง้ 

ให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม
มาตรฐาน ต 1.3  น�าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  โดยการพูดและการเขียน
ต	1.3	ม.	2/1	 	พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง	กิจวัตรประจ�าวัน	ประสบการณ์	และข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ 

ของสังคม
ต	1.3	ม.	2/2		 	พูดและเขียนสรุปใจความส�าคัญ/แก่นสาระ	หัวข้อเรื่อง	(topic)	ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ที ่

อยู่ในความสนใจของสังคม
ต	1.3	ม.	2/3	 	พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม	เรื่องต่าง	ๆ 	ใกล้ตัว	และประสบการณ์	พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น	ๆ 	

ประกอบ
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน�าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
ต	2.1	ม.	2/1	 	ใช้ภาษา	น�า้เสยีง	และกริิยาท่าทางเหมาะกบับคุคลและโอกาส	ตามมารยาทสงัคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ต	2.1	ม.	2/2	 	อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล	วันส�าคัญ	ชีวิตความเป็นอยู	่และประเพณีของเจ้าของภาษา
ต	2.1	ม.	2/3	 เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
มาตรฐาน ต 2.2   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

และน�ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ต	2.2	ม.	2/1	 	เปรยีบเทยีบและอธบิายความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างการออกเสยีงประโยคชนดิต่าง	ๆ 	และการล�าดบัค�า

ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ต	2.2	ม.	2/2	 	เปรยีบเทยีบและอธิบายความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยูแ่ละวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

กับของไทย
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชือ่มโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ืน่ และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ 

และเปิดโลกทัศน์ของตน
ต	3.1	ม.	2/1	 	ค้นคว้า	รวบรวม	และสรุปข้อมูล/ข้อเทจ็จรงิทีเ่กีย่วข้องกบักลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ืน่จากแหล่งการเรยีนรู	้และน�าเสนอ 

ด้วยการพูด/การเขียน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ต	4.1	ม.	2/1	 	ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ�าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน	สถานศึกษา	และชุมชน
มาตรฐาน ต 4.2   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กับสังคมโลก
ต	4.2	ม.	2/1	 	ใช้ภาษาต่างประเทศในการสบืค้น/ค้นคว้า	รวบรวมและสรปุความรู/้ข้อมลูต่าง	ๆ 	จากสือ่และแหล่งการเรยีนรูต่้าง	ๆ 	 

ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ต	4.2	ม.	2/2	 	เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ

มำตรฐำนกำรเรียนรู ้/ตัวช้ีวัด ชั้น ม. 2
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โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อหน่วย 

การเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

เวลา

(ชั่วโมง)

0 Starter ต	1.1	ม.	2/3	 	 ต	1.2	ม.	2/1
ต	1.3	ม.	2/1

2 -

1 At Work, at 
Play

ต	1.1	ม.	2/2	และ	ต	1.1	ม.	2/4	 ต	1.2	ม.	2/1-5
ต	1.3	ม.	2/1-2	
ต	2.1	ม.	2/1	และ	ต	2.1	ม.	2/3		 ต	2.2	ม.	2/1-2
ต	3.1	ม.	2/1
ต	4.1	ม.	2/1	 	 ต	4.2	ม.	2/1

14 10

2 Myths & 
Legends

ต	1.1	ม.	2/2-4		 ต	1.2	ม.	2/1	และ	ต	1.2	ม.	2/4
ต	1.3	ม.	2/1
ต	2.1	ม.	2/1	และ	ต	2.1	ม.	2/3
ต	3.1	ม.	2/1
ต	4.1	ม.	2/1

14 10

3 Let’s Party! ต	1.1	ม.	2/2	และ	ต	1.1	ม.	2/4	 ต	1.2	ม.	2/1	และ	ต	1.2	ม.	2/4-5
ต	1.3	ม.	2/1	และ	ต	1.3	ม.	2/3
ต	2.1	ม.	2/1-3		 ต	2.2	ม.	2/2
ต	3.1	ม.	2/1
ต	4.1	ม.	2/1	 	 ต	4.2	ม.	2/2

14 10

4 Sports & 
Chores

ต	1.1	ม.	2/1-4		 ต	1.2	ม.	2/1-2	และ	ต	1.2	ม.	2/4	
ต	1.3	ม.	2/1-3
ต	2.1	ม.	2/1	และ	ต	2.1	ม.	2/3
ต	3.1	ม.	2/1	
ต	4.1	ม.	2/1

14 10

Revision 1 -

Mid-Year Examination 2 10

5 Our Wonderful 
World

ต	1.1	ม.	2/2	และ	ต	1.1	ม.	2/4	 ต	1.2	ม.	2/1	และ	ต	1.2	ม.	2/4-5
ต	1.3	ม.	2/1
ต	2.1	ม.	2/1	และ	ต	2.1	ม.	2/3		 ต	2.2	ม.	2/1	
ต	3.1	ม.	2/1
ต	4.1	ม.	2/1

14 10

6 Out and About ต	1.1	ม.	2/2	และ	ต	1.1	ม.	2/4		 ต	1.2	ม.	2/1	และ	ต	1.2	ม.	2/4	
ต	1.3	ม.	2/1	และ	ต	1.3	ม.	2/3
ต	2.1	ม.	2/1	และ	ต	2.1	ม.	2/3	 ต	2.2	ม.	2/1	
ต	4.1	ม.	2/1

14 10

7 Experiences ต	1.1	ม.	2/2-4		 ต	1.2	ม.	2/1	และ	ต	1.2	ม.	2/3-5
ต	1.3	ม.	2/1-2
ต	2.1	ม.	2/1	และ	ต	2.1	ม.	2/3	 ต	2.2	ม.	2/1	
ต	3.1	ม.	2/1	
ต	4.1	ม.	2/1

14 10

8 Places around 
Us

ต	1.1	ม.	2/1-4		 ต	1.2	ม.	2/1-5
ต	1.3	ม.	2/1	และ	ต	1.3	ม.	2/3
ต	2.1	ม.	2/1	และ	ต	2.1	ม.	2/3
ต	3.1	ม.	2/1	
ต	4.1	ม.	2/1

14 10

Revision 1 -

Final Examination 2 10

Total in year round 120 100

หน่วยฯ 

ที่

น�้าหนักคะแนน

(100 คะแนน)

เสริม 6



Module Overview
หน่วยการเรียนรู้ที่ 0 Starter

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ
Starter

2
ชั่วโมง

1.		พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ห้องนอน	ความสามารถ	เวลา	
และข้อมูลส่วนตัวได้	 
(ต	1.2	ม.	2/1)

2.		พดูและเขยีนบรรยายห้องต่าง	ๆ 	
	 	ได้	(ต	1.1	ม.	2/3,	ต	1.3	 

ม.	2/1)

Vocabulary:	 	parts	of	the	body,	furniture	&	
appliances,	clothes

Grammar:	 	the	verb	to	be,	have	got,	plurals,	this/
these	-	that/those,	there	is/there	are,	
pronouns,	possessive	determiners,	
prepositions	of	places,	can	(ability)

Functions:	 	describing	rooms,	talking	about	ability,	
telling	the	time,	asking	for	&	giving	
personal	information

Listening:	 ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:	 	พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องนอน	 

ความสามารถ	เวลา	และข้อมูลส่วนตัว	
Writing:	 เขียนบรรยายห้องต่าง	ๆ

1.		สังเกตการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ห้องนอน	ความสามารถ	เวลา	และ
ข้อมูลส่วนตัว

2.		ตรวจการเขียนบรรยายห้องต่าง	ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 At Work, at Play
เวลาเรียน 14 ชั่วโมง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 1
Reading 1a & 
Vocabulary 1a

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่องที่
อ่านและฟังได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของอาชีพต่าง	ๆ 	ได้	
(ต	1.3	ม.	2/1)

3.		เขียนบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
อาชีพของสมาชิกในครอบครัว
ได้	(ต	1.2	ม.	2/1)

4.		ค้นคว้าและเขียนน�าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที ่
อยากจะท�าในอนาคตได	้ 
(ต	4.2	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	activities,	jobs,	job	qualities	
Functions:	 	describing	job	qualities,	interviewing	sb	

about	their	job
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:	 	สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาชีพของสมาชิก 

ในครอบครัว
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาชีพ

ต่าง	ๆ ,	เขียนบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาชีพ
ของสมาชิกในครอบครัว,	เขียนเกี่ยวกับ
อาชีพที่อยากจะท�าในอนาคต

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน 
หรือฟัง

2.		ตรวจการเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของอาชีพต่าง	ๆ

3.		ประเมินการเขียนบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
อาชีพของสมาชิกในครอบครัว

4.		ประเมินการค้นคว้าและเขียนน�าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่อยากจะท�า 
ในอนาคต

5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 2
Grammar 1b

2
ชั่วโมง

1.		พูดและเขียนประโยคโดยใช้
โครงสร้างภาษาที่เรียนได้ 
ถูกต้อง	(ต	1.2	ม.	2/3,	 
ต	1.2	ม.	2/5,	ต	1.3	ม.	2/1)

2.		เปรียบเทียบค�าวิเศษณ ์
บอกความถี่ในภาษาอังกฤษกับ
ภาษาไทยได	้(ต	2.2	ม.	2/1)

Grammar:	 	Present	simple	&	Present	continuous,	
adverbs	of	frequency,	-ing	form	&	 
to-infinitive

Pronunciation:		/s/,	/z/,	/Iz/
Speaking:	 	พูดประโยคโดยใช้โครงสร้างภาษาที่เรียน
Writing:	 	เขียนประโยคโดยใช้โครงสร้างภาษาที่เรียน

1.		สังเกตการพูดประโยคโดยใช้โครงสร้าง
ภาษาที่เรียนและตรวจแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดเปรียบเทียบค�าวิเศษณ์
บอกความถี่ในภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้

แผนฯ ที่ 3
Skills 1c

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่องที่
อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		เปรียบเทียบสถานที่ในเรื่องที่
อ่านกับสถานที่ในประเทศไทย
ได้	(ต	2.2	ม.	2/2)

3.		เขียนโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยว
ในประเทศไทยได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	verb	(adopt),	nouns	(amusement	
park,	rides,	attractions,	ghost	train,	
experience,	buddy,	wildlife	project),	
adjectives	(rare,	brave)

Function:	 	talking	about	the	leisure	park
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:	 	เปรียบเทียบ	Safari	และ	Leisure	Park	 

ในประเทศไทยกับ	West	Midland	Safari	
and	Leisure	Park

Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยว 

ในประเทศไทย

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		สังเกตการพูดเปรียบเทียบ	Safari	และ	

Leisure	Park	ในประเทศไทยกับ	West	
Midland	Safari	and	Leisure	Park

3.		ประเมินชิ้นงานโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยว
ในประเทศไทย

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 7



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 4
Everyday 
English 1d

2
ชั่วโมง

1.		อ่านออกเสียงบทสนทนา 
ถูกต้องตามหลักการอ่านได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/2)

2.		บอกใจความส�าคัญและข้อมูล
เฉพาะของบทสนทนาที่อ่านได	้
(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		สนทนาเกี่ยวกับการเสนอแนะ
กิจกรรมให้ผู้อื่นได้	 
(ต	1.2	ม.	2/2,	ต	2.1	ม.	2/1,	
ต	2.1	ม.	2/3,	ต	4.1	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	making	suggestions,	agreeing,	disagreeing	
Function:	 	making	suggestions
Pronunciation:		/eI/
Listening:	 	ฟังเพื่อจับใจความส�าคัญ
Speaking:	 	สนทนาเกี่ยวกับการเสนอแนะกิจกรรม 

ให้ผู้อื่น
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ,	อ่านออกเสียง 

บทสนทนา
Writing:	 	แต่งบทสนทนาเกี่ยวกับการเสนอแนะ

กิจกรรมให้ผู้อื่น

1.		ประเมินการอ่านออกเสียงบทสนทนา
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน 

บทสนทนา
3.		ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 5
Across cultures 
1e

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่องที่ฟัง
และอ่านได้	(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		เขียนเรียงความเกี่ยวกับกีฬา 
ที่วัยรุ่นไทยนิยมเล่นได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1,	ต	3.1	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	verb	(last);	nouns	(team,	competition,	
match,	championship,	field);	adjectives	
(professional,	diamond-shaped);	
phrases	((be)	crazy	about,	all	year	
round,	play	against)

Function:	 	describing	sports	teenagers	play
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนเรียงความเกี่ยวกับกีฬาที่วัยรุ่นไทย

นิยมเล่น

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟังและอ่าน	
2.		ประเมินการเขียนเรียงความเกี่ยวกับกีฬา

ที่วัยรุ่นไทยนิยมเล่น
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 6
Writing 1f

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่องที่
อ่านได้	(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		เขียน	blog	เกี่ยวกับ 
วันสุดสัปดาห์ของตนเองได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	verbs	(get	up,	make,	play,	celebrate,	
help,	visit,	stay,	relax)	

Function:	 describing	a	typical	weekend
Reading:	 อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียน	blog	เกี่ยวกับวันสุดสัปดาห์ 

ของตนเอง

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		ประเมินการเขียน	blog	เกี่ยวกับ 

วันสุดสัปดาห์ของตนเอง
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 7
ASEAN corner 1

1
ชั่วโมง

1.		จับใจความส�าคัญและบอก
ข้อมูลเฉพาะของเรื่องที่อ่านได	้
(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		พูดอภิปรายเกี่ยวกับภาษา 
ที่นักเรียนไทยควรเรียนรู้ได้	 
(ต	1.2	ม.	2/4)		

3.		เขียนสรุปผลการอภิปรายข้อดี
ของการพูดได้หลายภาษาได	้
(ต	1.3	ม.	2/2)

Vocabulary:	 	verbs	(broaden,	survive);	nouns	
(opportunity,	advantage,	race,	hub,	
investor,	infrastructure,	cooperation,	
industry);	adjectives	(multilingual,	
beneficial)

Speaking:	 	พูดอภิปรายเกี่ยวกับภาษาที่นักเรียนไทย
ควรเรียนรู้

Reading:	 	อ่านเพื่อจับใจความส�าคัญและหา 
ข้อมูลเฉพาะ

Writing:	 	เขียนสรุปผลการอภิปรายข้อดีของการพูด 
ได้หลายภาษา

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		สังเกตการพูดอภิปรายเกี่ยวกับภาษา 

ของประเทศในอาเซียนที่นักเรียนไทย
ควรเรียนรู้

3.		ประเมินการเขียนสรุปผลการอภิปราย
ข้อดีของการที่คนไทยสามารถพูด 
ได้มากกว่า	1	ภาษา

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 8
O-NET practice 
& Fun time 1

1
ชั่วโมง

1.		ทบทวนค�าศัพท์และไวยากรณ์
ที่เรียนจากการเล่นเกม 
ทางภาษาได	้(ต	2.1	ม.	2/3)

2.		บอกรายละเอียดและข้อมูล
เฉพาะจากเรื่องที่อ่านและ
ฟังได้	(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	ค�าศัพท์ในหน่วยฯ	ที	่1
Grammar:		 	ไวยากรณ์ในหน่วยฯ	ที	่1
Listening:		 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Reading:		 	อ่านเพื่อหารายละเอียดและข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	เกี่ยวกับเนื้อหา 

ที่เรียน

1.		สังเกตการเล่นเกมทางภาษา
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่านและฟัง
3.		ตรวจแบบทดสอบที่นักเรียนเขียน
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น 

ในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 8



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Myths & Legends
เวลาเรียน 14 ชั่วโมง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที ่1
Reading 2a & 
Vocabulary 2a

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะและ 
สรุปเรื่องที่อ่านหรือฟังได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/4)	

2.		พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านได	้(ต	1.2	ม.	2/4)

3.		พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะรูปร่างหน้าตาและนิสัย
ของบุคคลได	้(ต	1.2	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	appearance,	character	
Function:	 	describing	people’s	appearance	and	

character
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:	 	พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง

หน้าตาและนิสัยของบุคคล
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนแสดงความคิดเห็นและสรุปย่อเรื่อง 

ที่อ่านและฟัง

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่านและฟัง
2.		ประเมินการเขียนสรุปย่อเรื่องที่อ่าน
3.		ตรวจการเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

เรื่องที่อ่าน
4.		สังเกตการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะรูปร่างหน้าตาและนิสัยของเพื่อน
หรือสมาชิกในครอบครัว

5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 2
Grammar 2b

2
ชั่วโมง

1.		พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอดีตและสิ่งที่ 
เคยท�าหรือไม่เคยท�าได้	 
(ต	1.3	ม.	2/1)

2.		เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง
โดยใช้	prepositions	of	
movement	ได้ถูกต้อง	 
(ต	1.1	ม.	2/3,	ต	1.3	ม.	2/1)

Grammar:	 	Past	simple	(regular	and	irregular	
verbs),	used	to,	prepositions	of	
movement	

Function:	 	describing	past	events
Pronunciation:		/t/,	/d/,	/Id/
Writing:	 	เขียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองท�าใน 

วันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและสิ่งที่เคยท�าหรือ 
ไม่เคยท�าในอดีต,	เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทิศทางต่าง	ๆ

1.		สังเกตการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอดีตและสิ่งที่เคยท�าหรือไม่เคยท�า

2.	ตรวจแบบทดสอบ
3.		ตรวจการเขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรม

ที่ตนเองท�าในวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
4.		ตรวจการเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง
5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้

แผนฯ ที่ 3
Skills 2c

2
ชั่วโมง

1.		จดบันทึกย่อเรื่องที่ฟังได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/4)	

2.		พูดน�าเสนอเกี่ยวกับต�านาน
ของสถานที่จากเรื่องที่ฟังได	้
(ต	1.2	ม.	2/4)

3.		เขียนอีเมลบรรยายเกี่ยวกับ
สถานที่ที่ไปเที่ยวและต�านาน
ได้	(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	verbs	(cool,	fit	together,	cross,	fight);	
nouns	(bridge	of	rocks,	giant,	enemy,	
eruption,	surface,	Irish	legend,	result,	
size,	boiling	lava,	place	of	myth	
and	legend);	adjectives	(powerful,	
mysterious,	terrified,	huge),	phrase	
(wonder	of	nature)

Function:	 	narrating	a	story
Listening:	 	ฟังและจดบันทึกสั้น	ๆ
Speaking:	 	พูดน�าเสนอเกี่ยวกับต�านานของสถานที่ 

จากเรื่องที่ฟัง
Writing:	 	เขียนอีเมลเล่าเกี่ยวกับที่มาหรือต�านาน 

ของสถานที่ท่องเที่ยว

1.		ตรวจการจดบันทึกย่อจากเรื่องที่ฟัง
2.		ประเมินการพูดน�าเสนอเกี่ยวกับต�านาน

ของ	the	Giant’s	Causeway
3.		ประเมินการเขียนอีเมลเล่าเกี่ยวกับที่มา 

หรือต�านานของสถานที่ท่องเที่ยว
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 4
Everyday 
English 2d

2
ชั่วโมง

1.		อ่านออกเสียงบทสนทนา 
ถูกต้องตามหลักการอ่านได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/2)

2.		บอกใจความส�าคัญและข้อมูล
เฉพาะของบทสนทนาที่อ่านได	้
(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		สนทนาเกี่ยวกับการแนะน�า
ภาพยนตร์ได้	(ต	1.2	ม.	2/1,	
ต	2.1	ม.	2/1,	ต	2.1	ม.	2/3,	
ต	4.1	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	sentences	(How	was	your	weekend?,	
I’m	sorry	about	that.,	What	did	you	
watch?,	It	was	brilliant.,	What’s	it	
about?,	Sounds	exciting.,	Who	stars	
in	it?,	It’s	a	pity.,	You	can	rent	it	on	
DVD.)

