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ขัน้สอน
Presentation

1.  นักเรียนฝึกออกเสียงค�ำศัพท์ใน Ex. 1a ตำม 

CD จำกนั้นช่วยกันบอกควำมหมำยจำกภำพ 

2.  นักเรียนฟังเสียงจำก CD ใน Ex. 1b แล้ว

ระบุว่ำเป็นเสียงที่สัมพันธ์กับภำพใด

ใน Ex. 1a 

3.  นักเรียนท�ำกิจกรรมก่อนกำรอ่ำน โดยตอบ

ค�ำถำมใน Ex. 2a จำกนั้นฟัง CD และอ่ำน

บทอ่ำนตำมไปด้วยเพื่อตรวจค�ำตอบที่เดำไว้

และฝึกอ่ำนเพื่อจับใจควำมส�ำคัญ

4.  นักเรียนท�ำ Ex. 2b ฝึกอ่ำนเพื่อหำข้อมูล

เฉพำะ โดยอ่ำนบทอ่ำนแบบ scanning

เพื่อหำว่ำตัวเลขที่ให้มำกล่ำวถึงสิ่งใด

5.  นักเรียนท�ำกิจกรรมหลังกำรอ่ำน โดยท�ำ 

Ex. 2c บอกข้อมูลที่ประทับใจจำกเรื่องที่อ่ำน

คนละ 3 ข้อ โดยขึ้นต้นประโยคด้วย

I was amazed/suprised to learn that …

It’s shocking to know that …

I knew that …

  เสร็จแล้วช่วยกันอธิบำยควำมหมำยของ

ค�ำศัพท์ในกรอบ Check these words

6.  นักเรียนฝึกฝนค�ำศัพท์จำกเรื่องที่อ่ำน

โดยเติมประโยคใน Ex. 2d หน้ำ 9 

ด้วยค�ำที่ก�ำหนดให้

7.  นักเรียนอ่ำนออกเสียงบทอ่ำนตำม CD 

พร้อมกัน จำกนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนอ่ำน

ทีละคน

8.  นักเรียนอ่ำนกรอบ Conditional type 0 

หน้ำ 9 Ex. 3a และช่วยกันอธิบำยหลักกำรใช้

และโครงสร้ำงของประโยคเงื่อนไขแบบ 0 

ครูย�้ำว่ำสำมำรถใช้ when แทน if ได้ เพรำะ

ประโยคเงื่อนไขแบบ 0 ใช้กล่ำวถึงข้อเท็จจริง

ทั่ว ๆ ไป หรือข้อเท็จจริงทำงวิทยำศำสตร์ 

Presentation

จำกนั้นครูยกตัวอย่ำงเพิ่มเติม เช่น

If/When I can’t sleep, I listen to the radio.

Plants die if/when they don’t get enough water.

  ครูอธิบำยเพิ่มเติมว่ำ conditional type 0 สำมำรถเรียกได้อีกอย่ำง

ว่ำ real conditionals

  เสร็จแล้วนักเรียนอ่ำนบทอ่ำนหน้ำ 8 อีกครั้งเพื่อหำตัวอย่ำงประโยค

เงื่อนไขแบบ 0

9.  นักเรียนอ่ำนกรอบ Study Skills หน้ำ 9 จำกนั้นเปรียบเทียบว่ำใน

ภำษำไทยมีโครงสร้ำงประโยคคล้ำยกับประโยคเงื่อนไขแบบ 0 หรือไม่

0. นักเรียนท�ำ Ex. 3b หน้ำ 9 เพื่อตรวจสอบควำมเข้ำใจ1

	 เกร็ดแนะครู

ค�าศัพท์ควรรู้ (Ex. 2a)

make up (phr v)  คิดเป็น (จ�ำนวนของสิ่งหนึ่ง)

taste (n) รสชำติ

smell (n) กลิ่น

gallon (n) แกลลอน หน่วยวัดของเหลว  

   (= 4.564 ลิตร)

petrol (n) น�้ำมันรถ

poison (v) ท�ำให้เป็นมลพิษ

tap (n)   ก๊อกน�้ำ

drip (v)   (น�้ำ) หยด

waste (v) สิ้นเปลือง

(ดูต่อในคู่มือครู หน้ำ T9)

	 เกร็ดแนะครู

Water is very important – people, plants and 

animals can’t live without it. It makes up 70% 

of our planet and 70% of our bodies. Water 

has no taste, no colour and no smell, but it is 

so necessary to life. That’s not all ... 

Did you know ...

Reading

 2 a) Can we live without 
water? Why is it important 
in our lives? 

Listen and read to find 
out.

  b) Read the article. What 
  do these numbers refer to?

E   shower

  

• 70%    • 100 gallons  
• 1 gallon   • 38 litres
• 75,000 gallons     • 95%

c)  Say three things that impressed you from the text.
Which of these facts did you know?

G   rain

C   evaporate

F  sink

D   drip

A   freeze

... if you put an ice 
cube in a glass of 
water, it doesn’t 
sink, it floats? 

... if you put 1 gallon 

of petrol in a lake, it 

poisons 75,000 

gallons of water?

... if you r
emove all 

the water from a 

human brain, i
t is 

95% smaller? 

... if a
 perso

n has 
no 

food f
or a M

ONTH, they 

live, b
ut if th

ey hav
e no 

water fo
r a W

EEK, they 

don’t?
 

... if you shower for 
ten minutes, you use 
almost 100 gallons of 
water? 

... if you let the tap drip, you 
waste 38 litres per day?

1 gallon = 8 pints = 4.564 litres 

  b) Listen to the 
sounds. Which pictures 
do they match?

B   float

Precious water
Vocabulary

Verbs related to water

 1 a) Listen and say. What are
  these verbs in your 
  language?

make up, taste, smell, gallon, petrol, lake, 

poison, tap, drip, waste, shower, remove, 

human brain, ice cube, sink, float

Check these words
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1.1

สรปุ ประเมนิน�ำ สอน

T8

โซน 1

โซน 2

ค�ำแนะน�ำกำรใช้
 คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload 5 ม. 5

จัดท�าขึ้นส�าหรับให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดการเรียน

การสอน	 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประกันคุณภาพ

ผูเ้รยีนตามนโยบายของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

(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 ช่วยครูเตรียมสอน

	 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูผู้สอน	

โดยแนะน�าขั้นตอนการสอน	และการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด	

เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด

ช่วยครูจัด
       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



	 เกร็ดแนะครู

การอ่านแบบกวาดสายตา (scanning) เป็นวิธีกำรหำข้อมูล

เฉพำะ เช่น ตัวเลข วันที่ สถำนที่ ชื่อคน เป็นต้น จะเป็นข้อมูล

ที่ปรำกฏให้ผู้อ่ำนเห็นได้อย่ำงชัดเจนในบทอ่ำน โดยถ้ำในค�ำถำม 

ถำมถึงสถำนที่ ก็ให้กวำดสำยตำไล่ดูแต่ค�ำที่หมำยถึงสถำนที่ 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชื่อเฉพำะ ดังนั้น ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่

แน่นอน (แต่ผู้อ่ำนต้องทรำบค�ำศัพท์พอสมควร เพรำะค�ำที่ขึ้นต้น

ด้วยอักษรตัวใหญ่ทุกตัวไม่ได้หมำยถึงสถำนที่เฉพำะทุกค�ำ อำจจะ

หมำยถึง ชื่อคน ชื่อเมือง หรือชื่อถนน ขึ้นอยู่กับควำมรู้รอบตัวของ

แต่ละบุคคลด้วย) 

ที่มำ: http://www.oxbridge.in.th/grammar-tips/scanning-

skimming-for-ielts

	 เกร็ดแนะครู

ขัน้สอน
Practice

1.  นักเรียนท�ำ Ex. 4a เปลี่ยนค�ำกริยำในวงเล็บ

ให้อยู่ในรูปที่ถูกต้อง เสร็จแล้วฟัง CD 

เพื่อตรวจค�ำตอบ

2.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 คน ดูภำพวัฏจักรของน�้ำ

ใน Ex. 4a แล้วเตรียมข้อมูลเพื่อออกมำ

พูดน�ำเสนอ เมื่อหมดเวลำที่ก�ำหนด ตัวแทน

แต่ละกลุ่มออกมำพูดน�ำเสนอที่หน้ำชั้น

Production

นักเรียนกลุ่มเดิมท�ำ Ex. 5 แบ่งหน้ำที่ในกำร

ท�ำงำน แล้วไปค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับน�้ำ เมื่อได้

ข้อมูลแล้ว ให้เรียบเรียงข้อมูลดังกล่ำวใหม่ 

โดยใช้ประโยคเงื่อนไขแบบ 0 เพื่อน�ำเสนอข้อมูล  

ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนตอบค�ำถำมต่อไปนี้ What do 

you do if you feel bored? เพื่อทบทวน

ประโยคเงื่อนไขแบบ 0 เสร็จแล้วนักเรียนสรุป

โครงสร้ำงและหลักกำรใช้ร่วมกันอีกครั้ง

2.  นักเรียนท�ำ Workbook หน้ำ 5 Ex. 1, 

หน้ำ 9 Ex. 22 และอ่ำนทบทวนหน้ำ 28 

เรื่อง conditional type 0 แล้วท�ำ Ex. 1 

เป็นกำรบ้ำน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หน่วยฯ ที่ 1 

แผนฯ ที่ 1

Practice

Production

สรปุ
Wrap up

Assessment

(คู่มือครู หน้ำ T8)

  b)  Complete the sentences.

  1 If you ___________________ (heat) water to 
   above 100o Celsius, it __________________
   (evaporate).
  2 If river water ___________________ (move) 
   in the same direction for long enough, it 
   ______________ (make) valleys in the earth.
  3 If you ____________________ (not/water) a 
   plant, it _______________ (die) within days.
  4 If we ____________________ (cool) water to 
   below 0o Celsius, it _____________ (freeze).

Writing

 5  ICT  Use the Internet and/or 
other available resources to find out more 
information about water. You can use this 
key word: water. Then write three sentences 
using conditional type 0. You can use the text 
in Ex. 2 as a model.

   b)  Use the picture to present the water cycle 
to the class. 

Listening & Speaking

 4 a) Put the verbs in brackets into the correct 
tense. 

Listen and check.

 1 When the sun ____________ (be) out, it 
  ___________ (heat) the water in the oceans.
 2 When  the  sun   __________   (heat)  the  water
  in the oceans, there __________ (be) vapour.
 3 When vapour ____________ (rise) into the 
  air, it __________________ (form) clouds.
 4 When water droplets in clouds ____________ 
  (get) too heavy, it _______________ (rain).
 5 When it _____ (rain), the water ______ (go)
  into the ground or into lakes and rivers.

Learning grammar structures 

When you learn an English grammar structure, compare it to 

the equivalent structure in your own language. This helps you 

learn it easily.

  d)  Fill in the gaps with dripping, waste, taste, 
poison, float.

  1   The tap is ___________ . Call the plumber.
  2    Don’t ________ water. Have a shower instead 

of a bath.
  3  Chemicals from the factory ________ the 

water in the lake.
  4  I can’t drink this water. It has a strange 

____________ .
  5  How can boats ___________ on water and 

not sink?

Grammar

Conditional type 0

 3 a) Study the box. Find examples in the text 
on p. 8. Is there a similar structure in your 
language?

rain
sun

clouds

vapour

ocean

lake

ground

1.1

IF-CLAUSE  MAIN CLAUSE

If/When + present simple present simple

 If/When you heat water, it boils.

Use: to express a general truth or a scientific fact. In this 

type of conditional, we can use when instead of if.

When the if-clause precedes the main clause, we use a 

comma to separate the two clauses. Compare:

 If you heat water, it boils.       Water boils if you heat it.

9

ประเมินน�ำ สอน สรุป

T9

โซน 1

โซน 2

โซน 2 ช่วยครูเตรียมสอน
  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

ช่วยครูจัด
       กำรเรียนกำรสอน

น�ำ สอน สรุป ประเมิน

โซน 1

โดยใช้	 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload 5 ม. 5	 และแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ 

Upload 5 ม. 5	ของบริษัท	อักษรเจริญทัศน์	อจท.	จ�ากัด	เป็นสื่อหลัก	(Core	Materials)	ประกอบการสอนและการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้	 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ซึ่งคู่มือครูเล่มนี้มีองค์ประกอบที่ง่ายต่อการใช้งาน	ดังนี้

เสริม 3



ค�ำอธิบำยรำยวิชำค�ำอธิบำยรำยวิชำ
รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง/ปี

	 ปฏิบัติตามค�าแนะน�า	 ค�าบรรยาย	 และให้ค�าแนะน�า	 ค�าอธิบาย	 และใช้ค�าขอร้องอย่างคล่องแคล่ว	 อ่านออกเสียง

ข้อความ	ข่าว	และโฆษณาถูกต้องตามหลักการอ่าน	อธิบายประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ	

ต่าง	ๆ 	 จับใจความส�าคัญ	 สรุปความ	 ตีความ	 และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ืองที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี		

พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ	 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง	 ครอบครัว	 โรงเรียน	 ส่ิงแวดล้อม	 อาหาร	

เครื่องดื่ม	เครื่องแต่งกาย	เวลาว่างและนันทนาการ	สุขภาพ	การซื้อ-ขาย	ลมฟ้าอากาศ	อุบัติเหตุ	ภัยพิบัต	ิอาชญากรรม	

การเดนิทางท่องเทีย่ว	กีฬา	สถานท่ี	ประเด็นทีอ่ยูใ่นความสนใจของสงัคม	พดูและเขยีนขอร้อง	แสดงความต้องการ	เสนอ	ตอบรบั	

และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ	 บรรยายความรู้สึกและความคิดเห็น	 ขอและให้ข้อมูล	 อธิบาย	 เปรียบเทียบเกี่ยวกับ	

เรื่องที่อ่าน	 น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง	 ประสบการณ์	 ข่าว/เหตุการณ์	 ประเด็นต่าง	ๆ 	 ที่อยู่ในความสนใจของสังคม	

ทั้งในท้องถิ่น	 สังคม	 และโลก	 รวมทั้งสรุปใจความส�าคัญและแสดงความคิดเห็น	 โดยใช้ภาษา	 น�้าเสียง	 และกิริยาท่าทาง	

เหมาะกับระดับของบุคคล	 โอกาส	 และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาทั้งในสถานการณ์จริง/

สถานการณ์จ�าลอง	เข้าร่วมกจิกรรมทางภาษา	อธบิาย/อภิปราย	และวเิคราะห์ความเหมอืนและความแตกต่างระหว่างวถิชีวิีต	

ความเชือ่	และวฒันธรรมของเจ้าของภาษากบัของไทย	รวมถงึโครงสร้างประโยค	ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า	รวบรวม	

สรุปความรู้/ข้อมูลต่าง	ๆ 	 ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ	 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ต่าง	ๆ 	ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล	ข่าวสารของโรงเรียน	ชุมชน	และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ

	 โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร	 (CLT)	 กระบวนการสอนทักษะทางภาษา	 และจัดกระบวนการกลุ่ม		

การอภิปราย	 สถานการณ์จริง	 สถานการณ์จ�าลอง	 การแสดงความคิดเห็น	 การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยู่ใน	

ความสนใจของสังคม

	 เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคล	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและสังคมโลกได้อย่าง	

เหมาะสม	 รวมท้ังเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรม	 มีวินัย	 ใฝ่เรียนรู้	 มุ่งม่ันในการท�างาน	 รักความ	

เป็นไทย	และมีจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.	4-6/1,	ม.	4-6/2,	ม.	4-6/3,	ม.	4-6/4

ต 1.2	ม.	4-6/1,	ม.	4-6/2,	ม.	4-6/3,	ม.	4-6/4,	ม.	4-6/5

ต 1.3	ม.	4-6/1,	ม.	4-6/2,	ม.	4-6/3

ต 2.1	ม.	4-6/1,	ม.	4-6/2,	ม.	4-6/3

ต 2.2	ม.	4-6/1,	ม.	4-6/2

ต 3.1	ม.	4-6/1

ต 4.1	ม.	4-6/1

ต 4.2	ม.	4-6/1,	ม.	4-6/2

รวม 21 ตัวชี้วัด
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สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ต	1.1	ม.	4-6/1	 ปฏิบัติตามค�าแนะน�าในคู่มือการใช้งานต่าง	ๆ 	ค�าชี้แจง	ค�าอธิบาย	และค�าบรรยายที่ฟังและอ่าน

ต	1.1	ม.	4-6/2	 อ่านออกเสียงข้อความ	ข่าว	ประกาศ	โฆษณา	บทร้อยกรอง	และบทละครสั้น	(skit)	ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต	1.1	ม.	4-6/3	 	อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง	ๆ 	ที่อ่าน	รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่	

ความเรียงรูปแบบต่าง	ๆ 	ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน

ต	1.1	ม.	4-6/4	 	จับใจความส�าคัญ	วิเคราะห์ความ	สรุปความ	ตีความ	และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี	

พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ต	1.2	ม.	4-6/1	 	สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง	ๆ 	ใกล้ตัว	ประสบการณ	์สถานการณ์	ข่าว/เหตุการณ์	ประเด็นที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคม	และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ต	1.2	ม.	4-6/2	 	เลือกและใช้ค�าขอร้อง	ให้ค�าแนะน�า	ค�าชี้แจง	ค�าอธิบายอย่างคล่องแคล่ว

ต	1.2	ม.	4-6/3	 	พูดและเขียนแสดงความต้องการ	เสนอ	ตอบรับ	และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จ�าลองหรือสถานการณ์จริง	

อย่างเหมาะสม

ต	1.2	ม.	4-6/4	 	พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล	บรรยาย	อธิบาย	เปรียบเทียบ	และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์	

ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม

ต	1.2	ม.	4-6/5	 	พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง	ๆ 	กิจกรรม	ประสบการณ์	และข่าว/เหตุการณ์

อย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต 1.3 น�าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  โดยการพูดและการเขียน

ต	1.3	ม.	4-6/1	 พูดและเขียนน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง	ประสบการณ	์ข่าว/เหตุการณ์	เรื่องและประเด็นต่าง	ๆ 	ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ต	1.3	ม.	4-6/2	 พูดและเขียนสรุปใจความส�าคัญ	แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง	กิจกรรม	ข่าว	เหตุการณ	์และสถานการณ์ตามความสนใจ

ต	1.3	ม.	4-6/3	 	พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม	ประสบการณ	์และเหตุการณ	์ทั้งในท้องถิ่น	สังคม	และโลก	พร้อมทั้งให้เหตุผล

และยกตัวอย่างประกอบ

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน�าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

ต	2.1	ม.	4-6/1	 	เลือกใช้ภาษา	น�้าเสียง	และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล	โอกาส	และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม	

ของเจ้าของภาษา

ต	2.1	ม.	4-6/2	 อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต	ความคิด	ความเชื่อ	และที่มาของขนบธรรมเนียม	และประเพณีของเจ้าของภาษา

ต	2.1	ม.	4-6/3	 เข้าร่วม	แนะน�า	และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน�ามาใช้ 

อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ต	2.2	ม.	4-6/1	 	อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค	ข้อความ	ส�านวน	ค�าพังเพย	สุภาษิต	และบทกลอนของ	

ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ต	2.2	ม.	4-6/2	 	วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต	ความเชื่อ	และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย		

และน�าไปใช้อย่างมีเหตุผล

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้  

และเปิดโลกทัศน์ของตน

ต	3.1	ม.	4-6/1	 	ค้นคว้า/สบืค้น	บันทกึ	สรุป	และแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่สาระการเรยีนรูอ้ืน่จากแหล่งการเรียนรูต่้าง	ๆ 		

และน�าเสนอด้วยการพูดและการเขียน

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ต	4.1	ม.	4-6/1	 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จ�าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน	สถานศึกษา	ชุมชน	และสังคม

มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

ต	4.2	ม.	4-6/1	 	ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า	รวบรวม	วิเคราะห	์และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง	ๆ 	จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง	ๆ 		

ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ต	4.2	ม.	4-6/2	 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล	ข่าวสารของโรงเรียน	ชุมชน	และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ

มำตรฐำนกำรเรียนรู ้/ตัวช้ีวัดช่วงชั้น ม. 4-6

เสริม 5



โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อหน่วย 

การเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดช่วงชั้น

เวลา

(ชั่วโมง)

1 Cause & Effect ต	1.1	ม.	4-6/2-4
ต	1.2	ม.	4-6/1-2,	ต	1.2	ม.	4-6/4-5
ต	1.3	ม.	4-6/1
ต	2.1	ม.	4-6/1-3
ต	2.2	ม.	4-6/1	
ต	3.1	ม.	4-6/1
ต	4.1	ม.	4-6/1
ต	4.2	ม.	4-6/2

18 13

2 Moments in the 
Past

ต	1.1	ม.	4-6/2,	ต	1.1	ม.	4-6/4
ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/3-5	
ต	1.3	ม.	4-6/1,	ต	1.3	ม.	4-6/3
ต	2.1	ม.	4-6/1-3
ต	2.2	ม.	4-6/2	
ต	3.1	ม.	4-6/1
ต	4.1	ม.	4-6/1
ต	4.2	ม.	4-6/2

20 15

Mid-Year Examination 2 20

3 Disasters & 
Mysteries

ต	1.1	ม.	4-6/1-4
ต	1.2	ม.	4-6/1-2,	ต	1.2	ม.	4-6/4-5
ต	1.3	ม.	4-6/1-2
ต	2.1	ม.	4-6/1,	ต	2.1	ม.	4-6/3	
ต	3.1	ม.	4-6/1
ต	4.1	ม.	4-6/1
ต	4.2	ม.	4-6/2

19 14

4 The Way We 
Live

ต	1.1	ม.	4-6/1,	ต	1.1	ม.	4-6/3-4	
ต	1.2	ม.	4-6/1-5
ต	1.3	ม.	4-6/1,	ต	1.3	ม.	4-6/3	
ต	2.1	ม.	4-6/1-3
ต	2.2	ม.	4-6/2
ต	3.1	ม.	4-6/1
ต	4.1	ม.	4-6/1
ต	4.2	ม.	4-6/1-2

17 16

ASEAN Corner 
1-2

ต	1.1	ม.	4-6/3-4
ต	1.2	ม.	4-6/4
ต	1.3	ม.	4-6/2-3
ต	3.1	ม.	4-6/1

2 2

Final Examination 2 20

Total in year round 80 100

หน่วยฯ 

ที่

น�้าหนักคะแนน

(100 คะแนน)

เสริม 6



Module Overview
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Cause & Effect

เวลาเรียน 18 ชั่วโมง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 1
Precious water
(Unit 1.1)

1
ชั่วโมง 

1.		จับใจความส�าคัญและบอก	
ข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดอธิบายวัฏจักรของน�้า	
จากภาพได้	(ต	1.1	ม.	4-6/3,	

	 	ต	1.3	ม.	4-6/1,	ต	3.1	ม.	4-6/1)
3.		ค้นคว้าและเขียนน�าเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับน�้าได้	(ต	1.3	ม.	4-6/1,	
ต	3.1	ม.	4-6/1)

4.		เปรียบเทียบโครงสร้างประโยค	
ในภาษาอังกฤษกับภาษาไทยได้	
(ต	2.2	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	verbs	related	to	water	(freeze,	float,	
evaporate,	drip,	shower,	sink,	rain);	nouns	
(taste,	smell,	gallon,	petrol,	lake,	tap,	litre,	
human	brain,	ice	cube);	verbs	(poison,	
waste,	remove);	phrasal	verb	(make	up)

Grammar:	 	conditional	type	0
Function:	 	talking	about	water	facts
Speaking:	 	พูดอธิบายวัฏจักรของน�้าจากภาพ
Reading:	 	อ่านเพื่อจับใจความส�าคัญและหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 เขียนน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับน�้า

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ	

2.		ประเมินการพูดอธิบายวัฏจักรของน�้า	
จากภาพ	

3.		ประเมินการเขียนน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับน�้า
โดยใช้ประโยคเงื่อนไขแบบ	0

4.		สังเกตการพูดเปรียบเทียบโครงสร้างประโยค
เงื่อนไขในภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น	
ในการท�างานและมีจิตสาธารณะ

แผนฯ ที ่2
Amazon 
rainforest
(Culture Corner 
1)

1
ชั่วโมง

1.		ระบุหัวข้อเรื่องและบอก	
ข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		ค้นคว้าและพูดน�าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับป่าไม้ในประเทศไทยได้	
(ต	3.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	nouns	(healer,	cure,	timber,	cattle,	threat,	
consequence);	verbs	(cover,	decline,	
clear);	adjectives	(moist,	rare,	valuable)

Speaking:	 	พูดน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้ในประเทศไทย
Reading:	 	อ่านเพื่อระบุหัวข้อเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ	

2.		ประเมินการพูดน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้
ในประเทศไทย	

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น	
ในการท�างานและมีจิตสาธารณะ

แผนฯ ที่ 3
Space
(Unit 1.2)

1
ชั่วโมง

1.		อ่านออกเสียงท้ายค�ากริยา	
ที่เติม	-s/-es	ได้ถูกต้อง		
(ต	1.1	ม.	4-6/2)

2.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได	้
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

3.		พูดและเขียนบรรยายลักษณะของ
ดาวเสาร์ได	้(ต	1.1	ม.	4-6/3,	

	 ต	1.3	ม.	4-6/1,	ต	3.1	ม.	4-6/1)
4.		พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

กิจวัตรประจ�าวันได้		
(ต	1.2	ม.	4-6/1)

5.		ค้นคว้าและเขียนน�าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบ	
สุริยะจักรวาลได	้

	 (ต	1.3	ม.	4-6/1,	ต	3.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	the	solar	system	(sun,	Mercury,	Venus,	
Earth,	Mars,	Jupiter,	Saturn,	Uranus,	
Neptune);	nouns	(solar	system,	hydrogen,	
atmosphere,	ring,	space);	verbs	(mean,	
reach,	produce,	spread);	adjective	
(incredible);	phrases	(clear	night,	naked	
eye,	gas	giant,	rocky	core,	active	planet);	
preposition	(beneath)

Pronunciation:	 	/s/,	/z/,	/Iz/
Grammar:	 	present	simple
Function:	 	describing	general	truths	and	routine
Speaking:	 	พูดบรรยายลักษณะของดาวเสาร์,	พูดขอ	

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจ�าวัน
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนบรรยายลักษณะของดาวเสาร์,		

เขียนน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์	
ในระบบสุริยะจักรวาล

1.		สังเกตการอ่านออกเสียงประโยค	
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	

ในแบบทดสอบ
3.		สังเกตการพูดบรรยายลักษณะของดาวเสาร์
4.		สังเกตการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

กิจวัตรประจ�าวัน
5.		ประเมินการเขียนน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล
6.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 4
Bad habits
(Unit 1.3)

1
ชั่วโมง

1.		ระบุหัวข้อเรื่องและบอก	
ข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		สนทนาสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับสิ่งที่	
ท�าให้ร�าคาญใจ	พร้อมทั้ง	
แสดงความเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย
ได้	(ต	1.2	ม.	4-6/5,	ต	2.1		
ม.	4-6/1,	ต	4.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	bad	habits	(chew	gum,	talk	during	films,	
bite	nails,	be	late	for	an	appointment,	
have	bad	table	manners,	talk	loudly	
on	your	mobile	phone,	be	bossy,	be	a	
noisy	neighbour,	drop	litter	in	the	street);	
adjectives	(upset,	frustrated,	disgusted);	
phrases	(typical	of,	I’m	starving,	go	for	
sth,	hard	to	break,	stomach	is	rumbling);	
phrasal	verb	(put	me	off);	idiom	(get	on	
my	nerves)	

Functions:	 	expressing	annoyance,	agreeing	and	
disagreeing

Speaking:		 	สนทนาสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับสิ่งที่ท�าให้ร�าคาญใจ	
พร้อมทั้งแสดงความเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย

Reading:		 	อ่านเพื่อระบุหัวข้อเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการสนทนาสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับสิ่งที่
	 	ท�าให้ร�าคาญใจ	พร้อมทัง้แสดงความเหน็ด้วย/

ไม่เห็นด้วย
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 7



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 5
Expressing 
annoyance
(Unit 1.3)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดและเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ท�าให้
สมาชิกในครอบครัวรู้สึก	
ร�าคาญใจโดยใช้ประโยคเงื่อนไข
แบบ	0	ได้	(ต	1.2	ม.	4-6/5)

Grammar:	 	conditional	type	0
Function:	 	expressing	annoyance
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:		 	พูดเกี่ยวกับสิ่งที่ท�าให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึก

ร�าคาญใจโดยใช้ประโยคเงื่อนไขแบบ	0
Writing:	 	เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ท�าให้สมาชิกในครอบครัว	

รู้สึกร�าคาญใจโดยใช้ประโยคเงื่อนไขแบบ	0

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		ตรวจการเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ท�าให้สมาชิก
ในครอบครัวรู้สึกร�าคาญใจโดยใช้ประโยค
เงื่อนไขแบบ	0

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 6
Our planet
(Unit 1.4)

1
ชั่วโมง

1.		ระบหุวัข้อเรือ่ง,	บอกข้อมลูเฉพาะ	
	 	และจุดประสงค์ของผู้เขียน
	 จากการอ่านได้	(ต	1.1	ม.	4-6/4)
2.			พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้	
	 (ต	1.2	ม.	4-6/5)
3.			ค้นคว้าและพูดน�าเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับวิธีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ได	้(ต	3.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	environmental	problems	(smog,	
deforestation,	rubbish,	animal	extinction,	
erosion,	population	growth);	nouns	
(species,	smoke,	acid	rain,	landfill	site);	
verbs	(destroy,	provide,	pollute,	recycle,	
dump,	feed,	increase);	phrases	(under	
threat,	global	population,	go	hungry);	
phrasal	verb	(throw	away)

Function:	 	talking	about	environmental	problems
Speaking:	 	พดูแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปัญหาสิง่แวดล้อม,		

พูดน�าเสนอเกี่ยวกับวิธีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
Reading:		 	อ่านเพื่อระบุหัวข้อเรื่อง,	หาข้อมูลเฉพาะ		

และจุดประสงค์ของผู้เขียน

1.			ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ	

2.			สังเกตการพูดแสดงความคิดเห็น	
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม	

3.			ประเมินการพูดน�าเสนอเกี่ยวกับ
	 วิธีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	
4.			สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมีจิตสาธารณะ

แผนฯ ที ่7
Giving & 
reacting to 
news
(Unit 1.4)

1
ชั่วโมง

1.		อภปิรายเกีย่วกบัส่ิงทีอ่าจจะเกดิขึน้
	 	ในอนาคตโดยใช้ประโยคเงื่อนไข

แบบที	่1	พร้อมบอกเหตุผลได้	
	 	(ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	4.1	ม.	4-6/1)
2.		สนทนาสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับการบอก

และตอบรับข่าวได้	
	 	(ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	2.1		

ม.	4-6/1,	ต	4.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	nouns	(current	rate,	habitat);	verbs	(rise,	
melt,	lose);	adverb	(rapidly);	phrase	
(become	extinct)

Grammar:	 	conditional	type	1
Function:	 	giving	and	reacting	to	news
Speaking:	 	พดูอภปิรายเกีย่วกับสิง่ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต
	 	 	โดยใช้ประโยคเงือ่นไขแบบที	่1	พร้อมบอกเหตผุล,		

สนทนาสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับการบอกและตอบรับข่าว

1.		สังเกตการพูดอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่
	 	อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้ประโยค

เงื่อนไขแบบที่	1	พร้อมบอกเหตุผล	
2.		สังเกตการสนทนาสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับการบอก

และตอบรับข่าว
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้		

มุ่งมั่นในการท�างาน	และมีจิตสาธารณะ

แผนฯ ที่ 8
Be active
(Unit 1.5)

1
ชั่วโมง

1.		จับใจความส�าคัญและบอกข้อมูล
เฉพาะจากการอ่านได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

Vocabulary:	 	hobbies	(capoeira,	yoga,	karate,	bowling,	
aerobics,	gymnastics,	athletics,	horse	
riding,	diving,	windsurfing,	mountain	biking,	
kickboxing);	noun	(packed	lunch);	verbs	
(suggest,	try,	strengthen);	adjectives	(stiff,		
sore);	phrases	(keep	following,	gain	weight,		
develop	a	problem);	phrasal	verb	(work	out)

Grammar:	 	will
Reading:	 	อ่านเพื่อจับใจความส�าคัญและหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 9
Writing an 
email of advice
(Unit 1.5)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		เขียนอีเมลให้ค�าแนะน�าได้	
	 (ต	1.2	ม.	4-6/2,	ต	1.3	ม.	4-6/1)

Function:	 	giving	advice
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนอีเมลให้ค�าแนะน�า

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการเขียนอีเมลให้ค�าแนะน�า
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 10
Weather 
patterns
(Unit 1.6)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่าน
และฟังได้	(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพอากาศได	้	
(ต	1.2	ม.	4-6/1)

3.		เขียนบอกสภาพอากาศโดยใช้
ประโยคเงื่อนไขแบบที	่1	ได้		
(ต	1.3	ม.	4-6/1)

4.		พูดบรรยายสภาพอากาศ	
ในแต่ละฤดูกาลของไทยได้		
(ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	the	weather	(It’s	a	clear	night.,	It’s	drizzling.,		
There’s	sleet.,	It’s	foggy.,	There’s	(a)	
frost.,	There	are	(is)	thunderstorms/
storms/lightning.);	nouns	(proverb,	seagull,	
chimney);	verb	(shine);	adjectives	(boiling	
hot,	wet,	freezing	cold,	chilly,	bright)	

Grammar:	 	conditional	type	1
Function:	 	describing	the	weather
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:	 	พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ,	
	 	 พดูบรรยายสภาพอากาศในแต่ละฤดกูาลของไทย	
Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนบอกสภาพอากาศโดยใช้ประโยคเงื่อนไข

แบบที	่1

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
และฟังในแบบทดสอบ	

2.		สังเกตการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพอากาศ	

3.		ตรวจการเขียนบอกสภาพอากาศ	
โดยใช้ประโยคเงื่อนไขแบบที่	1	

4.		สังเกตการพูดบรรยายสภาพอากาศ	
ในแต่ละฤดูกาลของไทย	

5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 8



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 11
Talking about 
the weather
(Unit 1.6)

1
ชั่วโมง

1.		พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพอากาศได้		
(ต	1.2	ม.	4-6/1)

2.		สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ตั้งใจจะท�า
และวางแผนไว้แล้วได้		
(ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	2.1		
ม.	4-6/3,	ต	4.1	ม.	4-6/1)

Grammar:	 	be	going	to	vs	present	continuous	
Functions:	 	talking	about	the	weather,	expressing	

intentions	&	arrangements
Speaking:	 	พดูขอและให้ข้อมลูเกีย่วกบัสภาพอากาศ,	สนทนา

เกีย่วกบัสิง่ท่ีตัง้ใจจะท�าและวางแผนไว้แล้ว
Writing:	 	แต่งบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ตั้งใจจะท�าและ

วางแผนไว้แล้ว

1.		สังเกตการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพอากาศ

2.		ประเมินการแสดงบทสนทนา
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 12
Health 
(Unit 1.7)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่าน
และฟังได้	(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดแนะน�าวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
อาการเจ็บป่วยตามความเชื่อ	
ของตะวันตกจากการอ่านได้	

	 (ต	1.2	ม.	4-6/4,	ต	2.1	ม.	4-6/2)
3.		สนทนาเกี่ยวกับสุขภาพและให้
	 ค�าแนะน�าหรอืแสดงความเหน็ใจได้
	 	(ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/2,	

ต	2.1	ม.	4-6/1,	ต	2.1	ม.	4-6/3,	
ต	4.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	aches	&	pains	(hay	fever,	an	earache,	
a	black	eye,	a	backache,	a	cut,	a	bad	
cough,	a	sore	throat,	a	cold/the	flu,	
cramp);	nouns	(ache,	pain,	treatment,	
muscle,	steam,	slice,	toast);	verbs	(hurt,	
chew,	stand,	stretch,	rub);	adjectives	
(raw,	dry);	phrases	(suffer	from,	blow	your	
nose,	hold	your	breath)

Grammar:	 	the	imperative
Functions:	 talking	about	health,	giving	advice
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:		 	พูดแนะน�าวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย

ตามความเชื่อของตะวันตก,	สนทนาเกี่ยวกับ
สุขภาพและให้ค�าแนะน�าหรือแสดงความเห็นใจ

Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขยีนบทสนทนาเก่ียวกับสขุภาพและให้ค�าแนะน�า	

หรือแสดงความเห็นใจ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
และฟังในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดแนะน�าวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
อาการเจ็บป่วยตามความเชื่อของตะวันตก

3.		ประเมินการแสดงบทสนทนา
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 13
What does 
your future 
hold?
(Unit 1.8)

1
ชั่วโมง

1.		จับใจความส�าคัญและบอก	
ข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดเปรียบเทียบข้อมูลของตนเอง
กับบุคคลในเรื่องที่อ่านได้		
(ต	1.2	ม.	4-6/4)

3.		พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การวางแผนอนาคตได้		
(ต	1.2	ม.	4-6/5)

Vocabulary:	 	future	plans	(study	at	university,	own	my	own		
house,	drive	an	electric	car,	have	a	steady		
day	job,	experience	various	cultures,	
volunteer	for	charities);	nouns	(engineering,		
automotive	engineer,	global	community,	
solar	energy);	verbs	(face,	design);	phrases		
(high-tech	world,	well-paid	job,	energy-
efficient	car,	recycled	material,	recycled	
water,	dream	big);	phrasal	verb	(rely	on)

Grammar:	 	both	…	and,	too,	as	well,	whereas,	but	
Function:	 	comparing	and	contrasting
Speaking:		 	พูดเปรียบเทียบข้อมูลของตนเองกับบุคคล	

ในเรื่องที่อ่าน,	พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การวางแผนอนาคต

Reading:		 	อ่านเพื่อจับใจความส�าคัญและหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดเปรียบเทียบข้อมูลของตนเอง
กับบุคคลในเรื่องที่อ่าน

3.		สังเกตการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การวางแผนอนาคต

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 14
Talking about 
future plans
(Unit 1.8)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได	้
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		สนทนาเกี่ยวกับแผนการ	
ในอนาคตได้	(ต	1.2	ม.	4-6/1,	
ต	4.1	ม.	4-6/1)

3.		เขียนข้อความสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับ
แผนการในอนาคตของตนเองได้	
(ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	physiotherapist,	physical	therapist,	
psychotherapist

Grammar:	 	reviewing	will
Function:	 	talking	about	future	plans	
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:		 	สนทนาเกี่ยวกับแผนการในอนาคต
Writing:	 	เขียนข้อความสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับแผนการในอนาคต

ของตนเอง

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการสนทนาเกี่ยวกับแผนการ	
ในอนาคต	

3.		ประเมินการเขียนข้อความสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับ
แผนการในอนาคตของตนเอง	

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 15
In style
(Unit 1.9)

1
ชั่วโมง

1.		ระบุหัวข้อเรื่องและบอกข้อมูล
เฉพาะจากการอ่านได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านได	้(ต	1.2	ม.	4-6/4)

3.		พูดและเขียนเกี่ยวกับลักษณะ	
การแต่งกายของวัยรุ่นไทยได	้

	 (ต	1.3	ม.	4-6/1,	ต	4.2	ม.	4-6/2)

Vocabulary:	 	shopping	for	clothes	(second-hand	shop,	
charity	shop,	boutique,	online	shopping,	
hypermarket);	nouns	(bargain,	loner,	
normality);	adjectives	(scruffy,	retro,	
adventurous,	dramatic,	casual,	baggy,	
vital);	phrases	(alternative	look,	hunt	for,	
clear	conscience,	defined	style,	open	
view);	phrasal	verb	(set	apart	from)

Speaking:	 	พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน,		
พูดน�าเสนอเกี่ยวกับลักษณะการแต่งกาย	
ของวัยรุ่นไทย

Reading:	 	อ่านเพื่อระบุหัวข้อเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขยีนเก่ียวกบัลกัษณะการแต่งกายของวยัรุน่ไทย

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน	

3.		ประเมินการพูดน�าเสนอเกี่ยวกับลักษณะ	
การแต่งกายของวัยรุ่นไทย	

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 9



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 16
Shopping for 
clothes
(Unit 1.9)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		สนทนาเกี่ยวกับการซื้อเสื้อผ้าได	้
	 	(ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	2.1	ม.	4-6/1,	

ต	2.1	ม.	4-6/3,	ต	4.1	ม.	4-6/1)

Function:	 	shopping	for	clothes
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:	 สนทนาเกี่ยวกับการซื้อเสื้อผ้า
Writing:	 	เขียนบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อเสื้อผ้า

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการแสดงบทสนทนา	
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 17
Character
(Unit 1.10)

1
ชั่วโมง

1.		พูดและเขียนเปรียบเทียบ	
ลักษณะนิสัยของเพื่อนและ
สมาชิกในครอบครัวได้		
(ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	character	adjectives	(intelligent,	patient,	
hardworking,	sociable,	rude,	generous,	
ambitious,	stubborn,	aggressive,	reliable,	
sensitive,	outgoing,	greedy,	polite)	

Grammar:	 	comparatives,	superlatives,	(not)	as	…	as,	
linkers

Function:	 	comparing	people
Speaking:	 	พูดเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของบุคคล
Writing:	 	เขียนเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของเพื่อนหรือ

สมาชิกในครอบครัว

1.		สังเกตการพูดเปรียบเทียบลักษณะนิสัย	
ของบุคคล

2.		ตรวจการเขียนเปรียบเทียบลักษณะนิสัย	
ของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว	
และตรวจแบบทดสอบ

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 18
Face reading
(Unit 1.10)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดอธิบายลักษณะนิสัยและอาชีพ
ของใบหน้าแต่ละรูปทรงจากเรื่อง
ที่อ่านได้	(ต	1.2	ม.	4-6/4)

3.		เขียนบรรยายลักษณะใบหน้า	
และลักษณะนิสัยของตนเอง		
แล้วเปรียบเทียบกับข้อมูล	
จากเรื่องที่อ่านได้	

	 	(ต	1.1	ม.	4-6/3,	ต	1.2		
ม.	4-6/4,	ต	1.3	ม.	4-6/1)

4.		พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านได	้

	 (ต	1.2	ม.	4-6/4,	ต	4.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	nouns	(mechanic,	labourer,	forehead,	
journalist,	politician,	peer,	finance,	
catering);	verbs	(suggest,	trust,	behave,	
respect,	succeed);	adjectives	(square,	
triangular,	upside-down,	secure,	oblong);	
phrases	(lose	your	temper,	sharp	mind,	
skilled	hands);	phrasal	verb	(cool	off)

Grammar:	 	comparatives,	superlatives,	(not)	as	…	as,	
linkers

Function:	 	comparing	people
Speaking:	 	พูดอธิบายลักษณะนิสัยและอาชีพของใบหน้า

แต่ละรูปทรงจากเรื่องที่อ่าน,		
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนบรรยายลักษณะใบหน้าและลักษณะนิสัย

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดอธิบายลักษณะนิสัย	
และอาชีพของใบหน้าแต่ละรูปทรง	
จากเรื่องที่อ่าน

3.		ตรวจการเขียนบรรยายลักษณะใบหน้า	
และลักษณะนิสัยของตนเอง	

4.		สังเกตการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน

5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ พิเศษ
On cloud nine
(Curricular Cut 
1)

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พดูให้ข้อมลูเกีย่วกบัเรือ่งทีอ่่านได้	
(ต	1.2	ม.	4-6/4)

3.		ค้นคว้าและเขียนบทความสั้น	ๆ 	
	 	เกี่ยวกับปรากฏการณ์	

ทางธรรมชาติได	้	
(ต	3.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	nouns	(droplet,	shadow,	cumulus	cloud,	
stratus	cloud);	verbs	(float,	reflect);	
adjectives	(puffy,	light);	idiom	(on	cloud	
nine)

Function:	 describing	facts	about	clouds
Speaking:	 	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ	
Writing:	 	เขยีนบทความเกีย่วกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมฆ	
จากเรื่องที่อ่าน

3.		ประเมินการเขียนบทความสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต	ิ

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Moments in the Past
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 1
Difficult times 
(Unit 2.1)

1
ชั่วโมง

1.		จับใจความส�าคัญและบอก	
ข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได	้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดเล่าเกี่ยวกับชีวิตของบุคคล	
ในอดีตจากเรื่องที่อ่านได้		
(ต	1.2	ม.	4-6/4)

3.		เขียนบรรยายสั้น	ๆ 	เปรียบเทียบ
ชีวิตของตนเองในวัยเด็กและ
ปัจจุบันได้	(ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	life	in	the	past	(live	on	a	farm,	attend	
school,	have	running	water	&	electricity,	
work	in	a	factory,	queue	up	for	food,	do		
the	laundry);	nouns	(journey,	running	water,		
potato	famine,	soup	kitchen,	skyscraper);	
adjective	(entire);	phrases	(in	search	of,	
starve	to	death,	lowest	deck,	keep	them	
going,	work	in	construction,	get	paid,	lead	
a	life);	phrasal	verbs	(get	by,	shoot	up)

Grammar:	 	past	simple
Function:	 	comparing	present	and	past	activities
Speaking:		 	พูดเล่าชีวิตของบุคคลในอดีตจากเรื่องที่อ่าน
Reading:	 	อ่านเพื่อจับใจความส�าคัญและหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนบรรยายเปรียบเทียบชีวิตของตนเอง	

ในวัยเด็กและปัจจุบัน

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดเล่าเกี่ยวกับชีวิตของ	
บุคคลในอดีตจากเรื่องที่อ่าน	

3.		ประเมินการเขียนบรรยายเปรียบเทียบ	
ชีวิตของตนเองในวัยเด็กและปัจจุบัน	

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 10



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 2
Transport
(Unit 2.2)

1
ชั่วโมง

1.		ระบุหัวข้อเรื่องและบอก	
ข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		ออกเสียงท้ายค�ากริยารูปอดีตได้
อย่างถูกต้อง	(ต	1.1	ม.	4-6/2)

3.		พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ	
การเดินทางที่ตนเองใช้		
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้		
(ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:		 	means	of	transport	(steamboat,	carriage,	
chariot,	metro,	hovercraft,	wagon,	sailboat,	
steam	train,	helicopter,	ferry,	cruise	ship,	
hot-air	balloon,	stagecoach);	nouns	(sail,	
engine,	wing);	verbs	(develop,	design);	
adjectives	(ideal,	basic);	phrases	(main	
form,	wind	blows,	boil	water,	long	
distances);	phrasal	verb	(come	along)

Pronunciation:	 	/t/,	/d/,	/Id/
Speaking:		 	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทาง
	 	 ที่ตนเองใช	้พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
Reading:		 	อ่านเพื่อระบุหัวข้อเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการอ่านออกเสียงข้อความ
3.		สังเกตการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ
	 	การเดินทางท่ีตนเองใช้	พร้อมทั้ง	

ให้เหตุผลประกอบ
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 3
Buying a train 
ticket
(Unit 2.2)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได	้
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		สนทนาเกีย่วกบัการซือ้ตัว๋รถไฟได้	
	 	(ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/3,	
	 	ต	2.1	ม.	4-6/1,	ต	2.1	ม.	4-6/3,	

ต	4.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:		 	nouns	(single,	return,	platform)	
Function:		 	buying	a	train	ticket
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ	
Speaking:		 	สนทนาเกี่ยวกับการซื้อตั๋วรถไฟ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการแสดงบทสนทนา	
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 4
The City of 
Angels
(Unit 2.3)

1
ชั่วโมง

1.		จับใจความส�าคัญและบอก	
ข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดเปรียบเทียบเมือง	Los	
Angeles	กับเมืองที่ตนเอง	
อาศัยอยู่ได	้(ต	2.2	ม.	4-6/2)

Vocabulary:		 	busy	towns	(tall	buildings	&	skyscrapers,	
clean	sea	water	&	sandy	beaches,	
beautiful	houses	with	gardens,	convenient	
public	transport,	expensive	shops	&	
shopping	centres,	fast	pace	of	life,	traffic	
jams,	exciting	nightlife,	smog);	nouns	
(settler,	pavement,	nightlife);	adjective	
(cosmopolitan);	phrases	(thatched	roof,	
rich	past,	wooden	house,	home	to,	
entertainment	capital)

Function:		 	comparing	towns	
Speaking:		 	พูดเปรียบเทียบเมือง	Los	Angeles	กับเมือง	

ที่ตนเองอาศัยอยู่
Reading:		 	อ่านเพื่อจับใจความส�าคัญและหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ	

2.		สงัเกตการพดูเปรยีบเทยีบเมือง	Los	Angeles	
	 กับเมืองที่ตนเองอาศัยอยู่	
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 5
Towns
(Unit 2.3)

1
ชั่วโมง

1.		ใช้	used	to	และ	past	simple	
กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต

	 	ได้อย่างถูกต้อง	(ต	1.3	ม.	4-6/1)
2.		เขียนข้อความสั้น	ๆ 	เปรียบเทียบ

เมืองที่อาศัยอยู่ในอดีตกับปัจจุบัน
ได้	(ต	1.3	ม.	4-6/1)

Grammar:	 	used	to,	past	simple
Pronunciation:			used	to
Function:		 	comparing	towns	in	the	past	and	at	present	
Writing:		 	เขียนข้อความสั้น	ๆ 	เปรียบเทียบเมืองที่	

อาศัยอยู่ในอดีตกับปัจจุบัน

1.	ตรวจแบบทดสอบ
2.		ตรวจการเขียนข้อความสั้น	ๆ 	เปรียบเทียบ

เมืองที่อาศัยอยู่เมื่อ	50	ปีที่แล้วกับปัจจุบัน	
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 6 
Electrical 
devices 
(Unit 2.4)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได	้
(ต	1.1	ม.	4-6/4)	

2.		เขียนบรรยายการใช้ชีวิต	
โดยที่ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าได้		
(ต	1.3	ม.	4-6/1)

3.		เขียนประโยคโดยใช้	too		
และ	enough	ได้ถูกต้อง		
(ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	electrical	devices	(vacuum	cleaner,	
DVD	player,	dishwasher,	fridge,	cooker,	
iron);	nouns	(mess,	broom,	nonsense,	
wood-fired	oven);	verbs	(afford,	survive);	
adjective	(dramatic);	phrases	(take	ages,	
bake	bread,	by	hand,	how	on	earth);	
phrasal	verbs	(sweep	up,	hoover	up)

Grammar:	 	too,	enough
Speaking:		 	พูดบอกประโยชน์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนบอกประโยชน์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า,	
	 	 	เขยีนบรรยายการใช้ชีวติโดยท่ีไม่มเีครือ่งใช้ไฟฟ้า,	
	 	 เขียนประโยคโดยใช้	too	และ	enough

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		ตรวจการเขียนบรรยายการใช้ชีวิตโดยที่	
ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า

3.	ตรวจแบบทดสอบ
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 7 
Ordering an 
appliance on 
the phone
(Unit 2.4) 

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได	้
(ต	1.1	ม.	4-6/4)	

2.		สนทนาเกี่ยวกับการซื้อ	
เครื่องใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ได้	

	 	(ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/3,	
ต	2.1	ม.	4-6/1,	ต	2.1	ม.	4-6/3,	
ต	4.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 electrical	devices	
Function:	 ordering	an	appliance	on	the	phone
Listening:	 ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:		 	สนทนาเกี่ยวกับการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า	

ทางโทรศัพท์
Writing:	 	เขียนบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทางโทรศัพท์

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ	

2.		ประเมินการแสดงบทสนทนา	
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 11



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 8 
Long ago
(Unit 2.5)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		เขียนสรุปย่อเรื่องที่อ่านได	้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

3.		พูดเปรียบเทียบชีวิตของตนเอง
กับชนเผ่าอะบอริจินได้	

	 	(ต	1.2	ม.	4-6/4,	ต	2.1	ม.	4-6/2,	
ต	2.2	ม.	4-6/2)

Vocabulary:	 	phrases	about	Australian	Aborigines	(hunt	
and	gather	food,	respect	nature,	build	
houses	from	branches	and	leaves,	eat	
kangaroos,	gather	berries,	play	wooden	
instruments,	wear	thick	capes);	nouns	
(nomadic	people,	sandstone,	formation,	
branch,	wallaby,	reptile,	desert,	clothing,	
belt,	tool,	weapon);	verbs	(hunt,	gather,	
respect,	guard)

Grammar:	 	quantifiers
Functions:	 	summarising,	comparing	lifestyles
Speaking:	 	พูดเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับชนเผ่า	

อะบอริจิน
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนสรุปย่อเรื่องที่อ่าน

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		ตรวจการเขียนสรุปย่อเรื่องที่อ่าน	
3.		สังเกตการพูดเปรียบเทียบชีวิตของตนเอง

กับชนเผ่าอะบอริจิน
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 9 
Changing 
fashion
(Unit 2.6)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแฟชั่น
ในยุค	60s-80s	ได้	

	 	(ต	1.2	ม.	4-6/4,	ต	1.3	ม.	4-6/1,	
ต	2.1	ม.	4-6/3,	ต	4.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	clothes	and	fashion	(buttons,	bell-bottom	
trousers,	leggings,	leg	warmers,	high-
heeled	sandals,	three-piece	suit,	platform	
shoes,	minidress,	knee-high	boots,	
headband);	nouns	(fashion,	decade,	
bottom,	outfit,	collar,	fashion	designer);	
verbs	(define,	inspire);	adjectives	(trendy,	
short-sleeved,	loose,	collarless,	tight,	
glamorous,	frilly,	baggy,	ripped)	

Function:	 	talking	about	fashion	
Speaking:		 	พดูน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัแฟชัน่ในยคุ	60s-80s
Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการเดินแบบและพูดน�าเสนอ	
ข้อมูลเกี่ยวกับแฟชั่นในยุค	60s-80s

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 10
Complimenting
(Unit 2.6)

1
ชั่วโมง

1.		จับใจความส�าคัญจากการฟังได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		สนทนาเกี่ยวกับการถาม	
ความคิดเห็นและพูดชื่นชม	
เกี่ยวกับเสื้อผ้าได	้

	 	(ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/5,	
ต	2.1	ม.	4-6/1,	ต	2.1	ม.	4-6/3,	
ต	4.1	ม.	4-6/1)

3.		เขยีนเปรียบเทยีบแฟชัน่ในยคุ	70s	
	 	กับปัจจุบันได้	(ต	1.2	ม.	4-6/4,	

ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	verbs	(look,	fit,	suit,	match);	phrasal	verb	
(go	with	sth)

Function:	 	complimenting	
Listening:	 	ฟังเพื่อจับใจความส�าคัญ
Speaking:		 	สนทนาเกี่ยวกับการถามความคิดเห็น	

และพูดชื่นชมเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่จะซื้อ	
Writing:	 	เขียนเปรียบเทียบแฟชั่นในยุค	70s	กับปัจจุบัน

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการแสดงบทสนทนา	
3.		ตรวจการเขียนเปรียบเทียบแฟชั่นในยุค	70s	
	 กับปัจจุบัน
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 11
Sports trivia 
(Unit 2.7)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		ค้นคว้าข้อมูลและเขียน	
แบบทดสอบเกี่ยวกับกีฬา	
ในอดีตได้	(ต	3.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	sports	(lacrosse,	snow	tubing,	hang-
gliding,	wrestling,	bodysurfing,	pool,	boat	
racing,	skydiving,	paintballing);	nouns	
(creator,	oar,	wooden	board,	spectator);	
adverb	(originally);	phrases	(native	culture,	
catch	waves)

Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนแบบทดสอบเกี่ยวกับกีฬาในอดีต

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการเขียนแบบทดสอบเกี่ยวกับ	
กีฬาในอดีต

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 12
Expressing 
feelings/
opinions
(Unit 2.7)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดแสดงความรู้สึกและ	
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกีฬาได้	

	 (ต	1.2	ม.	4-6/5,	ต	4.1	ม.	4-6/1)
3.		เขียนบทความแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับประโยชน์ของกีฬาได้		
(ต	1.3	ม.	4-6/3)

Vocabulary:	 	adjectives	(fantastic,	interesting,	exciting,		
thrilling,	terrible,	tiring,	puzzling,	dangerous,	
exhausting,	annoyed,	embarrassed)	

Grammar:	 	-ed	and	-ing	adjectives
Function:	 	expressing	feelings/opinions
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:		 	พดูแสดงความรูส้กึและความคดิเหน็เกีย่วกบักฬีา
Writing:	 	เขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประโยชน์ของกีฬา

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดแสดงความรู้สึกและ	
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกีฬา

3.		ตรวจการเขียนบทความแสดงความคิดเห็น	
เกี่ยวกับประโยชน์ของกีฬา

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 12



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 13
Holiday time 
(Unit 2.8)

1
ชั่วโมง

1.		ระบุหัวข้อเรื่องและบอก	
ข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดสรุปย่อเรื่องที่อ่านได	้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

3.		พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความคิดของบุคคลจากเรื่อง	
ที่อ่านได้	(ต	1.2	ม.	4-6/4)

4.		พูดเสนอความช่วยเหลือได้
	 อย่างเหมาะสม	(ต	1.2	ม.	4-6/3)

Vocabulary:	 	holiday	activities	(chop	firewood,	cook	
on	a	camping	stove,	pitch	a	tent,	go	
horse	riding,	stay	in	a	cabin,	sleep	
under	the	stars,	tie	knots,	build	fires);	
noun	(responsibility);	verbs	(suppose,	
injure,	encourage);	adjectives	(earlier,	
educational,	mature,	self-confident,	
independent);	phrases	(be	away,	keep	us	
busy,	do	their	share,	get	the	chance)

Pronunciation:	 	would	you	
Speaking:		 	พูดสรุปย่อเรื่องที่อ่าน,	พูดแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับความคิดของบุคคลจากเรื่องที่อ่าน,		
พูดเสนอความช่วยเหลือ

Reading:		 	อ่านเพื่อระบุหัวข้อเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดสรุปย่อเรื่องที่อ่าน
3.		สังเกตการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความคิดของบุคคลจากเรื่องที่อ่าน
4.		สังเกตการพูดเสนอความช่วยเหลือ
5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 14
Writing an 
informal email 
giving news 
(Unit 2.8)

1
ชั่วโมง

1.		พูดชวน	ตอบรับ	และปฏิเสธ	
ค�าชวนในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	
ได้อย่างเหมาะสม		
(ต	1.2	ม.	4-6/3,	ต	2.1		
ม.	4-6/1,	ต	4.1	ม.	4-6/1)

2.		เขียนอีเมลแบบไม่เป็นทางการ
เพื่อเล่าเกี่ยวกับวันหยุดฤดูร้อน
ได้	(ต	1.3	ม.	4-6/1,	ต	2.1		
ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	holiday	activities	(swimming,	sailing,	
fishing,	hiking,	horse	riding,	cooking,	sack	
racing,	telling	ghost	stories	around	the	
fire,	playing	board	games)	

Function:	 	inviting,	accepting	&	refusing
Speaking:		 	พูดชวน	ตอบรับ	และปฏิเสธค�าชวน	

ในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ
Writing:	 	เขียนอีเมลแบบไม่เป็นทางการเพื่อเล่าเกี่ยวกับ

วันหยุดฤดูร้อน

1.		สังเกตการพูดชวน	ตอบรับ	และปฏิเสธ	
ค�าชวนในการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ

2.		ประเมินการเขียนอีเมลแบบไม่เป็นทางการ
เพื่อเล่าเกี่ยวกับวันหยุดฤดูร้อน	

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 15
War memories
(Unit 2.9)

1
ชั่วโมง

1.	 	จบัใจความส�าคญั,	บอกข้อมลูเฉพาะ
	 และจุดประสงค์ของผู้เขียน
	 จากการอ่านได	้(ต	1.1	ม.	4-6/4)
2.		เขียนบรรยายความรู้สึก
	 	จากการอ่านได้	(ต	1.2	ม.	4-6/4)	
3.		ค้นคว้าและพูดน�าเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับวัน	D-Day	ได้		
(ต	2.1	ม.	4-6/2,	ต	3.1		
ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	phrases	related	to	war	(soldiers	making	
it	to	the	land,	bullets	flying	around,	
aeroplanes	dropping	men	upon	beaches,	
battlefield,	troops	marching);	nouns	
(soldier,	battle,	troop,	bullet,	thigh,	
flesh	wound,	surgeon,	field	hospital,	
casualty,	dressing	station,	comfort);	
verbs	(experience,	fight,	land,	fear,	crawl,	
haunt);	phrases	(horrors	of	war,	keep	
memories	alive,	move	inland)

Function:	 	giving	a	presentation
Speaking:		 	พูดน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัน	D-Day
Reading:		 	อ่านเพื่อจับใจความส�าคัญ,	หาข้อมูลเฉพาะ	

และจุดประสงค์ของผู้เขียน
Writing:	 	เขียนบรรยายความรู้สึกจากการอ่าน

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		ตรวจการเขยีนบรรยายความรู้สกึจากการอ่าน
3.		ประเมินการพูดน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ	

วัน	D-Day
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 16 
Experiences
(Unit 2.9)

1
ชั่วโมง

1.		พูดและเขียนประโยคโดยใช้	
present	perfect	ได้ถูกต้อง		
(ต	1.3	ม.	4-6/1)	

2.		เล่าเรื่องของบุคคลจากเรื่อง	
ที่อ่านได้	(ต	1.2	ม.	4-6/4)

Grammar:	 	present	perfect
Function:	 	talking	about	experiences
Speaking:		 	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์,		

เล่าเรื่องของบุคคลจากเรื่องที่อ่าน
Writing:	 	เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์

1.		ตรวจแบบทดสอบ
2.		สังเกตการเล่าเรื่องของบุคคลจากเรื่องที่อ่าน
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น	

ในการท�างาน

แผนฯ ที่ 17
Changing 
education
(Unit 2.10)

1
ชั่วโมง

1.		ระบุหัวข้อเรื่องจากการอ่านได	้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

Vocabulary:	 	school	(write	on	slates/paper,	attend	a	
single-sex	school,	have	a	blackboard,	
wear	a	uniform,	work	on	an	interactive	
whiteboard,	attend	a	mixed	school,	
research	information	on	computers,	
teachers	use	canes	for	corporal	
punishment);	nouns	(opportunity,	
introduction,	craft,	corporal	punishment,	
discipline,	detention);	verbs	(research,	
allow,	abolish);	adjectives	(misbehaving,	
compulsory);	adverb	(separately);	
preposition	(instead	of);	phrases	
(household	management,	set	syllabus,	
apply	for)