Function:	 	recommending	a	film
Reading:		 	อ่านเพื่อหาใจความส�าคัญและหาข้อมูล

เฉพาะ,	อ่านออกเสียงบทสนทนา
Speaking:	 	สนทนาเกี่ยวกับการแนะน�าภาพยนตร์
Writing:	 	แต่งบทสนทนาเกีย่วกบัการแนะน�าภาพยนตร์

1.		ประเมินการอ่านออกเสียงบทสนทนา
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน 

บทสนทนา
3.		ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 5
Across the 
curriculum 2e

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่องที่
อ่านได้	(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		เขียนเปรียบเทียบสถานที่ 
จากเรื่องที่อ่านกับเมือง/ชุมชน
ของตนเองได้	(ต	1.2	ม.	2/4)

3.		ค้นคว้าและเขียนน�าเสนอ 
เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณได	้
(ต	3.1	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	nouns	(civilisation,	astronomy,	temple,	
pyramid,	stone	building,	statue,	ruler,	
dynasty,	tragedy,	war,	drought);	
adjective	(ancient);	phrase	(get	on	well)

Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ	
Writing:	 	เขียนประโยคเปรียบเทียบเมืองของชนเผ่า

มายากับเมือง/หมู่บ้านของตนเอง,	 
เขียนบทความเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		ตรวจการเขียนเปรียบเทียบเมืองของ 

ชนเผ่ามายากับเมือง/หมู่บ้านของตนเอง
3.		ประเมินการค้นคว้าและเขียนบทความ

สั้น	ๆ 	เกี่ยวกับอารยธรรมโบราณ	
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 9



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที ่6
Writing 2f

2
ชั่วโมง

1.		จดบันทึกย่อเรื่องที่ฟังได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		เรียงล�าดับเหตุการณ์จาก 
เรื่องที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		เขียนประวัติโดยย่อของบุคคล
ส�าคัญได้	(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	verbs	(elect,	guide,	shoot,	admire);	
nouns	(president,	farmhouse,	lawyer,	
honesty,	courage,	civil	war)

Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Reading:	 	อ่านและล�าดับเหตุการณ์ตามเวลา
Writing:	 	เขียนบรรยายเหตุการณ์ในชีวิตของ	

Abraham	Lincoln,	เขียนชีวประวัติโดยย่อ
ของ	Queen	Victoria

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่านและฟัง
2.		ตรวจการเขียนบรรยายเหตุการณ์ในชีวิต

ของ	Abraham	Lincoln	ตามล�าดับเวลา
3.		ประเมินการเขียนชีวประวัติโดยย่อของ	

Queen	Victoria
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 7
ASEAN corner 2

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่องที่
อ่านได้	(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่อ่านได	้(ต	1.2	ม.	2/4)

3.		ค้นคว้าและน�าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับต�านานของไทยหรือ
ประเทศในอาเซียนได	้(ต	1.1	
ม.	2/3,	ต	3.1	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	verbs	(launch,	adapt,	pray,	transform,	
celebrate);	nouns	(festival,	gratitude,	
drought,	famine,	tradition);	adjectives	
(diverse,	embarrassed);	phrase	(pay	
respect)

Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:		 	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน,	พูดน�าเสนอ
	 	 	ข้อมูลเกี่ยวกับต�านานของไทยหรือประเทศ

ในอาเซียน

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		สังเกตการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับต�านาน

จากเรื่องที่อ่าน	
3.		ประเมินชิ้นงานการ์ตูนช่องเกี่ยวกับ

ต�านานของไทยหรือประเทศในอาเซียน
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 8
O-NET practice 
& Fun time 2

1
ชั่วโมง

1.		ทบทวนค�าศัพท์และไวยากรณ์
ที่เรียนจากการเล่นเกมทาง
ภาษาได้	(ต	2.1	ม.	2/3)

2.		เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1)

3.		บอกรายละเอียดและข้อมูล
เฉพาะจากเรื่องที่ฟังและอ่าน
ได้	(ต	1.1	ม.	2/4)

Vocabulary:		 	ค�าศัพท์ในหน่วยฯ	ที่	2
Grammar:		 	ไวยากรณ์ในหน่วยฯ	ที่	2
Listening:		 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Reading:	 	อ่านเพื่อหารายละเอียดและข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	เกี่ยวกับเนื้อหา 

ที่เรียน

1.		สังเกตการเล่นเกมทางภาษา
2.		ตรวจแบบทดสอบที่นักเรียนเขียน	
3.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่านและฟัง
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น 

ในการท�างาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Let’s Party!!
เวลาเรียน 14 ชั่วโมง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 1
Reading 3a & 
Vocabulary 3a

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่องที่
อ่านได้	(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่านได้	(ต	1.2	ม.	2/4)

3.		เขียนอีเมลให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
งานเทศกาลที่เข้าร่วมได้	 
(ต	1.3	ม.	2/1)

4.		พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานเลี้ยงได	้(ต	1.2	ม.	2/5,	 
ต	2.1	ม.	2/1,	ต	4.1	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	festivals/celebrations,	feelings	
Grammar:		 	Past	simple
Function:		 	asking	for	and	expressing	opinions	
Speaking:		 	พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเลี้ยง
Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนอีเมลให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานเทศกาล 

ที่เข้าร่วม

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		ตรวจการเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล

ในบทอ่านที่ต้องการเข้าร่วม	
3.		ประเมินการเขียนอีเมลให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

งานเทศกาลที่เข้าร่วม	
4.		ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับงานเลี้ยงที่เข้าร่วม
5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 2
Grammar 3b

2
ชั่วโมง

1.		พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
สิ่งที่ก�าลังท�าในอดีตได้	 
(ต	1.2	ม.	2/1)

2.		เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองและ 
ผู้อื่นก�าลังท�าในอดีตได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1)

Grammar:		 	Past	continuous,	Past	simple	&	Past	
continuous

Function:		 	describing	actions	which	were	
happening	at	a	certain	time	in	the	past

Speaking:		 	พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ก�าลังท�า 
ในอดีต

Writing:		 	เขียนบรรยายกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัว 
ก�าลังท�าในอดีต,	เขียนประโยคโดยใช้
โครงสร้างภาษาที่เรียน

1.		สังเกตการพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับ 
สิ่งที่ก�าลังท�าในอดีต

2.		ตรวจการเขียนบรรยายกิจกรรมที่สมาชิก
ในครอบครัวก�าลังท�าในอดีต

3.		ตรวจการเขียนประโยคโดยใช้โครงสร้าง 
ภาษาที่เรียน

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 10



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 3
Skills 3c

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่องที่
ฟังได้	(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		พูดแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ	Disneyland	
ได	้(ต	1.2	ม.	2/5)

3.		เขียนอเีมลเกีย่วกบัการไปเทีย่ว
สวนสนุกได	้(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	verb	(greet);	nouns	(boat	ride,	fairytale	
	 	 	castle,	haunted	house,	parade,	pirate	

ship,	roller	coaster,	merry-go-round,	
cartoon	character,	guest,	cowboy,	ride,	
speed);	adjectives	(scary,	exhausted);	
phrases	(believe	my	eyes,	hold	your	
breath);	idiom	(come	to	life)

Function:		 	talking	about	Disneyland
Listening:		 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:		 	พูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 

เกี่ยวกับ	Disneyland
Writing:		 	เขียนอีเมลเกี่ยวกับการไปเที่ยวสวนสนุก

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง
2.		สังเกตการพูดแสดงความรู้สึกและ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ	Disneyland
3.		ประเมินการเขียนอีเมลเกี่ยวกับ 

การไปเที่ยวสวนสนุก
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้ 

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 4
Everyday 
English 3d

2
ชั่วโมง

1.		อ่านออกเสียงบทสนทนา 
ถูกต้องตามหลักการอ่านได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/2)	

2.		บอกใจความส�าคัญและ 
รายละเอียดของบทสนทนา 
ที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		สนทนาเกี่ยวกับการเล่า
เหตุการณ์ในอดีตได	้(ต	1.2	 
ม.	2/1,	ต	2.1	ม.	2/1,	ต	2.1	
ม.	2/3,	ต	4.1	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	expressing	surprise	(Incredible,	isn’t	
it?,	Are	you	kidding?,	That’s	shocking.,	
You	must	be	kidding/joking.,	No	way.);	
expressing	regret/sympathy	(Oh	dear!,	
That’s	too	bad.,	I’m	really	sorry.,	That’s	
awful/terrible.)

Function:	 	narrating	past	events
Pronunciation:		intonation	(high	rising	tone	to	express	

disbelief	&	surprise)
Speaking:		 	สนทนาเกี่ยวกับการเล่าเหตุการณ์ในอดีต
Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ,	 

อ่านออกเสียงบทสนทนา
Writing:		 	แต่งบทสนทนาเกี่ยวกับการเล่าเหตุการณ์ 

ในอดีต

1.		ประเมินการอ่านออกเสียงบทสนทนา
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟังหรือ

อ่านบทสนทนา
3.		ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 5
Across cultures 
3e 

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะและ 
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
หรือฟังได้	(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล
จากเรื่องที่อ่านได	้(ต	1.2	 
ม.	2/4,	ต	2.1	ม.	2/2)

3.		เปรียบเทียบเทศกาลของไทย
กับเทศกาลของเจ้าของภาษา
ได	้(ต	2.2	ม.	2/2)

4.		ค้นคว้าและเขียนน�าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลของไทย
ได	้(3.1	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	verbs	(organise,	race);	nouns	(regatta,	
competitor,	decoration,	race,	lake,	
bathtub,	banks	of	the	river,	prize,	
winner,	bucket);	adjectives	(wet,	giant);	
phrase	(take	place)

Function:		 	describing	festivals
Listening:		 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Reading:		 	อ่านเพื่อหารายละเอียดและข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลจากเรื่อง 

ที่อ่าน,	เขียนน�าเสนอเกี่ยวกับเทศกาล 
ของไทย

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง 
หรืออ่าน

2.		ตรวจการเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล
จากเรื่องที่อ่าน

3.		สังเกตการพูดเปรียบเทียบเทศกาลของ
ไทยกับเทศกาลจากเรื่องที่อ่าน

4.		ประเมินการค้นคว้าและเขียนน�าเสนอ
เกี่ยวกับเทศกาลของไทย

5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 6
Writing 3f 

2
ชั่วโมง

1.		เรียงล�าดับเหตุการณ์และ 
เขียนสรุปย่อเรื่องที่อ่านได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่อง 
ที่ฟังได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		เขียนเรื่องเล่าสั้น	ๆ 	ได้	 
(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	verbs	(travel,	move	from	side	to	side,	
wonder,	step	back);	nouns	(legend,	
journey,	edge,	log);	adjectives	(excited,	
misty);	phrase	(in	horror)

Function:	 	narrating	a	story
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Reading:	 	อ่านและเรียงล�าดับเหตุการณ์
Writing:	 	เขียนสรุปย่อเรื่องที่อ่าน,	เขียนเรื่องเล่าสั้น	ๆ

1.		ตรวจการเรียงล�าดับเหตุการณ์และ 
การเขียนสรุปย่อเรื่องที่อ่าน

2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง
3.		ประเมินการเขียนเรื่องเล่า
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 7
ASEAN corner 3

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่อง 
ที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		พูดอภิปรายเกี่ยวกับ 
การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนได	้(ต	1.2	ม.	2/5)

3.		ท�าโปสเตอร์รณรงค์รักษา 
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได	้ 
(ต	3.1	ม.	2/1,	ต	4.2	ม.	2/2)

Vocabulary:		 	verbs	(gather,	apologise);	nouns	
(gratitude,	famine,	cerebration,	harvest,	
respect,	crop,	harmony,	purpose,	
pollution,	campaign);	phrasal	verb	 
(rely	on)

Speaking:	 	พูดอภิปรายเกี่ยวกับการรณรงค์รักษา 
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		สังเกตการพูดอภิปรายเกี่ยวกับ 

การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
3.		ประเมินชิ้นงานโปสเตอร์รณรงค์รักษา 

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่นในการ

ท�างานและมีจิตสาธารณะ

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 11



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 8
O-NET practice 
& Fun time 3

1
ชั่วโมง

1.		ทบทวนค�าศัพท์และไวยากรณ์
ที่เรียนจากการเล่นเกมทาง
ภาษาได้	(ต	2.1	ม.	2/3)

2.		บอกรายละเอียดจากเรื่อง 
ที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		เขียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับความส�าคัญของ 
การสืบสานวัฒนธรรมได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/3)

4.		เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	ค�าศัพท์ในหน่วยฯ	ที่	3
Grammar:	 	ไวยากรณ์ในหน่วยฯ	ที่	3
Reading:		 	อ่านเพื่อหารายละเอียด
Writing:	 	เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	เกี่ยวกับเนื้อหา 

ที่เรียน,	เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การสืบสานวัฒนธรรม

1.		สังเกตการเล่นเกมทางภาษา
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
3.		ตรวจการเขียนแสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรม
4.		ตรวจแบบทดสอบที่นักเรียนเขียน	
5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่นในการ

ท�างาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Sports & Chores
เวลาเรียน 14 ชั่วโมง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 1
Reading 4a & 
Vocabulary 4a

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะและ 
เขียนสรุปเรื่องที่อ่านหรือฟังได้	
(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		เขียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้	 
(ต	1.2	ม.	2/4)

3.		ออกแบบ	extreme	sport	และ
พูดน�าเสนอได้	(ต	1.3	ม.	2/1)

4.		พูดชักชวนผู้อื่นท�ากิจกรรม	
พร้อมทั้งตอบรับและปฏิเสธ 
ค�าชวนได้	(ต	1.2	ม.	2/1)

5.		เขียนอีเมลเกี่ยวกับกิจกรรม 
ในเวลาว่างและงานบ้านที่ท�าได้	
(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	chores,	free-time	activities	
Functions:		 	talking	about	free-time	activities,	

making,	accepting	and	refusing	
invitations	

Listening:		 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:		 	พูดน�าเสนอ	extreme	sport	ที่ออกแบบใหม่,
	 	 	พูดชักชวนเพื่อนท�ากิจกรรมในเวลาว่าง
Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ	
Writing:		 	เขียนสรุปเรื่องที่อ่าน,	เขียนอีเมลเกี่ยวกับ

กิจกรรมในเวลาว่างและงานบ้านที่ท�า

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่านและ
การฟัง	และตรวจการเขียนสรุปเรื่อง 
ที่อ่าน

2.		ตรวจการเขียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขัน	
extreme	ironing

3.		ประเมินการพูดน�าเสนอ	extreme	sport	
ที่ออกแบบใหม่

4.		สังเกตการพูดชักชวนเพื่อนท�ากิจกรรม
ในเวลาว่าง

5.		ประเมินการเขียนอีเมลเล่าเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ตนเองท�าและไม่ได้ท�า 
ในเวลาว่าง	รวมถึงงานบ้านที่ท�า

6.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 2
Grammar 4b

2
ชั่วโมง

1.		พูดและเขียนประโยคโดยใช้
โครงสร้างภาษาที่เรียนได้	 
(ต	1.3	ม.	2/1)

2.		พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ป้ายจราจรต่าง	ๆ 	ได้	 
(ต	1.1	ม.	2/1,	ต	1.1	ม.	2/3)

3.		เขียนอธิบายป้ายจราจรได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/1,	ต	1.1	ม.	2/3)

Grammar:		 	must/mustn’t	-	have	to/don’t	have	to,	
can/could,	may/might,	should,	ought	to,	
relative	pronouns	(who,	which,	whose,	
that)

Function:		 	talking	about	prohibition
Speaking:		 	พูดเกี่ยวกับงานบ้านที่ตนเองต้องท�า 

หรือไม่ต้องท�า,	พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ป้ายจราจรต่าง	ๆ

Writing:		 	เขียนประโยคโดยใช้โครงสร้างภาษาที่เรียน

1.		สังเกตการพูดและตรวจการเขียนประโยค
โดยใช้โครงสร้างภาษาที่เรียน

2.		ตรวจแบบทดสอบ
3.		สังเกตการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ป้ายจราจรต่าง	ๆ
4.		ตรวจการเขียนอธิบายป้ายจราจร
5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้

แผนฯ ที่ 3
Skills 4c

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่อง 
ที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		พูดให้ค�าแนะน�าในการ 
ขี่จักรยานอย่างปลอดภัยได	้ 
(ต	1.2	ม.	2/2)

3.		ค้นคว้าและน�าเสนอข้อมูล 
เกี่ยวกับการข้ามถนนอย่าง
ปลอดภัยได	้(ต	1.2	ม.	2/2,	 
ต	3.1	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	verbs	(protect,	respect);	nouns	
(accident,	helmet,	reflector,	reflective	
belt,	loose	clothes,	headphones,	knee	
pad,	hand	signal,	brake,	tyre,	chain);	
adverb	(regularly)	

Function:		 	talking	about	safe	cycling
Speaking:		 	พูดให้ค�าแนะน�าในการขี่จักรยาน 

อย่างปลอดภัย
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		สังเกตการพูดให้ค�าแนะน�าในการ 

ขี่จักรยานอย่างปลอดภัย
3.		ประเมินชิ้นงานโปสเตอร์การข้ามถนน

อย่างปลอดภัย
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน	

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 12



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 4
Everyday 
English 4d

2
ชั่วโมง

1.		อ่านออกเสียงบทสนทนา 
ถูกต้องตามหลักการอ่านได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/2)	

2.		บอกใจความส�าคัญและ 
รายละเอียดของเรื่องที่อ่านได	้
(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		สนทนาเกี่ยวกับการขอและ 
ให้ค�าแนะน�าได้	 
(ต	1.2	ม.	2/1,	ต	1.2	ม.	2/2,	
ต	2.1	ม.	2/1,	ต	2.1	ม.	2/3,	
ต	4.1	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	asking	for	advice	(What	should	I	…?);	
giving	advice	(Why	don’t	you	…?,	If	I	
were	you,	I’d	…,	You	could	…)

Function:		 	asking	for	and	giving	advice
Pronunciation:		linking	sounds
Speaking:		 	สนทนาเกี่ยวกับการขอและให้ค�าแนะน�า
Reading:		 	อ่านเพือ่หาใจความส�าคญัและหารายละเอยีด,	

อ่านออกเสียงบทสนทนา
Writing:		 	แต่งบทสนทนาเกี่ยวกับการขอและ 

ให้ค�าแนะน�า

1.		ประเมินการอ่านออกเสียงบทสนทนา
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน 

บทสนทนา
3.		ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 5
Across the 
curriculum 4e

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่อง 
ที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		พูดเกี่ยวกับความส�าคัญของ
บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ได้โดยใช	้should/shouldn’t	 
(ต	1.2	ม.	2/2,	ต	1.2	ม.	2/4)

3.		ค้นคว้าข้อมูลและเขียนให้ 
ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได	้(ต	1.2	ม.	2/2,	
ต	3.1	ม.	2/1)

4.		พูดน�าเสนอสาเหตุและแนวทาง
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ได	้(ต	1.3	ม.	2/2)

Vocabulary:		 	verbs	(pollute,	protect,	recycle,	donate);	
	 	 	nouns	(environment,	solar	panel,	

charity);	adjective	(eco-friendly);	phrase	
(on	standby);	phrasal	verbs	(turn	off,	
turn	down,	throw	away)

Function:	 	talking	about	protection	of	the	
environment

Speaking:	 	พูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับความส�าคัญของบ้าน
	 	 	ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,	พูดน�าเสนอ

สาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน

Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		ประเมินการพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับ 

ความส�าคัญของบ้านที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม

3.		ประเมินการค้นคว้าข้อมูลและเขียน 
ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม

4.		ประเมินการพูดน�าเสนอสาเหตุและ
แนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น 
ในการท�างานและมีจิตสาธารณะ

แผนฯ ที่ 6
Writing 4f

2
ชั่วโมง

1.		จดบันทึกสั้น	ๆ 	จากเรื่อง 
ที่ฟังได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		เขียนอีเมลเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ของโรงเรียนได้	(ต	1.3	ม.	2/1)