Reading:		 	อ่านเพื่อระบุหัวข้อเรื่อง

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 13



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 18
School days 
(Unit 2.10)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		เขยีนบรรยายเกีย่วกบัประสบการณ์
	 	และความรู้สึกของการไปโรงเรียน

ในวันแรกได้	(ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	nouns	(headmistress,	caretaker,	central	
heating,	coal,	duster);	verbs	(spit,	rub,	
wipe	(off))

Grammar:	 	present	perfect	vs	past	simple
Function:	 	describing	experiences	
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์	

และความรู้สึกของการไปโรงเรียนในวันแรก

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		ตรวจการเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ประสบการณ์และความรู้สึก	
ของการไปโรงเรียนในวันแรก	
และตรวจแบบทดสอบ

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 19
Summer 
holidays in the 
UK 
(Culture Corner 
2)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศ
อังกฤษได้	(ต	2.1	ม.	4-6/2)

3.		ค้นคว้าและเขียนน�าเสนอข้อมูล
	 	เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด	

หรือท้องถิ่นของตนเองได้	
	 (ต	3.1	ม.	4-6/1,	ต	4.2	ม.	4-6/2)

Vocabulary:	 	summer	holidays	(seaside	holiday,	
seaside	resort,	holidaymaker,	pantomime,	
instructor,	tourist	attraction,	ice	rink,	light	
show,	display,	promenade,	waterfront,	
stroll);	verb	(afford);	adjectives	(wealthy,	
average)

Speaking:		 	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
	 	 ที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ
Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว	

ในจังหวัดหรือท้องถิ่นของตนเอง

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการดู
	 	หรือท�าที่	Blackpool	สถานที่ท่องเที่ยว	

ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ	
3.		ประเมินชิ้นงานโปสเตอร์เกี่ยวกับ	

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดหรือท้องถิ่น	
ของตนเอง	

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 20
Inca: lost 
people of the 
Andes 
(Curricular Cut 
2)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		ค้นคว้าและเขียนน�าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับชาวแอซเท็กได้	

	 (ต	1.3	ม.	4-6/1,	ต	3.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	nouns	(society,	cotton,	wool,	jewellery,	
hometown,	flute,	row);	phrase	
(communicate	messages)

Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับชาวแอซเท็ก

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการเขียนน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ชาวแอซเท็ก

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Disasters & Mysteries
เวลาเรียน 19 ชั่วโมง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 1
Natural 
disasters 
(Unit 3.1)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		ค้นคว้าและเขียนน�าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน	
ระหว่าง	และหลังเกิดภัยพิบัติได้	

	 	(ต	1.1	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/2,	
ต	3.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	natural	disasters	(tsunami,	hailstorm,	
flood,	tornado,	snowstorm/blizzard,	
earthquake);	nouns	(shelter,	palm	
tree,	damage);	verbs	(notice,	realise);	
adjectives	(frightening,	flooded);	phrases	
(shout	wildly,	find	shelter,	huge	wave,	
heart	was	beating	fast,	waves	crashing,	
lie	flat,	smashed	windows,	costing	the	
lives);	phrasal	verbs	(pull	back,	join	in)	

Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน	

ระหว่าง	และหลังเกิดภัยพิบัติ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการเขียนน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัวก่อน	ระหว่าง	และหลังเกิด	
ภัยพิบัติ	

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 2
What 
happened? 
(Unit 3.1)

1
ชั่วโมง

1.		พูดและเขียนประโยคบอก
	 	สิ่งที่ก�าลังท�าในอดีตโดยใช้	past	

continuous	ได้ถูกต้อง		
(ต	1.3	ม.	4-6/1)

2.		สนทนาเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น	
จากเรื่องที่อ่านได	้	
(ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	1.2		
ม.	4-6/4,	ต	2.1	ม.	4-6/1,	

	 	ต	2.1	ม.	4-6/3,	ต	4.1	ม.	4-6/1)

Grammar:		 	past	continuous	
Pronunciation:	 	word	stress	in	-ing	form	
Function:	 	interviewing
Speaking:		 	สนทนาเกีย่วกบัภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้จากเรือ่งทีอ่่าน
Writing:	 	เขียนประโยคบอกสิ่งที่ก�าลังท�าในอดีต,		

เขียนบทสนทนาเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

1.		ตรวจการเขียนประโยคบรรยายสิ่งที่ตนเอง	
เพื่อน	และบุคคลในครอบครัวก�าลังท�า	
ในอดีต	และตรวจแบบทดสอบ

2.		ประเมินการแสดงบทสนทนา
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 14



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 3
Help! 
(Unit 3.2)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได	้
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		ค้นคว้าและน�าเสนอวิธีป้องกัน
อัคคีภัยในบ้านได้	

	 	(ต	1.1	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/2,	
ต	3.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	nouns	(firefighter,	ground,	explosion,	
smoke,	flame,	ground	floor,	ambulance,	
hero);	verbs	(bark,	scream,	follow,	
collapse,	save,	chase,	crash);	adjectives	
(burning,	scary,	proud);	phrases	(shout	for	
help,	watch	in	shock,	climb	up);	phrasal	
verbs	(put	out	fire,	burn	down)

Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนน�าเสนอวิธีป้องกันอัคคีภัยในบ้าน

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ	

2.		ประเมินชิ้นงานโปสเตอร์	Home	Fire	
Prevention	&	Safety	Tips	

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 4
Describing an 
event 
(Unit 3.2)

1
ชั่วโมง

1.		เรียงล�าดับภาพเหตุการณ์	
จากการฟังได้	(ต	1.1	ม.	4-6/3,	
ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดโต้ตอบสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับ
	 	สิ่งที่ก�าลังท�าในอดีตได้		

(ต	1.2	ม.	4-6/1)
3.		เขียนอีเมลเล่าเหตุการณ์ไฟไหม้

ที่เป็นพยานเห็นเหตุการณ์ได้	
	 (ต	1.2	ม.	4-6/4,	ต	1.3	ม.	4-6/1)	
4.		พูดและเขียนตอนจบของ	

เรื่องที่ฟังใหม่ได้	(ต	1.3		
ม.	4-6/1,	ต	4.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	noun	(fire	service);	phrasal	verb	(break	out)
Grammar:	 	past	continuous	(interrogative	&	short	

answers)
Function:	 	describing	an	event
Listening:	 	ฟังและเรียงล�าดับภาพเหตุการณ์
Speaking:	 	พูดโต้ตอบสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับสิ่งที่ก�าลังท�าในอดีต,	

พูดน�าเสนอตอนจบของเรื่องที่ฟังใหม่
Writing:	 	เขียนอีเมลเล่าเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เป็นพยาน

เห็นเหตุการณ์,	เขียนตอนจบของเรื่องที่ฟังใหม่

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ	

2.		สังเกตการพูดโต้ตอบสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับ	
สิ่งที่ก�าลังท�าในอดีต

3.		ประเมินการเขียนอีเมลเล่าเหตุการณ์ไฟไหม้
ที่เป็นพยานเห็นเหตุการณ	์

4.		ตรวจการเขียนและสังเกตการพูดน�าเสนอ
ตอนจบของเรื่องที่ฟังใหม่

5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 5
Breaking the 
law 
(Unit 3.3)

1
ชั่วโมง

1.		อ่านออกเสียงข่าวได้ถูกต้อง	
และเหมาะสม	(ต	1.1	ม.	4-6/2)

2.		ระบุหัวข้อเรื่องและบอก	
ข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได	้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

3.		เขียนสรุปย่อข่าวที่อ่านได้		
(ต	1.3	ม.	4-6/2)

Vocabulary:	 	crime	(break	into	a	house	(burglary),	
shoplift	from	a	shop	(shoplifting),	kidnap	a	
person	(kidnapping),	rob	a	bank	(robbery),	
drive	over	the	speed	limit	(speeding),	
steal	a	car	(theft),	set	fire	to	(arson),	
trespass	(trespassing));	nouns	(burglar,	
case);	verbs	(escape,	search,	arrest,	
chase,	grab);	adverbs	(immediately,	
eventually);	phrases	(steal	cash,	go	
straight	to,	prepare	a	meal);	phrasal	verbs	
(break	into,	run	off)

Reading:		 	อ่านเพื่อระบุหัวข้อเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนสรุปย่อข่าว

1.		ประเมินการอ่านออกเสียงข่าว	
2.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	

ในแบบทดสอบ	
3.		ตรวจการเขียนสรุปย่อข่าวที่อ่าน	
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 6 
Writing a 
newspaper 
article 
(Unit 3.3)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		บอกข่าวและแสดงความ
ประหลาดใจต่อข่าวที่ได้ยินได้
อย่างเหมาะสม	

	 	(ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/5,	
ต	2.1	ม.	4-6/1,	ต	4.1	ม.	4-6/1)	

3.		เขียนรายงานข่าวสั้น	ๆ 	จาก	
เรื่องที่ฟังได	้(ต	1.2	ม.	4-6/4,		
ต	1.3	ม.	4-6/1)

Pronunciation:	 	intonation
Function:	 	expressing	surprise
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:	 	บอกข่าวสั้น	ๆ 	และแสดงความประหลาดใจ	

ต่อข่าวที่ได้ยิน
Writing:		 เขียนรายงานข่าวสั้น	ๆ 	จากเรื่องที่ฟัง

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ	

2.		สังเกตการพูดบอกข่าวสั้น	ๆ 		
และแสดงความประหลาดใจต่อข่าวที่ได้ยิน	

3.		ตรวจการเขียนรายงานข่าวสั้น	ๆ 		
จากเรื่องที่ฟัง	

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 7 
Encounters 
(Unit 3.4)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดบรรยายลักษณะของ	
สัตว์ประหลาดและแสดง	
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ	
เรื่องที่อ่านได	้(ต	1.1	ม.	4-6/3,	
ต	1.2	ม.	4-6/4)

3.		ค้นคว้าและเขียนน�าเสนอ	
ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดได้		
(ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	nouns	(fiction,	strange	creature,	monster,	
folklore,	legend,	footprint,	equipment,	log,	
current,	fin);	verbs	(appear,	exist,	spot,	
disappear,	blow,	realise,	raise);	adjective	
(giant);	phrases	(human-like,	look	like,	
goat-shaped	head)

Function:	 	describing	strange	creatures
Speaking:	 	พูดบรรยายลักษณะของสัตว์ประหลาด	

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ประหลาด

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดบรรยายลักษณะของ	Bigfoot	
และ	Ogopogo	และแสดงความคิดเห็น	
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

3.		ประเมินการเขียนน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
สัตว์ประหลาด

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 15



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 8 
Treasure map 
(Unit 3.4)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		เขยีนเล่าเหตุการณ์การเผชญิหน้า
	 	กับสัตว์ประหลาดได้		

(ต	1.3	ม.	4-6/1)
3.		เขียนบอกทิศทางไปหาสมบัติ	

โดยใช้	prepositions	of	
movement	ได้	

	 	(ต	1.1	ม.	4-6/1,	ต	1.1	ม.	4-6/3,	
ต	2.1	ม.	4-6/3)

Vocabulary:	 	noun	(scale);	adjective	(silvery);	adverb	
(approximately);	phrasal	verb	(stick	out)	

Grammar:	 	prepositions	of	movement
Function:	 	giving	directions
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนเล่าเหตุการณ์การเผชิญหน้ากับ	

สัตว์ประหลาด,	เขียนบอกทิศทางไปหาสมบัติ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		ตรวจการเขียนเล่าเหตุการณ์การเผชิญหน้า
กับสัตว์ประหลาด

3.		ประเมินชิ้นงานแผนที่และการเขียน	
บอกทิศทางไปหาสมบัต	ิ

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 9 
That hurt!
(Unit 3.5)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะและเรียงล�าดับ
เนื้อเรื่องจากการอ่านและฟังได	้
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดเล่าอุบัติเหตุจากเรื่องที่อ่านได	้
	 (ต	1.2	ม.	4-6/4,	ต	4.1	ม.	4-6/1)	

Vocabulary:	 	accidents	(cut	finger,	burns	on	feet,	
sprained	wrist,	bandaged	hand,	bruised	
ankle,	broken	bones);	nouns	(frying	pan,	
burns,	stitch,	bandage);	verbs	(burn,	chop,	
cut,	grab,	wrap,	drop,	scream,	rush,	slip,	
bang,	land,	bleed);	phrases	(burst	into	
flames,	roll	of	paper	towels,	bare	feet);	
phrasal	verbs	(give	off,	pick	up,	knock	
over)

Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:		 	พูดเล่าอุบัติเหตุจากเรื่องที่อ่าน
Reading:		 	อ่านเพื่อเรียงล�าดับเนื้อเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่านและฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการเล่าอุบัติเหตุจากเรื่องที่อ่าน	
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 10 
Accidents
(Unit 3.5)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		เขยีนเล่าอุบตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ในอดตี
	 	จากข่าวที่ฟังได้	(ต	1.2	ม.	4-6/4,		

ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	nouns	(firework	display,	agony);	verb	
(recover)

Grammar:	 	past	continuous	and	past	simple,	while/when
Function:	 	describing	past	events
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนเล่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตจากข่าวที่ฟัง

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการเขียนเล่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	
ในอดีตจากข่าวที่ฟัง

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 11 
Spooky! 
(Unit 3.6)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		เขียนสรุปย่อเรื่องเกี่ยวกับผีและ
พูดน�าเสนอได้	(ต	1.3	ม.	4-6/2)

Vocabulary:	 	fantasy	characters	(witch,	ghost,	alien,	
fairy,	dwarf,	mermaid);	nouns	(footstep,	
crash);	verbs	(spill,	grab,	blame);	
adjectives	(broken,	wet,	empty,	spooky);	
phrase	(leading	to)

Function:	 	narrating	a	ghost	story
Speaking:		 	พูดน�าเสนอเรื่องเกี่ยวกับผี
Reading:		 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:		 	เขียนสรุปย่อเรื่องเกี่ยวกับผี

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการเขียนสรุปย่อเรื่องเกี่ยวกับผี	
และพูดน�าเสนอ	

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 12
Past events 
(Unit 3.6)

1
ชั่วโมง

1.		เขียนประโยคโดยใช้	linkers		
ได้ถูกต้อง	(ต	1.3	ม.	4-6/1)

2.		เขียนเล่าเหตุการณ์ในอดีตโดยใช้	
past	simple	และ	past	perfect	
ได้ถูกต้อง	(ต	1.3	ม.	4-6/1)

Grammar:	 	past	perfect	and	past	simple,	linkers
Writing:		 	เขียนประโยคโดยใช้	linkers,		

เขียนเล่าเหตุการณ์ในอดีตโดยใช้	past	simple	
และ	past	perfect

1.		ตรวจแบบทดสอบ	
2.		ตรวจการเขียนเล่าเหตุการณ์ในอดีต	

และตรวจแบบทดสอบ
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 13
Mystery zone
(Unit 3.7)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะและรายละเอียด
จากการอ่านได้	(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		ค้นคว้าและพูดน�าเสนอ
	 เกีย่วกบัความลีล้บัของสามเหลีย่ม
	 	เบอร์มิวดาโดยใช้โปรแกรม	

PowerPoint	ได้	
	 (ต	1.3	ม.	4-6/1,	ต	3.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	nouns	(horizon,	compass,	vessel,	
psychic,	density);	verbs	(bound,	fascinate,	
disappear,	invent,	destroy,	claim,	leak,	
sink);	phrases	(official	map,	without	a	
trace,	bolt	of	lightning,	power	source,	
energy	field,	methane	gas,	sea	sediment,	
subterranean	landslide,	out	of	control)

Speaking:	 	พูดน�าเสนอเกี่ยวกับความลี้ลับของ	
สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา

Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะและรายละเอียด
Writing:		 	เขียนน�าเสนอเกี่ยวกับความลี้ลับของ	

สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ	

2.		ประเมินการพูดน�าเสนอเกี่ยวกับความลี้ลับ
ของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาโดยใช้โปรแกรม	
PowerPoint	

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 16



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 14
Reported 
speech
(Unit 3.7 &  
Unit 3.9)

1
ชั่วโมง

1.		พูดและเขียนรายงานค�าพูด
ค�าถาม	ค�าสั่ง	และค�าขอร้อง	
ของผู้อื่นได้	(ต	1.3	ม.	4-6/1)

Grammar:	 	reported	speech	(statement),	reported	
questions/commands/requests

Function:	 	reporting	what	someone	said,	asked,	
commanded	and	requested

Speaking:	 	พูดรายงานค�าพูด	ค�าถาม	ค�าสั่ง		
และค�าขอร้องของผู้อื่น

Writing:	 	เขียนรายงานค�าพูด	ค�าถาม	ค�าสั่ง		
และค�าขอร้องของผู้อื่น

1.		สังเกตการพูดรายงานค�าพูด	ค�าถาม	ค�าสั่ง	
และค�าขอร้องของผู้อื่น

2.		ตรวจแบบทดสอบ
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้

แผนฯ ที่ 15
Story time 
(Unit 3.8)

1
ชั่วโมง

1.		เรียงล�าดับภาพและเหตุการณ์	
จากการอ่านได้	

	 (ต	1.1	ม.	4-6/3,	ต	1.1	ม.	4-6/4)
2.		เขียนสรุปย่อเรื่องที่อ่านได	้	

(ต	1.1	ม.	4-6/4)

Vocabulary:	 	nouns	(light	breeze,	cracking	sound,	
ladder,	crew,	legend);	verbs	(sink,	spot,	
rock,	burn,	disappear,	approach,	faint,	
curse);	adjectives	(horrified,	safe);	adverb	
(forever);	phrases	(sail	their	boat,	rock	the	
boat,	in	the	distance,	on	board,	gasp	in	
horror)	

Grammar:	 	linkers
Function:	 	summarising	
Reading:	 	อ่านและเรียงล�าดับภาพและเหตุการณ์
Writing:	 	เขียนสรุปย่อเรื่องที่อ่าน

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		ตรวจการเขียนสรุปย่อเรื่องที่อ่าน
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 16
Writing a story 
(Unit 3.8)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได	้
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		เขียนเรื่องเล่าโดยใช้ข้อมูล
	 จากเร่ืองทีฟั่งได้	(ต	1.3	ม.	4-6/1)

Grammar:	 	linkers
Function:	 	narrating	a	story
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนเรื่องเล่าโดยใช้ข้อมูลจากเรื่องที่ฟัง

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ	

2.		ประเมินการเขียนเรื่องเล่าโดยใช้ข้อมูล	
จากเรื่องที่ฟัง

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 17
Still a mystery
(Unit 3.9)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได	้
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		ค้นคว้าและพูดน�าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับ	Easter	Island		
โดยใช้โปรแกรม	PowerPoint	ได้	
(ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	materials	(brick,	marble,	iron,	rock,	stone);	
nouns	(settler,	structure,	figure,	written	
record,	ancestor,	itinerary,	highlight,	
extinct	volcano,	inhabitant,	quarry);	verbs	
(erect,	carve);	adjectives	(tiny,	enormous,	
spectacular,	memorable,	keen);	phrases	
(grab	the	chance,	thanks	to,	face	inland)

Speaking:	 	พูดน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ	Easter	Island
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ	Easter	Island

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการพูดน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ		
Easter	Island	โดยใช้โปรแกรม	
PowerPoint

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 18
Rescue (1)
(Unit 3.10)

1
ชั่วโมง

1.		ระบุหัวข้อเรื่องและบอก	
ข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดและเขียนบรรยายเหตุการณ์
	 	ที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่อ่านได้		

(ต	1.2	ม.	4-6/4)
3.		พูดและเขียนบรรยายสิ่งที่คิด	

และความรู้สึกจากการอ่านได้		
(ต	1.2	ม.	4-6/4)

Vocabulary:	 	nouns	(mine,	way	out,	radiator,	vehicle,	
emergency	supplies,	rescuer,	task,	
capsule,	tape	measure);	verbs	(shake,	
crumble,	collapse,	slide,	trap);	adjectives	
(copper-gold,	humid);	phrases	(drill	a	hole,	
get	bored);	idiom	(take	care	of)

Speaking:	 	พูดบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,	พูดบรรยาย
	 	 สิ่งที่คิดและความรู้สึกจากการอ่าน
Reading:	 	อ่านเพื่อระบุหัวข้อเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ	
Writing:	 	เขียนบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,	เขียนบรรยาย
	 	 สิ่งที่คิดและความรู้สึกจากการอ่าน

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการอ่าน

3.		สังเกตการพูดบรรยายสิ่งที่คิดและความรู้สึก
จากการอ่าน

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ พิเศษ 1
Rescue (2)
(Unit 3.10)

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได	้
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		เขียนสรุปเหตุการณ์จากข่าว	
ที่อยู่ในความสนใจได้		
(ต	1.3	ม.	4-6/2)

Vocabulary:	 	nouns	(lorry,	cargo,	landslide,	crack,	
belongings,	explosion);	verb	(swerve);	
adjective	(huge);	adverb/preposition	
(underneath)

Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนสรุปเหตุการณ์จากข่าวที่อยู่ในความสนใจ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการเขียนสรุปเหตุการณ์ถ�า้หลวง
ในป	ี2018	

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 17



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 19
International 
Spy Museum
(Culture Corner 
3)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดชักชวนเพื่อนให้ไปเที่ยว
พิพิธภัณฑ์จากเรื่องที่อ่านได	้	
(ต	1.2	ม.	4-6/4)

3.		ค้นคว้าและเขียนบทความสั้น	ๆ 	
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น	
หรือในประเทศไทยได้	

	 	(ต	1.3	ม.	4-6/1,	ต	3.1	ม.	4-6/1,	
ต	4.2	ม.	4-6/2)

Vocabulary:	 	nouns	(spy,	exhibit,	mission,	espionage);	
verbs	(invite,	pretend);	phrases	(adopt	a	
cover,	secret	coded	message,	in	disguise,	
button	camera,	listening	device);	phrasal	
verbs	(find	out,	figure	out)

Speaking:	 	พูดชักชวนหรือแนะน�าเพื่อนให้ไปเที่ยว
พิพิธภัณฑ์จากเรื่องที่อ่าน

Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนบทความสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์	

ในท้องถิ่นหรือในประเทศไทย

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดชักชวนเพื่อนให้ไปเที่ยว
พิพิธภัณฑ์จากเรื่องที่อ่าน

3.		ประเมินการเขียนบทความสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นหรือในประเทศไทย	

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ พิเศษ 2
Neighbourhood 
Watch 
(Curricular Cut 
3)

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ	
เรื่องที่อ่านได	้(ต	1.2	ม.	4-6/4)

3.		พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ	
โครงการ	Neighbourhood	
Watch	ได้	(ต	1.3	ม.	4-6/3)

Vocabulary:	 	nouns	(volunteer,	crime,	increase,	benefit,	
reduction,	security,	unity,	community);	
verbs	(launch,	register,	encourage,	train);	
adjective	(suspicious);	phrases	(local	law	
enforcement,	build	pride,	register	with,	
regular	meeting,	get	involved)

Speaking:	 	พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน,	
พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ	
Neighbourhood	Watch

Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ	
เรื่องที่อ่าน

3.		พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ	
Neighbourhood	Watch	

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 The Way We Live 
เวลาเรียน 17 ชั่วโมง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 1
Places  
(Unit 4.1)

1
ชั่วโมง

1.		จับใจความส�าคัญและบอกข้อมูล
เฉพาะจากการอ่านและฟังได	้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดเสนอความช่วยเหลือและ
ขอร้องอย่างสุภาพโดยใช	้can/
could	พร้อมทั้งตอบรับและ
ปฏิเสธได้ถูกต้องและเหมาะสม	

	 	(ต	1.2	ม.	4-6/2,	ต	1.2	ม.	4-6/3,	
ต	2.1	ม.	4-6/1,	ต	4.1	ม.	4-6/1)

3.		สนทนาเกี่ยวกับการซื้อของได้	
	 	(ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/3,	

ต	2.1	ม.	4-6/1,	ต	2.1	ม.	4-6/3,	
ต	4.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	places	(library,	police	station,	post	office,	
hospital,	fire	station,	petrol	station,	market,	
chemist’s,	train	station);	noun	(library	
card);	verb	(copy)	

Grammar:	 	can/could
Functions:	 	making	offers	and	requests	and	accepting/

refusing,	buying	things
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:	 	พูดเสนอความช่วยเหลือและขอร้องอย่างสุภาพ	

พร้อมทั้งตอบรับและปฏิเสธ,	สนทนาเกี่ยวกับ
การซื้อของ

Reading:	 	อ่านเพื่อจับใจความส�าคัญและหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนบทพูดโต้ตอบสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับการเสนอ
	 	 ความช่วยเหลอืและขอร้องอย่างสภุาพ	พร้อมทัง้
	 	 	ตอบรับและปฏิเสธ,	เขียนบทสนทนาเกี่ยวกับ

การซื้อของ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
และฟังในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดเสนอความช่วยเหลือ	
และขอร้องอย่างสุภาพโดยใช้	can/could	
พร้อมทั้งตอบรับและปฏิเสธ

3.		ประเมินการแสดงบทสนทนา
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 2
Where 
exactly?
(Unit 4.2)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่าน
และฟังได้	(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		สนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	
ที่สนามบินได้	

	 	(ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/3,	
ต	2.1	ม.	4-6/1,	ต	2.1	ม.	4-6/3,	
ต	4.1	ม.	4-6/1)

3.		พูด/เขียนประโยคโดยใช้	relatives	
	 ได้ถูกต้อง	(ต	1.3	ม.	4-6/1)
4.		ค้นคว้าและเขียนน�าเสนอข้อมูล

สั้น	ๆ 	เกี่ยวกับลักษณะงาน	
ของอาชีพที่อยากท�าได้		
(ต	4.2	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	at	the	airport	(arrivals,	baggage	claim,	
customs,	departures,	currency	exchange,	
check-in,	lounge,	information,	gates,	duty	
free);	nouns	(boarding	pass,	passport,	
flight,	luggage,	overhead	locker/overhead	
storage	compartment);	verb	(declare);	
phrasal	verbs	(drop	off,	pick	up)	

Grammar:	 	relatives	
Function:	 	asking	and	giving	information	at	the	

airport
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:	 	สนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบิน
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนประโยคโดยใช้	relatives,	เขียนน�าเสนอ

ข้อมูลสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับลักษณะงานของอาชีพ	
ที่อยากท�า

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
และฟังในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการแสดงบทสนทนา	
3.		ตรวจแบบทดสอบ
4.		ประเมินชิ้นงาน	Job	Information	Card
5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 18
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แผนฯ ที่ 3
Eco-schools 
(Unit 4.3)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได	้
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดเปรียบเทียบโรงเรียน	
ของตนเองกับเรื่องที่อ่านได้		
(ต	1.2	ม.	4-6/4)

3.		เขียนจดหมายเล่าเกี่ยวกับ
โรงเรียนจากเรื่องที่อ่านได	้

	 (ต	1.2	ม.	4-6/4,	ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	school	facilities	(sports	hall,	playground,	
art	room,	canteen,	office,	staff	room,	bike	
shed);	nouns	(vision,	national	curriculum,	
soil,	council,	passion);	verbs	(encourage,	
calculate,	elect,	monitor,	solve);	adjectives	
(green,	state-of-the-art);	phrases	(has	a	
connection	to,	positive	comment,	rubbish	
dump);	phrasal	verb	(drain	away)

Speaking:	 	พดูเปรยีบเทยีบโรงเรียนของตนเองกบัเรือ่งทีอ่่าน
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนจดหมายเล่าเกี่ยวกับโรงเรียน	

จากเรื่องที่อ่าน

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดเปรียบเทียบโรงเรียน	
ของตนเองกับโรงเรียน	St	Francis		
จากเรื่องที่อ่าน	

3.		ประเมินการเขียนจดหมายเล่าเกี่ยวกับ
โรงเรียนจากเรื่องที่อ่าน

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมีจิตสาธารณะ

แผนฯ ที่ 4
Modals 
(Unit 4.3)

1
ชั่วโมง

1.		เขียนประโยคโดยใช้	modals	ได้
ถูกต้อง	(ต	1.3	ม.	4-6/1)

2.		เขียนกฎของโรงเรียนได้	
	 	(ต	1.1	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/2,	

ต	4.2	ม.	4-6/2)

Grammar:	 	modals	
Writing:	 	เขียนประโยคโดยใช้	modals,		

เขียนกฎของโรงเรียน

1.		ตรวจการเขียนลักษณะของโรงเรียนในฝัน
โดยใช	้modals	และตรวจแบบทดสอบ

2.		ประเมินชิ้นงานโปสเตอร์น�าเสนอกฎ	
ของโรงเรียน

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมีวินัย	ใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 5
Notes 
(Unit 4.4)

1
ชั่วโมง

1.		จับใจความส�าคัญและบอกข้อมูล
เฉพาะจากการอ่านและฟังได	้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)	

2.		เขียนบันทึกข้อความ	(memo)	
ได้ถูกต้องและเหมาะสม

	 (ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	in	the	workplace	(workstation,	toilet,	copy	
room,	canteen,	reception	desk,	staff	room,	
conference	hall,	office);	nouns	(memo,	
notice,	note,	germs,	illness);	verbs	(inform,	
attend,	spread,	waste,	print,	refill,	recycle,	
approve);	phrases	(staff	meeting,	used	
cartridge,	supply	room,	holiday	leave);	
phrasal	verb	(switch	off)

Grammar:	 	subject/object	pronouns	-	possessive	
determiners/pronouns

Function:	 	writing	a	memo
Listening:	 	ฟังเพื่อจับใจความส�าคัญ
Reading:	 	อ่านเพื่อจับใจความส�าคัญและหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนบันทึกข้อความ	(memo)

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
และฟังในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการเขียนบันทึกข้อความ	(memo)	
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 6 
Clothes 
(Unit 4.5)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)	

2.		ใช้	question	tags	ได้ถูกต้อง		
(ต	1.3	ม.	4-6/1)

3.		ค้นคว้าและพูดน�าเสนอเกี่ยวกับ
ป้ายสัญลักษณ์ในการดูแล	
เสื้อผ้าได	้

	 	(ต	1.1	ม.	4-6/1,	ต	1.1	ม.	4-6/3,	
ต	3.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	clothing	care	symbols	(hand	wash,	wash	
at	30	�,	wash	in	cold	water,	dry	clean,	
do	not	bleach,	tumble	dry,	do	not	wring,	
do	not	wash,	hang	to	dry,	do	not	iron);	
nouns	(receipt,	refund,	label);	verbs	
((colour)	run,	return,	shrink,	realise);	
phrases	(washing	instructions,	shop	
policy)

Grammar:	 	question	tags
Speaking:	 	พูดน�าเสนอเกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์	

ในการดูแลเสื้อผ้า
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนประโยค	question	tags

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		ตรวจแบบทดสอบ
3.		ประเมินชิ้นงานป้ายสัญลักษณ์ในการดูแล

เสื้อผ้า	
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 7 
Making 
complaints 
(Unit 4.5)

1
ชั่วโมง

1.		จับใจความส�าคัญจากการฟังได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)	

2.		สนทนาเกี่ยวกับการร้องเรียน/	
ขอคืนสินค้าที่ซื้อมาได้	

	 	(ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/3,	
ต	2.1	ม.	4-6/1,	ต	2.1	ม.	4-6/3,	
ต	4.1	ม.	4-6/1)