3.		อธิบายป้ายต่าง	ๆ 	ได้	 
(ต	1.1	ม.	2/1,	ต	1.1	ม.	2/3)

Vocabulary:		 	verbs	(arrive,	choose);	nouns	(group	
leader,	midnight);	adjectives	(friendly,	
cool);	phrase	(so	far	so	good);	phrasal	
verb	(hang	out)

Listening:	 	ฟังและจดบันทึกสั้น	ๆ
Reading:	 	อ่านและเติมค�า
Writing:	 	เขียนอีเมลเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียน

1.		ตรวจการจดบันทึกข้อมูลจาก 
บทสนทนาที่ฟัง

2.		ประเมินการเขียนอีเมลเกี่ยวกับ 
กฎระเบียบของโรงเรียน

3.		ตรวจแบบทดสอบ
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 7
ASEAN corner 4

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่อง 
ที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		บอกวิธีเล่นตะกร้อได้	 
(ต	1.2	ม.	2/2,	ต	1.2	ม.	2/4)

3.		พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับกีฬา 
ในประเทศไทยและประเทศใน
อาเซียนได	้(ต	1.2	ม.	2/1)

4.		ค้นคว้าและพูดน�าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ประเทศใน
อาเซียนมีร่วมกันได	้ 
(ต	3.1	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	nouns	(court,	rattan	ball,	opponent,	
aim,	evidence,	existence,	relationship,	
formation);	adjective	(unreturnable)

Function:	 	talking	about	sports
Speaking:	 	บอกวิธีเล่นตะกร้อ,	พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับ

กีฬาในประเทศไทยและประเทศในอาเซียน,	
พูดน�าเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ประเทศในอาเซียน
มีร่วมกัน

Reading:  อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		สังเกตการบอกวิธีเล่นตะกร้อ
3.		สังเกตการพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับกีฬา 

ในประเทศไทยและประเทศในอาเซียน
4.		ประเมินการค้นคว้าและพูดน�าเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ประเทศในอาเซียน 
มีร่วมกัน

5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 13



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 8
O-NET practice 
& Fun time 4

1
ชั่วโมง

1.		ทบทวนค�าศัพท์และไวยากรณ์
ที่เรียนจากการเล่นเกมทาง
ภาษาได้	(ต	2.1	ม.	2/3)

2.		บอกรายละเอียด	ข้อมูลเฉพาะ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังหรืออ่านได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		เขียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับความส�าคัญของ 
กฎระเบียบได้	(ต	1.3	ม.	2/3)

4.		เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	ค�าศัพท์ในหน่วยฯ	ที่	4
Grammar:	 	ไวยากรณ์ในหน่วยฯ	ที่	4
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Reading:		 	อ่านเพื่อหารายละเอียดและข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ความส�าคัญของกฎระเบียบ,	 
เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	เกี่ยวกับเนื้อหา
ที่เรียน

1.	สังเกตการเล่นเกมทางภาษา
2.		ตรวจการตอบค�าถามและสังเกต 

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
หรืออ่าน

3.		ตรวจการเขียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับความส�าคัญของกฎระเบียบ

4.	ตรวจแบบทดสอบที่นักเรียนเขียน	
5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น 

ในการท�างาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Our Wonderful World
เวลาเรียน 14 ชั่วโมง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 1
Reading 5a & 
Vocabulary 5a 

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่องที่
อ่านและฟังได	้(ต	1.1	ม.	2/4)	

2.		เขียนโปสต์การ์ดเกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยวในวันหยุดได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1)

3.		พูดบรรยายวิธีการเดินทางไป
โรงเรียนได้	(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	geographical	features,	continents,	
means	of	transport

Grammar:	 	both…and,	neither…nor,	either…or
Function:		 	describing	journey	to	school	
Listening:		 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:		 	พูดบรรยายวิธีการเดินทางไปโรงเรียน
Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ	
Writing:		 	เขียนโปสต์การ์ดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

ในวันหยุดของตนเอง

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่านและฟัง
2.		ประเมินการเขียนโปสต์การ์ดเกี่ยวกับ 

การท่องเที่ยวในวันหยุดของตนเอง
3.		สังเกตการพูดบอกวิธีการเดินทาง 

ไปโรงเรียนของตนเอง
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 2
Grammar 5b 

2
ชั่วโมง

1.		พูดและเขียนประโยคโดยใช้
โครงสร้างภาษาที่เรียนได้	 
(ต	1.2	ม.	2/1,	ต	1.3	ม.	2/1)

2.		เปรียบเทียบประโยคที่ใช้ 
เปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ
กับภาษาไทยได	้ 
(ต	2.2	ม.	2/1)

3.		เขียนเปรียบเทียบสถานที่หรือ
จังหวัดต่าง	ๆ 	ในประเทศไทย
ได้	(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	adjectives
Grammar:		 	comparatives	&	superlatives,	as	…	as,	

too,	enough,	very/really	
Function:		 	comparing	things,	places	and	means	of	

transport
Pronunciation:		/´/
Speaking:	 	พูดเปรียบเทียบสิ่งต่าง	ๆ 	และสถานที่	
Writing:	 	เขียนเปรียบเทียบสถานที่หรือจังหวัดต่าง	ๆ 	 

ในประเทศไทย,	เขียนประโยคเกี่ยวกับ 
สิ่งต่าง	ๆ 	ใกล้ตัวโดยใช้โครงสร้างภาษา 
ที่เรียน

1.		ตรวจแบบทดสอบและสังเกตการพูด 
โดยใช้โครงสร้างภาษาที่เรียน

2.		สังเกตการพูดเปรียบเทียบประโยค 
ที่ใช้เปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ 
กับภาษาไทย

3.		ตรวจการเขียนประโยคเกี่ยวกับสิ่งต่าง	ๆ 	
ใกล้ตัวโดยใช้โครงสร้างภาษาที่เรียน

4.		ตรวจการเขียนเปรียบเทียบสถานที่หรือ
จังหวัดต่าง	ๆ 	ในประเทศไทย

5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้

แผนฯ ที่ 3
Skills 5c

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ 
เรื่องที่ฟังได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		เขยีนให้ข้อมลู	และเปรยีบเทียบ
	 	สถานที่ในเรื่องที่ฟังกับสถานที่

ในประเทศไทยได	้(ต	1.2	 
ม.	2/4)

3.		ค้นคว้าข้อมูลและพูดน�าเสนอ
เกี่ยวกับ	extreme	places	ได้	
(ต	3.1	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	verbs	(bury,	melt,	freeze);	nouns	(wind,	
archaeologist,	condition,	temperature,	
jets	of	steam,	volcano,	mummies,	
magnetic	force);	adjectives	(extreme,	
dry,	average);	adverbs	(seldom,	
instantly);	phrase	(leave	tracks)

Function:		 	describing	places
Listening:		 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:		 	พูดน�าเสนอเกี่ยวกับ	extreme	places
Writing:		 	เขียนบรรยายสภาพอากาศของสถานที่ 

ในเรื่องที่ฟัง,	เขียนเปรียบเทียบสถานที ่
ในประเทศไทยกับสถานที่ในเรื่องที่ฟัง

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง
2.		ตรวจการเขียนบรรยายสภาพอากาศ 

ของสถานที่จากเรื่องที่ฟัง
3.		ตรวจการเขียนเปรียบเทียบสถานที่ 

ในประเทศไทยกับสถานที่จากเรื่องที่ฟัง
4.		ประเมินการค้นคว้าและพูดน�าเสนอ 

เกี่ยวกับ	extreme	places
5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 14



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 4
Everyday 
English 5d 

2
ชั่วโมง

1.		อ่านออกเสียงบทสนทนา 
ถูกต้องตามหลักการอ่านได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/2)	

2.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟัง
และอ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		สนทนาเกี่ยวกับการซื้อ 
ตั๋วรถไฟได	้(ต	1.2	ม.	2/1,	 
ต	2.1	ม.	2/1,	ต	2.1	ม.	2/3,	
ต	4.1	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	sentences	(Can	I	help	you?,	Single	or	
return?,	What	time	would	you	like	to	
leave?,	Which	platform	does	the	train	
leave	from?,	You’re	welcome.)

Function:		 	buying	a	train	ticket
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:		 	สนทนาเกี่ยวกับการซื้อตั๋วรถไฟ
Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ,	 

อ่านออกเสียงบทสนทนา
Writing:		 	แต่งบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อตั๋วรถไฟ

1.		ประเมินการอ่านออกเสียงบทสนทนา
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง 

และอ่านบทสนทนา
3.		ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 5
Across cultures 
5e 

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่อง 
ที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		ค้นคว้าข้อมูลและเขียน 
น�าเสนอเกี่ยวกับสถานที ่
ในประเทศไทยได	้ 
(ต	3.1	ม.	2/1)

3.		สนทนาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ 
เรื่องที่อ่านได	้(ต	1.2	ม.	2/4,	
ต	2.1	ม.	2/3,	ต	4.1	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	verbs	(exist,	cross);	nouns	(freshwater	
lake,	depth,	nature,	falls,	sight,	
producer,	electric	power);	adjectives	
(clear,	brave)

Function:		 	talking	about	places
Pronunciation:		silent	letters
Speaking:		 	แสดงบทสนทนาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ 

เรื่องที่อ่าน
Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขยีนน�าเสนอเกีย่วกบัสถานทีใ่นประเทศไทย

ที่มีธรรมชาติสวยงาม

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		ประเมินการค้นคว้าและเขียนน�าเสนอ

เกี่ยวกับสถานที่ในประเทศไทย 
ที่มีธรรมชาติสวยงาม

3.		ประเมินการแสดงบทสนทนาทาง
โทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 6
Writing 5f

2
ชั่วโมง

1.		เขียนอีเมลเปรียบเทียบสถานที่
ได	้(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	nouns	(ski	slope,	population,	
sightseeing);	adjective	(crowded);	
adverb	(nearby)

Grammar:		 	linkers	(and,	but,	because,	on	the	
other	hand,	and	then)

Function:		 	comparing	places
Writing:		 	เขียนอีเมลเปรียบเทียบสถานที่ที่ชื่นชอบ 

ในประเทศไทย

1.		ประเมินการเขียนอีเมลเปรียบเทียบ
สถานที่ที่ชื่นชอบในประเทศไทย

2.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 7
ASEAN corner 5

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่อง 
ที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		พูดอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ 
ท�าให้เกิดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ	 
พร้อมให้เหตุผลสั้น	ๆ 	ได้	 
(ต	1.2	ม.	2/5)

3.		ค้นคว้าข้อมลูและเขียนน�าเสนอ
	 	เกี่ยวกับความหลากหลายทาง

ชีวภาพในประเทศไทยและ 
ในอาเซียนได	้(ต	3.1	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	verbs	(observe,	spoil);	nouns	(diversity,	
wildlife,	gibbon,	great	hornbill,	reef,	
ecosystem,	marine	life,	whale,	dolphin,	
shark,	turtle,	hawksbill);	adjectives	
(biological,	ecological,	rare,	extinct)

Function:		 	talking	about	biodiversity
Speaking:		 	พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส�าคัญ

ของความหลากหลายทางชีวภาพ,	 
พูดอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ท�าให้เกิดการ 
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนน�าเสนอเกี่ยวกับความหลากหลาย 

ทางชีวภาพในประเทศไทยและในอาเซียน

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		สังเกตการพูดอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ท�าให้

เกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

3.		ประเมินการค้นคว้าและเขียนน�าเสนอ
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในประเทศไทยและในอาเซียน

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 8
O-NET practice 
& Fun time 5 

1
ชั่วโมง

1.		ทบทวนค�าศัพท์และไวยากรณ์
ที่เรียนจากการเล่นเกมทาง
ภาษาได้	(ต	2.1	ม.	2/3)

2.		บอกรายละเอียดและข้อมูล
เฉพาะจากเรื่องที่ฟังหรือ 
อ่านได้	(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	ค�าศัพท์ในหน่วยฯ	ที	่5
Grammar:		 	ไวยากรณ์ในหน่วยฯ	ที	่5
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Reading:		 	อ่านเพื่อหารายละเอียดและข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	เกี่ยวกับเนื้อหา 

ที่เรียน

1.		สังเกตการเล่นเกมทางภาษา
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง 

หรืออ่าน
3.		ตรวจแบบทดสอบที่นักเรียนเขียน	
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น 

ในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 15



หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Out and About
เวลาเรียน 14 ชั่วโมง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 1
Reading 6a & 
Vocabulary 6a 

2
ชั่วโมง

1.		บอกรายละเอียด	ข้อมูลเฉพาะ
และจุดประสงค์ของผู้เขียน 
จากเรื่องที่อ่านหรือฟังได	้ 
(ต	1.2	ม.	2/4)

2.		เขียนแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว
ในประเทศไทยได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1)

3.		สนทนาเกี่ยวกับแผนการ 
ในวันหยุดได้	(ต	1.2	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	types	of	holidays,	holiday	activities,	
tourist	attractions	

Function:	 	discussing	holiday	plans	
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:	 	สนทนาเกี่ยวกับแผนการในวันหยุด
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ,	อ่านเพื่อหา 

จุดประสงค์ของผู้เขียน
Writing:	 	เขียนแนะน�าสถานทีท่่องเท่ียวในประเทศไทย

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน 
หรือฟัง

2.		ประเมินการเขียนแนะน�าสถานที่ 
ท่องเที่ยวในประเทศไทย

3.		สังเกตการพูดสนทนาเกี่ยวกับแผนการ
ในวันหยุด

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 2
Grammar 6b 

2
ชั่วโมง

1.		พูดและเขียนประโยคเกี่ยวกับ
อนาคตโดยใช้	will,	be	going	
to	และ	Present	continuous	
ได้ถูกต้อง	(ต	1.3	ม.	2/1)

2.		เปรียบเทียบโครงสร้างประโยค
บอกอนาคตในภาษาไทย 
กับภาษาอังกฤษได้	 
(ต	2.2	ม.	2/1)

3.		พูดและเขียนประโยคโดยใช้
โครงสร้าง	conditionals	ได้ 
ถูกต้อง	(ต	1.3	ม.	2/1)

Grammar:		 	will,	be	going	to,	Present	continuous	
(future	meaning),	conditionals	types	
0-2	

Pronunciation:		contracted	form	of	will
Writing:	 	เขียนประโยคโดยใช้โครงสร้างภาษาที่เรียน

1.		สังเกตการพูดประโยคโดยใช้โครงสร้าง
ภาษาที่เรียน

2.		ตรวจแบบทดสอบ
3.		สังเกตการพูดเปรียบเทียบโครงสร้าง

ประโยคบอกอนาคตในภาษาไทย 
กับภาษาอังกฤษ

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้

แผนฯ ที่ 3
Skills 6c

2
ชั่วโมง

1.		บอกใจความส�าคัญ	ข้อมูล
เฉพาะ	และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได	้
(ต	1.1	ม.	2/4)	

2.		เขียนอีเมลเกี่ยวกับการไป
ทัศนศึกษาได้	(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	verb	(glow);	nouns	(cave,	landscape,	
raft,	tube,	rope,	equipment,	footwear,	
worm,	stalactite,	stalagmite);	adjective	
(spectacular)

Reading:	 	อ่านเพื่อจับใจความและหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนอีเมลเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษา

1.		ตรวจการบอกใจความส�าคัญและ 
การตอบค�าถามจากการอ่านหรือการฟัง

2.		ประเมินการเขียนอีเมลเกี่ยวกับ 
การไปทัศนศึกษา

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 4
Everyday 
English 6d

2
ชั่วโมง

1.		อ่านออกเสียงบทสนทนา 
ถูกต้องตามหลักการอ่านได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/2)	

2.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่องที่ฟัง
และอ่านได้	(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		สนทนาเกี่ยวกับการขอและ 
ให้ข้อมูลได้	(ต	1.2	ม.	2/1,	 
ต	2.1	ม.	2/1,	ต	2.1	ม.	2/3,	
ต	4.1	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	sentences	(What	can	I	do	for	you?,	
I’d	like	some	information,	please.,	How	
much	does	it	cost	to	get	in?,	Enjoy	
your	visit	…)

Function:	 	asking	for	&	giving	information
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:		 	สนทนาเกี่ยวกับการขอและให้ข้อมูล
Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ,	 

อ่านออกเสียงบทสนทนา
Writing:		 	แต่งบทสนทนาเกี่ยวกับการขอและให้ข้อมูล

1.		ประเมินการอ่านออกเสียงบทสนทนา
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน 

บทสนทนา
3.		ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 5
Across the 
curriculum 6e 

2
ชั่วโมง

1.		เรียงล�าดับเหตุการณ์จาก 
เรื่องที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)	

2.		เล่าเรื่องที่อ่านได	้ 
(ต	1.2	ม.	2/4)	

3.		คาดเดาและพูดน�าเสนอ
เหตุการณ์ต่อจากเรื่องที่อ่านได	้
(ต	1.2	ม.	2/4)

Vocabulary:	 	verbs	(upset,	build,	explore,	shine);	
nouns	(area,	ape,	creature);	adjectives	
(dark,	soft);	phrasal	verb	(look	for);	
phrases	(go	mad,	fall	asleep)

Grammar:		 	adverbs	of	manner
Function:	 	narrating	a	story
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:	 	เล่าเรื่อง	The	Time	Machine,	พูดน�าเสนอ

เหตุการณ์ต่อจากเรื่องที่อ่าน
Reading:	 	เรียงล�าดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

1.		ตรวจการเรียงล�าดับเนื้อเรื่องจาก 
การอ่าน

2.		สังเกตการเล่าเรื่อง	The	Time	Machine
3.		ประเมินการพูดน�าเสนอเหตุการณ ์

ต่อจากเรื่องที่อ่าน
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 16



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 6
Writing 6f 

2
ชั่วโมง

1.		เข้าใจความหมายโดยรวมและ
ระบุหัวข้อเรื่องจากการอ่านได	้
(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		เขยีนอเีมลเกีย่วกับสิง่ทีว่างแผน
	 	จะท�าในวันหยุดได	้ 

(ต	1.3	ม.	2/1)	

Vocabulary:	 	verb	(explore);	noun	(harbour);	
adjectives	(chilly,	popular,	thrilling,	
fabulous)

Function:	 	describing	plans	on	holiday
Reading:	 	อ่านเพื่อหาใจความส�าคัญและเข้าใจ 

ความหมายโดยรวม
Writing:	 	เขียนอีเมลเกี่ยวกับสิ่งที่วางแผนจะท�า 

ในวันหยุด

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		ประเมินการเขียนอีเมลเกี่ยวกับสิ่งที่

วางแผนจะท�าในวันหยุด
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 7
ASEAN corner 6

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่อง 
ที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		พดูน�าเสนอแผนงานการท�าสวน
	 	หรือฟาร์มแบบยั่งยืนได	้ 

(ต	1.3	ม.	2/1,	ต	1.3	ม.	2/3)	

Vocabulary:	 	verbs	(conserve,	aim,	divide);	nouns	
(sustainability,	pest,	theory,	agriculture,	
paddy,	fertiliser,	pond,	factor);	adjective	
(unique)

Function:	 	discussing	the	pros	and	cons	of	the	
plan	for	garden	or	farm

Speaking:	 	พูดน�าเสนอแผนงานการท�าสวน 
หรือฟาร์มแบบยั่งยืน

Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		ประเมินการพูดน�าเสนอแผนงาน 

การท�าสวนหรือฟาร์มแบบยั่งยืน
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 8
O-NET practice 
& Fun time 6 

1
ชั่วโมง

1.		ทบทวนค�าศัพท์และไวยากรณ์
ที่เรียนจากการเล่นเกมทาง
ภาษาได้	(ต	2.1	ม.	2/3)

2.		บอกความหมายหลักที่ต้องการ
จะสื่อของเพลงได้	 
(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		บอกรายละเอียดของเรื่องที่
อ่านได้	(ต	1.1	ม.	2/4)

4.		เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	ค�าศัพท์ในหน่วยฯ	ที	่6
Grammar:		 	ไวยากรณ์ในหน่วยฯ	ที	่6
Listening:	 	ฟังเพื่อหาความหมายหลักของเพลง
Reading:		 	อ่านเพื่อหารายละเอียด
Writing:		 	เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	เกี่ยวกับเนื้อหา 

ที่เรียน

1.		สังเกตการเล่นเกมทางภาษา
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่านและฟัง
3.		ตรวจแบบทดสอบที่นักเรียนเขียน	
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น 

ในการท�างาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Experiences
เวลาเรียน 14 ชั่วโมง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 1
Reading 7a & 
Vocabulary 7a 

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะ	แสดง 
ความคิดเห็น	และเรียงล�าดับ
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านหรือ
ฟังได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		สนทนาและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมที่อยากจะท�า 
ได	้(ต	1.2	ม.	2/3,	ต	1.2	 
ม.	2/5)

3.		เขียนเล่าประสบการณ์ของ
บุคคลจากเรื่องที่ฟังได	้ 
(ต	1.2	ม.	2/4)

Vocabulary:	 	activities	and	adjectives	
Function:	 	narrating	a	person’s	experience
Listening:	 	ฟังเพื่อเรียงล�าดับเหตุการณ์
Speaking:	 	สนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กิจกรรมที่อยากจะท�า	
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขยีนเล่าประสบการณ์ของ	Ian	จากเรือ่งทีฟั่ง

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	และ
การเรียงล�าดับเหตุการณ์จากเรื่องที่ฟัง

2.		สังเกตการพูดสนทนาและแสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยากจะท�า	

3.		ประเมินการเขียนเล่าประสบการณ์ของ	
Ian	จากเรื่องที่ฟัง

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 2
Grammar 7b 

2
ชั่วโมง

1.		พูดและเขียนประโยคโดยใช	้
	 Present	perfect,	Past	simple	
	 	และ	question	tags	ได้ถูกต้อง	

(ต	1.3	ม.	2/1)
2.		เปรียบเทียบโครงสร้างประโยค

ในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
ได	้(ต	2.2	ม.	2/1)

Grammar:	 	Present	perfect,	just	-	already	-	yet	
-	for	-	since	-	ever	-	never,	Present	
perfect	&	Past	simple,	question	tags

Function:		 	talking	about	experiences
Pronunciation:		intonation	in	question	tags
Speaking:	 	พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับประสบการณ์
Writing:	 	เขียนประโยคโดยใช้โครงสร้างภาษาที่เรียน

1.		สังเกตการพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับ
ประสบการณ์

2.		ตรวจแบบทดสอบ
3.		สังเกตการพูดเปรียบเทียบโครงสร้าง

ประโยคในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 17



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 3
Skills 7c

2
ชั่วโมง

1.		สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเองได้	(ต	1.2	ม.	2/1)	

2.		บอกใจความส�าคัญของ 
เรื่องที่อ่านหรือฟังได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/4)	

3.		เขียนเล่าประสบการณ์ของ
ตนเองได้	(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	embarrassing	situations	
Function:	 	talking	about	experiences
Speaking:	 	สนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่น่าอาย 

ของตนเอง	
Reading:	 	อ่านเพื่อหาใจความส�าคัญ
Writing:	 	เขียนเล่าประสบการณ์ที่น่าอายของตนเอง

1.		สังเกตการสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์
ที่น่าอายของตนเอง

2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน 
หรือฟัง

3.		ประเมินการเขียนเล่าประสบการณ์ 
ที่น่าอายของตนเอง

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 4
Everyday 
English 7d 

2
ชั่วโมง

1.		อ่านออกเสียงบทสนทนา 
ถูกต้องตามหลักการอ่านได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/2)	

2.		บอกใจความส�าคัญของ 
บทสนทนาที่อ่านได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		สนทนาเกี่ยวกับการถามและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมได้	(ต	1.2	ม.	2/1,	 
ต	1.2	ม.	2/5,	ต	2.1	ม.	2/1,	
ต	2.1	ม.	2/3,	ต	4.1	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	asking	for	opinions	(What	do	you	
think	of	…?,	What’s	your	opinion?);	
expressing	opinions	(In	my	opinion,	…,	
Personally,	I	think	…,	I	see	what	you	
mean,	…,	Good	point,	(but)	…,	To	tell	
you	the	truth	it’s	…)

Function:	 	sharing	opinions
Pronunciation:		/i:/,	/I/	
Speaking:	 	สนทนาเกี่ยวกับการถามและ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
Reading:	 	อ่านเพื่อหาใจความส�าคัญ,	 

อ่านออกเสียงบทสนทนา
Writing:		 	แต่งบทสนทนาเกี่ยวกับการถามและ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม

1.		ประเมินการอ่านออกเสียงบทสนทนา
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน 

บทสนทนา
3.		ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 5
Across cultures 
7e 

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะและ 
รายละเอียดเกี่ยวกับ 
เรื่องที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)	

2.		ค้นคว้าและเขียนน�าเสนอ 
เกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจใน
ประเทศไทยที่นักท่องเที่ยว 
ควรมาเที่ยวชมได้	 
(ต	3.1	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	verbs	(race,	breed,	protect,	feed,	
decrease,	increase);	nouns	(sight,	
crab,	wet	season,	cliff,	crossing,	
tunnel,	migration,	nest,	algae,	hunting,	
pollution,	package	tour);	adjectives	
(shady,	awesome)

Function:	 	describing	amazing	sights
Speaking:	 	บอกสถานที่ในบทอ่านที่อยากไปเที่ยว	 

และให้เหตุผลประกอบ
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะและรายละเอียด
Writing:	 	เขียนน�าเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจใน

ประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวควรมาเที่ยวชม

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		ประเมินการค้นคว้าและเขียนน�าเสนอ

เกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจในประเทศไทย 
ที่นักท่องเที่ยวควรมาเที่ยวชม

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 6
Writing 7f 

2
ชั่วโมง

1.		อธิบายแผนภูมิวงกลมได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/3)	

2.		เขียนรายงานผลส�ารวจ 
เกี่ยวกับภาพยนตร์ได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/3,	ต	1.3	ม.	2/1)	

Vocabulary:	 	reporting	statistics	
Function:	 	reporting	survey	result
Reading:	 	อ่านเพื่อเข้าใจความหมายโดยรวม
Writing:	 	เขียนรายงานผลส�ารวจเกี่ยวกับภาพยนตร์

1.		ตรวจการตอบค�าถามเกี่ยวกับการอธิบาย
แผนภูมิวงกลม

2.		ประเมินการเขียนรายงานผลส�ารวจ 
เกี่ยวกับภาพยนตร์

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 7
ASEAN corner 7

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะของเรื่อง 
ที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)	

2.		พดูน�าเสนอเกีย่วกบัสิง่ทีค่วรท�า
	 	และไม่ควรท�าเมื่อไปท่องเที่ยว

แบบ	ecotourism	ได้	 
(ต	1.3	ม.	2/2)	

Vocabulary:	 	verbs	(conserve,	trek);	nouns	
(ecotourism,	well-being,	lodge,	funeral,	
ritual);	adjective	(edible);	adverb	
(overnight)

Speaking:	 	พูดน�าเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ควรท�าและ 
ไม่ควรท�าเมื่อไปท่องเที่ยวแบบ	ecotourism

Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		ประเมินชิ้นงานโปสเตอร์สิ่งที่ควรท�า

และไม่ควรท�าเมื่อไปท่องเที่ยวแบบ	
ecotourism	

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น 
ในการท�างานและมีจิตสาธารณะ

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 18



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 8
O-NET practice 
& Fun time 7 

1
ชั่วโมง

1.		ทบทวนค�าศัพท์และไวยากรณ์
ที่เรียนจากการเล่นเกมทาง
ภาษาได้	(ต	2.1	ม.	2/3)

2.		บอกใจความส�าคัญและ 
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
หรืออ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	ค�าศัพท์ในหน่วยฯ	ที	่7
Grammar:		 	ไวยากรณ์ในหน่วยฯ	ที	่7
Listening:	 	ฟังเพื่อหาใจความส�าคัญ
Reading:		 	อ่านเพื่อหาใจความส�าคัญและ 

หารายละเอียด
Writing:		 	เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	เกี่ยวกับเนื้อหา 

ที่เรียน

1.		สังเกตการเล่นเกมทางภาษา
2.			ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง 

หรืออ่าน
3.		ตรวจแบบทดสอบที่นักเรียนเขียน	
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น 

ในการท�างาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Places around Us
เวลาเรียน 14 ชั่วโมง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 1
Reading 8a & 
Vocabulary 8a

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่านหรือฟังได	้(ต	1.1	ม.	2/4,	
ต	1.2	ม.	2/4)

2.		สนทนาเกีย่วกบัการซือ้สนิค้าได้	
	 (ต	1.2	ม.	2/1,	ต	1.2	ม.	2/3)
3.		เขียนเปรียบเทียบสถานที่ 

จากเรื่องที่อ่านกับจังหวัด 
ของตนเองได้	(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	shops,	places	in	a	city	
Grammar:	 	prepositions	of	place,	linkers	
Function:	 	buying	products
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:	 	สนทนาเกี่ยวกับการซื้อสินค้า
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนเปรียบเทียบจังหวัดของตนเองกับ 

เมือง	Verona	ในอิตาลี,	เขียนแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่านหรือ
การฟัง

2.		ตรวจการเขียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเมืองในเรื่องที่อ่าน

3.		สังเกตการสนทนาเกี่ยวกับการซื้อสินค้า
4.		ประเมินการเขียนเปรียบเทียบจังหวัด

ของตนเองกับเมือง	Verona	ในอิตาลี
5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 2
Grammar 8b

2
ชั่วโมง

1.		เขียนประโยคบรรยายภาพ 
โดยใช้โครงสร้างภาษาที่เรียน
ได้ถูกต้อง	(ต	1.1	ม.	2/3,	 
ต	1.3	ม.	2/1)

2.		ค้นคว้าและเขียนน�าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับอนุสาวรีย ์
ในประเทศไทยโดยใช้โครงสร้าง	
passive	ได้ถูกต้อง	(ต	1.3	 
ม.	2/1,	ต	3.1	ม.	2/1)

Grammar:	 	countable/uncountable	nouns	&	
quantifiers,	partitives,	a/an,	some/any	-	
every	&	their	compounds,	the	passive

Writing:	 	เขียนประโยคบรรยายภาพโดยใช้โครงสร้าง
ภาษาที่เรียน,	เขียนข้อความสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับ
อนุสาวรีย์ในประเทศไทยโดยใช้โครงสร้าง	
passive

1.		ตรวจการวาดภาพโต๊ะอาหารและ 
เขียนประโยคบรรยายภาพ

2.		ประเมินการเขียนข้อความสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับ
อนุสาวรีย์ในประเทศไทยโดยใช้โครงสร้าง	
passive

3.		ตรวจแบบทดสอบ
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 3
Skills 8c

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4,	 
ต	1.2	ม.	2/4)	

2.		ค้นคว้าและเขียนน�าเสนอ 
เกี่ยวกับตึกระฟ้าได	้ 
(ต	3.1	ม.	2/1)

3.		พูดและเขียนแสดงความรู้สึก
ชอบ/ไม่ชอบและบอก 
ความต้องการได	้ 
(ต	1.2	ม.	2/3,	ต	1.2	ม.	2/5)

Vocabulary:	 	verb	(develop);	nouns	(cathedral,	
elevator,	steel,	living	space,	beam,	
sailor,	mast,	skyline);	idiom	(the	sky	is	
the	limit)

Function:	 	expressing	likes/dislikes
Speaking:	 	สัมภาษณ์เพื่อนเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ

และความต้องการ
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนข้อความสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับตึกระฟ้า,	

เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและบอก 
ความต้องการ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		ประเมินการค้นคว้าและเขียนน�าเสนอ

เกี่ยวกับตึกระฟ้า
3.		สังเกตการพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่

ชอบและบอกความต้องการ	และตรวจ 
การเขียนรายงานผล

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 19



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 4
Everyday 
English 8d

2
ชั่วโมง

1.		อ่านออกเสียงบทสนทนา 
ถูกต้องตามหลักการอ่านได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/2)	

2.		บอกข้อมูลเฉพาะของ 
บทสนทนาที่อ่านได	้ 
(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		ปฏิบัติตามค�าบอกทิศทางได	้
(ต	1.1	ม.	2/1)

4.		สนทนาเกี่ยวกับการถามและ
บอกเส้นทางได	้ 
(ต	1.2	ม.	2/1,	ต	2.1	ม.	2/1,	
ต	2.1	ม.	2/3,	ต	4.1	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	asking	for	directions	(Where’s	the	
…?,	How	do	I	get	to	…?,	Could	you	
tell	me	how	to	get	to	…?);	giving	
directions	(Go	up/down/past/through	…,	
It’s	on	your	right/left.,	Turn	left/right	…,	
It’s	on	the	corner	of	…,	It’s	next	to/
near/opposite/between	…)

Function:	 	asking	for	and	giving	directions
Speaking:	 	สนทนาเกี่ยวกับการถามและบอกเส้นทาง
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ,	 

อ่านออกเสียงบทสนทนา
Writing:		 	แต่งบทสนทนาเกี่ยวกับการถามและ 

บอกเส้นทาง

1.		ประเมินการอ่านออกเสียงบทสนทนา
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน 

บทสนทนา
3.		สังเกตการเดินตามเส้นทางในแผนที่ 

ตามครูบอกและบอกจุดหมายปลายทาง
4.		ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 5
Across the 
curriculum 8e

2
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่อง 
ที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)	

2.		เขียนแนะน�าวิธีการรักษา 
ความสะอาดในชุมชนได	้ 
(ต	1.2	ม.	2/2)

3.		ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและ 
พูดน�าเสนอเกี่ยวกับวิธีดูแล
รักษาโลกของเราให้สะอาดได	้
(ต	3.1	ม.	2/1)

4.		พูดอภิปรายเกี่ยวกับการ 
คัดแยกขยะในโรงเรียนของ
ตนเองได้	(ต	1.3	ม.	2/3)

Vocabulary:	 	verbs	(wonder,	clean	up,	reuse,	
recycle,	pick	up);	nouns	(area,	harmful	
gas,	public	transport,	bin);	phrase	(set	
an	example)

Function:	 	talking	about	the	ways	to	keep	the	
planet	clean

Speaking:	 	พูดน�าเสนอวิธีดูแลรักษาโลกของเรา 
ให้สะอาด,	พูดอภิปรายเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะในโรงเรียน

Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนแนะน�าวิธีการรักษาความสะอาด 

ในชุมชน

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		ตรวจการเขียนแนะน�าวิธีการรักษา 

ความสะอาดในชุมชน
3.		ประเมินการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและ

พูดน�าเสนอวิธีดูแลรักษาโลกของเรา 
ให้สะอาด

4.		สังเกตการพูดอภิปรายเกี่ยวกับ 
การคัดแยกขยะในโรงเรียน

5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น 
ในการท�างานและมีจิตสาธารณะ

แผนฯ ที่ 6
Writing 8f

2
ชั่วโมง

1.		เข้าใจความหมายโดยรวมจาก
การอ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		เขียนอีเมลเกี่ยวกับบ้านและ
ละแวกบ้านของตนเองได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	verb	(move	house);	nouns	(block	of	
flats,	view,	balcony,	neighbourhood);	
adverb	(nearby)

Reading:	 	อ่านเพื่อเข้าใจความหมายโดยรวม
Writing:	 	เขียนอีเมลเกี่ยวกับบ้านและละแวกบ้าน 

ของตนเอง

1.		ตรวจการเติมประโยคในเนื้อเรื่องที่อ่าน
2.		ประเมินการเขียนอีเมลเกี่ยวกับบ้าน 

และละแวกบ้านของตนเอง
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ

มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 7
ASEAN corner 8

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากเรื่อง 
ที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	2/4)

2.		พูดอภิปรายเกี่ยวกับภูมิศาสตร	์
	 	ภูมิอากาศ	และวัฒนธรรม 

ในประเทศไทยได	้ 
(ต	1.2	ม.	2/1)

3.		ค้นคว้าและเขียนตาราง 
เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์	ภูมิอากาศ	และ
วัฒนธรรมของประเทศ 
ในอาเซียนได	้(ต	3.1	ม.	2/1)

Vocabulary:	 	verbs	(shape,	vary,	worship);	nouns	
(geography,	climate,	impact,	border,	
plateau,	drought)

Function:	 	talking	about	geography	and	climate	
Speaking:	 	พูดอภิปรายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์	ภูมิอากาศ	

และวัฒนธรรมในประเทศไทย
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนตารางเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับ

ภูมิศาสตร์	ภูมิอากาศ	และวัฒนธรรม 
ของประเทศในอาเซียน

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน
2.		สังเกตการพูดอภิปรายเกี่ยวกับ

ภูมิศาสตร์	ภูมิอากาศ	และวัฒนธรรม 
ในประเทศไทย

3.		ประเมินการค้นคว้าและเขียนตาราง
เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์	
ภูมิอากาศ	และวัฒนธรรมของประเทศ 
ในอาเซียน

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 8
O-NET practice 
& Fun time 8

1
ชั่วโมง

1.		ทบทวนค�าศัพท์และไวยากรณ์
ที่เรียนจากการเล่นเกมทาง
ภาษาได้	(ต	2.1	ม.	2/3)

2.			บอกรายละเอียดและข้อมูล
เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 
หรืออ่านได้	(ต	1.1	ม.	2/4)

3.		เขียนบรรยายภาพได้	 
(ต	1.1	ม.	2/3)

4.		เขียนแบบทดสอบ	(quiz)	
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได	้ 
(ต	1.3	ม.	2/1)

Vocabulary:		 	ค�าศัพท์ในหน่วยฯ	ที่	8
Grammar:		 	ไวยากรณ์ในหน่วยฯ	ที่	8
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Reading:		 	อ่านเพื่อหารายละเอียดและข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนบรรยายภาพ,	เขียนแบบทดสอบ	

(quiz)	เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

1.		สังเกตการเล่นเกมทางภาษา
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง 

หรืออ่าน
3.		ตรวจการเขียนบรรยายภาพ
4.		ตรวจแบบทดสอบที่นักเรียนเขียน	
5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น 

ในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 20
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Modules Grammar Vocabulary Reading & Listening Speaking & Functions Writing
Across cultures/ 

Across the 
curriculum

Starter
pp. 4-8

• The verb to be, have got, there is/there are
• can (ability), Plurals, this/these - that/those
•  Pronouns - Possessive determiners
•  Prepositions of place, Possession

• Parts of the body
• Clothes 

• Dialogues (matching)
• A library card (gap fill)

• Telling the time
• Greetings & Introductions
•  Asking for & Giving personal 

information

1
At Work, at Play
pp. 9-17

ASEAN corner 1 p. 18
O-NET practice p. 19
Fun time 1 p. 20 

• Present simple
• Present continuous
• Adverbs of frequency
• -ing form & to-infinitive

• Daily routine
• Free-time activities
• Jobs & Qualities
• Character adjectives

• Jobs with a difference
• A dialogue 
•  Welcome to West Midland Safari 

& Leisure Park (comprehension)

• Talking about jobs
• Talking about daily routines
•  Talking about free-time activities
• Making suggestions
• Pronunciation: /s/, /z/, /Iz/, /eI/

•  An interview about 
someone’s job

• An advert for a leisure park
• A short text about a sport
•  A blog entry about a 

typical weekend

 National Pastimes

2
Myths & Legends  
pp. 21-29

ASEAN corner 2 p. 30
O-NET practice p. 31
Fun time 2 p. 32

• Past simple (regular & irregular verbs)
• used to
• Prepositions of movement

• Historical figures
• Appearance & Character

• Pocahontas (multiple choice)
• Boudicca (T/F)
•  Finn MacCool & the Giant’s 

Causeway (gap fill)

•  Describing people’s appearance 
and character

• Talking about the past
• Narrating a story
• Recommending a film
•  Pronunciation: /t/, /d/, /Id/