3.		เขียนแนะน�าวิธีการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับเสื้อผ้าได	้

	 (ต	1.1	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/2)

Vocabulary:	 	nouns	(stitching,	seam,	stain,	tag,	crease);	
verbs	(stretch,	split,	break,	wring)

Function:	 	making	complaints/requests	and	
responding

Listening:	 	ฟังเพื่อจับใจความส�าคัญ
Speaking:	 	สนทนาเกี่ยวกับการร้องเรียน/ขอคืนสินค้า
Writing:	 	เขียนแนะน�าวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเสื้อผ้า

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการสนทนาเกี่ยวกับการร้องเรียน/	
ขอคืนเสื้อผ้าที่ซื้อมา	

3.		ประเมินการเขียนแนะน�าวิธีการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับเสื้อผ้า

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 19
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แผนฯ ที่ 8 
Helping out 
(Unit 4.6)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		สนทนาเกี่ยวกับการเตือน	
หรือต�าหนิได้	(ต	1.2	ม.	4-6/1,	

	 	ต	2.1	ม.	4-6/1,	ต	4.1	ม.	4-6/1)
3.		เขียนประโยคโดยใช้	past	forms	

of	modals	ได้ถูกต้อง	
	 (ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	home	duties	(pick	up	the	kids	from	
school,	return	books	to	the	library,	pay	a	
bill,	prepare	the	shopping	list,	change	the	
sheets,	hang	the	curtains,	take	the	kids	to	
the	pool,	wipe	the	kitchen	counter);	verbs	
(upset,	bother);	adjectives	(dear,	silly)

Grammar:	 	past	forms	of	modals
Function:	 	reprimanding/reminding	and	responding
Speaking:	 สนทนาเกี่ยวกับการเตือนหรือต�าหนิ
Reading:	 อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนประโยคโดยใช้	past	forms	of	modals

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการสนทนาสั้น	ๆ 	เกี่ยวกับการเตือน
หรือต�าหน	ิ

3.		ตรวจการเขียนประโยคโดยใช้	past	forms	
of	modals	และตรวจแบบทดสอบ

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที ่9 
I had to wash 
the dishes. 
(Unit 4.6)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		เขียน	note	เตือนผู้อื่นเกี่ยวกับ	
สิ่งที่จ�าเป็นต้องท�าได้	

	 (ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/2)
3.		พูดบอกสิ่งที่ตนเองจ�าเป็นต้องท�า

และไม่จ�าเป็นต้องท�าได้	
	 	(ต	1.3	ม.	4-6/1)
4.		พูดเสนอและขอความช่วยเหลือ	

รวมทั้งตอบรับได้	
	 (ต	1.2	ม.	4-6/3,	ต	4.1	ม.	4-6/1)

Grammar:	 	had	to/didn’t	have	to
Functions:	 	asking	for	and	offering	help,	talking	about	

obligations
Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Speaking:	 	พูดบอกสิ่งที่ตนเองจ�าเป็นต้องท�าและไม่จ�าเป็น

ต้องท�า,	พูดเสนอและขอความช่วยเหลือ		
รวมทั้งตอบรับ

Writing:	 	เขียน	note	เตือนผู้อื่นเกี่ยวกับสิ่งที่จ�าเป็น	
ต้องท�า

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		ตรวจการเขียน	note	เตือนผู้อื่นเกี่ยวกับ	
สิ่งที่จ�าเป็นต้องท�า	

3.		สังเกตการพูดบอกสิ่งที่ตนเองจ�าเป็นต้องท�า
และไม่จ�าเป็นต้องท�า

4.		สังเกตการพูดเสนอและขอความช่วยเหลือ	
รวมทั้งตอบรับ

5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 10 
Eating out
(Unit 4.7) 

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่าน
และฟังได้	(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พดูและเขยีนเปรยีบเทยีบเกีย่วกบั
	 อาหารได	้(ต	1.3	ม.	4-6/1)
3.		ท�าเมนูอาหารไทยได	้	

(ต	1.1	ม.	4-6/3)
4.		เขียนบทสนทนาเกี่ยวกับ	

การสั่งอาหารได	้
	 (ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/3)

Vocabulary:	 	on	the	menu	(starter,	main	dish,	salad,	
side	dish,	beverage,	dessert,	broccoli	&	
cheese	soup,	chef’s	special	soup,	grilled	
beef	steak,	grilled	salmon,	chicken	wrap,	
Caesar	salad,	grilled	vegetable,	onion	ring,	
baked	potato,	cappuccino,	hot	chocolate,	
sparkling	water,	mineral	water,	fruit	juice,	
fizzy	drinks,	milkshake,	vanilla);	verbs	
(order,	recommend);	adverb	(instead);	
phrases	(vegetarian	meal,	tomato	sauce,	
on	top)

Grammar:	 	comparatives	and	superlatives	(revision)
Function:	 	ordering	food
Speaking:	 	พูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับอาหาร
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนบทสนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหาร

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
และฟังในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับอาหาร
3.		ประเมินชิ้นงานเมนูอาหารไทย	
4.		ตรวจการเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับ	

การสั่งอาหาร	
5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที ่11
Ordering food
(Unit 4.7) 

1
ชั่วโมง

1.		จับใจความส�าคัญจากการฟังได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		สนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารได้	
	 	(ต	1.2	ม.	4-6/1,	ต	1.2	ม.	4-6/3,	

ต	2.1	ม.	4-6/1,	ต	2.1	ม.	4-6/3,	
ต	4.1	ม.	4-6/1)

Function:	 	ordering	food
Listening:	 	ฟังเพื่อจับใจความส�าคัญ
Speaking:	 	สนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหาร

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการแสดงบทสนทนา
3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้

แผนฯ ที่ 12
Films 
(Unit 4.8)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดให้ข้อมูลและแสดงความ	
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้		
(ต	1.2	ม.	4-6/4)

3.		เขียนประโยคโดยใช้โครงสร้าง	
the	passive	ได้ถูกต้อง		
(ต	1.3	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	types	of	films	(romance,	western,	horror,	
action,	science	fiction,	animated,	fantasy,	
adventure,	superhero,	thriller);	nouns	
(scenery,	special	effect,	scene,	sequel,	
wrinkle,	blockbuster,	technique,	alien,	
audience,	screen);	verbs	(create,	release);	
adjectives	(high-tech,	spectacular,	life-
like,	computer-animated,	3-dimensional);	
phrases	(computer	generated	imagery,	tell	
the	difference,	visual	effect,	performance	
capture,	facial	expression,	leap	out	of)

Grammar:	 	the	passive
Speaking:	 	พูดให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่าน
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนประโยคโดยใช้โครงสร้าง	the	passive

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ	

2.		สังเกตการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่	
ประทับใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ	
CGI	จากเรื่องที่อ่าน	

3.		ตรวจแบบทดสอบ
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 20



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 13
Charity events 
(Unit 4.9)

1
ชั่วโมง

1.		ระบุหัวข้อเรื่องและบอก	
ข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ	
การไปงานการกุศลหรือ	
บอกเหตุผลที่ควรไปงานการกุศล
ได้	(ต	1.3	ม.	4-6/1)

3.		พูดขอร้องในสถานการณ์
	 ที่ก�าหนดให้ได้	(ต	1.2	ม.	4-6/2,	
	 	ต	2.1	ม.	4-6/1,	ต	4.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	charity	activities	(hire	musicians,	put	up	
decorations,	offer	gifts	for	a	raffle,	hire	
a	clown,	invite	guest	speakers,	donate	
money,	offer	food/drinks,	print	leaflets/
posters);	nouns	(guest,	raffle);	adjective	
(upcoming);	phrases	(charity	event,	make	
a	request,	local	business,	donate	money);	
phrasal	verbs	(look	forward	to,	put	on	(a	
concert))

Grammar:	 	can/could	(requests)
Function:	 	making	requests	and	agreeing/refusing	
Speaking:	 	พูดเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการไปงานการกุศล

หรือบอกเหตุผลที่ควรไปงานการกุศล,	
พูดขอร้องในสถานการณ์ที่ก�าหนด

Reading:	 	อ่านเพื่อระบุหัวข้อเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ	
การไปงานการกุศลหรือบอกเหตุผล	
ที่ควรไปงานการกุศล

3.		สงัเกตการพดูขอร้องในสถานการณ์ทีก่�าหนด
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น	

ในการท�างานและมีจิตสาธารณะ

แผนฯ ที่ 14
Writing a semi-
formal letter
(Unit 4.9)

1
ชั่วโมง

1.		เขียนจดหมายแบบกึ่งทางการ
เพื่อขอความอนุเคราะห์	
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

	 (ต	1.2	ม.	4-6/3,	ต	1.3	ม.	4-6/1)

Function:	 	writing	a	semi-formal	letter	making	a	
request	

Writing:	 	เขียนจดหมายแบบกึ่งทางการ	
เพื่อขอความอนุเคราะห์

1.		ประเมินการเขียนจดหมายแบบกึ่งทางการ
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดงาน	
การกุศล	

2.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 15
Tricks of the 
trade
(Unit 4.10)

1
ชั่วโมง

1.		จับใจความส�าคัญและบอก	
ข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		เขียนประโยคความซ้อนโดยใช้	
so	…	that	และ	such	…	that	
ได้	(ต	1.3	ม.	4-6/1)

3.		เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีต่อ	
การตัดสินใจซื้อ/ไม่ซื้อสินค้าของ
วัยรุ่น	พร้อมบอกเหตุผลได้	

	 	(ต	1.2	ม.	4-6/5,	ต	1.3	ม.	4-6/3)

Vocabulary:	 	nouns	(advertiser,	consumer,	luxury,	trade,	
tear,	product,	emotion,	jingle,	brand);	
verbs	(target,	rescue,	feature,	promote,	
trust);	adjective	(catchy);	phrases	(have	
money	to	burn,	spending	power);	phrasal	
verbs	(pull	sth	off,	draw	sb	into,	be	left	
out,	fit	in)

Grammar:	 so/such
Reading:	 	อ่านเพื่อจับใจความส�าคัญและหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนประโยคความซ้อนโดยใช	้so	…	that		

และ	such	…	that,	เขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีต่อ	
การตัดสินใจซื้อ/ไม่ซื้อสินค้าของวัยรุ่น		
พร้อมบอกเหตุผล

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		ตรวจแบบทดสอบ
3.		ตรวจการเขียนแสดงความคิดเห็น	

เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีต่อ	
การตัดสินใจซื้อ/ไม่ซื้อสินค้าของวัยรุ่น	
พร้อมบอกเหตุผล	

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ พิเศษ 1
Ads 
(Unit 4.10)

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการฟังได	้
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		เขียนและอ่านงานโฆษณา	
ทางวิทยุได้	(ต	1.1	ม.	4-6/2,	

	 	ต	1.3	ม.	4-6/1,	ต	2.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	nouns	(trend,	trendsetter,	editor	assistant);	
verb	(appeal);	adjectives	(fascinated,	
influential);	adverb	(constantly);	phrase	
(browse	the	Internet);	phrasal	verb		
(keep	up	with);	idiom	(be	up	to	sb)

Listening:	 	ฟังเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Reading:	 	อ่านออกเสียงโฆษณาทางวิทยุ
Writing:	 	เขียนโฆษณาทางวิทยุ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการฟัง	
ในแบบทดสอบ

2.		ประเมินการอ่านออกเสียงโฆษณาทางวิทยุ
3.		ตรวจการเขียนโฆษณาทางวิทยุ
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	

และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนฯ ที่ 16 
Manners… in 
the UK 
(Culture Corner 
4)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได	้
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พดูเปรยีบเทยีบเกีย่วกบัการทกัทาย
	 	หรือมารยาทในการรับประทาน

อาหารนอกบ้านของคนอังกฤษ	
กับคนไทยได้	(ต	2.1	ม.	4-6/2,	
ต	2.2	ม.	4-6/2)

Vocabulary:	 	nouns	(manner,	foreign,	small	talk,	
conversation,	eye	contact,	etiquette,	
allergy,	finger	food);	adjective	
(challenging);	phrases	(sensitive	topic,	on	
time)

Function:	 	talking	about	manners
Speaking:	 	พูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับการทักทายหรือ

มารยาทในการรับประทานอาหารนอกบ้าน	
ของคนอังกฤษกับคนไทย

Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับ	
การทักทายหรือมารยาทในการรับประทาน
อาหารนอกบ้านของคนอังกฤษกับคนไทย	

3.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 21



จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 17
Safety 
(Curricular Cut 
4)

1
ชั่วโมง

1.		บอกข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้	
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับป้ายจราจร
ของอังกฤษได้	(ต	1.1	ม.	4-6/1,	

	 	ต	1.1	ม.	4-6/3,	ต	2.1	ม.	4-6/2)
3.		เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับป้ายจราจร

ของไทยและเปรียบเทียบกับ	
ป้ายจราจรของอังกฤษได้	

	 	(ต	1.1	ม.	4-6/1,	ต	1.1	ม.	4-6/3,	
ต	2.1	ม.	4-6/2,	ต	2.2	ม.	4-6/2,	
ต	3.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	nouns	(triangle,	location,	distance,	hazard,	
road	works,	border,	exception);	adjectives	
(circular,	octagonal,	upside-down,	slippery,	
triangular,	regulatory,	rectangular);	adverb	
(ahead);	phrases	(for	instance,	take	
caution)	

Function:	 	talking	about	traffic	signs
Speaking:	 	พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับป้ายจราจรของอังกฤษ
Reading:	 	อ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับป้ายจราจรของไทย

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับป้ายจราจร
ของอังกฤษ	และตรวจแบบทดสอบ

3.		ประเมินชิ้นงานป้ายจราจรของไทย	
และพูดเปรียบเทียบกับป้ายจราจร	
ของอังกฤษ

4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมีวินัย	
และมุ่งมั่นในการท�างาน

ASEAN Corner
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และทักษะเฉพาะวิชา

แผนฯ ที่ 1
Environment 
without 
borders 
(ASEAN Corner 
1)

1
ชั่วโมง

1.		จับใจความส�าคัญและบอก	
ข้อมูลเฉพาะจากการอ่านได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		สรุปข่าวเกี่ยวกับปัญหามลพิษ
และอภิปรายวิธีการแก้ปัญหา	
หมอกควันในประเทศไทยได้	

	 (ต	1.3	ม.	4-6/2,	ต	1.3	ม.	4-6/3)
3.		ค้นคว้าและเขียนน�าเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม	
ของประเทศในอาเซียนได้	

	 (ต	3.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	nouns	(border,	haze);	verbs	(postpone,	
adopt)

Function:	 	talking	about	air	pollution
Speaking:		 	พูดอภิปรายวิธีการแก้ปัญหาหมอกควัน	

ในประเทศไทย
Reading:		 	อ่านเพื่อจับใจความส�าคัญและหาข้อมูลเฉพาะ	
Writing:	 	เขียนน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

ของประเทศในอาเซียน

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการพูดอภิปรายวิธีการแก้ปัญหา
มลพิษและปัญหาหมอกควันในประเทศไทย

3.		ประเมินชิ้นงานโปสเตอร์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
4.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านมุ่งมั่น	

ในการท�างานและมีจิตสาธารณะ

แผนฯ ที่ 2
History and 
literature 
(ASEAN Corner 
2)

1
ชั่วโมง

1.		จับใจความส�าคัญและบอกข้อมูล
เฉพาะจากการอ่านได้		
(ต	1.1	ม.	4-6/4)

2.		เล่าเรื่องย่อสั้น	ๆ 	ของเรื่อง
รามเกียรติ์ได้	(ต	1.2	ม.	4-6/4)

3.		อภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรม	
อิงประวัติศาสตร์ได้	

	 (ต	1.3	ม.	4-6/3)
4.		ค้นคว้าและน�าเสนอ	timeline	

เกี่ยวกับวรรณกรรม	
อิงประวัติศาสตร์ของไทยได้	

	 (ต	1.1	ม.	4-6/3,	ต	3.1	ม.	4-6/1)

Vocabulary:	 	nouns	(root,	indianisation,	core,	diversity,	
fine	arts,	manuscript,	shadow	puppet);	
verb	(portray);	adjectives	(ideal,	mural,	
faithful);	phrase	(be	exiled)	

Function:	 	talking	about	historical	literature
Speaking:	 	เล่าเรื่องย่อสั้น	ๆ 	ของเรื่องรามเกียรติ์,		

อภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์
Reading:	 อ่านเพื่อจับใจความส�าคัญและหาข้อมูลเฉพาะ
Writing:	 	เขียนน�าเสนอ	timeline	เกี่ยวกับวรรณกรรม	

อิงประวัติศาสตร์ของไทย

1.		ตรวจการตอบค�าถามจากการอ่าน	
ในแบบทดสอบ

2.		สังเกตการเล่าเรื่องย่อสั้น	ๆ 		
ของเรื่องรามเกียรติ์	

3.		สังเกตการอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรม	
อิงประวัติศาสตร์	

4.		ประเมินชิ้นงาน	timeline	เกี่ยวกับ
วรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ของไทย

5.		สังเกตพฤติกรรมบ่งชี้ด้านใฝ่เรียนรู้		
มุ่งมั่นในการท�างาน	และรักความเป็นไทย

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

แผนการจัด

การเรียนรู้
ประเมิน

เสริม 22



T111 - T129

  ค�าแนะน�าการใช้  

  ค�าอธิบายรายวิชา

  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดช่วงชั้น ม. 4-6

  โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ

Module Overview (หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4)

  Teaching Guide

• หนวยการเรียนรูที ่ 1  Cause & Effect T7 - T28

  • หนวยการเรียนรูที่ 2  Moments in the Past T29 - T50

  • หนวยการเรียนรูที่ 3  Disasters & Mysteries T51 - T72

  • หนวยการเรียนรูที่ 4  The Way We Live  T73 - T94

  • แผนการจัดการเรียนรู Culture Corner & Curricular Cut T96 - T103

  • แผนการจัดการเรียนรู ASEAN Corner T109 - T110

    Student’s Book Tapescripts

Workbook Tapescripts 

ค�าแนะน�าการใช ้  ค�าแนะน�าการใช ้  ค�าแนะน�าการใช้      เสริม 2 - เสริม 3

เสริม 4      ค�าอธิบายรายวิชา      

เสริม 5

เสริม 6

เสริม 7 - เสริม 22
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Moments in the Past

Before you start …  

• What th
ings a

nnoy y
ou?

• What ar
e your

 plans
 for th

e futu
re?

Find the page numbers for …   

• means o
f trans

port 
 

• a map of 
Australi

a  

• a joke

Learn about:

Vocabulary

• life in the past

• means of transport

• busy towns

• electrical devices

• clothes

• sports activities

• holiday activities

• war

• school

Grammar

• past simple vs present simple

• used to/past simple

• too/enough

• quantifiers 

• -ed and -ing adjectives

• present perfect

• present perfect vs past simple

Pronunciation

• -ed endings

• used to

And you can …

• narrate a story

• buy a train ticket

• compare cities then and now

• order things on the phone

•  compliment someone on their clothes

• express feelings

• invite, accept & refuse

• give a summary

•    write a short paragraph about your life as a child 

and now

• write sentences about different means of transport

•  write a paragraph about your town then and now

•  write a short summary

•  write a paragraph comparing fashion then and now

• write a quiz about sports in the past

•  write an informal email giving news

•  Write and give a presentation on D-Day

2929

Disasters & mysteries

What’s in the module?

3MODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULE
Disasters & MysteriesBefore you start …  

• What did you use to do when you were six years old?

• What is your favourite means of transport? Why?

Find the page numbers for …   • newspaper articles
• strange creatures

Learn about:
Vocabulary

• natural disasters
• describing an event• crime

• accidents
• at the sea
• materials

Grammar
• past continuous
• past simple
• past continuous vs past simple• prepositions of movement• while/when

• linkers
• past perfect
•  reported speech (statements/questions/

commands/requests)• articles (a/an - the)

Pronunciation
• -ing endings

And you can …
• express surprise
• summarise an event and a story• give a presentation•  write and act out an interview about a natural 

disaster
•  write an email about a rescue you witnessed
• write a newspaper article•  write and speak about an encounter you had with a 

strange creature
• write a presentation on a strange creature
• write a story about an accident•  write a summary of a ghost story•  write a presentation about the mystery of the 

Bermuda Triangle• write a story
•  write a paragraph about Easter Island
•  write a paragraph about a mining accident

51
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Before you start …  
• What’s a typical Monday like for you?

• What do you like doing in your free time?
1MODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULE

What’s in the module?

Cause & Effect

Find the page numbers for …   

• a blog entry  
 

• letters asking for advice 
• a quiz

Learn about:Vocabulary• verbs related to water
• space

• annoying situations
• environmental problems

• hobbies• the weather• aches & pains• future plans• shopping for clothes
• character adjectivesGrammar• conditional type 0

• present simple• conditional type 1
• will

• be going to & present continuous

 (future meaning)
• the imperative •  linkers (both … and, too, as well (as), and, also, 

whereas, but, although)
•  comparatives/superlatives/(not) as … as

Pronunciation• verb form of 3rd person singular

 And you can …• present the water cycle
• give a presentation

• express annoyance
• give and react to news

• talk and write about the weather

•  ask about health, complain, express sympathy and 

give advice •  ask about future plans and make predictions

• shop for clothes• write facts about water
•  write about the solar system and present it

•  write sentences about things that annoy people

•  write how to help protect the environment 

• write an email of advice
• write a dialogue giving advice

•  write a short blog entry about your life in the future

•  write a text about popular teen styles in your 

country and present it
•  write sentences describing your character

7

 Upload เปนชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รายวิชาพื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่บูรณาการ
ทุกทักษะทางภาษาเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งการฟง พูด อ่าน และเขียน มีเน�้อหาและทักษะทางภาษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อให้
นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อนําไปใช้สื่อสารในชีวิตจริง และเตรียมความพร้อม
นักเรียนสําหรับศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ
 นอกจากการบูรณาการทักษะแล้ว สื่อ ฯ ชุด Upload ยังสอน grammar (ไวยากรณ์) ที่ถือเปนหัวใจสําคัญ
ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสอบในระดับช้ันเรียนและ
ในการสอบแข่งขันต่าง ๆ  รวมทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้เกี่ยวกับ ASEAN วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา และเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 การสอนคําศัพท์ยังเน้นการสอน collocations (คําปรากฏร่วม)
ซึ�งจะช่วยให้นักเรียนสามารถจดจํากลุ่มคําหรือวลีท่ีต้องใช้ร่วมกันและ
ทําให้ใช้สํานวนภาษาอย่างที่เจ้าของภาษาใช้จริง ๆ
 ผู้จัดทําหวังเปนอย่างยิ�งว่า สื่อ ฯ ชุด Upload จะสามารถช่วย
พฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษของนักเรยีน และชว่ยอาํนวยความสะดวก
ให้กับครูผู้สอนได้เปนอย่างดี
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What’s in t
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Before you start …  
•  Think of a strange creature. Describe it to 

the class.

• What’s your favourite story? Narrate it to the class.

Find the page numbers for …   
•  clothing care symbols

• a restaurant menu

 Learn about:
 Vocabulary

• places 
• at the airport
• school facilities
• in the workplace
• clothing care symbols
• home duties
• on the menu
• types of films
• charity activities

 Grammar

• can/could
• relatives
• modals
•  subject/object pronouns – 

 possessive determiners/pronouns

• question tags
• past forms of modals
• comparatives/superatives
• the passive

• so/such

 And you can …
•  make offers and requests
•  make complaints about clothes

•  order food and drinks at a restaurant

•  give explanations of clothing care symbols

•  express criticism or disapproval

•  write a short dialogue about buying things and act 

it out
• write a letter about schools

• write a memo and a note
•  write a menu of your country’s food

•  talk and write about films and computer generated 

imagery (CGI)
•  write a semi-formal letter making a request

•  write a short paragraph expressing your opinion 

on how advertising influences teenagers

73
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Vocabulary Grammar & 
Pronunciation Reading, Listening, Speaking Writing

1MODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULE  Cause & Effect  (pp. 7-28)

1.1
Precious water 
(pp. 8-9)

verbs related to 
water

conditional type 0 •  Reading: Cool cool water
•  present the water cycle

facts about 
water

1.2

Space
(pp. 10-11) 

space •  present simple 
•   Pronunciation: 

verb form of 3rd 
person singular

•  Reading: Saturn
•  give a presentation

a presentation 
on the solar 
system

1.3

Bad habits 
(pp. 12-13)

 annoying 
 situations

conditional type 0 •  read a dialogue
•  listen for specific information
•  express annoyance

sentences 
about things 
that annoy 
people

1.4

Our planet 
(pp. 14-15)

environmental 
problems

conditional type 1  •  Reading: Earth SOS
•  give and react to news

a presentation 
on how to help 
protect the 
environment 

1.5
Be active 
(pp. 16-17) 

 hobbies will •  Reading: The Expert advises ...
•  listen for specific information

an email of 
advice 

1.6

Weather patterns 
(pp. 18-19)

the weather •  be going to
•  present 

continuous 
(future meaning)

•  Reading: Weather Proverbs
•  talk about the weather

a paragraph 
about the 
weather

1.7

Health
(pp. 20-21)

 aches & pains  the imperative •  Reading: An apple a day ... 
(quiz) 

•  listen for specific information
•  ask about health, complain, 

express sympathy and give 
advice

a dialogue 
giving advice 

1.8

What does your 
future hold? 
(pp. 22-23)

 future plans linkers (both ...and,
too, as well,    
whereas, but) 

•  Reading: My Life in the Future
•  listen for specific information
•  ask about future plans and 

make predictions

a short blog 
entry about 
your life in the 
future

1.9

In style 
(pp. 24-25)

shopping for 
clothes

comparatives/ 
superlatives/(not) 
as ... as

•  Reading: Tribal Dress
•  listen for specific information
•  shop for clothes

a text about 
popular teen 
styles  in your 
country

1.10
Character 
(pp. 26-27) 

 character 
adjectives 

linkers (and, as 
well as, also, but, 
although)

 Reading: Face Reading sentences
describing your 
character 

Self-Check 1 (p. 28) 

Contents

สรปุ ประเมนิน�ำ สอน
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Vocabulary Grammar & 
Pronunciation Reading, Listening, Speaking Writing

  2MODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULE Moments in the Past  (pp. 29-50)

2.1

Difficult times 
(pp. 30-31) 

 life in the past past simple vs 
present simple  

•  Reading: Coming to America
•  narrate a story

a short 
paragraph 
about your life 
as a child and 
now 

2.2

Transport 
(pp. 32-33) 

means of 
transport

Pronunciation : -ed 
endings 

•  Reading: Travel through Time
•  listen for specific information
• buy a train ticket

sentences 
about different 
means of 
transport

2.3

Towns 
(pp. 34-35)
 

busy  towns  •   used to/past 
simple 

•   Pronunciation: 
used to

•  Reading: The City of Angels 
• compare cities then and now  

 a paragraph 
about your 
town  then and 
now

2.4
Inventions 
(pp. 36-37)
 

electrical 
devices

too/enough • read a dialogue 
•   listen for specific information
• order things on the phone

a dialogue 
buying an 
appliance 

2.5
Long ago 
(pp. 38-39) 

quantifiers •  Reading: Australian 
Aborigines

• compare lifestyles

a short 
summary

2.6

Changing 
fashion 
(pp. 40-41) 
 

clothes •  Reading: Clothes & Fashion 
•   listen for specific information
• compliment on clothes

a paragraph 
comparing 
fashion then 
and now 

2.7
Sports 
(pp. 42-43) 

sports  activities -ed and -ing 
adjectives  

• Reading: Sports Trivia
•  listen for specific information
• express feelings

a quiz about 
sports in the 
past

2.8

Holiday time 
(pp. 44-45)

holiday activities •  read a letter
• give a summary
• discuss a point of view
• invite, accept & refuse 

an informal 
email giving 
news

2.9
War memories 
(pp. 46-47) 

war • present perfect
•  has been – has 

gone

 • Reading: The day of days ...
• give a presentation

 a presentation 
on D-Day 

2.10
School days 
(pp. 48-49)

school
 

present perfect vs 
past simple

• Reading: Changing Education
•  listen for specific information

sentences 
about your 
school

Self-Check 2 (p. 50) 

สรุป ประเมนิน�ำ สอน
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Vocabulary Grammar & 
Pronunciation Reading, Listening, Speaking Writing

 3MODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULE  Disasters & Mysteries (pp. 51-72)

3.1 

Disasters 
(pp. 52-53)

natural disasters •  past continuous 
(affirmative/
negative) 

•  Pronunciation: 
-ing endings

• read diary entries 
• act out an interview

an interview 
about a natural 
disaster

3.2

Help! 
(pp. 54-55)

describing an 
event

past continuous 
(interrogative/short 
answers) 

•  read a dialogue 
•  listen for a sequence of 

events
• narrate an event

an email about 
a rescue you 
witnessed 

3.3

Breaking the law 
(pp. 56-57) 

crime past continuous vs 
past simple 

•  read newspaper articles 
•  listen and take notes
• express surprise
• summarise an event

a newspaper 
article

3.4

Encounters 
(pp. 58-59)

prepositions of 
movement 

•  Reading: Fact or Fiction?
•  listen for specific information
•  speak about an encounter you 

had with a strange creature 
•  give a presentation

a presentation 
on a strange 
creature

3.5
That hurt! 
(pp. 60-61) 

accidents when/while • read a story
•  listen for specific information 

a story about an 
accident 

3.6

Spooky! 
(pp. 62-63) 

• past perfect
•  linkers (as, 

because, and then, 
when, but, so)

•  read a dialogue 
•  give a presentation 

a summary of a 
ghost story 

3.7

Mystery zone 
(pp. 64-65) 

  reported speech 
(statements)

 •  Reading: The Mystery of the 
Bermuda Triangle

• give a presentation

a presentation 
on the mystery 
of the Bermuda 
Triangle

3.8
Story time 
(pp. 66-67) 

at the sea linkers (so, 
because, but, and )

•  read a story
•  listen for specific information
•  summarise a story

a story 

3.9

Still a mystery 
(pp. 68-69)

materials reported speech 
(questions/ 
commands/ 
requests) 

• Reading: Rapa Nui 
• give a presentation

a presentation 
on Easter Island 

3.10
 Rescue 
(pp. 70-71)

articles (a/an - the) • Reading: CAVE-IN!
• listen for specific information

a paragraph 
about a mining 
accident

Self-Check 3 (p. 72)

สรปุ ประเมนิน�ำ สอน
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Vocabulary Grammar & 
Pronunciation Reading, Listening, Speaking Writing

  4MODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULE  The Way We Live  (pp. 73-94)

4.1
Places 
(pp. 74-75)

places can/could •  reading dialogues
• listen for specific information
• make offers & requests

a short 
dialogue

4.2
Where exactly? 
(pp. 76-77) 

at the airport relatives •  read a dialogue 
 •  act out a dialogue

sentences 
using relatives

4.3

Eco-schools
(pp. 78-79)

 

school facilities modals •  Reading: The Colour of 
Education 

•  speak about school 
guidelines

a letter to your 
friend about 
schools

4.4

Notes 
(pp. 80-81)

in the 
workplace

subject/object 
pronouns - 
possessive 
determiners/
pronouns

• read short messages
• listen for specific information

a memo

4.5

Clothes 
(pp. 82-83)

 

clothing care 
symbols

question tags •  read a dialogue asking for a 
refund 

•  listen for specific information
•  make complaints and 

requests
• give a presentation

explanations of 
clothing care 
symbols

4.6

Helping out 
(pp. 84-85) 

 home duties past forms of 
modals

• read a dialogue 
•  listen for specific information
•  express criticism or 

disapproval

a note  

4.7

Eating out 
(pp. 86-87)
 

 on the menu  comparatives/
superlatives 
(revision)

•  read a dialogue at a 
restaurant 

•  listen for gist
•  order food and drinks at a 

restaurant

a menu of your 
country’s food

4.8
Films 
(pp. 88-89)

types of films the passive •  Reading: Films Go High Tech !
•  speak about films and CGI

sentences 
about films and 
CGI

4.9
Charity events 
(pp.   90-91) 

 charity 
activities
 

•  read a semi-formal letter
•  make requests

a semi-formal 
letter making a 
request

4.10

Ads 
(pp. 92-93)

so/such •  Reading: Tricks of the Trade
•  listen for specific information
• talk about ads

a paragraph
expressing your 
opinion on
how advertising
influences 
teenagers

Self-Check 4 (p. 94) 

Culture Corner & Curricular Cut (pp. 95-103)
O-NET Practice (pp. 104-108) ASEAN Corner (pp. 109-110)
Grammar Reference (pp. 111-124) Rules of Punctuation (p. 125)
American English – British English Guide (p. 126) Irregular Verbs (pp. 127-128)

สรุป ประเมนิน�ำ สอน
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ขัน้นาํ
Warm up

1.  นักเรียนแบงกลุมแนะนําตัวเอง จากนั้น

ตอบคําถามในหัวขอ Before you start 

ใหเพื่อนในกลุมฟง

  •·  Mondays are very busy days for me. 