• A paragraph about Boudicca
•  An email about the Giant’s 

Causeway
•  An article about an ancient 

civilisation
•  A biography of Queen 

Victoria

 The Maya (History)

3
Let’s Party!
pp. 33-41

ASEAN corner 3 p. 42
O-NET practice p. 43
Fun time 3 p. 44

• Past continuous
• Past simple & Past continuous

•  Festivals/Celebrations
• Feelings

•  A world of parties 
(comprehension)

•  The Disneyland Dream (gap fill)
•  The Monster (sequencing)
•  A story 

•  Asking for & Expressing opinions
• Describing Disneyland
• Narrating past events
• Intonation: high rising tone

•  An email about the 
Monkey Festival

•  An email to a penfriend 
about a theme park

•  A paragraph about a 
festival

• A story

 Wet festivals

4
Sports & Chores
pp. 45-53

ASEAN corner 4 p. 54
O-NET practice p. 55
Fun time 4 p. 56

• must/mustn’t - have to/don’t have to
• can/could - may/might - should - ought to
•  Relatives pronouns (who/which/whose); 

defining relative clauses

• Chores
• Free-time activities

•  Extreme Ironing (comprehension)
• A dialogue (matching)
•  Smart rules to cycle safely (T/F)
• A dialogue

•  Making, Accepting & Refusing 
invitations

• Talking about prohibition
• Talking about how to cycle safely
• Asking for & Giving advice
• Pronunciation: linking sounds

•  An email about your free-
time activities & chores

•  A short text about how 
we can protect the 
environment

•  An email about rules for a 
summer school

  Eco-friendly Houses 
(PSHE)

5
Our Wonderful World
pp. 57-65

ASEAN corner 5 p. 66
O-NET practice p. 67
Fun time 5 p. 68

• Comparatives & Superlatives
• much, as ... as
• too - enough - very/really
• both ... and, either ... or, neither ... nor

• Geographical features
• Means of transport

•  Famous Places (comprehension)
•  Going to Extremes 

(comprehension)
• A dialogue (comprehension)

•  Describing your journey to school
• Comparing places
• Buying a train ticket
• Pronunciation: /´/, silent letters

• A postcard
•  A paragraph about extreme 

places
• An email comparing places

  Natural Wonders of the 
World

6
Out and About
pp. 69-77

ASEAN corner 6 p. 78
O-NET practice p. 79
Fun time 6 p. 80

• will
• be going to
• Present continuous (future meaning)
• Conditionals (types 0, 1, 2)
• Adverbs of manner

•  Types of holidays & 
Holiday activities

• Tourist attractions

•  Destination London, UK (multiple 
choice cloze)

• London Aquarium (gap fill)
• A letter (multiple choice)
• An email (cohesion)

• Discussing holiday plans
• Asking for & Giving information
•  Pronunciation: contracted forms 

(’ll/won’t)
• Intonation in questions

•  A paragraph about a tourist 
destination in your country

•  An email about your 
school trip

•  An email about your 
holiday

  The Time Machine 
(Literature)

7
Experiences
pp. 81-89

ASEAN corner 7 p. 90
O-NET practice p. 91
Fun time 7 p. 92

• Present perfect
•  just – already – yet – for – since – ever – 

never
•  Present perfect & Past simple
• Question tags

• Adjectives
• Experiences
• Embarrassing moments

• Experiences of a Lifetime (T/F)
• A story (gist)
• Mel’s Blog (comprehension)
•  Class Sports Survey (multiple 

choice)

• Talking about experiences
•  Expressing sympathy
• Sharing opinions
•  Pronunciation: /i:/, /I/

•  A description of an 
experience

•  A short text about your 
embarrassing experience

•  A short text for a tourist 
website

• A survey report about films

 Amazing sights!

8
Places around Us
pp. 93-101

ASEAN corner 8 p. 102
O-NET practice p. 103
Fun time 8 p. 104

•  Countable/Uncountable nouns & Quantifiers
• a/an – some/any – every & compounds
• Partitives
• The passive

• Shops & Products
• Places in a city

•  Twin Cities Different Worlds (T/F)
• Dialogues (matching)
•  Buildings above the clouds 

(comprehension)

• Talking about shops
• Expressing likes/dislikes
• Asking for & Giving directions

•  A short paragraph 
comparing your town to 
Verona

•  A short text about a statue 
or a monument in your 
country

•  An email about your new 
house & neighbourhood

  A Little Goes a Long 
Way (Citizenship)

3
CONTENTS
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ขัน้นาํ
Warm up

 นักเรียนผลัดกันออกมาพูดทักทายและ

แนะนําตนเอง

ขัน้สอน
Presentation

1.  นักเรียนทํา Exs. 1-7, 10-11, 15-16 

ในหนา 4-7 แลวสลับกันตรวจ ครูสํารวจ

วานักเรียนสวนใหญยังไมเขาใจเรื่องใด 

แลวนําเสนอเนื้อหาดังกลาวอีกครั้ง หรืออาจ

จัดกิจกรรมใหเพื่อนชวยเหลือเพื่อน 

2.  นักเรียนทบทวนการใช there is/there are 

แลวอานตาราง Ex. 8a ในหนา 5 จากนั้น

ทํา Ex. 8b เพื่อตรวจสอบความเขาใจ

Warm up

Presentation

 เกร็ดแนะครู

• วิธีเลนเกม Spelling Bee

  ครูพูดคําศัพทภาษาอังกฤษ 1 คํา แลวใหผูเลนสะกดคําศัพท

คํานั้น ถาสะกดคําถูกตอง จะได 2 คะแนน ถาไมถูกตอง 

ครูชวยบอกความหมายแลวใหผูเลนสะกดคําอีกครั้ง ถาสะกดคํา

ถูกจะได 1 คะแนน คน/ทีมที่มีคะแนนมากที่สุดจะเปนผูชนะ

• วิธีเลนเกม Noughts and Crosses

  ครูเขียนตาราง 9 ชอง บนกระดาน แลวเขียนคําศัพทลงใน

  แตละชอง จากนั้นแตละทีมผลัดกันแตงประโยคจากคําศัพท

ในตาราง ถาแตงประโยคถูกตอง ทีมนั้นจะไดทําสัญลักษณ 

O หรือ X ลงในตาราง ทีมที่ทําสัญลักษณได 3 ชองติดกันกอน

จะเปนทีมที่ชนะ

Starter

 1 John ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  . twenty. He is nineteen.

 2 I ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  . twelve. I’m thirteen.

 3 How old ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  . Sally?

 4 Anna and Sam ...  ...  ...  ...  ...  ...   Spanish. They’re Irish.

 5 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  . Nick and Ben brothers?

 1  Sue ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   

a TV.

 2  They ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .. 

a CD player.

 3 Ben  ..............................................  a DVD player.

 4 Sue  .........................................................  a bike.

 5 They  ......................................... a mobile phone.

 6 Ben  ...................................................... a laptop.

 2 Complete the questions. Then answer them.

 1 Are you from Italy? No, I’m not. I’m from Spain.

 2 ...  ...  ...  ...  . your best friend a girl?  ........................

 3 ...  ...  ...  ...  . your parents Spanish?  .........................

 4 ...  ...  ...  ...  . your dad thirty-five?  ............................

 5 ...  ...  ...  ...  . you thirteen?  .......................................

 6 ...  ...  ...  ...  . your favourite colour blue?  .................

 • Plurals

 3 Write the plurals. Compare with your 

partner.

 5 a) Fill in the gaps with have got, has got, 

haven’t got, hasn’t got.

MP3 player

laptop

bike

skateboard

mobile 

phoneguitar

DVD player

TV

 • The verb to be

 1 Read the table. Then complete the sentences 

with is, isn’t, are, aren’t.

 • have got

 4 Read the table and say it in your language.

Affirmative Negative

I/You’ve got

He/She/It’s got

We/You/They’ve got

I/You haven’t got

He/She/It hasn’t got

We/You/They haven’t got

Interrogative Short answers

Have I/you/we/they 

got ...  ?

Yes, I/you/we/they have./

No, I/you/we/they haven’t.

Has he/she/it got ...  ?
Yes, he/she/it has./

No, he/she/it hasn’t.

  b) Which of these things have/haven’t you 

got? Write sentences.

   I have got an MP3 player, but I haven’t got a 

skateboard.

Affirmative
I’m/You’re

He’s/She’s/It’s

We’re/You’re/

They’re

Negative
I’m not

He/She/It isn’t

We/You/They aren’t

Interrogative
Am I ...  ?

Is he/she/it ...  ?

Are we/you/they 

...  ?

Short
answers

Yes, I am./No, I’m not.

Yes, he/she/it is./No, he/she/it isn’t.

Yes, we/you/they are./

No, we/you/they aren’t.

 1 pen –  .........

 2 woman –  .........

 3 glass –   .........

 4 foot –  .........

 5 watch –   .........

 6 brush –   .........

 7 tomato –   .........

 8 lady –  .........

 9 man –  .........

 10 tooth –  .........

 11 box –  .........

 12 toy –  .........

 13 mouse –  .........

 14 leaf –  .........

 15 child –  .........
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ขัน้สอน
Practice

1.  นักเรียนจับคูทํา Ex. 9 ผลัดกันพูดถาม-ตอบ

เกี่ยวกับหองนอนของเพื่อน เชน

  A: Is there a chair in your bedroom?

  B: No, there isn’t.

  A: Is there a lamp in your bedroom?

  B: Yes, there is.

  จากนั้นเลนเกมในหัวขอ GAME เพื่อฝกพูด

บรรยายหองนอนของตนเอง

Practice

 เกร็ดแนะครู

รูปยอของ there is และ there are

•  รูปยอของ there is คือ there’s เชน 

There’s a good song on the radio.

•  there are ไมมีรูปยอ จะใชรูปเต็ม เชน 

There are nine cats on the roof.

•  รูปยอของ there is not คือ there isn’t เชน 

There isn’t a horse in the field.

•  รูปยอของ there are not คือ there aren’t เชน 

There aren’t two elephants in the zoo.

ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

http://www.grammar.cl/Present/ThereIsThereAre.htm

Starter

 6 Put the words in order to form questions. 

Then answer them.

 1 you/got/bedroom/big/a/have?

  Have you got a big bedroom? Yes, I have.

 2 got/parents/have/car/a/your?

 3 brother/you/have/a/got?

 4 house/garden/a/got/has/your?

 5 best/got/friend/bike/has/your/a?

 6 a/you/got/have/dog?

 • this/these – that/those

 7 Fill in the gaps with this, these, that, those.

  b) Complete the gaps with There is, There 

isn’t, There are, There aren’t.

 1 ............ some trainers under the bed. (✓)

 2 ............ a camera on the table. (✓)

 3 ............ any magazines on the floor. (✗)

 4 ............ some sunglasses on the bookcase. (✓)

 5 ............ a schoolbag under the desk. (✓)

 6 ............ a coat on the chair. (✗)

 7 ............ some books on the shelves. (✓)

 

Describe your bedroom to your partner. Your 

partner draws it.

 9  In pairs, ask and answer questions 

about your bedroom.

  A: Is there a desk in your bedroom?

  B: Yes, there is.

  A: Are there any books on your desk? etc.

Singular Plural

Affirmative
There is/There’s 
a book in the 
bedroom. 

There are some 
books in the 
bedroom.

Negative 
There isn’t a book 
in the bedroom.

There aren’t any 
books in the 
bedroom.

Interrogative 
Is there a book in 
the bedroom?

Are there any books 
in the bedroom?

Short answers
Yes, there is./ 
No, there isn’t.

Yes, there are./ 
No, there aren’t.

•  We use some in the affirmative.
•  We use any in the negative and the interrogative.

 • there is/there are

 8 a) Read the table. Are there similar 

structures in your language?

☞

☞

☞

☞

☞

☞ ☞

☞ ☞

 1 ................... is a chair and .................. is a table.

 

 2 .............. is a camera and .............. are watches.

 

 3 .............. is a schoolbag and .............. are shoes.

 

 4  .............. are notebooks and .............. are 

scarves.

 

 5 .............. are gloves and .............. is a cap.

☞

5
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ขัน้สอน
Practice

2.  นักเรียนฟง CD และทํา Ex. 12a จากนั้น

จับคูกันพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับเวลา เชน

  A: What time is it?

  B: It’s twenty-five past two.

  A: What time is it?

  B: It’s half past seven.

  A: What time is it?

  B: It’s a quarter past twelve.

  A: What time is it?

  B: It’s a quarter to one.

  A: What time is it?

  B: It’s ten to ten.

  A: What time is it?

  B: It’s ten o’clock.

Practice

 ส่ือ Digital

สําหรับนักเรียนที่ยังไมเขาใจเรื่องการบอกเวลา ครูอาจจะ

ดาวนโหลดใบงานมาใหนักเรียนฝกเพิ่มเติม โดยเขาไปที่เว็บไซต 

http://www.commoncoresheets.com/Time.php

 ส่ือ Digital

Starter

 10 Choose the correct item.

 •  Pronouns – Possessive determiners

 • Parts of the body

 11 Look and complete the words.

 9 a __ __

 6 f __ __ t

 11 m __ u __ h

 12 __ o __ __

 10 n __ __ k
 3 __ a __

 2 h __ a __

 1 h __ __ r

 8 h __ __ d

 4 __ y __

 5 k __ e __

 7 l __ __

1

2

3

4

5

 • Telling the time

 12 a)  Listen and tick (✓) the right 

clock.

  b) Now ask and answer, as in the 

example.

  A: What time is it?

  B:  It’s twenty-five to three.

   • half past • a quarter past 

• past • o’clock 

• a quarter to • to

 1 A: Is this your/yours jacket?

  B:  No, it isn’t my/mine. This is her/hers jacket. 

My/Mine is the blue one. Do you/your want it/its?

 2 A: Are these their/theirs gloves?

  B:  Yes, they/them are. Where are my/mine gloves? 

I can’t find their/them.

 3 A: I/My think this is us/our classroom.

  B:  No, it/its isn’t. This is their/theirs classroom. 

Our/Ours is next to A2.

A B

A B

A B

A B

A B

Subject 
pronouns

I you he she it we you they

Object
pronouns

me you him her it us you them

Possessive
determiners

my your his her its our your their

Possessive
pronouns mine yours his hers - ours yours theirs

6
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ขัน้สอน
Practice

3.  นักเรียนจับคูเลนเกมในหัวขอ GAME ผลัดกัน

  พูดบรรยายหองตาง ๆ  ในภาพ เชน

There are some pillows on the bed in 

the bedroom.

The cooker is behind the table and 

chairs in the kitchen.

4.  นักเรียนชวยกันบอกความหมายของคํา/วลี

ใน Ex. 13a จากนั้นเขียนสิ่งที่ตนเองทําได

และทําไมไดโดยใชคํา/วลีดังกลาว

5.  นักเรียนทํา Ex. 14 จับคูกันพูดถาม-ตอบ

เพื่อหาสิ่งที่เพื่อนทําไดและทําไมได

Production

 นักเรียนทํางานกลุม วาดภาพบานในฝน

และหองตาง ๆ  ในบาน แลวเขียนบรรยายหอง

ดังกลาวมาสงครู

Practice

Production

 เกร็ดแนะครู

การใช apostrophe s (’s)

apostrophe s (’s) นอกจากจะใชแสดงความเปนเจาของแลว 

ยังใชเปนรูปยอของกริยาชวย is และ has อีกดวย เชน

 It’s really hot these days. (’s ยอมาจาก is) 

 He’s got two big houses. (’s ยอมาจาก has)

จะแยกอยางไรวาเปน is หรือ has วิธีการดูคือ 

คําที่ตามหลัง is มักจะเปนคํานาม, คําคุณศัพท, verb-ing 

(Present continuous), past participle หรือคํากริยาชองที่ 3 ที่มี

ความหมายเปน passive voice

คําที่ตามหลัง has มักจะเปน past participle (Present perfect), 

got (ในความหมายวา มี)

ที่มา: www.pasaangkit.com/การใช-apostrophe-s-s/

Starter

1 2

3 4

 

Look at the rooms for two minutes before you 

close your book. What is there in each room? 

Tell your partner. Use prepositions of place (in, 

on, behind, near, opposite, at etc.).

• fireplace  • sofa • chairs

• washbasin  • bed • mirror

• window  • wardrobe  • table

• cooker  • cupboards • bath

• pillows  • curtains • fridge

  There is a fireplace in the living room.

2

3

5

6

8

11 12

14

13

15

16

9

10

7

4

1

11

14

15
16

134

12

9
7

1

3

10

8

6

5 3

2

Across

Down

 • can (ability)

 13 a) What are the words/phrases below in 

your language?

  b) What can/can’t you do? Write sentences.

  I can swim, but I can’t cook.

 14  Find out what your partner can/can’t 

do. Tell the class.

  A: Can you speak German?

  B: No, I can’t.

• swim • fly a kite • ride a bike  

• cook • draw • use a computer  

• play tennis • speak German

• play the guitar • sing

  • Possession

16 Choose the correct item.

 1 These are the boys/boys’ gloves.

 2 These are the men’s/mens’ hats.

 3 Is this Anns’/Ann’s scarf?

 4 This is the children’s/childrens’ bedroom.

 5 This is the lady’s/ladys’ bag.

 6 Those are the girl/girls’ dresses.

 • Clothes

 15 Look and complete the crossword.

 • Prepositions of place

7
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ขัน้นาํ
Warm up 

 ทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะสวนตาง ๆ  ใน

รางกาย เฟอรนิเจอร และเสื้อผา ดวยการแบง

นักเรียนเปนกลุมเลนเกม โดยครูเขียนหัวขอ

คําศัพทบนกระดาน แลวในแตละรอบครูพูด

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัว ใหแตละกลุมคิด

คําศัพทในแตละหัวขอที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร

ที่ครูกําหนดภายในเวลา 1 นาที เชน

 T:    Letter B

 Group A: back, bed, belt

 T:    Group A gets 3 points.

 Group B: boots, bath

 T:    Group B gets 2 points.

นักเรียนจะไดคําละ 1 คะแนน กลุมที่ได

คะแนนมากที่สุดคือกลุมที่ชนะ

ขัน้สอน
Presentation

1.  นักเรียนทบทวนการทักทายและแนะนํา

ตนเอง โดยอานบทสนทนาใน Ex. 17a 

แลวจับคูกับภาพที่สัมพันธกัน จากนั้น

นักเรียนจับกลุม 3 คน แลวฝกพูดสนทนากัน   

2.  นักเรียนทบทวนคําถามที่ใชถามขอมูล

สวนตัวใน Ex. 18 โดยอานออกเสียงประโยค

ตาม CD แลวพูดคําถามเหลานี้เปน

ภาษาไทย

Practice

 นักเรียนฟงบทสนทนาจาก CD แลวเติม

ขอมูลลงใน library card ใน Ex. 19a

Production

 นักเรียนทํา Ex. 19b จับคูผลัดกันพูด

ถาม-ตอบขอมูลสวนตัวโดยใชคําถามใน Ex. 18

Warm up 

Presentation

Practice

Production

 เกร็ดแนะครู

สํานวนที่ใชทักทายเมื่อรูจักกันเปนครั้งแรก

ในการทักทายกับบุคคลที่เราไมรูจัก เมื่อพบกันเปนครั้งแรก 

สามารถใชสํานวนตอไปนี้ ซึ่งแปลวา ยินดีที่ไดรูจัก

 Nice to meet you.

 I’m glad to meet you.

 Pleased to meet you.

 Nice to know you.

เชน 

 Tony:  Hello. My name is Tony. What’s your name?

 Linda:  Hi. I’m Linda. Nice to meet you. 

 Tony:  Nice to meet you too.

ขัน้สรปุ
Wrap up

 นักเรียนชวยกันทบทวนสิ่งที่เรียนในหนวยฯ Starter

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ Starter

สรปุ
Wrap up

Assessment

Starter

 • Greetings & Introductions

 17 a) Read the dialogues and match them to the pictures.