On a typical Monday, I wake up 

early, at around 7 o’clock, brush my 

teeth and go for a jog in the park. 

Then, I come back, take a shower 

and eat/have breakfast. I go to 

school on foot. Lessons start at nine 

and finish at three. I have lunch in 

the school canteen at noon. At four 

in the afternoon, I have basketball 

practice. That lasts for two hours. 

I get home around 6:30, have a 

shower and eat dinner. I watch 

TV for an hour and then I do my 

homework. I usually go to bed at 11 

o’clock.

  •·   I don’t have much free time 

because of school and work. When 

I’m not at work or school though, 

I like to relax with a good book. 

I enjoy detective stories and spy 

novels.

2.  นักเรียนอานเนื้อหาที่ตองเรียนรวมกัน

ในหัวขอ What’s in the module?

3.  นักเรียนเปดดูเนื้อหาคราว ๆ ใน Module 1 

อยางรวดเร็ว เพื่อหาวาหัวขอที่ใหมาใน Find 

the page numbers for … อยูในหนาใด 

จากนั้นครูถามคําถาม 1-2 คําถามเกี่ยวกับ

แตละหัวขอ

Warm up

  •·  a blog entry (p. 22) 

 What is a blog? Do you have your own blog? 

   Do you read other people’s blogs? If you do, which ones?

  •·  letters asking for advice (p. 16)

  How often do you send letters/emails to friends? 

What do you write about?

  •·  a quiz (pp. 20-21) 

  Do you like doing quizzes? 

  Do you find quizzes helpful? Why?/Why not?

4. นักเรียนชวยกันระดมสมองบอกวาเราใชนํ้าทําอะไรบาง

 เกร็ดแนะครู

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจิ๊กซอว (jigsaw)  
1)  จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน

และเรียกกลุมนี้วา กลุมบานของเรา (home group)
2)  สมาชิกในกลุมบานของเราไดรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาสาระ

คนละ 1 สวน (เปรียบเสมือนไดชิ้นสวนของภาพตัดตอคนละ 1 ชิ้น) 
และหาคําตอบในประเด็นปญหาที่ผูสอนมอบหมายให

3)  สมาชิกในกลุมบานของเราแยกยายไปรวมกับสมาชิกกลุมอื่น ซึ่งไดรับ
เนื้อหาเดียวกัน ตั้งเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ (expert group) และรวมกัน
ทําความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้นอยางละเอียด แลวรวมกันอภิปราย
หาคําตอบประเด็นปญหาที่ผูสอนมอบหมายให

4)  สมาชิกกลุมผูเชี่ยวชาญกลับไปสูกลุมบานของเรา แตละคนชวยสอน
เพื่อนในกลุมใหเขาใจในสาระที่ตนไดศึกษารวมกับกลุมผูเชี่ยวชาญ
เชนนี้ สมาชิกทุกคนก็จะไดเรียนรูภาพรวมของสาระทั้งหมด

5)  ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบ แตละคนจะไดคะแนนเปนรายบุคคล 
และนําคะแนนของทุกคนในกลุมบานของเรามารวมกัน (หรือหา
คาเฉลี่ย) เปนคะแนนกลุม กลุมที่ไดคะแนนสูงสุด ไดรับรางวัล

ที่มา:  ทิศนา แขมมณี. (2552). ศาสตรการสอน องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ. พิมพครั้งที่ 10. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 เกร็ดแนะครู

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจิ๊กซอว (jigsaw)

(คูมือครู หนา T24)

Before you start …  
• What’s a typical Monday like for you?

• What do you like doing in your free time?

1MODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULEMODULE

What’s in the
 module?

Cause & Effect

Find the page numbers for …   
• a blog entry   

• letters asking for advice 

• a quiz

Learn about:
Vocabulary

• verbs related to water
• space
• annoying situations
• environmental problems
• hobbies
• the weather
• aches & pains
• future plans
• shopping for clothes
• character adjectives

Grammar

• conditional type 0
• present simple
• conditional type 1
• will
• be going to & present continuous
 (future meaning)
• the imperative 
•  linkers (both … and, too, as well (as), and, also, 

whereas, but, although)
•  comparatives/superlatives/(not) as … as

Pronunciation

• verb form of 3rd person singular

 And you can …
• present the water cycle
• give a presentation
• express annoyance
• give and react to news
• talk and write about the weather
•  ask about health, complain, express sympathy and 

give advice 
•  ask about future plans and make predictions
• shop for clothes
• write facts about water
•  write about the solar system and present it
•  write sentences about things that annoy people
•  write how to help protect the environment 
• write an email of advice
• write a dialogue giving advice
•  write a short blog entry about your life in the future
•  write a text about popular teen styles in your 

country and present it
•  write sentences describing your character
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ขัน้สอน
Presentation

1.  นักเรียนฝกออกเสียงคําศัพทใน Ex. 1a ตาม 

CD จากนั้นชวยกันบอกความหมายจากภาพ 

2.  นักเรียนฟงเสียงจาก CD ใน Ex. 1b แลว

ระบุวาเปนเสียงที่สัมพันธกับภาพใด

ใน Ex. 1a 

3.  นักเรียนทํากิจกรรมกอนการอาน โดยตอบ

คําถามใน Ex. 2a จากนั้นฟง CD และอาน

บทอานตามไปดวยเพื่อตรวจคําตอบที่เดาไว

และฝกอานเพื่อจับใจความสําคัญ

4.  นักเรียนทํา Ex. 2b ฝกอานเพื่อหาขอมูล

เฉพาะ โดยอานบทอานแบบ scanning

เพื่อหาวาตัวเลขที่ใหมากลาวถึงสิ่งใด

5.  นักเรียนทํากิจกรรมหลังการอาน โดยทํา 

Ex. 2c บอกขอมูลที่ประทับใจจากเรื่องที่อาน

คนละ 3 ขอ โดยขึ้นตนประโยคดวย

 I was amazed/suprised to learn that …

 It’s shocking to know that …

 I knew that …

  เสร็จแลวชวยกันอธิบายความหมายของ

คําศัพทในกรอบ Check these words

6.  นักเรียนฝกฝนคําศัพทจากเรื่องที่อาน

โดยเติมประโยคใน Ex. 2d หนา 9 

ดวยคําที่กําหนดให

7.  นักเรียนอานออกเสียงบทอานตาม CD 

พรอมกัน จากนั้นครูสุมเรียกนักเรียนอาน

ทีละคน

8.  นักเรียนอานกรอบ Conditional type 0 

หนา 9 Ex. 3a และชวยกันอธิบายหลักการใช

และโครงสรางของประโยคเงื่อนไขแบบ 0 

ครูยํ้าวาสามารถใช when แทน if ได เพราะ

ประโยคเงื่อนไขแบบ 0 ใชกลาวถึงขอเท็จจริง

ทั่ว ๆ ไป หรือขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร 

Presentation

 จากนั้นครูยกตัวอยางเพิ่มเติม เชน

 If/When I can’t sleep, I listen to the radio.

 Plants die if/when they don’t get enough water.

  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา conditional type 0 สามารถเรียกไดอีกอยาง

วา real conditionals

  เสร็จแลวนักเรียนอานบทอานหนา 8 อีกครั้งเพื่อหาตัวอยางประโยค

เงื่อนไขแบบ 0

9.  นักเรียนอานกรอบ Study Skills หนา 9 จากนั้นเปรียบเทียบวาใน

ภาษาไทยมีโครงสรางประโยคคลายกับประโยคเงื่อนไขแบบ 0 หรือไม

0. นักเรียนทํา Ex. 3b หนา 9 เพื่อตรวจสอบความเขาใจ1

 เกร็ดแนะครู

คําศัพทควรรู (Ex. 2a)

make up (phr v)  คิดเปน (จํานวนของสิ่งหนึ่ง)

taste (n)  รสชาติ

smell (n)  กลิ่น

gallon (n)  แกลลอน หนวยวัดของเหลว  

   (= 4.564 ลิตร)

petrol (n)  นํ้ามันรถ

poison (v)  ทําใหเปนมลพิษ

tap (n)   กอกนํ้า

drip (v)   (นํ้า) หยด

waste (v)  สิ้นเปลือง

(ดูตอในคูมือครู หนา T9)

 เกร็ดแนะครู

Water is very important – people, plants and 

animals can’t live without it. It makes up 70% 

of our planet and 70% of our bodies. Water 

has no taste, no colour and no smell, but it is 

so necessary to life. That’s not all ... 

Did you know ...

Reading

 2 a) Can we live without 
water? Why is it important 
in our lives? 

Listen and read to find 
out.

  b) Read the article. What 
  do these numbers refer to?

E   shower

  

• 70%    • 100 gallons  
• 1 gallon   • 38 litres
• 75,000 gallons     • 95%

c)  Say three things that impressed you from the text.
Which of these facts did you know?

G   rain

C   evaporate

F  sink

D   drip

A   freeze

... if you put an ice 
cube in a glass of 
water, it doesn’t 
sink, it floats? 

... if you put 1 gallon 

of petrol in a lake, it 

poisons 75,000 

gallons of water?

... if you r
emove all 

the water from a 

human brain, i
t is 

95% smaller? 

... if a
 perso

n has 
no 

food f
or a M

ONTH, they 

live, b
ut if th

ey hav
e no 

water fo
r a W

EEK, they 

don’t?
 

... if you shower for 
ten minutes, you use 
almost 100 gallons of 
water? 

... if you let the tap drip, you 
waste 38 litres per day?

1 gallon = 8 pints = 4.564 litres 

  b) Listen to the 
sounds. Which pictures 
do they match?

B   float

Precious water
 Vocabulary

Verbs related to water

 1 a) Listen and say. What are
  these verbs in your 
  language?

make up, taste, smell, gallon, petrol, lake, 

poison, tap, drip, waste, shower, remove, 

human brain, ice cube, sink, float

Check these words

8
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 เกร็ดแนะครู

การอานแบบกวาดสายตา (scanning) เปนวิธีการหาขอมูล

เฉพาะ เชน ตัวเลข วันที่ สถานที่ ชื่อคน เปนตน จะเปนขอมูล

ที่ปรากฏใหผูอานเห็นไดอยางชัดเจนในบทอาน โดยถาในคําถาม 

ถามถึงสถานที่ ก็ใหกวาดสายตาไลดูแตคําที่หมายถึงสถานที่ 

ซึ่งสวนใหญจะเปนชื่อเฉพาะ ดังนั้น ตองขึ้นตนดวยอักษรตัวใหญ

แนนอน (แตผูอานตองทราบคําศัพทพอสมควร เพราะคําที่ขึ้นตน

ดวยอักษรตัวใหญทุกตัวไมไดหมายถึงสถานที่เฉพาะทุกคํา อาจจะ

หมายถึง ชื่อคน ชื่อเมือง หรือชื่อถนน ขึ้นอยูกับความรูรอบตัวของ

แตละบุคคลดวย) 

ที่มา:  http://www.oxbridge.in.th/grammar-tips/scanning-

skimming-for-ielts

 เกร็ดแนะครู

ขัน้สอน
Practice

1.  นักเรียนทํา Ex. 4a เปลี่ยนคํากริยาในวงเล็บ

ใหอยูในรูปที่ถูกตอง เสร็จแลวฟง CD 

เพื่อตรวจคําตอบ

2.  นักเรียนแบงกลุม 4 คน ดูภาพวัฏจักรของนํ้า

ใน Ex. 4a แลวเตรียมขอมูลเพื่อออกมา

พูดนําเสนอ เมื่อหมดเวลาที่กําหนด ตัวแทน

แตละกลุมออกมาพูดนําเสนอที่หนาชั้น

Production

 นักเรียนกลุมเดิมทํา Ex. 5 แบงหนาที่ในการ

ทํางาน แลวไปคนควาขอมูลเกี่ยวกับนํ้า เมื่อได

ขอมูลแลว ใหเรียบเรียงขอมูลดังกลาวใหม 

โดยใชประโยคเงื่อนไขแบบ 0 เพื่อนําเสนอขอมูล  

ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ What do 

you do if you feel bored? เพื่อทบทวน

ประโยคเงื่อนไขแบบ 0 เสร็จแลวนักเรียนสรุป

โครงสรางและหลักการใชรวมกันอีกครั้ง

2.  นักเรียนทํา Workbook หนา 5 Ex. 1, 

หนา 9 Ex. 22 และอานทบทวนหนา 28 

เรื่อง conditional type 0 แลวทํา Ex. 1 

เปนการบาน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

 ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 

แผนฯ ที่ 1

Practice

Production

สรปุ
Wrap up

Assessment

(คูมือครู หนา T8)

  b)  Complete the sentences.

  1 If you ___________________ (heat) water to 
   above 100o Celsius, it __________________
   (evaporate).
  2 If river water ___________________ (move) 
   in the same direction for long enough, it 
   ______________ (make) valleys in the earth.
  3 If you ____________________ (not/water) a 
   plant, it _______________ (die) within days.
  4 If we ____________________ (cool) water to 
   below 0o Celsius, it _____________ (freeze).

Writing

 5  ICT   Use the Internet and/or 
other available resources to find out more 
information about water. You can use this 
key word: water. Then write three sentences 
using conditional type 0. You can use the text 
in Ex. 2 as a model.

   b)  Use the picture to present the water cycle 
to the class. 

Listening & Speaking

 4 a) Put the verbs in brackets into the correct 
tense. 

Listen and check.

 1 When the sun ____________ (be) out, it 
  ___________ (heat) the water in the oceans.
 2 When  the  sun   __________   (heat)  the  water
  in the oceans, there __________ (be) vapour.
 3 When vapour ____________ (rise) into the 
  air, it __________________ (form) clouds.
 4 When water droplets in clouds ____________ 
  (get) too heavy, it _______________ (rain).
 5 When it _____ (rain), the water ______ (go) 
  into the ground or into lakes and rivers.

Learning grammar structures 

When you learn an English grammar structure, compare it to 

the equivalent structure in your own language. This helps you 

learn it easily.

  d)  Fill in the gaps with dripping, waste, taste, 
poison, float.

  1   The tap is ___________ . Call the plumber.
  2    Don’t ________ water. Have a shower instead 

of a bath.
  3  Chemicals from the factory ________ the 

water in the lake.
  4  I can’t drink this water. It has a strange 

____________ .
  5  How can boats ___________ on water and 

not sink?

Grammar

Conditional type 0

 3 a) Study the box. Find examples in the text 
on p. 8. Is there a similar structure in your 
language?

rain
sun

clouds

vapour

ocean

lake

ground

1.1

IF-CLAUSE  MAIN CLAUSE

If/When + present simple present simple

 If/When you heat water, it boils.

Use: to express a general truth or a scientific fact. In this 

type of conditional, we can use when instead of if.

When the if-clause precedes the main clause, we use a 

comma to separate the two clauses. Compare:

 If you heat water, it boils.       Water boils if you heat it.

9

ประเมินน�ำ สอน สรุป

T9



ขัน้นาํ
Warm up

1.  นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียนและตอบ

คําถามตอไปนี้

  What is the largest planet in the solar 

system? (Jupiter)

  What is the red planet? (Mars)

  What is the smallest planet? (Mercury)

  What are the inner planets? (Mercury, 

Venus, Earth and Mars) 

  What are the outer planets? (Jupiter, 

Saturn, Uranus and Neptune)

2. นักเรียนอภิปรายคําถามตอไปนี้

  Would you like to live on another 

planet?

  Do you think that the Earth is the only 

planet with life in the universe?

ขัน้สอน
Presentation

1.  นักเรียนดูภาพดาวเคราะหตาง ๆ ในระบบ

สุริยะจักรวาล แลวฝกอานออกเสียงชื่อ

ดาวเคราะหเหลานี้ตาม CD จากนั้น

ตอบคําถามใน Ex. 1a 

2.  นักเรียนปดหนังสือเรียน แลวบอกชื่อ

ดาวเคราะหทั้ง 8 ดวง

3.  นักเรียนดูภาพดาวเสารและชวยกันบอก

คุณลักษณะพิเศษของดาวเคราะหดวงนี้ 

ครูเขียนคําตอบของนักเรียนบนกระดาน 

เสร็จแลวนักเรียนฟง CD และอานบทอาน

ตามไปดวยเพื่อตรวจคําตอบ

4.  นักเรียนอานประโยคใน Ex. 2 และขีดเสนใต

คําสําคัญ จากนั้นยอนกลับไปอานบทอาน

อยางรวดเร็วเพื่อ scan หาคําตอบ ครูยํ้าวา 

Warm up

Presentation

ในการ scan หาคําตอบ นักเรียนไมควรหาเฉพาะคําสําคัญที่

ขีดเสนใตไว แตใหมองหาคําที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกันขามกัน 

หรือการกลาวซํ้าโดยใชภาษาที่ตางออกไปกับคําสําคัญที่ขีดเสนใตไว 

5.  นักเรียนจับคูขอความใน Ex. 3a หนา 11 ใหเปนประโยคที่ถูกตอง

ตามเรื่องที่อาน 

6.  นักเรียนทํากิจกรรมหลังการอานใน Ex. 3b หนา 11 พูดบอกขอมูล

เกี่ยวกับดาวเสารที่จําได 3 ขอ

7.  นักเรียนทํา Ex. 3c หนา 11 สมมติวาเปนนักวิทยาศาสตรจาก

องคการนาซา (องคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ) แลวพูด

บรรยายลักษณะของดาวเสารจากภาพในหนา 10 ใหเพื่อนฟง  

ครูใหเวลานักเรียนในการเตรียมตัว 

8.  นักเรียนฟง CD และอานบทอานตามไปดวย จากนั้นชวยกันอธิบาย

ความหมายของคําศัพทในกรอบ Check these words จากบริบท

 เกร็ดแนะครู

คําศัพทควรรู (Ex. 1c)

gas giant (n) ดาวแกสยักษ

ring (n)   วงแหวน

core (n)    แกนโลกหรือสวนชั้นในสุดของโลก  

     ประกอบดวยธาตุเหล็กและนิกเกิล

เปนสวนใหญ มีความหนาแนนมาก

beneath (prep)  ภายใต, ขางใน

(with the) naked eyes (phr)  (ดวย) ตาเปลา

 เกร็ดแนะครู

 Gas Giant

Saturn is the second largest planet in the solar system after Jupiter. It is 766 
times the size of Earth. This means that, on a clear night, you can see it with the 

naked eye – incredible when you learn the planet is 1.2 billion kilometres away!

The planet is a gas giant because it is mostly hydrogen, although it 
may have a small rocky core. Beneath the “surface” the hydrogen 

is liquid and it is extremely hot. The atmosphere of Saturn is also 
mostly hydrogen and winds sometimes reach 1,700 kph. Saturn is 

a very active planet and it produces 2.5 times the heat it receives 
from the sun. This heat is probably the reason why the planet looks 

yellow-brown to us.

The Lord of Rings

A well-known feature of Saturn is its rings. These 
rings – just bits of ice – are less than 99 metres 
thick but spread many thousands of kilometres into 
space.

•  Planets are large, round objects
 in space that move around a star.
•  Saturn has over 60 moons and 7
 rings.

Neptune

solar system, mean, clear night, naked eye, incredible, 

gas giant, hydrogen, rocky core, beneath, atmosphere, 

reach, active planet, produce, ring, spread, space

Uranus

      Jupiter

Saturn

Space1.2

Mars

Earth

Venus

Mercury

moon

Reading

 1 a) Listen and say. How many 
  planets are there in our solar system?
  Which planet is closest to/furthest
  from the sun? 

  b) Close your books and say the planets.

  c) What is special about Saturn? 
Listen, read and check.

Check these words

 2 Which of the following are true about 
Saturn? Decide in pairs. Read and mark 
the statements T (true) or F (false).

   
  1 Saturn is the largest planet  

 in our solar system.   ____

  2 It is 1.2 billion kilometres 
   away from Earth.  ____

  3 It consists mostly of hydrogen.  ____   .
4 It doesn’t have an atmosphere.  ____

  5 Its winds are very strong.  ____   .
6 Its rings are very thin.  ____

 
 

10

สรปุ ประเมนิน�ำ น�ำ สอน

T10



ขัน้สอน
Presentation

9.  นักเรียนแบงกลุมอานกรอบ Ex. 4a แลว

ชวยกันสรุปหลักการใช present simple และ

หลักการเติม -s/-es หลังคํากริยา เสร็จแลว

หาตัวอยางประโยคที่ใช present simple 

ในบทอานหนา 10 แลวออกมาพูดนําเสนอ

0.  นักเรียนเติม -s/-es หลังคํากริยาในตาราง 

Ex. 4c จากนั้นฟง CD และระบุเสียงทาย

ของคํากริยาวาเปนเสียง /s/, /z/ หรือ /Iz/

Practice

1.  ครูอธิบายคําศัพทในกรอบ Check these 

words ใน Ex. 4b 

  zero gravity (สภาวะไรนํ้าหนัก), affect 

(มีผลกระทบ), rinseless shampoo 

(ยาสระผมแบบที่ไมตองใชนํ้าลาง), crew 

(ลูกเรือ), mid-deck (พื้นที่สวนกลางของ

ยานอวกาศ ซึ่งจะมีครัว หองนํ้า ที่นอน 

และสิ่งของที่จําเปนในการดํารงชีพในภาวะ

ไรนํ้าหนัก)

  จากนั้นใหนักเรียนเปลี่ยนคํากริยาในวงเล็บ

ใหอยูในรูป present simple ที่ถูกตอง

2.  นักเรียนจับคูกัน ครูแจกชุดคําถาม A และ B 

ใหแตละคู โดย download ใบงาน 

Grammar Discussion Practice “Present 

Simple” จากเว็บไซต https://www.

allthingsgrammar.com/present-simple.html

  จากนั้นนักเรียนผลัดกันพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับ

กิจวัตรประจําวันโดยใชคําถามที่ตนเองไดรับ 

  เสร็จแลวครูสุมเรียกนักเรียนพูดรายงาน

กิจวัตรประจําวันของเพื่อน

Production

 นักเรียนแบงกลุม 4 คน ทํา Ex. 5 คนควา

Presentation

1

Practice

Production

ขอมูลเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาล (solar system) จากนั้นเขียนนําเสนอ

ขอมูลของดาวเคราะหแตละดวงในระบบสุริยะจักรวาล 

ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนเลนเกม Noughts and Crosses โดยแตละกลุมผลัดกันพูด

บอกขอเท็จจริงทั่ว ๆ ไป หรือขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร ถาพูด

ไดถูกตอง จะมีสิทธิ์ทําเครื่องหมาย O หรือ X กลุมที่ทําเครื่องหมาย

ไดครบ 3 ชองติดกันกอนในแนวใดก็ไดเปนกลุมที่ชนะ

2.  นักเรียนทํา Workbook หนา 5 Exs. 2-3 และอานทบทวนหนา 30 

เรื่อง present simple แลวทําหนา 31 Exs. 1-2 เปนการบาน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

 ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 3

สรปุ
Wrap up

Assessment

 เกร็ดแนะครู

เทคนิคการอานและจับคูประโยคใหสมบูรณ 

1)  อานขอความสวนแรกและขีดเสนใตคําสําคัญ 

2)  เดาสวนทายของแตละขอความกอนที่จะอานขอความสวนหลัง

3)  อานขอความสวนหลังอยางรวดเร็ว เพื่อมองหาคําที่ชวย

ในการตอบ เชน ไวยากรณ คําที่มักใชรวมกัน และความหมาย

ของประโยค จากนั้นกําจัดขอความที่ไมใชคําตอบแนนอน 

แลวจับคูขอความที่คิดวาเปนไปได โดยอาจจับคูไดมากกวา 

1 ขอความ

4)  อานบทอานเพื่อ scan หาคําสําคัญในขอความสวนแรก หรือ

คําที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกันขามกัน การกลาวซํ้าโดย

ใชภาษาที่ตางออกไปจากคําสําคัญที่ขีดเสนใตไว เมื่อพบแลว

ใหทําความเขาใจเนื้อหาในสวนนั้น แลวจับคูขอความที่เหลือ

  (ดูตอในคูมือครู หนา T58)

 เกร็ดแนะครู

1.1
  b) Put the verbs 

in brackets into 
the present 
simple.

Writing

 5  ICT   Prepare a presentation on
our solar system. Collect information and write a 
few sentences about each planet. Use these 
key words: solar system. Present the 
information to the class.

 3 a) Read the text again and match the 
sentences (1-5) in column A to the 

  sentences (a-e) in column B.

    A 

  If there are no

   clouds in the sky 

after dark,

   If you take  

away the rock,

   If you look deep  

inside the planet,

  If a spacecraft

   travels to Saturn,

  If we compare 

   Saturn to other 

planets,

1

2

3

4

5

  b) Say three facts about Saturn.

  c) Imagine you are a scientist at 
NASA. You are looking at pictures of Saturn. 
In three minutes, write what you can see. 
Tell your partner.

Spelling & Pronunciation 

Verb form of 3rd person 
singular

  c) Write the verb form of 3rd person singular. 
Listen and tick (✓). Listen and repeat. 

What are the rules?

/s/ /z/ /Ιz/
1 play  

2  look 
3 travel 
4 compare
5  exist
6 study
7 get
8 pass

1 Astronauts ________________ (live) without daily 

 luxuries such as hot showers.

2 They _________________ (not/have) much free 

 time.

3  Zero gravity ______________ (affect) their health.

4 If an astronaut _________________________ 

  (not/exercise) daily, he won’t be able to walk 

when he ________ (come) back to Earth.

5 Astronauts __________________ (wash) their  

 hair with a rinseless shampoo.

6 The crew _______________ (eat), 

 _____________ (play), ____________ 

 (sleep) and ______________ 

 (have) baths in the 

 mid-deck.

We use the present simple for: 

• facts: The sun rises in the east. It doesn’t rise in the 

west.

• habits/routines: Astronauts usually sleep 8 hours a day 

after a 16-hour work day. They take sponge baths daily. 

Do they exercise regularly? Yes, they do.

• timetables: The space museum opens at 9 am every 

weekday.

Spelling rules

•   most verbs + -s I sleep – he sleeps

•   verbs in -ss, -sh, -ch, -x, -o + -es I miss – he misses

•   consonant + y + -ies I study – he studies

•   vowel + y + -s I play – he plays

Grammar

Present simple

 4 a) Read the box. List all present simple 
forms in the text on p. 10. Which uses of the 
present simple can you find? 

zero gravity, affect, rinseless 

shampoo, crew, have a bath, 

mid-deck

LIVING ON A SPACE STATION

1.2
Check these words

B

 a …   you see hot 

  hydrogen.

 b …   it takes many 

  years to get there.

 c …   only Jupiter is 

  bigger.

 d …   the main body  

  of Saturn is just 

  hydrogen.

 e …   you don’t need  

  a telescope to see  

  Saturn.
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ขัน้นาํ
Warm up

 นักเรียนแบงกลุม อภิปรายเกี่ยวกับมารยาท

ที่พึงปฏิบัติที่บาน โรงเรียน และสถานที่

สาธารณะตาง ๆ เชน โรงภาพยนตร หองสมุด  

We shouldn’t talk loudly in the library. 

We shouldn’t use mobile phones in the 

cinema.

ขัน้สอน
Pre-reading

1.  นักเรียนอานออกเสียงวลีใน Ex. 1 ตาม CD 

และชวยกันอธิบายความหมายจากภาพ 

จากนั้นนักเรียนอภิปรายวาพฤติกรรมใดที่

คิดวานารําคาญที่สุด โดยใช get + angry 

(โกรธ)/upset (อารมณเสีย)/frustrated 

(คับของใจ)/disgusted (รังเกียจ) 

2. ครูสอนคําศัพทกอนการอาน

Reading

1.  นักเรียนทํา Ex. 2a ฝกอานเพื่อระบุ

หัวขอเรื่อง โดยอานบทพูดโตตอบแรกและ

สุดทายในบทสนทนา แลวเดาวาบทสนทนา

นาจะเกี่ยวของกับเรื่องอะไร จากนั้น

นักเรียนฟง CD และอานบทสนทนา

ตามไปดวยเพื่อตรวจคําตอบ  

2. นักเรียนตอบคําถามใน Ex. 2b

Post-reading

1.  นักเรียนอานประโยคใน Ex. 2c หนา 13 

จากนั้นยอนกลับไปอานบทสนทนาเพื่อหา

ประโยคที่มีความหมายคลายกัน

2.  นักเรียนอานบทสนทนาตาม CD และ

ชวยกันอธิบายความหมายของคําศัพท

ในกรอบ Check these words

3.  นักเรียนอานบทสนทนาใน Ex. 3a หนา 13 

Warm up

Pre-reading

Reading

Post-reading

ตาม CD แลวบอกสิ่งที่ทําให Jack รูสึกรําคาญใจ 

4.  ครูสอนสํานวนภาษาในตาราง Ex. 3b หนา 13 จากนั้นใหนักเรียน 

3-5 คน พูดแสดงความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับครู เชน

 T:   It frustrates me when somebody talks during films.

 S1: I know how you feel.

  เสร็จแลวนักเรียนจับคูฝกพูดสนทนากัน โดยแสดงสีหนาทาทาง

ประกอบใหเหมาะสมดวย

ขัน้สรปุ
Wrap up

 นักเรียนสรุปสํานวนภาษาที่เรียนและสังเกตการใชคําบุพบทในสํานวน

เหลานี้ จากนั้นทํา Workbook หนา 5 Exs. 4-5  

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 4

สรปุ
Wrap up

Assessment

 เกร็ดแนะครู

คําศัพทควรรู (Ex. 2a)

typical (of) (adj) เปนปกติ, เปนพฤติกรรมที่คาดไว

rumble (v)  (ทอง) รอง

get on sb’s nerves (idm)  ทําใหรําคาญ

go for sb/sth (phr v)  ไปเอาและนํากลับมา

break (v)         เลิก  

put sb off (phr v)   ทําใหรูสึกไมชอบหรือ

    ไมตองการทําบางสิ่ง

ครูอธิบายวา put sb/sth off ยังมีความหมายวา เลื่อน (delay) 

ใหนักเรียนระมัดระวังในการใช

 เกร็ดแนะครู

chew gum

bite nails

be bossy

2

3
4

Vocabulary

Annoying situations
 1 Listen and repeat. Which of the 

habits in the pictures do you find 
most annoying? Use the adjectives: 
angry, upset, frustrated, disgusted.

   I get really angry when somebody is 
late for an appointment.

have bad 

table manners

talk during films

be late for an 

appointment

7

Kylie: Hi, Frank! Sorry I’m late. 

 Frank: Typical of you, Kylie. You’re never on time. 
  I’m always the one waiting for you.

 Kylie: Sorry, I know how much it upsets you. 
  Anyway, I’m starving!

 Frank: Yes, me too! That chicken looks good.

 Kylie: Yes, it does! Let’s go for that.

 Frank: Great. Oh, no! Look at that boy eating 
  spaghetti. He has it all over his face and 
  clothes.

 Kylie: I don’t want to look. If I see someone eat 
  like that, I feel ill.

 Frank: Some people just have no table manners! 
  You know, what really puts me off is people 
  biting their nails, like that girl in the corner.

 Kylie: Oh, come on. Lots of people do that. I don’t 
  mind that. What gets on my nerves is 
  people chewing gum with their mouths 
  open. It’s really awful. Like what you’re 
  doing now, Frank!

 Frank: Oops! Sorry. Bad habits are hard to break. 
  If I do that again, just tell me. OK?

 Kylie: Oh, don’t worry, I will! Now, how about 
  ordering some food? My stomach is 
  rumbling.

 Frank: Mine too.

be a noisy neighbour

8 9

drop litter in 

the street

talk loudly on 

your mobile 
phone

6

  b) Read the dialogue and answer the questions. 

  1 Who seems to be a patient person?
  2 Who gets easily put off?
  3 Which things annoy each person?

Listening & Reading

 2 a) You are going to read a dialogue between two 
friends. Read the first and the last exchanges. 
What is the dialogue about?

  Listen, read and check. 

1

5

typical of, upset you, I’m starving, 

go for it, put me off, get on my nerves, 

hard to break, stomach is rumbling

Check these wordsBad habits1.3
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ขัน้นาํ
Warm up

1.  นักเรียนผลัดกันพูดบอกสิ่งที่ทําใหตนเอง

รําคาญใจ 

2.  ครูแจกประโยคจากบทสนทนา หนา 12 

แลวเปด CD ใหนักเรียนฟงและเรียงใหเปน

บทสนทนาที่ถูกตอง 

ขัน้สอน
Pre-listening

1.  นักเรียนทบทวนสํานวนภาษาใน Ex. 3b 

จากนั้นจับคูสนทนากัน

2.  ครูอธิบายวา ใน Ex. 4 นักเรียนจะไดฟง

บทสนทนาระหวาง Alex กับ Sarah เกี่ยวกับ

สิ่งที่พวกเขาและเพื่อน ๆ รําคาญใจ แลวจับคู

ชื่อบุคคลกับพฤติกรรมที่พวกเขารําคาญใจ 

3.  ครูสอนคําศัพทกอนการฟง เชน constantly 

(เสมอ, ไมรูจักหยุด), messy (ยุงเหยิง), bossy 

(เจาก้ีเจาการ) จากนัน้อธบิายวา Ex. 4 เปนการ

ฟงเพื่อหาขอมูลเฉพาะ ซึ่งการฟงลักษณะนี้ 

นักเรียนไมจําเปนตองฟงออกทุกคํา แตเนน

ฟงเพื่อหาขอมูลที่ตองการ ตอมานักเรียน

อานวลี a-h และขีดเสนใตคําสําคัญ 

Listening

นักเรียนฟง CD 2-3 ครั้ง และทํา Ex. 4

Post-listening

1.  ครูติด Tapescript ของ Ex. 4 บนกระดาน

และเปด CD ใหนักเรียนฟงเพื่อตรวจคําตอบ

  เสร็จแลวนักเรียนพูดบอกสิ่งที่แตละบุคคล

ในบทสนทนารูสึกรําคาญใจ

2.  ครูยกตัวอยางประโยคเงื่อนไขแบบ 0 เชน

  Sally gets really angry if/when her sister 

wears her clothes.

Warm up

Pre-listening

Listening

Post-listening

 นักเรียนแบงกลุม คนควาขอมูลเกี่ยวกับมารยาททางสังคม

ของคนอังกฤษหรือคนอเมริกัน แลวเปรียบเทียบกับของคนไทย 

ครูแนะนําคําสําคัญที่ใชในการคนหาขอมูล เชน social etiquette 

หรือ cultural etiquette + ชื่อประเทศ แลวนําเสนอขอมูล

ในรูปแบบของโปสเตอร

กิจกรรม ทาทาย
  นักเรียนชวยกันบอกโครงสรางและหลักการใช จากนั้นทํา Ex. 5a 

เมื่อเฉลยคําตอบแลว นักเรียนระบุวาประโยคใดใน Ex. 5a ที่เปนจริง

สําหรับตนเองและบอกเพื่อน

3.  นักเรียนแตงประโยคเกี่ยวกับสิ่งที่ทําใหสมาชิกในครอบครัวรูสึก

รําคาญใจ โดยใชประโยคเงื่อนไขแบบ 0 เสร็จแลวอานประโยค

ใหเพื่อนฟง

ขัน้สรปุ
Wrap up

นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนและอภิปรายถึงความสําคัญของการปฏิบัติตาม

มารยาททางสังคม

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 5

สรปุ
Wrap up

Assessment

 Sarah

 Alex  

 Brad

 Michael

 Lincoln

1 f

2

3

4

5

People

Grammar

Conditional type 0

 5 a) Match the items in column A with those in column B in 
order to make the correct conditional type 0 sentences, as in 
the example.

Everyday English

Expressing annoyance

 3 a) Listen and read the 
dialogue. What annoys Jack? 

 Mike: It really annoys me
  when somebody is late 
  for an appointment.
 Jack: Me too. 

  b)  Act out similar 
dialogues. Use the phrases in 
the box. You can use ideas from 
Ex. 1 as well as your own ideas.

Expressing 
annoyance

Agreeing/ 
Disagreeing

•  It (really)
annoys me 
when …  

•  It frustrates me 
when …  

• I hate …

• I can’t stand …   

•  I know how    
you feel. 

• Me too.

•  You can’t be   
serious! 

•  Really? I don’t 
mind it at all.

Listening & Speaking

 4 Listen to Alex and Sarah talking about things that annoy 
them and their friends. Which thing annoys each person? 
Listen and match. Then say.

 If Laura goes (go) to bed late, 

  If my baby niece __________ 

(not/eat) every three hours,  

 If Sarah ____________ (have) 

  a bath in the evening,

 If people _________________   

  (laugh) at me,

 If people __________ (cough)   

  without covering their mouths,

  If Lisa ____________ (meet) 

 new people,

 If I ______________ (stand) 

  in a long queue, 

 If I ___________ (work) out,

1 d

2

3

4

5

6

7

8

  Which of these sentences are true about you? Tell the class.

A

a messy people

b noisy neighbours

c people who bite their nails

d screaming babies

e people with bad table manners

f bossy people

g people who are always late

h people talking during films

Writing
  b) Think of a member of your family. Write five things that 

annoy him/her. Tell the class.

  If my brother is outside and it starts raining, he gets frustrated.
  If my brother goes to bed late, he’s in a bad mood the next day.

  c) Find sentences in the 
dialogue which mean the 
following:

  • You do that all the time.
  • I know it really annoys you.
  • I’m very hungry!
  • I think it’s disgusting.
  • It doesn’t bother me.
  • What annoys me …  
  • You bet I will.

B
a  I ______ (sleep) well.
b  she _________  (feel) 
  relaxed afterwards.
c  it _______________  
  (disgust) me.
d  she wakes (wake) up 
  in a bad mood.
e  she _________  (cry).
f  I ____________ (get) 
  bothered very quickly.
g  I ___________  (feel) 
  embarrassed.
h  she __________  (be) 
  usually quiet and shy.

Annoying habits

Sarah gets annoyed
with bossy people.

1.3
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 เกร็ดแนะครู

คําศัพทควรรู (Ex. 1)

smog (n)     หมอกควัน

deforestation (n)   การตัดไมทําลายปา

animal extinction (n)   การสูญพันธุของสัตว

erosion (n)     การกัดกรอน, การกัดเซาะ 

คํานามที่ลงทายดวย -tion พยางคที่ลงเสียงหนักในคํา คือ 

พยางคหนา -tion เชน 

 deforestation    extinction 

 erosion     population 

สวน -tion ซึ่งไมไดรับการลงเสียงหนัก เสียงสระจะเปนเสียง 

schwa /´/

(ดูตอในคูมือครู หนา T20)

 เกร็ดแนะครู

ขัน้นาํ
Warm up

1.  นักเรียนอธิบายความหมายของ SOS จากนั้น

ครูอธิบายวา เปนสัญญาณหรือขอความที่เรือ

หรือเครื่องบินสงออกมาเพื่อขอความชวยเหลือ

ในปจจุบันยังใชขอความชวยเหลือในกรณี

อื่น ๆ ดวย เชน The hospital sent out an 

SOS for extra blood supplies.

2.  นักเรียนระดมสมองบอกปญหาสิ่งแวดลอม

ขัน้สอน
Pre-reading

1.  นักเรียนอานออกเสียงคํา/วลีใน Ex. 1 ตาม 

CD และชวยกันอธิบายความหมายจากภาพ 

จากนั้นผลัดกันบอกปญหาสิ่งแวดลอม

ที่เปนปญหารายแรงที่สุดในประเทศไทย

2.  ครูสอนคําศัพทกอนการอาน เชน acid rain 

(ฝนกรด), landfill site (ที่ฝงกลบขยะ), 

under threat (ภายใตการคุกคาม)

Reading

1.  นักเรียนทํา Ex. 2a อานเพื่อระบุหัวขอเรื่อง 

โดยอานประโยคแรกของแตละยอหนา 

เพื่อหาวาแตละยอหนาเกี่ยวของกับปญหา

สิ่งแวดลอมใด ครูอธิบายวาใจความสําคัญ

มักจะอยูที่บรรทัดแรกของแตละยอหนา 

2.  นักเรียนฟง CD และอานบทอานตามไปดวย 

เพื่อตรวจคําตอบใน Ex. 2a

3.  นักเรียนอานขอความใน Ex. 2b และขีด

เสนใตคําสําคัญ จากนั้นอานบทอานเพื่อ 

scan หาคําตอบ เมื่อเขียนคําตอบแลว ให

ตรวจสอบความถูกตองในเรื่องไวยากรณดวย

4.  นกัเรียนอานกรอบ Study Skills แลวทาํ Ex. 2c 

Post-reading

1.  นักเรียนอานบทอานตาม CD พรอมกัน 

จากนั้นครูสุมเรียกนักเรียนอานคนละ 

Warm up

Pre-reading

Reading

Post-reading

1 ประโยค และชวยกันอธิบายความหมายของคําศัพทในกรอบ 

Check these words จากบริบท

2.  นักเรียนทํา Ex. 6b หนา 15 พูดแสดงความคิดเห็นวาปญหา

สิ่งแวดลอมใดที่นักเรียนคิดวารายแรงที่สุด พรอมทั้งบอกเหตุผล

3.  นักเรียนแบงกลุม 4 คน ทํา Ex. 6c หนา 15 คนควาขอมูลเกี่ยวกับ

วิธีชวยรักษาสิ่งแวดลอมและออกมาพูดนําเสนอในคาบเรียนถัดไป

ขัน้สรปุ
Wrap up

 นักเรียนทํา Ex. 6a หนา 15 พูดบอกสิ่งที่จําไดจากบทอาน จากนั้นทํา 

Workbook หนา 6 Exs. 6-7   

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 6

สรปุ
Wrap up

Assessment

  b) Read the text and complete the 
sentences.

  1 Trees are important because ____ 
    ___________________________ .

  2 We need plants to _____________ 
    ___________________________ .
  3 Smoke from factories __________ 
    ___________________________ .

  4 We need to recycle or else ___  
  ___________________________ .

  5  We need to produce more food 
because  _____________________.

1

3

4

5

6

2

• Every year, we destroy an 
area of forest larger than the Netherlands. 

Trees provide oxygen and homes to many 
different species. If we continue cutting down forests, 

we’ll also lose plants that we can use to make medicine.

• Factories pollute the air with smoke and the sea with 
chemicals. Acid rain falls from the skies and sea life is under

threat. If factories don’t stop polluting the environment, fresh air
and clean water will be things of the past.

• The average family throws away 2 tons of rubbish every year. That’s 
about the weight of an elephant! If we don’t recycle more, all the
landfill sites will be full and we’ll soon have nowhere to dump all 
that rubbish.

• Four babies are born every second. The global population 
will be 9 billion by 2042. If we want to feed everyone, 

we ’ll have to produce 70% more food. Unless 
food production increases, many more 

people will go hungry.

We need to act now!

Reading & Listening

 2 a) Read the first sentence 
  in each paragraph. Which 

environmental problem
is each about? 

  Listen, read 
and check.

Identifying author’s purpose

Authors write to entertain, to persuade or to inform people. When we read, it 

is important for us to understand the author’s purpose so that we understand 

the text better.

 3 Choose the correct word.

  1 Rainforests provide/produce us with timber.

  2 A lot of animals are under danger/threat of extinction.

  3 Sorting our rubbish helps local landfill sights/sites.

  4 We should help to feed/supply the world’s hungry children.

  5 Food production needs to advance/increase to meet the 

   needs of the world’s growing population.

destroy, area, provide, species, lose, pollute, smoke, acid rain, 

under threat, throw away, recycle, landfill site, dump, global 

population, feed, production, increase, go hungry, act

Check these words

Our planet
Vocabulary

Environmental problems

 1   Listen and repeat. Which of these 
environmental problems is/are the 
most serious in your country?

   Rubbish is the most serious problem 
in my country.

1.4

c)   What is the author’s purpose? 

population growth

smog

deforestation

rubbish

erosion

animal extinction
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ขัน้นาํ
Warm up

 นักเรียนเลนเกม Invisible Man เพื่อทบทวน

คําศัพทที่เรียนเมื่อคาบที่แลว

ขัน้สอน
Presentation

1.  เขียนประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 บนกระดาน 
ใหนักเรียนแบงกลุมชวยกันวิเคราะห
โครงสรางและหลักการใช เสร็จแลวนักเรียน
อานกรอบ Ex. 5a เพื่อตรวจคําตอบ ครูชวย
อธิบายเพิ่มเติมและอธิบายการใช unless 
(= if not) 

2.  นักเรียนอานบทอานหนา 14 ตาม CD 
จากนั้นชวยกันหาประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1

3.  นักเรียนชวยกันอธิบายความหมายของ
คําศัพทในกรอบ Check these words 
ใน Ex. 5b โดยเปดพจนานุกรมได

Practice

 นักเรียนทํา Ex. 5b และอภิปรายคําถาม
ตอไปนี้ Unless we stop cutting down trees, 
what will happen? พรอมบอกเหตุผล

Presentation

1.  ครูเขียนบทสนทนาบนกระดาน ใหนักเรียน
ขีดเสนใตสํานวนภาษาที่ใชบอกและตอบรับ
ขาว จากนั้นครูสอนสํานวนภาษาเพิ่มเติม  

2.  นักเรียนอานขาวใน Ex. 4 แลวครูชวยอธิบาย
คําศัพทยาก เชน biodegrade (ยอยสลาย
ตามธรรมชาติ)  

Practice

 นักเรียนจับคูฝกพูดบอกและตอบรับขาว

ใน Ex. 4

Production

1.  นักเรียนแตละคูผลัดกันพูดบอกและตอบรับ
ขาวจากพาดหัวขาวที่ครูแจก เชน

Warm up

Presentation

Practice

Presentation

Practice

Production

 A:  Listen to this! A blood test could detect Alzheimer’s up to 
16 years before symptoms begin.

 B: That’s unbelievable.
2.  นักเรียนจับคูกัน ครูแจกชุดคําถาม A และ B ใหแตละคู 

โดย download ใบงาน Grammar Discussion Practice 
“First Conditional” จาก https://www.allthingsgrammar.com/

first-conditional.html

ขัน้สรปุ
Wrap up

 นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนและอานทบทวน Workbook หนา 28 
เรื่อง conditional type 1 แลวทําหนา 28-29 Exs. 2-6 เปนการบาน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

 ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 7

สรปุ
Wrap up

Assessment

 ส่ือ Digital

 ครูเขาไปหาหัวขอขาวหรือแนะนําใหนักเรียนไปหามาลวงหนา
จากเว็บไซตขาวสําหรับเด็กตอไปนี้ 
• https://www.newsweek.com/topic/kids
• https://edition.cnn.com/cnn10

 ส่ือ Digital

 เกร็ดแนะครู

 การเขียนพาดหัวขาว จะใชไวยากรณที่แตกตางจากการเขียน
ทั่ว ๆ ไป ดังนี้
1)  มักจะละคําที่ไมจําเปน เชน article (a, an, the) และ 

verb to be
2) ใช past simple กลาวถึงอดีต
3) ใช to-infinitive กลาวถึงอนาคต
4) มักใช active voice                    (ดูตอในคูมือครู หนา T29)

 เกร็ดแนะครู

Everyday English

Giving/Reacting to news

 4  Read the example. Use the language 
in the box and the facts below to act out 
similar exchanges.

Giving news Reacting to news

• You won’t
 believe this!
• Listen to this!
• Did you
 know that
 …  ?

• Oh, how
 awful …  
• Oh, no!
• Is that true?
•  Are you
 serious?

•  That’s
unbelievable.

• That’s terrible.
• That’s a pity!
• That’s a
 shame.

 A: You won’t believe this. A leaky toilet can 
  waste 340,000 litres of water every year.
 B: Are you serious?

Grammar

Conditional type 1

 5 a) Read the box. Find examples in the text. 
When do we use conditional type 1?

Speaking & Writing

 6 a) In three minutes, write three things you 
remember from the text. Then tell your 
partner.

  b) In your opinion, which 
environmental issue is the most serious? 
Why? In three minutes, write a few sentences 
on the topic. Read them to the class.

A leaky toilet can waste 340,000 litres

of water every year.

At least 30 million acres of rainforest are
 lost a year.

Less than 1% of Chinese cities have clean air.

People cut down more than 3 billion trees a year.

It takes 450 years for a plastic bottle to biodegrade.

  b) Explain the words in the Check these words 
box. Then complete the sentences with the 
correct form of 
the verbs in 
brackets.

 1 If deforestation  _________________  (continue)

  at the current rate, the rainforests  ________
  (disappear).

 2 If we  _______________________  (recycle) one

  aluminium can, we  ______________  (have)

  enough energy to run a TV for three hours.

 3 Unless we  _________________ (do) more to

  help the environment, many endangered species  
     _____________________  (become) extinct.

 4 Sea levels _______________ (rise) rapidly if

  the polar ice caps  _______________  (melt).

 5 Unless we  _______________  (act) now, we

    __________ (not/have) fresh air in the future.

 6 Many birds ___________ (lose) their habitats

  unless we  ________  (stop) cutting down trees.

current rate, become extinct, 

rise, rapidly, melt, habitat, lose

Check these words

1.4

If + present simple  will + base form of the main verb

If we keep cutting down trees, animals will lose their 

habitat.

Use: to talk about a possible situation in the present or future.

Animals will lose their habitat if we keep cutting down trees.

Note: Unless = If not 

Compare the examples

Unless we stop cutting down trees, animals will lose their 

habitats.

If we don’t stop cutting down trees, ...

c)  ICT  

Use the Internet 
and/or other 
available 
resources to 
prepare a 
presentation on  
ways to help 
protect the 
environment. 
Use these key 
words:
help the 
environment.
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 เกร็ดแนะครู

•  คําศัพทควรรู (Ex. 2a)
 stiff (adj) (กลามเนื้อ) ตึง
 sore (adj)  เจ็บ โดยมักจะมีสีแดงเนื่องจากติดเชื้อหรือ

กลามเนื้อใชงานมากเกินไป (= painful) 
 work out (phr v)    ออกกําลังกาย
 packed lunch (n)  อาหารซึ่งเตรียมจากบานเพื่อนําไป

รับประทานที่โรงเรียน/ที่ทํางาน 
มักประกอบไปดวยแซนดวิช ผลไม

 put on (phr v)   (นํ้าหนัก) เพิ่ม

•  time clauses ที่ขึ้นตนดวย while, before, after, until, when, if
ถึงแมวาจะกลาวถึงอนาคต แตจะใช present simple แทน เชน

  Jane will look after our cats while we’re away next week.
   Before I leave home, I will turn off the light.
 I’ll call you after the party is over.
 My mum will stay with our children until we arrive.
 I’ll call you when I reach Brazil.

If I stay up late at night, I will get tired the next day.

 เกร็ดแนะครู

ขัน้นาํ
Warm up

1.  นักเรียนระดมสมองบอกงานอดิเรกและ

กิจกรรมในเวลาวางใหไดมากที่สุด

2.  ทบทวนการใช go/do รวมกับกีฬา/กิจกรรม 

  -  go + กิจกรรมที่ลงทายดวย -ing ยกเวน 

boxing, kickboxing

  -  do + ศิลปะปองกันตัว, กิจกรรมเพื่อการ

พักผอน กีฬาที่เลนตามลําพัง ไมใชลูกบอล 

ขัน้สอน
Pre-reading

1.  นักเรียนระบุคําศัพทใน Ex. 1 ที่ใชกับ go 

และ do จากนั้นฟง CD เพื่อตรวจคําตอบ

และฟงอีกครั้งเพื่อฝกอานออกเสียง ครูยํ้า

ใหนักเรียนออกเสียงคําวา yoga /"j´Ug´/ 

ใหถูกตอง ครูอธิบายเพิ่มเติมวา capoeira 

เปนศิลปะการตอสูรูปแบบหนึ่งของบราซิล 

ซึ่งผสมผสานการเตนกับศิลปะการปองกันตัว

(martial arts)

2.  นักเรียนตอบคําถาม What’s your favourite 

hobby? How often do you do it? 

ใน Ex. 1

3.  ครูสอนคําศัพทกอนการอาน

Reading

นักเรียนทํา Ex. 2a เพื่อฝกอานจับใจความ

สําคัญและหาขอมูลเฉพาะ โดยจับคูจดหมาย

ที่ใหมา แลวฟง CD เพื่อตรวจคําตอบ จากนั้น

ตอบคําถาม What is each person’s 

problem? What is the expert’s advice?

Post-reading

1.  นักเรียนแบงเปน 4 กลุม อานจดหมาย

ตาม CD กลุมละ 1 ฉบับ 

2.  นักเรียนแบงกลุม 4-5 คน แลวครูแจกบัตร

คําศัพทในกรอบ Check these words กับ

Warm up

Pre-reading

Reading

Post-reading

แถบความหมายภาษาอังกฤษ ใหแตละกลุมชวยกันจับคูและบอก

ความหมายในภาษาไทย เสร็จแลวทํา Ex. 2b หนา 17

3.  นักเรียนกลุมเดิมชวยกันอธิบายหลักการใชและโครงสรางประโยคของ 

will ใน Ex. 3a หนา 17 เสร็จแลวหาตัวอยางประโยคของ will 

ในจดหมายหนา 16 และทํา Ex. 3b

ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแกปญหาวิธีอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ

ในจดหมายที่อาน

2.  นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียน แลวทํา Workbook หนา 6 Ex. 8 และอาน

ทบทวนหนา 30 เรื่อง will แลวทําหนา 31 Exs. 3-4 เปนการบาน  

ขัน้ประเมนิ
Assessment

 ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 8

สรปุ
Wrap up

Assessment

horse riding divingathletics

1 2 3

capoeira yoga karate 

8 97

4 5 6

bowling aerobics gymnastics

12

kickboxing

10 11

windsurfing mountain biking

Reading

 2 a) Read the letters (1-2) asking a fitness 
expert for advice. Match each letter to the 
correct response (A-B).  

  Listen and check. What is each person’s 
problem? What is the expert’s advice?

 I spend a lot of time studying

and working at my computer. I’m 

starting to develop a problem with my

neck and back. After a few hours of 

sitting, I’m very stiff and sore. I’d like to

do some type of exercise that isn’t too

tiring. Will you please suggest an 

activity I could do at home?

Amanda

2

The

Expert 
advises ...

 I’m a very busy person and 

I don’t have time for exercise. I sit 

at a desk all day and I only have 

30 minutes for lunch. I usually eat 

something quick, like a burger and 

chips. I know if I keep following this 

routine, I will gain a lot of weight. 

What should I do?
Rick

1

chips, keep following, routine, gain weight, develop a 

problem, neck, back, stiff, sore, suggest, try, work out, 

strengthen, packed lunch

Check these words

  The first thing you will have to do is start 

making better food choices. If you can’t order a 

healthy lunch, then you will have to bring your 

own packed lunch. Exercise is important for 

many reasons. If you eat healthily and exercise 

30 minutes a day, you’ll have more energy and 

you won’t put on weight.

  My advice would be to try yoga. If you 

want to work out at home, you can find a 

number of excellent DVDs that will teach you 

the basics. Yoga will help you strengthen your 

body, and it will make you calmer and more 

relaxed. Give it a try, I promise you’ll love it!

A

B

Be active
Vocabulary

Hobbies

 1 Say as many hobbies and activities as you 
can think of. Then list the activities (1-12) 
under the headings.  

                         Go        Do

  Listen and check. What’s your favourite
hobby? How often do you do it? 

1.5
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 เกร็ดแนะครู

การใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่ดี ควรมีความชัดเจน 

เฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น เขาใจงาย ทันเวลา และสรางใหเกิด

ความรูสึกที่ดี (ติเพื่อกอ) เชน แทนที่จะใหขอมูลยอนกลับวา 

Great work. หรือ Well done. ควรระบุประเด็นที่ดีและประเด็น

ที่ควรปรับปรุงที่เฉพาะเจาะจง เชน You have written a good 

introduction to your story. Now can you think how you can 

make the description of the main character more striking?

 เกร็ดแนะครู

ขัน้นาํ
Warm up

 นักเรียนฟงเพลง Marry Me ของ Jason 

Derulo จาก www.youtube.com และแปล

เนื้อเพลงทอนที่ใช will 

ขัน้สอน
Pre-writing

1.  นักเรียนอานขอความใน Ex. 4a และชวยกัน

บอกวา Todd มีปญหาอะไร

2.  ครูอธิบายวา ใน Ex. 4b นักเรียนจะไดฟง

บทสนทนาที่ Todd ปรึกษาปญหากับเพื่อน

ชือ่ John จากน้ันครสูอนคําศพัท เชน be/get 

used to (เคยชิน = be familiar with), 

used to (เคย) แลวทบทวนสํานวนภาษา

ที่ใชในการใหคําแนะนํา เชน You should …, 

Why don’t you …?, How about …?, 

If you …, then you will …

3. นักเรียนทํากิจกรรมการฟงใน Ex. 4b 

4.  นักเรียนอานคําสั่งและแผนการเขียนใน Ex. 5 

จากนั้นชวยกันระดมสมองบอกลักษณะของ

การเขียนจดหมาย/อีเมลใหคําแนะนําที่ดีควร

เปนอยางไร และเขยีนเกณฑการประเมนิรวมกนั

5.  นําตัวอยางงานเขียนของนักเรียนหองอื่นมา

ติดบนกระดาน ใหนักเรียนชวยกันบอกจุดผิด

หรือขอควรปรับปรุง จากนั้นบอกประโยค

ที่ดีหรือขอดี เพื่อใหนักเรียนเห็นตัวอยางของ

การใหขอมูลยอนกลับหรือการประเมินงาน

เพื่อน เสร็จแลวครูอธิบายสํานวนภาษา

ที่ควรใชเพิ่มเติม

6.  ครูชี้ใหเห็นถึงขอดีของการรูจักประเมินหรือ

ใหขอมูลยอนกลับงานเขียนของตนเองหรือ

ของเพื่อนวา จะชวยใหเขาใจวาควรปรับปรุง

งานของตนเองใหดีขึ้นไดอยางไร

Writing

 นกัเรยีนใชเวลาสัน้ ๆ  เขยีนอีเมลตามประเดน็

ในคําสั่งและแผนการเขียนใน Ex. 5  

Warm up

Pre-writing

Writing

Post-writing

1.  นักเรียนประเมินงานเขียนของตนเองตามเกณฑที่ไดคุยกันไว 

จากนั้นสลับกับเพื่อนเพื่อประเมินผลงานของกันและกัน โดยบอก

ทั้งขอดีและขอควรปรับปรุง 

2. นักเรียนแกไขและตรวจทานงานเขียนของตนเอง

ขัน้สรปุ
Wrap up

 นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนและประโยชนที่ไดจากการประเมินงานเขียน

ของเพื่อน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

 ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 9

Post-writing

สรปุ
Wrap up

Assessment

PLAN

Grammar

Will

 3 a) Read the box. Find examples in the texts in Ex. 2a.

Giving advice/
Stating expected results

• You should …
• Why don’t you …? This way you’ll …  
• If you …  , then you’ll …  
• How about …  ? This will …  

  b) Fill in the gaps with the correct words: strengthen, 
develop, following, stiff, choices, gain.

 1 Keep ______________  the diet and you’ll lose weight.
 2 A diet full of fried foods and sugary drinks will lead to 
  weight  ________________ .
 3 Exercising helps you  _______________ your muscles.
 4 My legs feel ___________________ when I go jogging.
 5 Doctors say that most women _____________ a sleep
  problem at this age.
 6 Encourage your children to make nutritious food  
  _______________ .

… I’m in my first year of college and 
I find it hard to live away from home. 
I feel lonely and left out and miss my 
family and friends. What should I do?
Todd

  b) Listen to Todd and John 
discussing Todd’s problem. 
What is John’s advice?

Writing

An email of advice 

 5 Write a short email of advice 
to Todd (60-80 words). In your 
email, express sympathy to his 
problem, offer to help, advise 
him what to do, justify your 
advice. Use the paragraph plan 
and the suggested language 
box below. You can use John’s 
advice in Ex. 4b.

  b) Put the verbs in brackets into the correct form using 
the present simple or will.

 1 A: Is John coming to the beach?

  B: I think he _______________ (meet) us there after lunch.

 2 A: The yoga DVD costs £20.

  B: That’s very expensive. I ______________ (not/buy) it.

 3 A: When __________________ (you/want) to eat dinner?

  B: I’ll eat after I ________________ (finish) my workout.

 4 A: I ________________________________ (be) thirsty.

  B: I  ___________________ (bring) you a glass of water.

 5 A: I ____________________ (not/know) how to do this!

  B: I _________________________________ (help) you.

 6 A: When  _______________  (you/come)?

  B: I’ll call you before I ______________ (leave) and

    tell you for sure.

Listening

 4 a) Read part of an email from 
a pen friend. What is Todd’s 
problem?

We use will for: 

•  on-the-spot decisions: I’m tired. I’ll take a nap.