 A: Hi, you must be new. I’m Sally. What’s your name?

 B: I’m Emma.

 A: Nice to meet you. Where are you from?

 B: I’m from Brighton.

 A: This is my best friend, Alison.

 B: Hi, Alison. How are you?

 C: Hi. I’m fine, thanks.

A

 • Asking for & Giving personal information

 18  Listen and repeat. Say the questions in your language. 

  • What’s your name?   • How do you spell it?

  • What’s your date of birth?  • How old are you?

  • Where are you from?  • What’s your address?

  • What’s your phone number?

 19 a)  Listen and complete the library card.

  b)  In groups of three, act out similar dialogues.

 A: Hello, my name is Samuel Jones, but please call me Sam.

 B:  It’s a pleasure to meet you, Sam. I’m Daniel Briggs. 

And this is Laura Smith.

 A: Nice to meet you, Laura.

 C: Nice to meet you too.

Name: Jessica 1)  ...............................................

Address: 14 Orchard Grove, 2)  ..............................

Date of Birth: 14th 3)  ............................................ 2006

Phone Number: 0779 4)  ...................................................

Membership Number: 34987

B

Offerton LibraryOfferton Library

1

2

  b)  In pairs, ask and answer the questions in Ex. 18.

8
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ขัน้นาํ
Warm up

1.  นักเรียนอานชื่อหนวยฯ ที่ 1 แลวชวยกันบอก

ความหมาย จากนั้นอานหัวขอตาง ๆ  ที่จะ

เรียนในหนวยฯ นี้ ในกรอบ What’s in this 

module?

2.  นักเรียนบอกความหมายของคําในกรอบ 

Find the page numbers for จากนั้นหาวา

ภาพที่เกี่ยวของกับคําเหลานี้อยูในหนาใด 

เมื่อพบแลวครูถามคําถามเพื่อดึงความสนใจ

ของนักเรียนเขาสูบทเรียน เชน

 page 17: Do you write/read a blog? 

 page 20:  Do you like listening to 

music? 

What’s your favourite song?

 page 20:  Do you know any English 

jokes?

3.  ครูเขียนหัวขอ Daily routines และ Free-

time activities บนกระดาน แลวนักเรียน

ชวยกันแบงกลุมกิจกรรมในภาพ 1-12 ตาม

หัวขอบนกระดาน จากนั้นครูเปด CD ให

นักเรียนฟงเพื่อตรวจคําตอบ แลวเปด CD 

อีกครั้ง ใหนักเรียนออกเสียงตาม และบอก

ความหมายจากภาพ

4.  นักเรียนจับคูผลัดกันถาม-ตอบเกี่ยวกับ

กิจวัตรประจําวันและกิจกรรมในเวลาวาง 

โดยใชโครงสรางคําถามใน Ex. 2 ครูอาจ

สาธิตการถาม-ตอบกับนักเรียน 1 คน 

เพื่อเปนตัวอยางกอนใหนักเรียนทํากิจกรรม

Warm up

Read the passage and answer the question.
Nicola usually gets up early. She helps her father cook 
breakfast. She likes watching TV and collecting stamps 
when she has free time. But, her brother Rhiannon gets up 
late. He doesn’t like to work. He enjoys playing computer 
games in his free time.
Which of the following is true?
a.  Nicola gets up at noon, and she never helps her 

father cook food.
b.  Rhiannon always gets up at 5 am. He likes playing 

computer games in free time.
c.  Nicola doesn’t have free-time activities, but she likes 

helping her father cook food.
d.  Rhiannon doesn’t get up early. He has one free-time 

activity.

(วเิคราะหคาํตอบ ตอบขอ d. สงัเกตไดจากประโยค “But, her brother 
Rhiannon gets up late.” และ “He enjoys playing computer 
games in his free time.”)

ขอสอบเนน การคิด

MODULE At Work, at Play1
 uu What’s in this module?

  • daily routine & free-time activities

  • jobs & qualities

  •  present simple & present continuous

  • adverbs of frequency

  • -ing form & to-infinitive

  •  making suggestions – agreeing/ 

disagreeing

  •  writing a blog entry about 

a typical weekend

5

4

3

7

8

9

10

11

12

2

6

1

 Vocabulary

 • Activities

 1 List the activities in the pictures under the headings.

 Daily routine    Free-time activities

   Listen and check. Listen again and repeat.

 2  Use the phrases in Ex. 1 and the questions to 

talk about your daily routine and free-time activities.

   Do you ...  ? What time do you ...  ?

What do you do in the morning/afternoon/evening/

at weekends?

  A: What time do you get up?

  B: At 7:30.

watch TV

get up early

catch the bus to school
do homework

have lessons
hang out with friends play arcade games

surf the Net

go to bed

eat breakfast

play sport

chat on the phone

 Find the page numbers for

 • a blog entry 

 • a song 

 

 • a joke 
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ขัน้สอน
Pre-reading

1.  นักเรียนแบงกลุมทํา Ex. 1a เขียนชื่ออาชีพ

ที่รูจักใหไดมากที่สุดภายในเวลา 1 นาที 

แลวตัวแทนแตละกลุมออกมารายงาน

2.  นักเรียนทํา Ex. 1b อานชื่อเรื่อง “Jobs with 

a difference” และดูภาพประกอบ แลวเดา

วาอาชีพ 2 อาชีพที่เห็นในภาพคืออาชีพใด 

จากนั้นชวยกันตั้งคําถามเกี่ยวกับอาชีพ

ดังกลาว แลวครูเขียนคําถามบนกระดาน 

3.  นักเรียนอานคําศัพทในกรอบ Check these 

words และชวยกันบอกความหมาย ถาคําใด

ไมรู ใหเปดพจนานุกรม

Reading

1.  นักเรียนฟง CD และอานบทอานตามไปดวย 

เพื่อหาวามีคําตอบของคําถามที่นักเรียนคิดไว

ใน Ex. 1b หรือไม 

2.  นักเรียนอานประโยค 1-5 ใน Ex. 2 และบอก

คําสําคัญในแตละประโยค จากนั้นนักเรียน

เดาวาแตละประโยคเปนคุณลักษณะของ

อาชีพ chocolate taster หรือ magician’s 

assistant พรอมทั้งใหเหตุผล แลวยอนกลับ

ไปอานบทอานอยางรวดเร็วเพื่อ scan หา

คําตอบ

Post-reading

 นักเรียนแตละกลุมทํา Ex. 3 อภิปราย

รวมกันวา ตองการทําอาชีพใดและไมตองการ

ทําอาชีพใด ระหวาง chocolate taster และ 

magician’s assistant พรอมใหเหตุผลประกอบ 

เสร็จแลวเขียนคําตอบลงในกระดาษ แลวตัวแทน

กลุมอานใหเพื่อนกลุมอื่นฟง

Pre-reading

Reading

Post-reading

ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนชวยกันบอกคําศัพทที่ไดเรียนรู พรอมทั้งความหมาย 

แลวชวยกันแตงประโยค

2. นักเรียนทําแบบฝกหัด (Workbook) หนา 4 Exs. 1-2 เปนการบาน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 1 (ดูประเมินขอ 1, 5) 

สรปุ
Wrap up

Assessment

 เกร็ดแนะครู

คําศัพทควรรูในบทอาน

qualification (n) = คุณสมบัติ

degree (n) = ปริญญา

nutrition (n) = โภชนาการ

put on weight (phr) = นํ้าหนักขึ้น, อวนขึ้น

glamour seeker (n) = ผูที่คนหาความตื่นเตน

perform tricks (phr) = เลนกล

sign autographs (phr) = เซ็นลายเซ็น

Ideal for: glamour seekers 

The job: You need to be small and light to perform tricks. You have to 

be cheerful, even when your boss is throwing knives at you or wants 

to cut you in half. You need to be patient to practise tricks for many 

hours every day. 

Advantages: The job is great fun. You travel a lot and meet 

new people. You sometimes sign autographs.

Disadvantages: You work long hours, mainly in the 

evenings and at weekends. Also, it is a dangerous job, 

so you need to be careful.

 1 a) In one minute write as many jobs as you can think of.

  b)  Look at the pictures and read the title. What do you think the jobs 

are? Think of two questions about these jobs.

  Listen, read and see 

if you can answer them.

Ideal for: chocolate lovers

The job: You need to have 

a food qualification or a degree 

in nutrition or food science.

Advantages: It’s the best job in the 

world. You get paid to taste 

chocolate every day. You also travel 

a lot looking for new chocolates or 

seeing what kind of chocolate is selling 

well in other places.

Disadvantages: You can put on weight, 

so you have to eat healthily for the 

rest of the time. You also need to 

visit your dentist for regular 

 check-ups.

 2 Read the texts again and mark the sentences with C 

for the chocolate taster or M for the magician’s assistant.

 1 You don’t need a degree.    .........

 2 You can work seven days a week.   .........

 3 You need to do market research for the best products.   .........

 4 You can get hurt while at work.   .........

 5 You need to take good care of your teeth.   .........

 3  Which of these jobs would/wouldn’t you like to do? Why? 

  In three minutes write a paragraph on the topic. Read it to the class.

• qualification  • degree  
• nutrition  • taste  
• put on weight  
• dentist  • regular  
• glamour seeker  • light  
• perform tricks  • boss  
• throw knives  
• in half  • patient  
• practise tricks  
• sign autographs  
• long hours 

Check these wordsCheck these words
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ขัน้นาํ
Warm up

 นักเรียนเลนเกม Invisible Man ทบทวน

คําศัพทที่เรียนไปเมื่อคาบเรียนที่แลว

ขัน้สอน
Pre-listening

1.  นักเรียนอานคําศัพทเกี่ยวกับอาชีพในภาพ 

A-H ใน Ex. 4 แลวบอกความหมายจากภาพ 

จากนั้นอานคําบรรยายลักษณะงาน 1-8 

แลวจับคูภาพกับคําบรรยายที่สัมพันธกัน

2.  นักเรียนอานคําคุณศัพทใน Ex. 5a และ

ชวยกันบอกความหมาย ถาไมรูใหเปด

พจนานุกรม จากนั้นเติมคําคุณศัพทเหลานี้

ลงในประโยคใหถูกตอง

3.  นักเรียนทํา Ex. 5b ใชคําคุณศัพทจาก 

Ex. 5a เขียนประโยคบรรยายคุณสมบัติ

ของแตละอาชีพใน Ex. 4

Listening

 นักเรียนอานคําสั่งใน Ex. 6 และชวยกัน

บอกวาตองฟงเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

จากนั้นนักเรียนฟง CD และจดบันทึกขอมูล 

แลวครูรวบรวมคําตอบจากนักเรียน

Post-listening

1.  นักเรียนสัมภาษณเกี่ยวกับอาชีพของสมาชิก

ในครอบครัว 1 คน โดยใชคําถามใน Ex. 7 

แลวเขียนบทสัมภาษณมาสงครู จากนั้นครู

สุมเรียกนักเรียนอานใหเพื่อนฟงและทายวา

สมาชิกในครอบครัวทําอาชีพอะไร

2.  นักเรียนคนควาขอมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

อยากทําในอนาคต แลวเขียนนําเสนอขอมูล

โดยมีรายละเอียดวาตองเรียนจบสาขาอะไร 

มีคุณสมบัติ และทักษะอยางไรบาง

Warm up

Pre-listening

Listening

Post-listening

ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนชวยกันบอกคําศัพทที่ไดเรียนรู พรอมทั้งความหมาย 

แลวชวยกันแตงประโยค 

2. นักเรียนทํา Exs. 1-2 หนา 105

3. นักเรียนทําแบบฝกหัด (Workbook) หนา 4-5 Exs. 3-8 เปนการบาน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 1 (ดูประเมินขอ 2, 3, 4, 5)

Wrap up

Assessment

 เกร็ดแนะครู

คําศัพทควรรู

sociable (adj) = ที่ชอบเขาสังคม

creative (adj) = ซึ่งมีความคิดสรางสรรค

caring (adj) = ที่หวงใยผูอื่น

intelligent (adj) = ฉลาด, ซึ่งมีไหวพริบ

calm (adj)  = ใจเย็น

cheerful (adj) = ราเริง

patient (adj) = อดทน

fit (adj)   = แข็งแรงและมีสุขภาพดี

organised (adj) = ซึ่งเปนระบบระเบียบ

brave (adj) = กลาหาญ

Listening

 6  Listen to Nicky talking about his life as a 

hairdresser and make notes. What does he 

like/not like about his daily routine? How does 

he relax in the evenings? 

Speaking & Writing 

 7 Use the questions below to interview a 

member of your family about his/her job. 

Read your interview to the class. The class 

guesses the job.

  What time do you get up for work? 

  How do you go to work? 

  What do you do at work? 

  Do you wear a uniform at work? 

  Do you earn a good salary? 

  Do you work 9 to 5? 

  What qualities are necessary for the job? 

  Do you work indoors/outdoors?

 • Jobs & Qualities

 4 Read the descriptions. Which jobs in 

the pictures do they match?

  b) Which of the qualities are necessary for 

each of the jobs in Ex. 4? Write sentences.

  Nurses need to be patient and caring.

 5 a) Complete the sentences with sociable, 

creative, caring, intelligent, calm, cheerful, 

patient, fit, organised, brave.

 1 John’s got a lot of new ideas. He’s  ................  .

 2 Jo enjoys being with people. He’s  .................  .

 3 Sally learns things quickly. She’s  ...................  .

 4  Janet is kind and helpful to other people. She’s 

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

 5 Tony’s happy and smiles a lot. He’s  ...............  .

 6  John’s quiet and doesn’t often get angry. He’s ...  

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

 7  Bob’s daring and willing to do dangerous 

things. He’s ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   .

 8 Ann can wait for things. She’s  ........................  .

 9  Helen’s able to plan her work and time well. 

She’s ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   .

 10 Barry’s strong and healthy. He’s  ....................  .

fashion designer

nurse

police officer

pilot

hairdresser

secretary

shop assistant

dentist

 1 She looks after sick people. 
 2 He cuts people’s hair. 
 3 She types letters and answers the phone. 
 4 She designs clothes. 
 5 He flies planes. He earns a very good salary. 
 6  He keeps order. He wears a uniform and often 

works outdoors.
 7 She serves customers in a shop.
 8 She looks after people’s teeth. 

Student’s Book: Language Review 1a Workbook: 1a

A

C

D

B

E F

G

H
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ขัน้นาํ
Warm up

 นักเรียนชวยกันเรียงคําบนกระดานใหเปน

ประโยคที่ถูกตอง เชน

gets up / My sister / early / every day / . 

(My sister gets up early every day.)

จากนั้นระบุวาคํากริยาในแตละประโยคอยูในรูป 

tense ใด

ขัน้สอน
Presentation

1.  นักเรียนอานตาราง Ex. 1 แลวชวยกันบอก

หลักการใช Present simple และ Present 

continuous จากนั้นบอกความหมายของ

ตัวอยางประโยคสีฟา 

2.  ครูอธิบายเรื่อง stative verbs เพิ่มเติม 

พรอมทั้งยกตัวอยาง

3.  ครูทบทวนการออกเสียงคํากริยาที่เติม -s/-es 

เมื่อประธานเปนเอกพจน โดยยกตัวอยางและ

ออกเสียงใหนักเรียนฟง เชน gets, works, 

drives, runs, kisses, washes เพื่อใหนักเรียน

ระบุวาเสียงทายเปนเสียง /s/, /z/ หรือ /Iz/

4.  นักเรียนเติมตารางใน Ex. 2 ดวยคํากริยา

รูป third person singular จากนั้นฟง CD 

เพื่อตรวจคําตอบ แลวฟง CD อีกครั้งเพื่อ

ออกเสียงตาม

5.  นักเรียนเติมขอความใน Ex. 3 ดวยคํากริยา

ในตาราง Ex. 2

Practice

1.  นักเรียนจับคูกันใชขอมูลใน Ex. 4 พูดถาม-

ตอบเกี่ยวกับ Kelly ดวยคําถาม Yes/No 

questions 

2.  นักเรียนดูภาพใน Ex. 5 แลวเติมคํากริยา

ในรูป Present continuous ลงในประโยค 

Warm up

Presentation

Practice

 เกร็ดแนะครู

Stative verbs

stative verbs คือ คํากริยาที่แสดงความรูสึกนึกคิด อารมณ/

ความรูสึก การรับรูดวยประสาทสัมผัส ความเปนเจาของ การวัด/

ประมาณคา หรืออธิบายสิ่งตาง ๆ ที่ไมใชการกระทํา (action) 

เชน agree, believe, belong, hear โดยปกติจะไมใชในรูป 

Continuous tense แตใชในรูป Simple tense เชน Paul feels 

rotten today. He has a bad cold. อยางไรก็ตาม มี stative 

verbs บางคําที่ใชในรูป Continuous ได แตความหมายจะ

แตกตางไป เชน 

Jeremy has a Mercedes. (He owns it.) 

Sara is having lunch with her editor. (She’s eating lunch.) 

ที่มา:  https://www.gingersoftware.com/content/grammar-

rules/verbs/stative-verbs/

3.  นักเรียนดูภาพใน Ex. 6 แลวเขียนคําถามในรูป Present continuous 

พรอมทั้งคําตอบ จากนั้นครูสุมเรียกนักเรียนออกมาพูดถาม-ตอบ 

4.  นักเรียนเปลี่ยนคํากริยาในวงเล็บใน Ex. 7 หนา 13 ใหอยูในรูป

ที่ถูกตอง เสร็จแลวระบุดวยวาคํากริยาคําใดเปน stative verb

5.  นักเรียนทําแบบฝกหัด (Workbook) หนา 6 Exs. 1-3

Production

1.  นักเรียนทํางานกลุม เขียนบรรยายกิจวัตรประจําวันของคน 1 คน 

โดยเลือกคนที่ทําอาชีพที่นักเรียนในกลุมสนใจ

2.  นักเรียนวาดภาพเพื่อนในกลุมทํากิจกรรมตาง ๆ  ในสถานที่ 1 แหง 

แลวเขียนบรรยายโดยใช Present continuous มาสงครู

Production

 5 Look at the picture and 

complete the gaps with the 

verbs in the correct form 

of the present continuous.

   • sit • not wear  

• not do • play • lie  

 1 Dad/wash the dishes? – cook dinner

  Is Dad washing the dishes? 

  No, he isn’t. He’s cooking dinner.

 2 Lucy and Liam/watch TV? – draw

 3 Tom/listen to music? – surf the Net

 4 the dog/sleep? – eat the newspaper

 5 Jane/chop vegetables? – wash the dishes

Fran Taylor is a nurse. When she works the

morning shift, she 1) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   very 

early at 5:30. She 2) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .. 

to work at 6:00 and she is very 

busy all day. It’s an important 

job. Fran helps the doctors and 

looks after the patients. When 

she 3) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   work, she 

4) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  . back home. 

She never gets the train or the 

bus. She 5) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   

dinner and 6) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   TV 

or 7) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .. a book.

 4  Talk with your friend about your 

new classmate. Her name is Kelly. Use the 

information below.

 1 come from New York ✗ (Chicago)

 2 live in Bond Street ✗ (Simon Street) 

 3 play tennis ✗ (basketball)

 4 speak Russian ✗ (Polish)

 5 like fish ✗ (burgers)

  A: Does Kelly come from New York?

  B: No, she doesn’t. She comes from Chicago.

 1 Owen and Jenny ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   computer games.

 2 They  ....................................... their homework.

 3 Owen  .............................................  on the bed.

 4 Jenny  .............................................  on the bed.

 5 They  ..............................................  their shoes.

 6 Write questions using the present continuous 

and answer them.

 3 Complete the text with the verbs from Ex. 2.

 •  Present simple & Present 
continuous

 1 Read the box. Say the examples in your 

language.

Pronunciation /s/, /z/, /Iz/

 2 Copy the table below. Write the third person 

singular of the verbs: tidy, read, enjoy, do, 

walk, watch, eat, go, wake up, sleep, play, 

finish.

   Listen and check. Listen again and repeat.