•  predictions based on what we know: 

   You’ll lose weight with this workout.

•  promises, offers, threats, hopes: 

    I promise you’ll feel better right away.

Note: After time words (while, before, after, until, when, if etc.) 

we don’t use will. We use the present simple. I’ll call you when 

I reach Brazil. (NOT: when I will reach) BUT When will he call? 

(question word)

1.5

Para 1 opening remarks, express 
 sympathy, offer to help 
  (I’m sorry to hear that you 

have a problem, but I don’t 
think it’s anything serious. 
There are lots of things you 
can do.)

Para 2 your advice and expected 
 results
Para 3 closing remarks (I hope my 
 advice helps.)
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 เกร็ดแนะครู

คําศัพทควรรู (Ex. 1a, Ex. 1b)

drizzle (v)  (ฝน) ตกปรอย ๆ หรือพรํา ๆ

sleet (n)     ฝนชนิดมีลูกเห็บ, ฝนหิมะ

frost (n)     นํ้าคางแข็ง

chilly (adj) หนาวยะเยือก

wet (adj) ฝนตก, มีฝนมาก (= rainy)

boiling hot (adj)   รอนมาก (= very hot)

 เกร็ดแนะครู

ขัน้นาํ
Warm up

 นักเรียนแบงเปน 2 กลุม เลนเกมวาดภาพ

ใบคํา เพื่อทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับสภาพอากาศ

ขัน้สอน
Pre-reading

1.  นักเรียนฝกออกเสียงคําศัพทใน Ex. 1a ตาม 

CD จากนั้นชวยกันบอกความหมายจากภาพ 

โดยครูชวยอธิบายคําศัพทบางคํา

2.  นักเรียนจับคูคําศัพทที่มีความหมายตรงกัน

ขามกันใน Ex. 1b แลวครูชวยอธิบายคําศัพท

บางคํา จากนั้นนักเรียนจับคูฝกพูดโตตอบกัน

เกี่ยวกับสภาพอากาศโดยใชคําศัพทเหลานี้

3.  นักเรียนอภิปรายความหมายของ proverb 

จากขอความใน Ex. 2a (ประโยคสั้น ๆ 

ที่ผูคนนิยมใชพูด เพื่อเปนการใหคําแนะนํา

หรือสอนเกี่ยวกับการใชชีวิต) จากนั้นนักเรียน

ระบุวา proverb ตรงกับคําใดในภาษาไทย 

(สุภาษิต) เสร็จแลวนักเรียนตอบคําถามที่ใหมา

Reading

 นักเรียนอานบทอานใน Ex. 2b ตาม CD 

จากนั้นอานวลี 1-7 และขีดเสนใตคําสําคัญ 

แลวยอนกลับไปอานบทอานอีกครั้ง เพื่อ scan 

หาคําตอบ เมื่อพบแลว ใหระบุวาวลี 1-7 

บอกสภาพอากาศที่ดีหรือไมดี  

Post-reading

1.  นักเรียนแตงประโยคบอกสภาพอากาศ โดย

ใช conditional type 1 และวลีใน Ex. 2b 

เชน If there is a red sky at night, the 

weather will be good. เสร็จแลวอาน

ใหเพื่อนฟง

2.  นักเรียนชวยกันอธิบายความหมายของ

คําศัพทในกรอบ Check these words

Warm up

Pre-reading

Reading

Post-reading

3.  นักเรียนอานคําสั่งใน Ex. 5a หนา 19 และบอกวาจะไดฟงเกี่ยวกับ

อะไร จากนั้นฟง CD และเติมขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในแตละ

ฤดูกาลลงในตารางในสมุดของตนเอง

4.  ครูติด Tapescript ของ Ex. 5a บนกระดาน ใหนักเรียนฟง CD และ

อานตามเพื่อตรวจคําตอบ

5.  นักเรียนทํา Ex. 5b หนา 19 แลวจับคูกับเพื่อนผลัดกันพูดบรรยาย

สภาพอากาศในแตละฤดูกาลของไทย เสร็จแลวออกมาพูดให

เพื่อนในชั้นฟง

ขัน้สรปุ
Wrap up

นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนและทํา Workbook หนา 7 Ex. 9 เปนการบาน  

ขัน้ประเมนิ
Assessment

 ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 10

สรปุ
Wrap up

Assessment

proverb (n) = a short sentence that 
people often use; a saying. It gives 
advice or tells you about life.

What’s the weather like today? 
It’s ______________________  

  b) Listen and read the proverbs. Which of these signs 
suggest good weather? bad weather? Write sentences.

Reading

 2 a) Read the dictionary entry. Do 
you know any weather proverbs? 
Do you believe in them?

•  If the sky is red at night, it will be sunny the following 

day.

• If the sky is red in the morning, it will be stormy.

• If the sky is clear at night in winter and you can see the 

 moon, there will be frost in the morning.

• If there is a rainbow in the morning, it will be rainy.

• If seagulls come back to land, it will be stormy.

• If the stars shine bright, it will be a cold night.

• If chimney smoke goes down, there will be bad weather.

• If crows fly low, it will be rainy.

• If autumn trees hold their leaves, it will be a cold winter. 

• If the first three days of April are foggy, there will be a 

 flood in June. 

It’s snowing. It’s a clear night.

It’s raining. It’s foggy. It’s sunny.

There’s (a) 
frost.

There are (is)
thunderstorms/

storms/lightning.

It’s cloudy. It’s windy. There’s sleet.

  b) Match the opposites.
  Listen and check.

It’s drizzling. rainbow, seagull, shine, bright, 

chimney

Check these words

boiling hot dry warm

freezing coldwet chilly

 1 red sky at night  
 2 red sky in the morning
 3 stars shine bright  
 4 crows fly low

 5 rainbow in the morning
 6 clear sky at night
 7 chimney smoke going   
  down

Weather patterns
Vocabulary

The weather
 1 a) Listen and say.

1.6
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ขัน้นาํ
Warm up

 นักเรียนฟงเพลง Naked ของ James 

Arthur และเติมคําที่หายไปในเนื้อเพลงที่ครูแจก 

เสร็จแลวหาประโยคที่ใช present continuous 

และ be going to

ขัน้สอน
Presentation

1.  นักเรียนอานประโยคใน Ex. 3a แลวระบุ

ประโยคที่บอกความตั้งใจและประโยคที่บอก

สิ่งที่จะทําในอนาคตที่มีการวางแผนไวแลว 

เสร็จแลวระบุ tense ของแตละประโยค

2.  นักเรียนดูตารางใน Ex. 3b แลวระบุวาฝงใด

เปนสิ่งที่ Steve วางแผนไววาจะทํา (ฝงซาย) 

และฝงใดเปนสิ่งที่ Steve ตั้งใจจะทํา (ฝงขวา) 

จากนั้นเปลี่ยนคํากริยาในวงเล็บใหอยูในรูป 

tense ที่ถูกตอง เสร็จแลวครูถาม What is 

Steve doing on (Monday evening)? 

And what is he going to do? 

3.  นักเรียนตอบคําถามใน Ex. 3c จากนั้น

จับคูกับเพื่อนผลัดกันพูดถาม-ตอบ เสร็จแลว

นักเรียนออกมาพูดหนาชั้น

4.  นักเรียนพูดประโยค I’m eating ice 

cream. กับ I want ice cream. พรอมทั้ง

แสดงทาทางประกอบ ครูชี้ใหเห็นวา คํากริยา

ที่แสดงการกระทํา (action verb) เชน eat, 

walk จะแสดงทาทางไดชัดเจนกวาคํากริยา

ที่แสดงสภาพ (stative verb) เชน want, 

hate, like, know, see คํากริยาที่แสดงสภาพ

จึงไมนิยมใชในรูป present continuous 

หรือถาใชความหมายจะเปลี่ยนไป เชน Jane 

is seeing her friend today. (= พบ)

Practice

1.  นักเรียนทํา Ex. 4a เสร็จแลวแบงเปน 2 กลุม 

ฝกอานบทสนทนาโตตอบกัน

Warm up

Presentation

Practice

2.  นักเรียนจับคูฝกพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศโดยใชสํานวน

ภาษาใน Ex. 4b กับคําศัพทใน Ex. 1a เสร็จแลวครูสุมเรียกนักเรียน

พูดถาม-ตอบใหเพื่อนในชั้นฟง

Production

 นักเรียนแบงกลุมแตงบทสนทนา โดยใชบทสนทนาใน Ex. 4a 

เปนตนแบบ จากนั้นฝกซอมและอัดคลิปวิดีโอการแสดงบทสนทนามาสงครู

ขัน้สรปุ
Wrap up

นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนและอานทบทวน Workbook หนา 32 เรื่อง 
present continuous และ be going to แลวทําหนา 33-34 Exs. 1-4

ขัน้ประเมนิ
Assessment

 ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 11

Production

สรปุ
Wrap up

Assessment

น�ำ น�ำ สอน สรุป ประเมิน

 ส่ือ Digital

 ครูเปดเพลง Naked ใหนักเรียนฟงจาก www.youtube.com 
และสามารถดูเนื้อเพลงและคําแปลไดที่เว็บไซตตอไปนี้
https://www.educatepark.com/แปลเพลง/แปลเพลง-naked-
james-arthur/

 ส่ือ Digital

 เกร็ดแนะครู

•  present continuous (for future arrangements) 
 โครงสราง:  is/am/are + กริยาเติม-ing
  การใช:  กลาวถึงสิ่งที่จะทําในอนาคตซึ่งมีการจัดเตรียมหรือ

วางแผนไว เชน จะไปดูละคร ก็นัดเพื่อนไวแลว 
จะไปตางประเทศ ก็ลางานหรือซื้อตั๋วเครื่องบินไวแลว

•  be going to
 โครงสราง:  is/am/are + going to + กริยาชอง 1 
  การใช:  กลาวถึงความตั้งใจที่จะทําบางสิ่งในอนาคตโดยไดมี

การตัดสินใจไวลวงหนาแลว (intention)

 เกร็ดแนะครู

  b)  Use the language in the table and 
the words in Ex. 1 to talk about the weather. 
You can also use your own ideas.

A:  What’s the weather like today?
B:  It’s warm and sunny.

Listening

 5 a)  Listen to Sandy describing the weather 
in her town. What is it like in each season? 
Copy and complete the table.

winter spring summer autumn

Speaking & Writing
  b) What is the weather like in your town/city/

village? Complete a table similar to the one in 
Ex. 5a. Tell the class.

  In the rainy season, there’s a lot of …   etc.

Grammar

Intentions & arrangements

 3 a) Read the examples. Which sentence 
expresses an intention; a future arrangement? 
What tenses are used?

  He’s playing tennis later.
  He’s going to buy a new racquet.

  b) Look at Steve’s agenda and put the verbs 
in brackets into the correct form of be going 
to or the present continuous.

Everyday English

Talking about the weather 

 4 a) Put the verbs in brackets into the present 
continuous or the present simple.

Mon
18:00 play football with 

friends
Tue
20:00 celebrate Mum’s 

birthday

Fri
20:00

Sat
19:00 visit Aunt

go to the cinema 

✔  buy a new pair of
  trainers

✔  book a table at 
  Dino’s

✔  ask Carlos to come 
  with me

✔  buy flowers for Aunt

Asking Replying

• What’s the weather like?
• It’s a lovely day today!
• It’s really cold, isn’t it? 
• It’s so hot, isn’t it?   
• It’s too windy today, isn’t it?

•  It’s warm and sunny.
• It certainly/sure is.
• I don’t think so.
• Definitely.

   c) What are you going to do during your   
  summer holiday? 

    _________________________________
    _________________________________

    What are you doing tonight?
    _________________________________
    _________________________________

1.6

  1  Steve is playing (play) football with his friends 

on Monday. He  _____________________

(buy) a new pair of trainers.

  2  They ____________ (celebrate) his mum’s

birthday on Tuesday. He  ______________

(book) a table at Dino’s.

  3  He  ________________  (go) to the cinema

on Friday. He  _____________ (ask) Carlos 

to go with him.

  4  They __________________ (visit) his aunt

on Saturday. He  _____________________

(buy) flowers for her.

 Harry: What’s the weather going to be like
  tomorrow, Jane?
 Jane: The forecast says it is going to be hot 
  and sunny. 1)  ______________  (you/do) 
  anything?
 Harry: Yes! I 2)  ________________  (go) hiking
  with Fred and Paul. I just 3)  _________  
  (hate) hiking in the rain.
 Jane: You should be OK tomorrow then.
 Harry: I hope so. How about you? What 
  4)  ______________________  (you/do)?
 Jane: I 5)  _____________  (meet) Debra in the
  afternoon. We 6) ____________ (want) to 
  buy some CDs.
 Harry:  Have fun, then.
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ขัน้นาํ 
Warm up

1.  นักเรียนแบงเปน 2 กลุม เลนเกมแสดง

ทาทางใบคํา เพื่อทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับ

อาการเจ็บปวย

2.  นักเรียนชวยกันบอกภูมิปญญาชาวบาน

เกี่ยวกับการรักษาอาการเจ็บปวยงาย ๆ 

ขัน้สอน
Presentation

1.  นักเรียนฝกออกเสียงคําศัพทใน Ex. 1a 

พรอมกันและทีละคน จากนั้นชวยกันบอก

ความหมายจากภาพ

2.  นักเรียนจับคูทํา Ex. 1b ฝกพูดถาม-ตอบ

เกี่ยวกับอาการเจ็บปวย

3.  นักเรียนอานชื่อเรื่องของแบบทดสอบและ

บอกที่มาของชื่อเรื่องนี้ (มาจากคํากลาว 

“an apple a day keeps the doctor 

away” This means that eating an 

apple each day can help to keep you 

healthy.) ครูถามนักเรียนวา คิดวา

คํากลาวนี้จริงหรือไม พรอมบอกเหตุผล

4.  นักเรียนทํา Ex. 2a เพื่อเดาเนื้อหากอน

การอาน จากนั้นครูสอนคําศัพท

 treatment (n)  การรักษา

 suffer (from) (v) ทรมาน (จาก)

 rub (v)   ขัด, ถู

 bruise (n)  รอยฟกชํ้า

5.  ใหเวลานักเรียนสั้น ๆ ทําแบบทดสอบ 

เสร็จแลวครูสํารวจวาในแตละขอนักเรียน

สวนใหญตอบขอใด

6.  นักเรียนชวยกันอธิบายความหมายของ

คําศัพทในกรอบ Check these words 

จากบริบท 

7.  นักเรียนศึกษากรอบ Ex. 3a หนา 21 รวมกัน

เกี่ยวกับการใชประโยค the imperative 

เพื่อใหคําแนะนํา บอกใหทํา และสั่ง 

Warm up

Presentation

ครูชี้ใหเห็นวาในการใชประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 เพื่อใหคําแนะนํา 

จะใช the imperative ใน main clause แทน will 

8.  นักเรียนทํา Ex. 3b หนา 21 เสร็จแลวพูดแนะนําวิธีปฏิบัติตน

ตามความเชื่อของตะวันตก โดยใชประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 และขอมูล

ในบทอาน เชน If you are out in the rain and catch a cold, 

drink lots of lemon juice.

9.  ครูสอนสํานวนภาษาที่ใชในการพูดเกี่ยวกับสุขภาพใน Ex. 5a 

หนา 21 แลวยกตัวอยางบทสนทนา เชน

 A: Hi. You don’t look well. 

 B: I feel terrible. 

 A: What’s wrong? 

 B: I have a terrible headache. 

 A:  You should go home, turn off the lights and lie down for 

a while. 

 B: I think I will, thanks. 

 เกร็ดแนะครู

การระบุจุดประสงคของผูแตง 

ตอบคําถามตอไปนี้เพื่อชวยในการระบุจุดประสงค

•  Is the text a poem, play or story? 

  (If the text is a poem, play or story, then it’s safe to say 

that the author’s main purpose is to entertain readers.)

•  Does the text provide a lot of facts and information? 

(If the text is primarily providing readers with facts and 

information, then we can conclude that the author’s 

main purpose in writing the text is to inform readers.) 

•  Is the text attempting to get the reader to do 

something? (If the text contains many arguments and 

claims, or a call where the reader is urged to take 

action, then the author’s main purpose is to persuade.)

 เกร็ดแนะครู

  b)  Do you know how to deal with 
problems like the ones in Ex. 1? Take the quiz.
Read and check.

  1 If you are out in the rain and catch a cold,
     A eat some raw potato.
         B drink lots of lemon juice.
        C get plenty of fresh air.

   2 If you are in an aeroplane and get an earache,
          A  stand up and walk around.
          B chew some gum.
         C don’t move your head.

  3 If you suffer from hay fever in the summer,
        A eat raw onions.
         B drink tomato juice.
         C wash your face often.

  4 If you get a headache from too much work,
         A blow your nose.
         B turn off the lights.
        C hold your breath.

  5 If you wake up in the night with a cramp,
         A rub your toes.
         B stand on your head.
        C stretch the muscle.

  b)  What’s wrong with each 
person? In pairs, ask and answer.

A: What’s wrong with Tony?
B: He has got a headache.

ache, pain, treatment, hurt, raw, chew, suffer 

from, hay fever, blow your nose, turn off, hold 

your breath, stand, stretch, muscle, put on, 

steam, rub, slice, dry, toast

Check these words

…   keeps the doctor away. But some everyday 
aches and pains need very special treatment. 
Do the quiz to see if you know what to do when 
you get ill or hurt yourself.

a headache

hay fever

an earache

a black eye

a stomach ache

a bad cough

a cut

cramp

a backache

a sore throat

a cold/the flu

Reading & Speaking

 2 a) Look at the title of the quiz and the 
introduction. What is the quiz about?

MarkAlan

Ann

Fred

Julie
Bob

Jim

Peter

Ruth

Brian

Tony

Health
Vocabulary

Aches & pains

 1 a) Listen and say.

1.7
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ขัน้สอน
Practice

1.  นักเรียนทํากิจกรรมกอนฟง Ex. 4 โดยชวยกัน

บอกวาเวลาเราไปพบหมอ หมอมักจะถาม

เกี่ยวกับเรื่องอะไรและบอกใหเราทําอะไรบาง 

เชน check your temperature ครูสอนให

นักเรียนออกเสียงคําวา temperature

/"tempr´tS´/ ใหถูกตอง

2.  นักเรียนทํา Ex. 4 ฟง CD แลวหาขอมูลวา 

James เปนอะไรและหมอแนะนําให James 

ทําอะไร 

3.  ครูติด Tapescript ของ Ex. 4 บนกระดาน 

ใหนักเรียนฟง CD และอานตาม เพื่อตรวจ

คําตอบ เสร็จแลวนักเรียนจับคูฝกซอมพูด

บทสนทนาดังกลาว ครูสุมเรียกนักเรียน 

2-3 คู ออกมาสนทนาที่หนาชั้น

Production

 นักเรียนแบงกลุม 4 คน ทํา Ex. 5a 

แตงบทสนทนาตามสถานการณที่ใหมา เมื่อตรวจ

ความถูกตองแลว นักเรียนทํา Ex. 5b ฝกซอม

แสดงบทสนทนาดังกลาว โดยใหสมาชิกในกลุม

แบงบทบาทกันเปนผูแสดง 2 คน สวนอีก 2 คน 

ชวยพูดบอกบทใหเพื่อน เสร็จแลวออกมา

แสดงบทสนทนาที่หนาชั้น

ขัน้สรปุ
Wrap up

 นักเรียนทํา Workbook หนา 7-8 Exs. 10-12 

และอานทบทวนหนา 34 เรื่อง the imperative 

แลวทําหนา 34-35 Exs. 1-2 เปนการบาน

Practice

Production

สรปุ
Wrap up

ขัน้ประเมนิ
Assessment

 ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 12

Assessment
Situation:  Jane sees her friend, Paul, in the morning.

Jane:  Hi Paul. __________________

Paul:   Hi, Jane. I’ve got a stiff neck. I couldn’t sleep all 

night. 

Jane:  Oh no! Get plenty of rest today. 

a. Nice to meet you. Where have you been?

b. Glad to meet you. Would you like to go now?

c. Are you OK? You don’t look well.

d. How about you? I’m sorry to hear that.

e. I’m so sorry. You should see a doctor.

(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ c. เหมาะสมที่สุด เพราะ Paul บอกวา มี

อาการคอเคลด็ ไมไดนอนทัง้คนืเลย Jane จึงนาจะถามเกีย่วกบัสขุภาพ 

สวนขออื่นไมเหมาะสมกับบริบทของบทสนทนา) 

 6  If you have got a bad cough,
   A put on a jumper.
   B drink a glass of warm milk.
   C breathe steam from boiling water.

 7  If you get a paper cut from a magazine,
   A wash it in warm water.
   B keep it covered.
   C run cold water over the cut.

 8  If you lift something heavy and get a backache,
   A eat lots of spinach.
   B rub some carrot juice on it.
   C put slices of raw potato on it.

 9  If you hit your arm on a table and get a bruise,
   A put something cold on it.
   B hold it under hot water.
   C rub olive oil on it.

 10  If you get a stomach ache from too much 
   spicy food,
   A drink cold water.
   B do some exercises.
   C eat a piece of dry toast.

Grammar

The imperative

 3 a) Read the box. Find examples in the quiz.

We use the imperative to give advice, instructions or 

direct orders. Open your mouth.

To sound more polite, we can use please. 

Sit down, please.

REMEMBER! We use don’t + base form of the verb to 

make a negative imperative. 

Don’t touch these wires.

We can use the imperative in the main clause in 

conditional type 1 to give advice or instructions. 

If you burn your tongue while drinking tea, put some 

salt on it.

Answers:  1B, 2B, 3C, 4B, 5C, 6C, 
7C, 8C, 9A, 10C

  b) Use the verbs to complete the sentences.

Listening
 4 Listen to the dialogue. What’s wrong with 

James? What does the doctor ask him to do?

Everyday English

Talking about health

 5 a)  Your friend has got a bad cough. 
Write your dialogue advising him/her to see 
a doctor. Use the phrases in the box. You can 
use the ideas in Ex. 2 and your own ideas.

Asking about health Complaining about health

• Are you OK?
•  You don’t look well. 

What’s wrong?

• I don’t feel well.
• I feel terrible.
• I have got a dreadful …   .
• I can’t stand it.

Expressing sympathy & giving advice

• Oh dear!    • Why don’t you …  ?
• I’m so sorry.  • You should …   .

  b)  Act out your dialogue.

  If you burn your hand on something hot,

  1 ________________ it under cool water for 

   several minutes.

  2 ________________ a painkiller.

  3 ________________ the burn with some cream.

  4 ________________ ice to help with the pain.

  5 ________________ any clothing or jewellery 

   that is near the burn.

  6 ________________ it with a bandage.

1.7
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 เกร็ดแนะครู

•  คําศัพทควรรู (Ex. 2)

 automotive (adj)     เกี่ยวกับยานยนต

 global community (n)  ประชาคมโลก

 unless (conj)   ถาไม (= if not)

 certain (adj)   แนใจ

 concerned (adj)  วิตกกังวล (= worried)

•  เทคนิคการอานเร็ว 

  Skimming การอานขาม เปนการอานขอความอยางเร็ว ๆ 

เปนจุด ๆ อาจขามเปนประโยคหรือเปนบรรทัด หรืออานเฉพาะ

ประโยคแรกและประโยคสุดทายของแตละยอหนา หรืออาน

เฉพาะคําหรือวลีที่สําคัญ ๆ เพื่อเก็บประเด็นหรือใจความสําคัญ

 เกร็ดแนะครู

ขัน้นาํ
Warm up

1.  ครูอธิบายชื่อบท What does your future 

hold? (= what is likely to happen in the 

future) 

2.  ทบทวนประโยคเงื่อนไขแบบ 0 และแบบที่ 1 

โดยใหนักเรียนพูดโดยใชโครงสรางตอไปนี้ 

If/When I have free time, I want to …

  If I go to university, I will study … and 

become …

  ครูยํ้าวา ประโยคเงื่อนไขแบบ 0 ใชกลาวถึง

สิ่งที่มักเปนจริงเสมอ แตประโยคเงื่อนไข

แบบที่ 1 ใชกลาวถึงสิ่งที่เปนไปไดในปจจุบัน

หรืออนาคต

ขัน้สอน
Pre-reading

1.  นักเรียนฝกอานออกเสียงวลีใน Ex. 1a ตาม 

CD จากนั้นอธิบายความหมายของวลีเหลานี้

จากภาพ เสร็จแลวทํา Ex. 1b

2.  นักเรียนอานชื่อเรื่องของบทอาน แลวเดาวา

จะไดอานเกี่ยวกับเรื่องอะไร จากนั้นอาน

บทอานแบบ skimming และตอบคําถามใน 

Ex. 2 เสร็จแลวครูสอนคําศัพทกอนการอาน 

Reading

1.  นักเรียนอานบทอานตาม CD เพื่อตรวจ

คําตอบใน Ex. 2 จากนั้นทํา Ex. 3a หนา 23 

ฝกอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ

2.  นักเรียนหาขอมูลจากบทอานมาเติม

ลงในตาราง Ex. 3b หนา 23 ชอง Antonio 

Post-reading

1.  นักเรียนเติมขอมูลของตนเองลงในตาราง 

Ex. 3b ชอง You แลวพูดบอกขอมูลของ

Warm up

Pre-reading

Reading

Post-reading

ตนเองใหเพื่อนฟง

2.  นักเรียนอธิบายการใชคําเชื่อมในกรอบ Study Skills หนา 23 จากนั้น

จับคูกับเพื่อนผลัดกันพูดเปรียบเทียบขอมูลของตนเองกับ Antonio 

โดยใชคําเชื่อมและขอมูลในตาราง Ex. 3b 

3.  นักเรียนแบงกลุมอภิปรายคําถามใน Ex. 3c หนา 23 รวมกัน เสร็จแลว

สรุปขอมูลใหเพื่อนในชั้นฟง เชน Most people in our group 

think that teenagers should base their future plans on what 

makes them happy ... 

ขัน้สรปุ
Wrap up

 นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนและทํา Workbook หนา 8 Exs. 13-15   

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 13

สรปุ
Wrap up

Assessment

Vocabulary

Future plans

 1 a) Listen and say.

Well, let’s face it, it’s a high-tech world, so unless you 

choose a high-tech career, you won’t find a well-paid 

job. If I go to university, I will study engineering and 

become an automotive engineer. I want to design new 

and better energy-efficient cars, such as electric and 

hydrogen cars. If I have free time, I want to travel a lot 

and experience other cultures. I see other countries as 

my neighbours and I want to get to know them and be 

part of the global community. Someday I hope to have 

a big family. If I have the money, I will build my family 

an environmentally friendly house made from recycled 

materials that relies on solar energy and recycled water. 

Sure I have lots of plans, but why not dream big?

Hey fellow teens, where will you be 20 years from 

now? What will your life be like? What do you want 

to do? Tell us your dreams for the future ...

Posted by: Antonio, 17 years old 

21 March at 8:10 pm

My Future Blog

Reading & Speaking

 2 Look at the blog entry. What are Antonio’s plans 
for the future?

Listen and 
  read to find out.

  b) Use phrases from Ex. 1a to complete the 
sentences about your future life.

  I think I’ll  ____________________________ .

  I don’t think I’ll  _______________________ .

face, high-tech world, 

well-paid job, engineering, 

automotive engineer, design, 

energy-efficient car, global 

community, recycled materials, 

rely on, solar energy, recycled 

water, dream big

Check these words

1. study at university 2. own my own house

4. have a steady day job
3. drive an electric car

5. experience various 

cultures
6. live on a farm

7. volunteer for charities 8. live in a big city

My Life in the Future

What does your future hold?1.8
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ขัน้นาํ
Warm up

1.  นักเรียนชวยกันระดมสมองบอกคําศัพท

เกี่ยวกับอาชีพใหไดมากที่สุดภายใน 1 นาที 

2.  นักเรียนตอบคําถาม What do you want 

to be? Where do you live? What do 

you like doing in your free time?

ขัน้สอน
Pre-listening

1.  ครูสอนคําศัพทเกี่ยวกับอาชีพเพิ่มเติม

  physiotherapist    /ÆfIzI´U"Ter´pIst/ หรือ  

physical therapist /ÆfIzIkl "Ter´pIst/  

 นักกายภาพบําบัด

 psychotherapist   /ÆsaIk´U"Ter´pIst/  

 นักจิตบําบัด

2.  ครูนําเสนอสํานวนภาษาที่ใชในการถามและ

การคาดคะเนอนาคต เชน 

 What does the future hold for you?/ 

 What will you do? 

 I think I will be an engineer.

  When will you get married? I don’t know.

 Will you live in Bangkok? Probably not.                 

3.  นักเรียนอานคําสั่งและตารางใน Ex. 4 

แลวชวยกันบอกวาจะไดฟงเกี่ยวกับเรื่องอะไร

และหาขอมูลอะไร (job, place to live, 

free time) ครูยํ้าวาการฟงลักษณะนี้

เปนการฟงเพื่อหาขอมูลเฉพาะ

Listening

 นักเรียนทํากิจกรรมการฟงใน Ex. 4 

Post-listening

1.  ครูติด Tapescript ของ Ex. 4 บนกระดาน 

แลวใหนักเรียนฟง CD และอานตาม 

เพื่อตรวจคําตอบ จากนั้นฟงอีกครั้ง

เพื่อฝกอานออกเสียง

Warm up

Pre-listening

Listening

Post-listening

2.  นักเรียนฝกพูดโตตอบสั้น ๆ เกี่ยวกับอนาคต โดยใชสํานวนภาษา

ในตาราง Ex. 5

3.  นักเรียนเขียนแผนการในอนาคตของตนเองตามประเด็นใน Ex. 6 

เสร็จแลวออกมาพูดนําเสนอหนาชั้น

ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนและอภิปรายรวมกันวาการรูจักวางแผนอนาคต

มีประโยชนอยางไร

2.  นักเรียนอานทบทวน Workbook หนา 30 และ 32 เรื่อง will, present 

continuous และ be going to แลวทําหนา 35-36 Exs. 5-6 
เปนการบาน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

 ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 14

สรปุ
Wrap up

Assessment

Read the sentence and choose the alternative that BEST 

completes it.

If the university invites one candidate to speak, all others 

will be invited _____.

a.  either b.  as well c.  otherwise

d.  altogether e.  in all

(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ b. as well (ดวย/เชนกัน) เพราะประโยค

ท่ีใหมาบอกวา “ถามหาวทิยาลยัเชญิผูสมัครคนหน่ึงพดู ผูสมคัรคนอืน่ ๆ  

ท้ังหมดก็จะไดรับเชิญ ...” จึงตองเติมคําเช่ือมท่ีใชในการเพิ่มขอมูล 

เชน as well, too, also สวนขออื่นไมถูกตอง เพราะขอ  a. either มี

ความหมายเหมือน as well, too, also แตใชเชื่อมความที่เปนปฏิเสธ 

ขอ c. otherwise (มิฉะนั้น) มีความหมายคลาย ๆ if not หรือ or 

(else) ใชเพือ่บอกผลทีจ่ะเกดิขึน้ ถาบางสิง่ไมเกดิ/เปลีย่นไป สวนขอ d. 

altogether และขอ e. in all มีความหมายวา ทั้งหมด)

 3 a) Read the blog again and mark the 
sentences T (true) or F (false).

  1 Antonio wants to visit other 

   countries someday.  _____  

  2 Antonio is concerned about the 

   environment.  _____  

  3 Antonio is certain he will go to 

   university.  _____

  4 Antonio hopes to have a large 

   family.  _____  

  5 Antonio wants to live in a 

   traditional house.  _____  

  6 Antonio believes it’s wrong to 

   make big plans.  _____

  b) Complete the chart about Antonio, and then 
about you. Compare and contrast Antonio’s 
plans to yours.

Antonio wants to study engineering at university, 
whereas I want to …   .

Listening
 4 Listen to three teenagers talking about their 

future. Complete the table. 

Writing

 6 Portfolio: Use the completed chart about you 
from Ex. 3b to write a short blog entry about 
your life in the future (60-80 words). Write 
your plans for education, job, family, free 
time. Tell your partner or the class.

Speaking

Talking about future plans

 5  Use the language in the box and 
phrases from Ex. 1 to talk about your future 
plans. You can use your own ideas.

Asking about future plans Making predictions

• Where will you …  ?
• What will …  ?
• Will you …  ?

• I think I’ll …   .
• I don’t think …   .
•   I don’t think so. 
•   I don’t know. 
•   Probably not. 

A: What will you study?

B: I think I’ll study law. etc.

I’ll buy you an atlas.

I want to see 
the world.

Job  Place to live Free time

Meg

Paul

Carla

   Education
study 
engineering at 
university

Job

Free time

Family

Home

Antonio You

Joining ideas

We use both ... and, too, as well to join similar ideas. 

Both Sue and Sam want to study at university. 

Sue wants to study at university. Sam wants to study at university 

too/as well.

We use whereas, but to join opposing ideas. 

Sue wants to live in a flat, whereas Sam wants to live on a farm.

  c)  Should teenagers base their 
future plans on what makes them happy 
or not? Why? In three minutes, write a few 
sentences on the topic. Read them to the 
class. Who shares your opinion?

1.8
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 เกร็ดแนะครู

คําศัพทควรรู (Ex. 2a)

alternative (adj)  ทางเลือกที่ไมใชกระแสหลัก

bargain (n) ของราคายอมเยา

set apart (from) (phr v)  ทําใหแตกตางจาก

clear conscience (phr)  ไมรูสึกผิด (≠≠≠ guilty conscience) 

scruffy (adj)  มอมแมม (= dirty or untidy)

retro (adj)  ที่มีสไตลของแฟชั่นยอนยุค

sophisticated (adj)   ซึ่งรอบรูทางดานสังคม วัฒนธรรม 

และแฟชั่น

casual (adj) ไมเปนทางการ

vital (adj)  สําคัญ 

(ดูตอในคูมือครู หนา T7, T25)

 เกร็ดแนะครู

ขัน้นาํ
Warm up

1.  นักเรียนชวยกันบอกคําศัพทเกี่ยวกับเสื้อผา

เครื่องแตงกายภายใน 3 นาที จากนั้น

บอกสไตลการแตงตัวที่รูจัก เชน 

  Punk - wearing metal chains, leather 

clothes and having brightly coloured 

hair

2.  ครูเปดคลิปวิดีโอตลาด Camden ให

นักเรียนดูและอธิบายเกี่ยวกับตลาดนี้สั้น ๆ

ขัน้สอน
Pre-reading

1.  นักเรียนดูรายชื่อรานคาตาง ๆ ใน Ex. 1 

แลวผลัดกันพูดบอกวานักเรียนมักซื้อเสื้อผา

จากที่ใด โดยครูชวยอธิบายคําศัพทบางคํา 

เชน hypermarket (รานคาปลีกขนาดใหญ 

เชน Big C, Tesco Lotus), charity shop 

(รานขายของมือสองเพื่อนําเงินเขาการกุศล)

2.  ครูสอนคําศัพทกอนการอาน

3.  นักเรียนทํา Ex. 2a ดูภาพและบรรยาย

ลักษณะการแตงกายของ Camden Cool 

girl, Goth girl, Ragga girl และ Skater boy

จากนั้นบอกวาเสื้อผาบอกขอมูลอะไรเกี่ยวกับ

บุคคลเหลานี้ เพื่อเดาเนื้อหากอนการอาน

Reading

1.  นักเรียนฟง CD และอานบทอานตามไปดวย

เพื่อตรวจคําตอบที่เดาไวใน Ex. 2a

2.  ครูใชกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

จิ๊กซอว (jigsaw) แลวแบงนักเรียนเปนกลุม

เพื่อทํากิจกรรมการอาน เมื่อสมาชิกกลุม

ผูเชี่ยวชาญกลับไปสูกลุมบานของเราและ

สอนเพื่อนในกลุมแลว นักเรียนแตละคนทํา 

Ex. 2b ฝกอานเพื่อระบุหัวขอเรื่อง โดยจับคู

ขอความในแตละกรอบกับหัวขอที่ใหมา  

Warm up

Pre-reading

Reading

Post-reading

1.  นักเรียนกลุมบานของเราชวยกันอธิบายความหมายของคําศัพท

ในกรอบ Check these words จากบริบท แลวทํา Ex. 3

2.  นักเรียนกลุมบานของเราอภิปรายคําถามใน Exs. 4a-4b, Ex. 8 หนา 25 

รวมกัน เสร็จแลวตัวแทนกลุมพูดใหเพื่อนในชั้นฟง

3.  นักเรียนกลุมบานของเราอภิปรายคําถามใน Ex. 9 หนา 25 รวมกัน 

แลวเตรียมขอมูลออกมาพูดนําเสนอเกี่ยวกับลักษณะการแตงกาย

ของวัยรุนไทย 

ขัน้สรปุ
Wrap up

 นักเรียนชวยกันสรุปสิ่งที่เรียน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

 ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 15

Post-reading

สรปุ
Wrap up

Assessment

In style

   Camden town 
market is the place to shop if 
you want a more alternative 
look, which is what sets 
this style apart from the 
rest. Camden Cool teens have 
an interest in the environment so they 
love shopping in second-hand shops. They can happily 
hunt for a bargain with a clear conscience. Their look 
is scruffy but clean and they are retro but in a modern 
way, often mixing more expensive clothing with 
something from the bargain bin.

1

 D Choose black  

  above all

 E Create a different 

  style

 A Have a relaxed style

 B Want to look normal

 C Appearance is very  

  important

    This is the most casual 
style.  It is more comfortable than the 
others, with baggy trousers and hooded 
tops. It doesn’t have many rules but a good 
pair of skater shoes is extremely important, 
and a T-shirt with a logo is very common.  
There are a lot of skater brands so there 
is a wider choice available to these 
teens. The most vital accessory is 
a super-cool board for practising 
all those jumps and tricks.

Vocabulary

Shopping for clothes

 1 Look at the places in the list. Where do 
you usually go shopping for clothes?

• second-hand shops   • charity shops 
• department stores • markets
• boutiques      •  online shopping  
• hypermarkets

  b) Read the text and match the headings 
(A-E) to the type of teen tribes (1-4). There is 
one extra heading you do not need to use. 

    A more defined style than that of Camden 
Cool is the Goth look. It has simpler rules: 
everything has to be black. Black clothes, black 

nails, black boots and, above all else, black 
eyeliner. Londoners see Goths as loners 
and, for the most part, they are. But they 
have an open view of the world and like 
to question normality. This look is not as 
adventurous as other teen styles but it 
is probably the most dramatic.

    Ragga teens believe that looking 
good is more important than anything else. 
The secret to their style is accessories. 
Silver is the metal of choice, not gold. They 
live in South London, are classy and 
sophisticated and have to have the 
latest shoes and clothes. They have 
to look their best at all times. This 
is the most expensive style and it 
takes the longest time to perfect 
with some teenagers spending hours 
just getting their hair right.

3

 3 Use the words from the Check these words 
box in the correct form to complete the 
sentences.

 1 I don’t like used things, so I never buy 

   _____________________ clothing.  

 2 I got this T-shirt at a great price. It was a real

   ___________________________ . 

 3 He only likes wearing expensive sport 

   __________________ like Puma and Nike. 

 4 She’s wearing that _____________________

  jumper again. It’s really old and has got a  

  hole in the sleeve.

Reading

 2 a) Describe the people in the pictures. 
  What do their clothes say about them? 

Listen and read to find out.

What do your clothes say about you?  Does what you wear 
tell other people about what kind of person you are?  In 
London, clothing can say a lot about where you are from, 
what interests you have and what is important to you.

A Camden Cool

Goths

alternative look, set apart from, second-hand, hunt for, bargain, clear 

conscience, scruffy, retro, bin, defined style, loner, open view, normality, 

adventurous, dramatic, casual, baggy, logo, brand, vital

Check these words

Skater Dudes

Ragga

2

4
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ขัน้นาํ
Warm up

 ครูพูดบรรยายเสื้อผาของคน 1 คน 

ใหนักเรียนวาดภาพตามคําบรรยาย

ขัน้สอน
Pre-listening

1.  ครูสอนสํานวนภาษาเกี่ยวกับการซื้อเสื้อผา

ใน Ex. 7 จากนั้นนักเรียนจับคูฝกพูดถาม-

ตอบกันสั้น ๆ เหมือนดังตัวอยาง 

2.  นักเรียนอานคําสั่งใน Ex. 6 แลวชวยกัน

บอกวา ตองฟงเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับอะไร 

Listening

นักเรียนฟง CD เพื่อหาคําตอบใน Ex. 6

Post-listening

1.  ครูติด Tapescript ของ Ex. 6 บนกระดาน 

แลวเปด CD ใหนักเรียนฟงและอาน

ตามไปดวยเพื่อตรวจคําตอบ

2.  นักเรียนแบงเปน 2 กลุม พูดบทสนทนา

โตตอบกันตาม CD

3.  นักเรียนแบงกลุม 4 คน แตงบทสนทนา

เหมือนอยางใน Ex. 6 แตใชสํานวนภาษา

ใน Ex. 7 เมื่อแตงเสร็จแลว นักเรียนแบง

บทบาทกันเปนผูแสดง 2 คน และคนบอกบท 

2 คน แลวฝกซอมแสดงบทสนทนา เสร็จแลว

มาแสดงใหครูดูนอกเวลาเรียน หรืออัดคลิป

วิดีโอการแสดงบทสนทนามาสงครู  

ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนชวยกันสรุปสํานวนภาษาเกี่ยวกับ

การซื้อเสื้อผา

2.  นักเรียนทํา Workbook หนา 8 Exs. 16-17 

และหนา 9 Ex. 20 เปนการบาน

Warm up

Pre-listening

Listening

Post-listening

สรปุ
Wrap up

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 16
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 เกร็ดแนะครู

 ตลาด Camden ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เปนตลาด

ที่นําสมัยในเรื่องแฟชั่น มีรานคาหลายโซน โดยสวนมากเปนเสื้อผา

เครื่องประดับ ทั้งมือหนึ่ง มือสอง และ young designers ตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ชอบดนตรีทางเลือก (alternative) เชน 

mods, rockers, punks, bohemians 

 ครูเปดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตลาด Camden ใหนักเรียนดูจาก 

www.youtube.com โดยพิมพชื่อคลิปตอไปนี้ 

shopping camden 5/5

 เกร็ดแนะครู (คูมือครู หนา T24)

 4 a) What are the characteristics of each style? 
Which one is closest to your style?

  Tell the class.

  b) Which type of teen tribes do you 
find the most interesting? In three minutes, 
write a few sentences. Read them to the class.

Grammar

Comparatives/
Superlatives/(not) as … as

 5 a) Study the examples.

Tina is more fashionable than Julie. 

Olivia is the most stylish girl in the class.   

John is as well-dressed as Steve is. 

Sally doesn’t look as elegant as Emily today. 

  b) Which form do we use to compare one 
person/thing:

  •  with another person/thing?

  •  with two or more people/things? 

  c) Put the adjectives in brackets into the 
comparative or the superlative form.

  1 A: I don’t know which earrings to buy.

   B:  Well, the silver ones look  _________  

(good) than the gold ones. 

  2 A: Where are we going shopping today?

   B: I’m taking you to the  _____________ 

    (trendy) shop in London! It’s the best.

  3 A: Which dress should I wear to my cousin’s  

    wedding, the black or the red one?

   B: Definitely the black dress, it’s  ______

      ________  (elegant) than the red one. 

  4 A: I love these boots, but they cost a lot of  

    money.

   B: I know, but they are still the  _______ 

     _________  (cheap) ones in the shop.

  5 A: Which colour T-shirt suits me best?

   B: I think green looks much  _________  

     ________  (nice) on you than orange.

Listening

 6 Anna is shopping for clothes. Listen to the 
dialogue. What does she decide to buy? 

Everyday English

Shopping for clothes

 7  Use the useful language to act out a 
dialogue similar to the one in Ex. 6.

Enquiring Replying 

• Can I help 

 you? 

•  Would you like 

 some help? 

• No, thanks. I’m just looking.

• I’m looking for …

• Do you have this … in size …?

• Can I try it on?

In the fitting room

Enquiring Replying

• How does 

     it fit? 

• Is it the right    

     size? 

• What do you 

     think?

• It fits perfectly.  

• It looks really nice. 

• I’ll take it.

• I don’t think the colour suits me. 

• It’s/They’re a bit too small/large/ 

     baggy/long/short/tight.

• I’m not sure I like it/them. I’ll 

     keep looking. 

A: Would you like some help?
B: Yes. Can I try it on? 
A: How does it fit? 
B: It fits perfectly. I’ll take it. 

 8 Compare your fashion style to those in the 
text. Tell the class or your partner.

  I like wearing …

Speaking & Writing

 9 What are some popular teen 
fashion styles in your country? Prepare a text 
about what teens in your country like to wear. 
Present it to the class.
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ขัน้นาํ
Warm up

 นักเรียนแบงเปน 2 กลุม เลนเกม Noughts 

and Crosses เพื่อทบทวนการเปรียบเทียบ

ขั้นกวาและขั้นสูงสุด 

ขัน้สอน
Presentation

1.  ทบทวนและสอนคําคุณศัพทที่ใชบรรยาย

ลักษณะของเสื้อผา เชน 

 trendy/fashionable/stylish (ตามแฟชั่น),

 uncool (เชย โดยเฉพาะสําหรับวัยรุน),

 scruffy (มอมแมม, ไมเรียบรอย),

 elegant (สงา, งดงาม)

2.  นักเรียนอานตัวอยางประโยคใน Ex. 5a 

หนา 25 และวิเคราะหโครงสรางประโยค 

จากนั้นตอบคําถามใน Ex. 5b เพื่อบอก

หลักการใช เสร็จแลวนักเรียนทํา Ex. 5c 

เพื่อตรวจสอบความเขาใจ

3.  นักเรียนอานออกเสียงคําคุณศัพทบรรยาย

ลักษณะนิสัยใน Ex. 1 หนา 26 ตาม CD 

จากนั้นบอกความหมายและระบุวามี

ความหมายในทางบวกหรือลบ แลวบรรยาย

ลักษณะนิสัยของเพื่อนสนิทใหเพื่อนในชั้นฟง

4.  นักเรียนจับคูคําคุณศัพทบรรยายลักษณะนิสัย 

1-10 กับความหมาย a-j ใน Ex. 2 เมื่อเฉลย

คําตอบแลว นักเรียนชวยกันบอกความหมาย

ในภาษาไทยและแตงประโยค 

5.  นักเรียนชวยกันอธิบายการใชคําเชื่อม

ในตาราง Linkers และทํา Ex. 3

Practice

1.  นักเรียนเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของ 

Meg กับ Nick ในตาราง Ex. 5a หนา 27 

จากนั้นจับคูกับเพื่อนผลัดกันพูดใหเพื่อนฟง 

เสร็จแลวครูสุมเรียกนักเรียนอานใหเพื่อน

ในชั้นฟงอีกครั้ง

Warm up

Presentation

Practice

2.  ครูทําตารางเหมือนอยางใน Ex. 5a บนกระดาน แตเปลี่ยนคําศัพท

เปน trendy, scruffy, uncool แลวใหนักเรียนพูดเปรียบเทียบ

Production

 นักเรียนทํา Ex. 5b หนา 27 เขียนเปรียบเทียบลักษณะนิสัยของ

สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน รวมทั้งลักษณะการแตงตัว แลวพูด

ใหเพื่อนขาง ๆ ฟง เสร็จแลวพูดใหเพื่อนในชั้นฟงอีกครั้ง

ขัน้สรปุ
Wrap up

 นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนและทํา Workbook หนา 9 Ex. 18 แลวอาน

หนา 34 เรื่อง linkers และทําหนา 35 Exs. 3-4 เปนการบาน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

 ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 แผนฯ ที่ 17

Production

สรปุ
Wrap up

Assessment

น�ำ น�ำ สอน สรุป ประเมิน

สอนการเปรียบเทียบ หนา 25 ดวย)

 เกร็ดแนะครู

•  คําศัพทเกี่ยวกับบุคลิกภาพ (Ex. 2)

 ambitious (adj)  ทะเยอทะยาน

 stubborn (adj)  ดื้อรั้น

 aggressive (adj)  กาวราว

 outgoing (adj)  ที่เขาสังคมงาย (= sociable)

 greedy (adj)  ละโมบ

 reliable (adj)  ที่ไวใจหรือพึ่งพาได

 sensitive (adj)  ที่ออนไหวงาย

 intelligent (adj)  ฉลาด (= smart) 

•  คําเชื่อมที่ใชเชื่อมความที่คลอยตามกัน ไดแก and, too, 

as well (as), also, addition to, besides, moreover, 

furthermore 

•  คําเชื่อมที่ใชเชื่อมความที่ขัดแยงกัน ไดแก but, although, 

however, despite, in spite of

(ดูขอสอบเนนการคิดแนว O-NET ในคูมือครู หนา T28)

 เกร็ดแนะครู

Vocabulary

Character adjectives
 1 Listen and say. 
    Which adjectives are

positive? Which are negative?
Which ones best describe your 
best friend?

Grammar

Linkers
 3 Read the table. Then rewrite sentences (2-5) 

using appropriate linkers.

 generous

 honest

 ambitious

 stubborn

 aggressive

 reliable

 sensitive

 outgoing

 greedy

 polite

1 d

2

3

4

5

6

7

8

9

10

My sister is generous. She likes giving 

things to others.

 a likes meeting people

 b gets upset easily

 c often behaves angrily 

 d likes giving things to others

 e refuses to change his/her mind

 f wants to be successful

 g always tells the truth

 h has good manners

 i does what he/she promises to do

 j always wants more than he/she needs

 2 Match the character adjectives 
(1-10) to the descriptions (a-j). 
Then make sentences, as in the 
example.

 1 She is reliable. She can be forgetful at times. 

  She’s reliable, but she can be forgetful at times.

 2 He is honest. He is generous. 

   ______________________________________________  

 3 She is outgoing. She can be aggressive. 

   ______________________________________________

 4 She is hardworking. She can be noisy at times. 

   ______________________________________________

 5 She is lazy. She is greedy. 

   ______________________________________________

Character

lazy

hardworking

creative

sociable

rude

shy

funny

intelligent
patient

noisy

AND, AS WELL AS, ALSO BUT, ALTHOUGH

To join similar qualities 

(both positive or both negative), 

we can use and, as well as or 

also.

 She is generous. She is honest.

She is generous and honest.

She is generous as well as honest.

She’s generous. She’s also honest.

To join opposing qualities (one 

positive, one negative), we use 

but, although etc.

He is sociable. He can be shy at 

times.

He is sociable, but he can be shy 

at times.

Although he is sociable, he can 

be shy at times.

1.10
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ขัน้นาํ
Warm up

 ทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับลักษณะนิสัย 

จากนั้นครูทําตารางเปรียบเทียบลักษณะนิสัย

เหมือนใน Ex. 5a แตเพิ่มเปน 3 คน แลว

ใหนักเรียนชวยกันพูดเปรียบเทียบ

ขัน้สอน
Pre-reading

1.  ครูสอนคําศัพทเกี่ยวกับรูปทรงตอไปนี้ 

square (ที่เปนสี่เหลี่ยม), triangular (ที่เปน

สามเหลี่ยม), round (กลม), oblong (ที่เปน

ทรงสี่เหลี่ยมผืนผา = rectangular)

2.  นักเรียนทํา Ex. 4a ดูภาพใบหนาคน

ในบทอาน แลวทายวาใบหนาแตละรูปทรง

มีลักษณะนิสัยอยางไร จากนั้นครูสอน

คําศัพทกอนการอาน

Reading

1.  ครูใชกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ

จิ๊กซอว (jigsaw) แลวแบงนักเรียนเปนกลุม

เพื่อทํากิจกรรมการอาน

2.  เมื่อสมาชิกกลุมผูเชี่ยวชาญกลับไปสูกลุม

บานของเราและสอนเพื่อนในกลุมแลว ครูให

นักเรียนฟง CD และอานบทอานตามไปดวย

เพื่อตรวจคําตอบที่เดาไวใน Ex. 4a จากนั้น

อภิปรายวาเห็นดวยกับสิ่งที่อานหรือไม

3.  นักเรียนแตละคนทํา Ex. 4b หาขอมูลจาก

บทอานมาเติมลงในตารางใหสมบูรณ

Post-reading

1.  นักเรียนกลุมบานของเราชวยกันอธิบาย

ความหมายของคําศัพทในกรอบ Check 

Warm up

Pre-reading

Reading

Post-reading

these words จากบริบท จากนั้นครูเปด CD ใหนักเรียนแตละกลุม

อานออกเสียงบทอานคนละ 1 กรอบ

2.  นักเรียนพูดนําเสนอลักษณะนิสัยและอาชีพของใบหนาแตละรูปทรง

ใหเพื่อนในกลุมฟง จากนั้นครูสุมเรียกนักเรียนออกมาพูดหนาชั้น

3.  นักเรียนจับคูผลัดกันพูดทายลักษณะนิสัยและอาชีพจากใบหนา

ของเพื่อน

4.  นักเรียนทํา Ex. 5c เขียนบอกรูปทรงของใบหนาและลักษณะนิสัย

ของตนเอง จากนั้นพูดใหเพื่อนฟง พรอมแสดงความคิดเห็นวา

สอดคลองกับขอมูลในบทอานหรือไม

เกร็ดแนะครู

คําศัพทควรรู (Ex. 4a)

lost your temper (phr)  โกรธมากจนควบคุมอารมณ

ไมได

sharp (adj)    ที่มีไหวพริบ, ที่คิดหรือเขาใจ

สิ่งตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว  

(= intelligent)

mind (n)    ความคิด, จิตใจ

peer (n)    เพื่อนวัยเดียวกัน

catering (n)  ธุรกิจรับจัดเลี้ยง

lead a comfortable life (phr) มีชีวิตที่สะดวกสบาย

สรปุ ประเมนิน�ำ น�ำ สอน

Reading

 4 a) Look at the pictures. What does each 
person’s face say about their character? 

Listen and read to find out. Do you 
agree? 

Speaking & 
Writing

 5 a) Look at the chart 
and compare the 
people.

  Meg is polite. Nick is 

more polite than Meg.

Are you well built with a square 
face and square head? Your body 
shape suggests that you like 
sports. You are ambitious and lose 
your temper easily, but you cool off 

just as quickly. You are also very smart. Your sharp mind 
and skilled hands make you a good scientist, mechanic, 
engineer or labourer.

Is the shape of your face and body 
round? Then you’re sensitive and 
honest. You need to feel secure 
and behave like a ‘mother’ to your 
peers. You are good with money 
and respect family life. You can do well in finance, 
catering, sales and banking.

A head that  looks l ike an 
upside-down triangle, a thin 
body shape and a wide forehead 
suggest you are very intelligent. 
You are also creative and sensitive. 

You don’t trust others easily. You can be a successful 
writer, journalist or politician.

Are you honest, patient, polite or shy?
You may not know it, 

but your face and body shape tell all.

Square — physical Triangular — mental

Round — emotional
Your oblong-shaped face and long body 
suggest you are intelligent and 
ambitious. People think you are 
greedy, but you want to lead a 
comfortable life. You work long 
hours and try to succeed. You 
can do well as an actor or model.

Oblong — practical

  b) Read again and complete the 
chart. Then use the completed 
chart to present each face shape.

   Now use the chart 
to read your partner’s face. 
Report to the class.

  b) Use the adjectives from Exs. 1 & 2 to compare your 
classmates, friends or family members. Tell your partner.

 My mum is more patient than my dad.

  c) What’s the shape of your face? What are you 
like? Spend three minutes to write a few sentences about 
yourself. Does your description match the one in the text?

polite

noisy

smart

sociable

FACE TRAITS OCCUPATIONS

square ambitious scientist

square, suggest, lose your temper, cool off, smart, sharp mind, 

skilled hands, scientist, mechanic, engineer, labourer, triangular, 

upside-down, forehead, trust, journalist, politician, secure, behave, 

peers, respect, finance, catering, sales, banking, oblong, succeed

Check these words

1.10
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ขัน้สรปุ
Wrap up

1.  นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนและทํา Workbook 

หนา 9 Ex. 19 

2.  นักเรียนทําแบบประเมินตนเอง Self-Check 

เปนการบาน ยกเวน Ex. 3 ใหทําในชั้นเรียน

ขัน้ประเมนิ
Assessment

ดู Module Overview หนวยฯ ที่ 1 

แผนฯ ที่ 18

สรปุ
Wrap up

Assessment

Read the sentence and choose the alternative that BEST

completes it.

Tax preparation is a highly profitable industry. _______, there 

are certain risks involved.

a.  Thus b.  Next c.  Then

d.  However e.  Moreover

(วเิคราะหคาํตอบ ตอบ ขอ d. However (อยางไรกต็าม) เพราะประโยค

ท่ีใหมา “การเตรียมภาษีเปนอุตสาหกรรมท่ีไดกําไรสูงมาก ... ยังมี

ความเส่ียงบางอยางเขามาเก่ียวของ” ประโยคหลังชองวางที่ให

เติมคํามีความหมายขัดแยงกับประโยคขางหนา จึงตองใชคําเชื่อม

ที่แสดงความขัดแยง สวนขออื่นไมถูกตอง เพราะขอ a. Thus (ดังนั้น) 

ใชบอกผลท่ีจะเกิดข้ึน ขอ b. Next (ถัดไป) และขอ c. Then 

(จากนั้น) ใชบอกลําดับ สวนขอ e. Moreover (มากกวานั้น) 

ใชบอกขอมูลเพิ่มเติมที่คลอยตามกัน) 

 เกร็ดแนะครู

การประเมินตนเองของผูเรียน 

(Student Self-Assessment) เปนทัง้เครือ่งมือ

ประเมินและเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู

เพราะทําใหผูเรียนไดคิดใครครวญวา

ไดเรียนรูอะไร เรียนรูอยางไร และผลงาน

ที่ทํานั้นดีแลวหรือยัง การใชการประเมิน

ตนเองของผูเรียนใหประสบความสําเร็จ

ไดดีจะตองมีเปาหมายการเรียนรูที่ชัดเจน 

มีเกณฑที่บงบอกความสําเร็จของชิ้นงาน/

ภาระงาน และมาตรการการปรับปรุงแกไข

ตนเอง

เปาหมายการเรียนรูที่กําหนดชัดเจน

และผูเรียนไดรับทราบหรือรวมกําหนดดวย

จะทําใหผูเรียนทราบวาตนถูกคาดหวังให

 เกร็ดแนะครู

รูอะไร ทําอะไร มีหลักฐานใดที่แสดงการเรียนรูตามความคาดหวัง

นั้น หลักฐานที่มีคุณภาพควรมีเกณฑเชนไร เพื่อเปนแนวทางให

ผูเรียนพิจารณาประเมิน ซึ่งหากเกณฑเกิดจากการทํางานรวมกัน

ระหวางผูเรียนกับผูสอนดวยจะเปนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู

เพิ่มมากขึ้น การประเมินตนเองจะเกิดประโยชนยิ่งขึ้นหากผูเรียน

ทราบสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขและตั้งเปาหมายการปรับปรุงแกไข

ของตน แลวฝกฝน พัฒนาโดยการดูแลสนับสนุนจากผูสอนและ

ความรวมมือของครอบครัว เครื่องมือที่ใชในการประเมินตนเอง

มีหลายรูปแบบ เชน การอภิปราย การเขียนสะทอนผลงาน 

การใชแบบสํารวจ การพูดคุยกับผูสอน เปนตน

ที่มา:  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2557).

  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร

  แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 

  กระทรวงศึกษาธิการ

 3 Listen and circle the correct response.

  1  a Not really. b What’s wrong?

  2  a It certainly is. b Oh, dear!

  3  a I can’t stand it. b I feel terrible.

  4  a Yes, it is. b It’s freezing cold.

  5  a Me neither. b Me too!

 2 Put the verbs in brackets into the correct 
tense.

  1  Astronauts  __________  (work) very hard.

  2  My dad is  ________  (play) golf on Friday.

  3  Unless we  __ (go) now, we’ll miss the bus.

  4  If it snows, we  ____________ (go) skiing. 

  5  What _______________ (John/do) tonight?

  6  Ice  _____________ (melt) if it gets warm.

  7  If you  ____________ (eat) too much fruit,

    you’ll be sick.

  8  I promise I ___________ (clean up) later.

  9  Don’t  ____________  (touch) that. It’s hot.

  10  You   ___________ (not/need) a telescope 

    to see Saturn.
10 x 2 = 20 points

Self-Check
 1 Fill in the gaps with the verbs in the correct 

form: remove, bite, gain, rely, sink, adopt, 
starve, work, increase, drip.

  1  Don’t let the tap  _________________ ;

you waste water!

  2 I’m _____________. I could eat a horse.

  3  If the world population  ______________

too much, there won’t be enough food.

  4  When you throw a stone in the water, it 

   _________________ .

  5 It isn’t polite to  ____ your nails in public.

  6 When you eat a lot of fast food, you 

   _________________ weight.

  7  Peter __________ out in the gym three 

times a week.

  8 If you  _____________  the water from an

   apple, it weighs 80% less.

  9  ___________ an animal and help it survive. 

  10  These days we  __________  on the Internet 

for news.

10 x 2 = 20 points

5 x 4 = 20 points

 1 Greg is going to work all summer.  _____  

 2 He is looking forward to going to 

  university.  _____  

 3 He wants to help the environment.  _____  

 4 He doesn’t like travelling.  _____

4 x 2 = 8 points

  b) Write a similar email about your future 
plans. 20 points

Total: 100 points

Dear Liam,

I hope you are well. I’m going on holiday tomorrow and 

then I am going to work for the rest of the summer. I’m 

starting university in August and I’m really excited. I’m going 

to study biology and environmental science and I’m sure that 

one day I’ll work as an environmentalist. I hope I’ll be able 

to do something important to help the planet. Of course, I 

hope I’ll travel around the world for my job too. How about 

you? What are your plans for the future?

Greg

•    give and react to news

•    talk and write about the weather

 • talk about health

 • shop for clothes

 • write an email of advice

 • talk and write about future plans

GOOD             VERY GOOD                   EXCELLENT

Colour in the stars

 4 Fill in the gaps with these phrases: You 
won’t believe this., Is that true?, I feel 
terrible., Yes, it is.

 • A: It’s very hot today, isn’t it?

  B: 1)  ____________________________   

 • A: 2)  ____________________________  

  B: What’s wrong?

 • A: 3)  ____________________________

   This month is the hottest in 4 years.

  B: 4)  ____________________________

  A: Yeah. It’s in the news today.

 5 a) Read and mark the sentences T (true) or 
F (false).

4 x 3 = 12 points

1
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