/s/ /z/ /Iz/

•  We use the present simple for habits or routine. 

I always walk to school. (routine) 

I listen to music every night. (habit)

•  We use the present continuous for actions 

happening now or around the time of speaking. 

 We are having a picnic now. 

 We’re studying hard these days.

Note:  Stative verbs (believe, want, like etc.) do not 

have continuous verb forms. I want to become a 

doctor. (NOT: I’m wanting)

Time adverbs used with the:

a)  present simple: every day/week/month/year, once/

twice a week/year, usually, often etc.

b)  present continuous: now, at present, these days, 

for the time being
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ขัน้สอน
Presentation

1.  นักเรียนอานประโยคใน Ex. 8 แลวบอก

ความหมายของ adverbs of frequency 

ในแตละประโยค จากนั้นเติมหลักการใช 

แลวครูถามวาคําใดใชถามความถี่ 

(How often)

2.  ครูสุมถามนักเรียน 4-5 คน วา How often 

do you go shopping? 

3.  นักเรียนเปรียบเทียบคําวิเศษณบอกความถี่

ในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

4.  ครูเขียนคําวา now, every day, on 

Mondays, at the moment และอธิบายวา

คําเหลานี้ใชเพื่อระบุชวงเวลาของการกระทํา 

เรียกวา adverbials of time เชน I go 

shopping on Sundays. I am doing 

homework now. โดยสวนมากนิยมวางไว

ทายประโยค ครูยํ้าวา now และ at the 

moment จะใชกับ Present continuous

5.  นักเรียนอานหลักการใช -ing form และ 

to-infinitive ใน Ex. 11 แลวชวยกันอธิบาย 

จนไดขอสรุปวา คํากริยาเกี่ยวกับความรูสึก 

เชน รัก ชอบ รวมถึง go จะตามดวย

คํากริยา -ing สวนคํากริยา want จะตาม

ดวย to-infinitive

6.  นักเรียนเติมคํากริยาในวงเล็บในรูป -ing 

หรือ to-infinitive ลงในประโยค Ex. 12

Practice

1.  นักเรียนเขียนประโยคบอกความถี่ที่ตนเองทํา

กิจกรรมใน Ex. 9 

2.  นักเรียนเขียนประโยคโดยใช adverbs of 

frequency และ adverbials of time ใน 

Ex. 10 แลวครูสุมเรียกนักเรียนอานประโยค

Presentation

Practice

Production

 นักเรียนเขียนประโยคเกี่ยวกับตนเอง โดยใชคําขึ้นตนใน Ex. 13

ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนสรุปการใช adverbs of frequency, -ing form และ 

to-infinitive

2.  นักเรียนทําแบบฝกหัด (Workbook) หนา 69, 71, 73 ในชั้นเรียน 

และทําหนา 6-7 Exs. 4-9 เปนการบาน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 2

Production

สรปุ
Wrap up

Assessment

Read the conversation and choose the best expression.

Situation: in the computer room

Jonathan: Let’s take a break and find something to eat.

Henry:  Yeah, I’m hungry. ______________?

Jonathan:  I could go for pizza, cream of mushroom soup 

and barbecue chicken.

a. What does it look like

b. What would you like to make up for  

c. What do you feel like eating

d. What are you like

(วเิคราะหคาํตอบ ตอบขอ c. What do you feel like eating? แปลวา 

คณุอยากกนิอะไร โจนาธานตอบวา อยากกนิพซิซา ซปุครมีเหด็ และ

ไกบารบคีวิ ซึง่สาํนวน feel like + verb-ing/noun หมายถงึ ตองการ)

ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

We often use the -ing form after the verbs 

(don’t) like, love, hate, enjoy, (don’t) mind, go. 

I like playing football. Let’s go swimming!

We use the to-infinitive after the verb want. 

I want to buy a new bike.

 • Adverbs of frequency

 8 Read and complete the sentences. 

Use before or after.

 7 Fill in the gaps with the present simple or the 

present continuous of the verbs in brackets. 

Which verbs are stative verbs?

 1 A: Sally, what  ...........................  (you/do) here?

  B: I  ........................................ (wait) for Danny.

 2 A:  ................. (you/play) basketball every day? 

  B: Yes, but today it  .................................  (rain).

 3 A:  Dave sometimes  ...............................  (help) 

at the animal shelter after school.

  B: I know. He  .....................  (want) to be a vet.

 4 A: Why  .........................................  (you/hurry)?

  B: I’m late. My bus  ................  (leave) at 10:00.

 5 A:  ................................................ (Tom/sleep)?

  B: No, he  ...................... (read) in his bedroom.

 6 A: You  ...................................  (look) tired, Sue.

  B:  I am. I  ......................................  (study) a lot 

these days.

 7 A:  Anna  ............................. (work) on Sundays, 

doesn’t she?

  B:  Yes, but she  ................................  (not/work) 

today. She’s got a day off.

 8 A:   ................................................... (you/fancy) 

watching a DVD with me? 

  B:  I can’t. I  ..........................................  (do) my 

homework right now.

 10 Write sentences using the following: now, every 

day, these days, sometimes, on Mondays, at the 

moment, usually, never. 

  We are having an English lesson now.

 • -ing form & to-infinitive

 11 Read the box. Are there similar structures in 

your language?

 1  watch silly 

programmes on TV

  I never watch silly 

programmes on TV.

 2  spend too much money 

on clothes

 3  play your MP3 player 

too loudly

 4 be late for school

 5 go to the park

 6  talk back to 

your parents

 7  help with the 

housework

 8 exercise

 9  visit your 

grandparents

 10 surf the Net

She always helps me with my homework. ◆◆◆◆

She usually walks to school. ◆◆◆¯

She often wears skirts. ◆◆¯¯

She sometimes gets angry with me. ◆¯¯¯

She is never rude to me. ¯¯¯¯

 9 How often do you do any of the following? 

Write sentences.

Adverbs of frequency (always, usually, often, sometimes, 

never) usually go 1) ...  ...  ...  ...  ...  ...  . the main verb, but 

2) ...  ...  ...  ...  ...  ...  .. the verb to be.

They answer the question How often?

Workbook: 1b, Grammar Bank 1

 13 Complete the sentences about you.

 1 I like  ...............................................................  .

 2 I don’t like  ......................................................  .

 3 I don’t mind  ....................................................  .

 4 I want  .............................................................  .

 5 I enjoy  ............................................................  .

 6 I don’t want  ....................................................  .

 12 Complete the sentences.

 1 Do you like swimming (swim)?

 2  I want  ..........................................  (be) a doctor 

when I grow up.

 3  We usually go  ....................................... (dance) 

on Saturdays.

 4 I don’t mind  ...............................  (get up) early.

 5  I enjoy  .......................................  (go) for walks 

in the country.

13
MODULE 1

Grammar 1b

ประเมินน�ำ สอน สรุป

T13



ขัน้นาํ
Warm up

 นักเรียนดูภาพสัตวตาง ๆ  แลวครูถามวา 
Have you ever seen them? Where can 
you see them?

ขัน้สอน
Pre-reading

1.  ครูถามคําถามใน Ex. 1a วา What do you 
think a safari and leisure park is? ให
นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น 

2.  นักเรียนทํา Ex. 1c บอกชื่อสัตวที่เห็นในภาพ 
จากนั้นชวยกันบอกความหมายของคําศัพท
ในกรอบ Check these words 

3.  ครูแบงนักเรียนเปนกลุมยอย ใหแตละกลุม
อานกิจกรรมใน Ex. 1b แลวพิจารณาวา
กิจกรรมใดที่สามารถทําไดที่ West Midland 
Safari and Leisure Park จากนั้นฟง CD 
เพื่อตรวจคําตอบ

Reading

1.  นักเรียนฟง CD อีกครั้ง และอานบทอาน
ตามไปดวย เพื่อตรวจคําตอบใน Ex. 1b

2.  นักเรียนแตละกลุมอานคําถามของ Martha 
ใน Ex. 2 แลวยอนกลับไปอานบทอานอยาง

รวดเร็วเพื่อหาคําตอบ

Post-reading

1.  นักเรียนเขียนใหเหตุผลวาตองการไปเที่ยว 
West Midland Safari and Leisure Park 
เพราะอะไร 

2.  นักเรียนทํา Ex. 3 ชวยกันบอกชื่อของ Safari 
และ Leisure Park ในประเทศไทย ตอมาให
แตละกลุมคิดเกี่ยวกับสัตวและกิจกรรมที่มี
ใน Safari และ Leisure Park และจดบันทึก 
แลวออกมาพูดนําเสนอ จากนั้นนักเรียน
รวมกันเปรียบเทียบ Safari และ Leisure 
Park ในประเทศไทยกับ West Midland 
Safari and Leisure Park 

Warm up

Pre-reading

Reading

Post-reading

3.  นักเรียนแตละกลุมทํา Ex. 4 ใชขอมูลจาก Ex. 3 ทําชิ้นงานโฆษณา 
Safari หรือ Leisure Park ในประเทศไทยหรือสถานที่ทองเที่ยวที่
ใกลเคียงกันนี้ในจังหวัดของนักเรียน จากนั้นนําเสนอผลงานหนาชั้น

ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนบอกขอมูลเกี่ยวกับ West Midland Safari and Leisure 
Park

2. นักเรียนทํา Ex. 3 หนา 105
3.  นักเรียนทําแบบฝกหัด (Workbook) หนา 9 Exs. 6-7 ในชั้นเรียน 

และทําหนา 8-9 Exs. 1-5 เปนการบาน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 3

สรปุ
Wrap up

Assessment

 เกร็ดแนะครู

คําศัพทควรรูในบทอาน

rare (adj)  = ซึ่งหายาก

amusement park (n) = สวนสนุก

ride (n)   = เครื่องเลนในสวนสนุก

attraction (n) = แหลงทองเที่ยว, สถานที่ทองเที่ยว

ghost train (n) = รถไฟผี

adopt (v)  = รับอุปถัมภ

buddy (n)  = เพื่อน

wildlife project (n) = โครงการเกี่ยวกับสัตวปา

 Speaking & Writing

 3 Compare a leisure park in your country to the West Midland Safari 

and Leisure Park. Think about what you can see and do there. 

Make notes and tell the class.

 4 Write an advertisement for a leisure park in your 

country. Use your answers from Ex. 3.

 Reading 
 & Listening

 1 a) What do you 

think a safari and 

leisure park is?

  b) Which of these 

activities can you

  do at West Midland 

park?

  •  drive through the 

park

  • go on rides

  • watch a show

  • watch animals 

  • go river rafting 

  • feed the animals 

  •  have a fun water 

experience 

  • adopt an animal 

   Listen, read and 

check.

  c) Name the 

animals in the 

pictures.

3

2

4

1

 1 What animals can we see there?

 2 How many rides are there?

 3 How can I help the animals?

 2 Martha wants to visit West Midland Safari and Leisure 

Park. Answer the questions above.

  Complete the sentence and tell the class.

   I want to visit West Midland Safari and Leisure Park because 

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

Our Safari and 
Leisure Park is for everyone!

Families and other visitors can 
drive through the Safari Park and 

see rare animals. Visit the amusement 
park with its 30 rides and attractions. 
Go on the ghost train or go white-water 
rafting. Be a brave firefighter and have a 
fun water experience. Adopt a “buddy” 

and help wildlife projects in Africa.
Have a great time.

• rare  • amusement park  
• rides  • attractions  
• ghost train  • brave 
• experience  • adopt 
• buddy  • wildlife project

Check these wordsCheck these words

Workbook: 1cStudent’s Book: Language Review 1c
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Read the conversation and choose the best expression.

Situation: May is talking to Kate before science class.

May:  Kate, I’ve got diarrhea. What should I do?

Kate:   Get some hydrating sports drinks containing 

electrolytes. Also eat bland foods for a while 

and getting plenty of sleep.

May:  __________. I’ll stay home tomorrow.

a. That’s dumb b. That’s a great idea

c. That’s nothing d. That was close

(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ b. เพราะเมยมีอาการทองเสีย (diarrhea) 

เคทจึงแนะนําวา ควรดื่มเครื่องดื่มเกลือแรและกินอาหารรสออน 

รวมทั้งนอนพักผอน เมยเห็นดวยกับคําแนะนําจึงพูดวา That’s a 

great idea. แปลวา นั่นเปนความคิดที่เยี่ยมมาก จึงเปนคําตอบที่

เหมาะสมที่สุด)

ขัน้นาํ
Warm up

1.  ครูเขียนคําวา say, snail, May, faint และ
ออกเสียงทีละคํา ใหนักเรียนฟงและระบุเสียง
สระ (/eI/)

2.  นักเรียนทํา Ex. 6 ระบุพยางคที่ออกเสียง 
/eI/ จากนั้นออกเสียงตาม CD

ขัน้สอน
Presentation

1.  ครยูกตวัอยางประโยคทีใ่ชในการเสนอแนะ เชน
 Why don’t we go to the cinema?
 Let’s have a picnic in the park.
  ครูถามวาคําที่ตามหลัง Why don’t we, 

Let’s คือคําประเภทใด (กริยาชองที่ 1) แลว
ทําเชนเดียวกันนี้กับ How about, Do you 
fancy (ตามดวยกริยาเติม -ing)

2.  นักเรียนอานประโยคตอบรับและปฏิเสธ
ขอเสนอแนะในกรอบสีแดง

3.  ครูสุมเรียกนักเรียนทีละคูพูดเสนอแนะ 
รวมทั้งตอบรับหรือปฏิเสธ เชน

  S1: How about having pizza? 
  S2: I’d rather not.
4.  นักเรียนออกเสียงประโยคใน Ex. 1a ตาม 

CD แลวระบุพยางคที่ลงเสียงหนักในแตละ
ประโยค

5.  ครูบอกวาประโยคใน Ex. 1a มาจาก
บทสนทนาของเพื่อน 2 คน ใหนักเรียนเดาวา
บทสนทนานาจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร จากนั้น
ฟงบทสนทนาจาก CD เพื่อตรวจคําตอบ

Practice

1.  นักเรียนฟง CD อีกครั้ง และอานบทสนทนา
ตาม เพื่อตรวจคําตอบใน Ex. 1b จากนั้น
อานคําถามใน Ex. 2 แลวอานบทสนทนาเพื่อ
หาคําตอบ

2. นักเรียนทํา Ex. 3 ฝกอานบทสนทนาตาม CD 
3. นักเรียนบอกความหมายของประโยคใน Ex. 1

Warm up

Presentation

Practice

4.  นักเรียนหาประโยคในบทสนทนาที่มีความหมายเหมือนกับประโยค
ใน Ex. 4

Production

1. นักเรียนทํา Ex. 5 จับคูกันแตงบทสนทนาตามสถานการณที่กําหนด 
2. นักเรียนฝกซอมและออกมาแสดงบทบาทสมมติในคาบเรียนถัดไป

ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนสรุปสํานวนภาษาที่ใชในการเสนอแนะ ตอบรับและปฏิเสธ
2.  นักเรียนทํา Ex. 4 หนา 105 และทําแบบฝกหัด (Workbook) หนา 10 

Exs. 4-5 เปนการบาน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 4

Production

สรปุ
Wrap up

Assessment

ขอสอบเนนการคิดแนว O-NET

 • Making suggestions

 1 a)  Listen and repeat. Which syllables are stressed?

   • Are you busy this weekend?  • Not really, why?  • How about going to 

the cinema?  • I’d rather not.  • Why don’t we go bowling instead?

  • What time is good for you?  • Great! See you there!

  b) The sentences above are from a dialogue between two friends. 

What is the dialogue about?  Listen and read to find out.

 2 Read the dialogue and answer the questions. 

 1 What activities does Tim suggest?

 2 Why doesn’t Emily want to go to an amusement park?

 3 Where do they agree to go in the end?

 4 What time do they arrange to meet?

 3   Listen again. Then take roles and act out the dialogue. 

  Say the sentences in Ex. 1a in your language.

When is a convenient time?

Pronunciation /eI/

 6 Find the /eI/ sound in the following sentences.  Then listen and repeat.

Making suggestions

• Why don’t we ...  ?

• How about ...  ?

• Do you fancy ...  ?

• Let’s ...  

•  What do you think ...  ?

Agreeing

•  Yes, that’s a good 

idea.

• That sounds great.

• I’d like that.

• Why not?

Disagreeing

• I don’t think so.

•  No, I don’t feel like it.

•  That’s not a good 

idea.

• I’d rather not.

 4 Find phrases in the dialogue which mean:

 5  It’s Friday afternoon. Make arrangements to do something with your 

partner on Saturday afternoon. Change the blue words in the dialogue and 

use the language in the boxes. Then act it out.

2

I will meet you there.3 I would prefer to do something else.4

1 Are you doing anything this weekend?

 1 Do you like playing football?

 2 I love painting.

 3 Let’s go sailing!

 4 Is it Friday already?

 Tim: Hi, Emily. Are you busy this weekend?

 Emily: Not really, why?

 Tim:  Do you fancy going to an amusement park with me on Saturday 

afternoon?

 Emily: I don’t think so. I don’t really like roller coasters and things like that.

 Tim: Oh. How about going to the cinema on Saturday night then?

 Emily: Actually, I’d rather not. Why don’t we go bowling instead?

 Tim: Yes, that’s a good idea! I’d like that. What time is good for you? 6:30?

 Emily: Let’s meet at 7 pm at the bowling alley.

 Tim: Great! See you there!

Student’s Book: Language Review 1d Workbook: 1d, e
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ขัน้นาํ
Warm up

 ครูถามนักเรียนวาเลนกีฬาอะไรบาง

ขัน้สอน
Pre-reading

1.  ครูบอกวา pastimes มีความหมายเหมือนกับ 

hobby แลวนักเรียนชวยกันบอกความหมาย

ของคําวา pastimes (งานอดิเรก)

2.  นักเรียนอานหัวขอของบทอาน และเดาวา

นาจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร

3.  นักเรียนทํา Ex. 1 ดูภาพ แลวครูถามวา ใคร

ชอบกีฬาคริกเก็ตและเบสบอลบาง แลวให

นักเรียนบอกขอมูลเกี่ยวกับกีฬาทั้ง 2 ชนิดนี้ 

จากนั้นนักเรียนฟง CD และบอกวิธีเลน

Reading

 นักเรียนอานประโยคใน Ex. 2 และขีดเสนใต

คําสําคัญ แลวชวยกันบอกคําพองความหมาย 

(synonym) กับคําที่ขีดเสนใตไว จากนั้นยอน

กลับไปอานบทอานเพื่อ scan หาคําตอบ

Post-reading

1.  นักเรียนชวยกันบอกความหมายของคําศัพท

ในกรอบ Check these words โดยดูจาก

บริบทในบทอาน

2.  นักเรียนทํา Ex. 3 ชวยกันบอกกีฬาที่

วัยรุนไทยนิยมเลน และครูเขียนบนกระดาน 

จากนั้นนักเรียนเขียนเรียงความสั้น ๆ  

เกี่ยวกับกีฬาที่วัยรุนไทยนิยมเลนมา 1 ชนิด 

พรอมทั้งตั้งชื่อเรื่องดวย โดยสามารถคนหา

ขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ  

เมื่อเขียนเสร็จแลว ออกมาอานใหเพื่อนฟง

Warm up

Pre-reading

Reading

Post-reading

ขัน้สรปุ
Wrap up

1. นักเรียนชวยกันบอกวิธีเลนกีฬาคริกเก็ตและเบสบอล

2. นักเรียนทํา Exs. 5-6 หนา 105

3.  นักเรียนทําแบบฝกหัด (Workbook) หนา 10 Exs. 1-3 และหนา 92 

เปนการบาน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 5

Wrap up

Assessment

 เกร็ดแนะครู

คําศัพทควรรูในบทอาน

crazy about (phr) = คลั่งไคล

competition (n) = การแขงขัน

all year round (phr) = ตลอดทั้งป

match (n)  = การแขงขันกีฬา

last (v)   = ตอเนื่อง

professional (adj) = ที่เปนมืออาชีพ

championship (n) = ผูชนะเลิศ

diamond-shaped (adj) = ที่มีรูปทรงเพชร

field (n)   = สนามกีฬา เชน เบสบอล

Cricket is the most popular sport in India and many 

teenagers are crazy about it. Schools often have their 

own cricket team and competitions take place all year 

round. In cricket, there are two teams of eleven players 

and a match can last from one day to four or five days. 

Many teenagers dream of becoming a professional 

cricketer and playing for their country.

 1 Look at the pictures and the headings. Do you like these 

sports? How can one play them?

   Listen and read to find out.

 2 Read the texts and mark the sentences T (true) or F (false). 

Correct the false statements.

 1 Teenagers in the USA are crazy about cricket. ...  ...  .

 2 There are eleven players in a cricket team. ...  ...  .

 3 A cricket match usually lasts four or five hours. ...  ...  .

 4 Many Indian children play baseball. ...  ...  .

 5 A baseball team consists of nine players. ...  ...  .

 3 What sports do teenagers play in your country? Write a short 

text about one of them. Present it to the class.

In the USA, many children learn baseball from a very 
young age. Schools often have their own baseball team 
and they play against one another in championships. In 
baseball, there are two teams of nine players and they 
play on a diamond-shaped field. Many American kids 
have their own favourite baseball hero and love wearing 
their favourite team colours.

• crazy about  • team  
• competition  • all year round
• match  • last  • professional  
• play against  • championship  
• diamond-shaped  • field

Check these wordsCheck these words

Workbook: 1d, e, Vocabulary Bank 1Student’s Book: Language Review 1e, Prepositions
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ขัน้นาํ
Warm up

 แบงนักเรียนเปน 2 ทีม เพื่อเลนเกมใบคํา 

โดยแตละทีมผลัดกันสงตัวแทนออกมาแสดง

ทาทาง เพื่อใหเพื่อนในทีมทายวากําลังทํา

กิจกรรมอะไร

ขัน้สอน
Pre-writing

1.  นักเรียนดูขอความและภาพใน Ex. 1 แลว

คิดวา Mary ทํากิจกรรมอะไรทุกวันอาทิตย 

จากนั้นฟง CD และอานบทอานตามไปดวย

เพื่อตรวจคําตอบ

2.  นักเรียนอานบทอานอีกครั้ง และเขียน

กิจกรรมที่ Mary ทําในแตละชวงเวลาลงใน

ตาราง Ex. 2 เสร็จแลวนักเรียนพูดรายงาน

คําตอบ เชน On Sundays, Mary gets up 

late.

3.  ครูอธิบายวาการเขียนแบบไมเปนทางการ 

เรามักจะใชรูปยอ ใชภาษาพูด และอาจมีการ

ละคําสรรพนามบางคํา

4.  นักเรียนพิจารณาวาขอความใน Mary’s Blog 

เปนการเขียนแบบเปนทางการหรือไมเปน

ทางการ (ไมเปนทางการ) จากนั้นหาตัวอยาง

ภาษาแบบไมเปนทางการตามหัวขอใน Ex. 3 

5. นักเรียนอาน Study Skills แลวสรุปรวมกัน 

6.  นักเรียนแกไขประโยคใน Ex. 4 ใหถูกตอง 

แลวเปรียบเทียบกับเพื่อน 

7.  นักเรียนอานคําสั่งและแผนการเขียนใน Ex. 5 

แลวชวยกันอธิบายวานักเรียนตองเขียน

เกี่ยวกับอะไร

Writing

 นักเรียนทํา Ex. 5 เขียน blog เกี่ยวกับ

วันหยุดสุดสัปดาหของตนเอง พรอมทั้งตั้งชื่อเรื่อง

Warm up

Pre-writing

Writing

Post-writing

1. นักเรียนแกไขและตรวจทานงานเขียนของตนเอง 

2. นักเรียน 3-4 คน อานงานเขียนใหเพื่อนฟง

ขัน้สรปุ
Wrap up

1. นักเรียนสรุปลักษณะการเขียนแบบไมเปนทางการ

2. นักเรียนทําแบบฝกหัด (Workbook) หนา 11 Exs. 1-5 เปนการบาน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 6

Post-writing

สรปุ
Wrap up

Assessment

 เกร็ดแนะครู

การใชเครื่องหมาย exclamation mark (!)

เครื่องหมาย exclamation mark (!) ในภาษาไทยเรียกวา 

เครื่องหมายอัศเจรีย ใชหลังคํา/ประโยคอุทาน เชน

 Oh! You are so beautiful. Watch out! 

 What a lovely day!

นอกจากนี้ยังใชในประโยคที่ไมเปนทางการมาก เพื่อเนนการแสดง

อารมณ ไมวาจะเปนตื่นเตน ตกใจ แสดงถึงคําสั่งหรือการตะโกน 

เชน 

 Hello!    Come on. Hurry up!

 Don’t go!

 2 Read again and write Mary’s Sunday activities under the headings. And then 

talk about her day. 

 3 What style is Mary’s blog in formal? or informal? Find examples of:

  • contractions • everyday language • pronouns that are omitted

 4 Correct the sentences. Compare with your partner.

 1 I like takeing pictures and i love painting?

 2 We’ve got a cat a dog and two hamsters

 3 rosa’s from madrid spain.

 4 Wow. this sunday lunch is delicious

 Writing (a blog entry about a typical weekend)

 5 Portfolio  Write a blog entry about your typical 

weekend (80-100 words). Include morning, 

afternoon, evening activities. Follow the plan. 

Proofread your work.

Proofreading your work

Always proofread your 
work to check for 
mistakes. Check:
•  spelling 
•  punctuation (full 

stops (.) to end 
sentences, commas (,) 
to separate ideas and 
exclamation marks (!) 
to end strong ideas) 

•  capital letters (to start 
a sentence, for days 
(Mondays), people’s 
names (Helen), 
countries (Poland), 
nationalities (Polish), 
the pronoun I)

Study
Skills

Sundays are the best! ❤

Sunday’s my favourite day. I usually get up late and I eat breakfast. 

My dad sometimes makes delicious pancakes! Then I often go and 

play football. I’m in a girls’ football team. In the picture, I’m celebrating with my friend, 

Lucy, after scoring a goal! After that, I help my mum in the kitchen. She usually cooks 

a traditional Sunday lunch with lots of meat, potatoes and vegetables. It’s yummy. 

In the afternoon, I sometimes visit my grandparents with my family. In the evening, 

I go to the cinema with my friends or I stay home and watch a DVD. I never do any 

homework on Sundays. I just have fun and relax! Hope you do the same! 

14th November

Para 1:  Saturday 
activities

Para 2:  Sunday 
activities

Post a comment

 • A blog entry about a typical Sunday 

 1 Look at the text. What do you think Mary does on Sundays? 

 Listen and read to check.

Student’s Book: Self-Check 1 Workbook: 1f

Morning Afternoon Evening

get up late
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ขัน้นาํ
Warm up

 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับภาษาที่ใชใน

กลุมอาเซียน และถามนักเรียนวาสามารถ

พูดภาษาของประเทศในกลุมอาเซียนไดหรือไม

ขัน้สอน
Pre-reading

1.  นักเรียนอานชื่อเรื่อง Why do we learn 

languages? แลวรวมกันแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับความสําคัญของภาษา 

2.  นักเรียนอานคําถามใน Ex. 1 และขีดเสนใต

คําวา multilingual, economy, education 

system แลวออกเสียงคําศัพทพรอมกัน 

จากนั้นหาความหมายจากพจนานุกรม แลว

ครูถามวาจากคําศัพทนักเรียนคิดวาจะได

เรียนเกี่ยวกับอะไร

3.  ครูอธิบายวาการอานเรียงความที่มีหลาย

ยอหนา ยอหนาที่ 1 มักจะเปนใจความสําคัญ

ของเรื่อง และยอหนาสุดทายจะเปนการ

สรุปเรื่อง ซึ่งสวนมากแลวประโยคที่ 1 

หรือสุดทายของยอหนาจะเปนประโยค

ใจความสําคัญของยอหนานั้น ๆ

Reading

1.  ครูแบงนักเรียนเปนกลุม ใหแตละกลุมอาน

บทอานยอหนาที่ 1 และยอหนาสุดทาย 

แลวบอกใจความสําคัญของทั้ง 2 ยอหนา

2.  นักเรียนแตละกลุมอานคําถามใน Ex. 1 แลว

อานบทอานเพื่อหาคําตอบ

Post-reading

1.  นักเรียนจับคู/แบงกลุมอภิปรายคําถามใน 

Ex. 2 วาภาษาของประเทศใดในอาเซียน

Warm up

Pre-reading

Reading

Post-reading

ที่นักเรียนไทยควรเรียนรู พรอมบอกเหตุผล 

2.  นักเรียนแบงกลุมทํา Ex. 3 อภิปรายรวมกันเกี่ยวกับขอดีของการที่

คนไทยสามารถพูดไดมากกวา 1 ภาษา แลวเขียนสรุปผล

การอภิปรายมาสงครู จากนั้นตัวแทนแตละกลุมออกมานําเสนอ

ขัน้สรปุ
Wrap up

 นักเรียนชวยกันบอกความสําคัญของภาษาและขอดีของการพูด/เขียน

ไดหลายภาษา

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 7

สรปุ
Wrap up

Assessment

 เกร็ดแนะครู

คําศัพทควรรูในบทอาน

opportunity (n) = โอกาส

mother tongue (n) = ภาษาแม

multilingual (adj) = ซึ่งสามารถใชภาษาไดมากกวา 2 ภาษา

economy (n) = เศรษฐกิจ

education system (n) = ระบบการศึกษา

infrastructure (n) =  โครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน 

สิ่งกอสราง

beneficial (adj) = ที่เปนประโยชน

ASEAN corner 1

 1 Read the text and answer the questions.

 1  Why should we learn another language? Give 

one reason.

 2 Which countries are multilingual?

 3  How does becoming multilingual improve the 

economy of Singapore?

 4  How does becoming multilingual improve the 

education system of Singapore?

 5 Why do the Vietnamese want to learn Thai?

Why do we learn languages?
 There are a lot of good reasons for learning 

languages. Knowing another language broadens our point 

of view. Language is a great tool to help us learn new 

things. We find many job opportunities available for people 

with language skills. Language also helps us survive in a 

foreign country. Knowing more than one language has many 

advantages not only for us but also for our country.

 In Malaysia and Singapore, people come from many 

races. They are Chinese, Malay, Indian and so on. Most 

people use English to communicate with people from other 

races while they still use their mother tongue at home. 

Being a multilingual community makes it easier for tourists. 

In Singapore, being fluent in many languages makes the 

country a business hub of Asia. The country draws a large 

number of investors from around the world each year, resulting in economic improvement in technology and 

infrastructure. For education, there is cooperation between schools and universities in Singapore and world-

class institutes to improve their education system. Moreover, there are great job positions for Singaporeans 

and Malaysians. They can work in any country because their English is good.

 Being able to speak many languages not only gives us the opportunity for ourselves, but is also beneficial 

for our country. It improves the economy, tourism industry and education. After the ASEAN community was 

formed, people have started to show their interests in learning languages spoken in ASEAN countries. For 

example, there is an increasing number of Vietnamese who are studying Thai because it is good for jobs and 

business investment. Learning languages does not only open up our world of job opportunities but we also 

gain a deeper understanding of other countries so we can live peacefully.

 2  Work in pairs. Discuss what 

language in ASEAN countries you think 

students in your country should learn.

 3  Work in groups. List the good points 

for your country if people could speak more 

than one language fluently.

Kumusta Sawadee Xin 
Chao

Shuo
Sa Dai

Salamat
Datang Mingalar 

Par Ni Hao
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ขัน้นาํ
Warm up

 นักเรียนบอกอาชีพที่ตนเองอยากทําใน

อนาคต เชน 

  When I grow up, I want to be a doctor.

  When I grow up, I want to be a pilot.

ขัน้สอน
Presentation

1.  นักเรียนชวยกันบอกคําศัพทที่เรียนในหนวยฯ 

นี้ โดยครูกําหนดหัวขอ เชน jobs, free-time 

activities แลวใหนักเรียนบอกคําศัพทที่

เกี่ยวของกับหัวขอดังกลาว

2.  นักเรียนบอกไวยากรณที่เรียนในหนวยฯ นี้ 

แลวครูเขียนบนกระดานในรูปของ mind 

map จากนั้นนักเรียนชวยกันบอกโครงสราง

และหลักการใช

Practice

1.  นักเรียนฝกทําขอสอบใน O-NET practice 

ในเวลาที่กําหนด เสร็จแลวครูและนักเรียน

ตรวจคําตอบรวมกัน ถามีประเด็นที่นักเรียน

ไมเขาใจ ครูชวยอธิบายเพิ่มเติม

Warm up

Presentation

Practice

 ส่ือ Digital

ครูสามารถดาวนโหลดใบงานเพิ่มเติมเรื่อง -ing form & to-infinitive 

เพื่อใหนักเรียนฝกฝนเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตตอไปนี้

•  https://busyteacher.org/12446-infinitive-or-ing-form.html

•  https://www.englishworksheetsland.com/topics/

infinitives/02_Verbs.pdf

 ส่ือ Digital

O-NET practice

Mr Jones was a small business owner and had his own 

grocer’s shop. He sold a wide range of goods including fresh 

fruit and vegetables from local farms. The business had been 

in the family for two or three generations. The staff were 

satisfied and so were the customers. They liked to visit the 

shop and to have their groceries delivered to their house. Mr 

Jones and his father and grandfather before him were very 

happy people and always smiling. The customers thought it 

was because they ran a successful business. 

My Jones always wore a badge that said ‘Business is Great’. 

People asked Mr Jones what was so great about his business 

and he told them that he enjoyed meeting and talking to 

people every day, helping them and working in a relaxed 

environment. Even unhappy people would feel better after 

visiting Mr Jones’ shop and seeing how happy he was. When 

it came time to retire and pass on the family business to his 

son, he made him promise to wear the badge every day as 

he had done. Then he confided in him something that he had 

never told anyone else. “The badge came first and the great 

business followed,” he said.

Dialogues

 1 Read the situation and the dialogue 
and choose the appropriate 
expression for item A and then the 
correct response for item B.

 1  Situation: David sees Jenny after 
school.

  David: Hi, Jenny. A) ........
  Jenny: Yes. B) ........
  A a  Do you fancy going to a 

concert with me on Saturday 
night?

   b Are you busy this weekend?
   c Why don’t we go bowling?
   d  What are you doing 

tomorrow?

  B a See you there!
   b  I don’t think so.
   c I’d like that.
   d Let’s meet later.

 2  Situation: Peter and James are talking 
about their daily routines in class.

  Peter: I get up at 7 am. A) ........
  James: Me too. B) ........

  A a Do you get up early?
   b How about you?
   c What time do you get up?
   d  What do you do in the 

morning?

  B a I always get up early.
   b I sleep late.
   c I eat breakfast at 7:15.
   d I don’t get up early.

 3  Situation: Mark is asking his friend’s 
dad, Jack, about his work.

  Mark: So you’re a dentist. A) ........
  Jack: Yes. B) ........

  A a Do you work 9 to 5?
   b Do you wear a uniform?
   c  What qualities are necessary 

for the job?
   d  Do you earn a good salary?

  B a I look after people’s teeth.
   b I get paid well.
   c I work long hours.
   d I need to be caring.

Reading

 2 Read the passage carefully and choose the correct 
answer to each question.

 1 What is Mr Jones’ job?
  a  He is a businessman. c He is a farmer.
  b  He is a shopkeeper. d He sells fruit.

 2 Which is true?
  a There were two or three staff.
  b The shop did not deliver.
  c Customers’ groceries are delivered.
  d It is a family business.

 3 Why did people think Mr Jones was happy?
  a He made a lot of money.
  b It was in his nature.
  c He enjoyed his work.
  d He was a good businessman.

 4 Why did people feel happy after visiting Mr Jones’ shop?
  a He talked to them.
  b They bought what they wanted.
  c They saw how happy he was.
  d They liked meeting him.

 5 What was the real reason for the business’ success?
  a keeping it in the family
  b wearing the badge
  c having a positive attitude
  d talking to the customers
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ขัน้สอน
Practice

2.  นักเรียนเลนเกม What am I? โดยครูจะเปน

ผูอานคําใบใน Ex. 1 แลวใหนักเรียนชวยกัน

ทายวาคืออาชีพอะไร

3.  นักเรียนทําแบบทดสอบ (quiz) ใน Ex. 2 

โดยหามเปดดูเนื้อหาในหนังสือเรียน 

เสร็จแลวครูเฉลยคําตอบ

4.  แบงนักเรียนเปน 3 ทีม เพื่อเลนเกมในหัวขอ 

GAME แลวครูเลือกนักเรียน 1 คน เปนคน

พูดประโยค ใหแตละทีมฟงประโยคที่เพื่อน

พูด แลวทายวาคืออาชีพอะไร ถาทายถูก

จะได 1 คะแนน ทีมที่มีคะแนนมากที่สุด

จะเปนผูชนะ

5.  นักเรียนฟงเพลงใน Ex. 4 จาก CD แลวระบุ

ชื่ออาชีพที่ไดยินในเพลง

Production

 นักเรียนทํา Ex. 3 จับคูกันทบทวนเนื้อหา

ในหนวยฯ ที่ 1 และเขียนแบบทดสอบ (quiz) 

ประมาณ 5-6 ขอ โดยเขียนคําตอบไวดานหลัง

ของแบบทดสอบดวย เสร็จแลวแลกกันทํา

แบบทดสอบกับคูอื่น

ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนชวยกันสรุปคําศัพท ไวยากรณ และ

สํานวนภาษาที่เรียนในหนวยฯ ที่ 1

2. นักเรียนทํา Self-Check 1 หนา 113

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 8

Practice

Production

สรปุ
Wrap up

Assessment

 เกร็ดแนะครู

Interactive Software สื่อฯ ชุด SPARK ม. 1-3

ในสื่อฯ ชุด SPARK ยังมี DVD Interactive Software ซึ่งนอกจาก

จะมีเนื้อหาในหนังสือเรียนแลว ยังมีแบบทดสอบ (quiz) เพื่อเปด

ใหนักเรียนทบทวนบทเรียนไดในหัวขอ Quizzes

Fun   time 1
 3 Look at Module 1 and write 

a quiz of your own.

 2 Do the quiz. Answer the questions.

 1 What am I? Read and complete the sentences.

 4  Listen to the song. Which jobs does the 

singer mention?

 1 I serve customers in a shop.

  I’m a(n) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .. .

 2 I fly people around the world.

  I’m a(n) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .. .

 3 I help my boss perform tricks in the show.

  I’m a(n) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .. .

 4 I look after sick people.

  I’m a(n) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .. .

 5 I design clothes and travel to fashion shows.

  I’m a(n) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .. .

 6 I type letters and answer the phone.

  I’m a(n) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .. .

 7 I keep order and make sure you obey the law.

  I’m a(n) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .. .

 8 I cut and style hair.

  I’m a(n) ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  .. .

 1 What do teenagers like playing in India?

 2  What activities can we do at West Midland Safari & 

Leisure Park?

 3  What are the disadvantages of being a chocolate 

taster?

 4  What is a very popular game in the USA? How 

many players does each team need to have?

 5 How long can a cricket match last?

: Name the Job

 Think of a job. Say a sentence 

about what you do at work. 

Students in teams guess what 

the job is. The team with the 

most points is the winner.

Leader: I design clothes.

Team A S1: Designer. 

(Team A gets 1 point)
4,800 km.

What’s the difference 
between an Indian 
elephant and an 
African elephant?

When I grow up, not far from now

I want to help the world somehow

What can I be, what can I do

To make things better for me and you?

An architect builds amazing places;

An actress plays a thousand faces;

A musician touches all our hearts;

A good comedian makes us laugh –

So many things that I can do

To make things better for me and you.

When I grow up, I want to be

The person that’s inside of me!
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