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หน่วยการเรียนรู้ที ่1 Cause & Effect 
รายวชิาพืน้ฐาน ภาษาอังกฤษ        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       เวลาเรียน 19 ช่ัวโมง 
 
1.  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
 มาตรฐาน  ต 1.1:  เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น         

อยา่งมีเหตุผล 
ตวัช้ีวดั       1. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือการใชง้านต่าง ๆ คาํช้ีแจง คาํอธิบาย และคาํบรรยายท่ีฟัง  

และอ่าน 
                   2.  อ่านออกเสียง ขอ้ความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) 

ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
  3.   อธิบายและเขียนประโยคและขอ้ความใหส้มัพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบ 

ต่าง ๆ ท่ีอ่าน รวมทั้งระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ใหส้มัพนัธ์กบั
ประโยค และขอ้ความท่ีฟังหรืออ่าน 

  4.   จบัใจความสาํคญั วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก      
การฟังและอ่านเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง
ประกอบ   

 มาตรฐาน  ต 1.2:  มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ตวัช้ีวดั 1.   สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั ประสบการณ์    
สถานการณ์ข่าว/เหตุการณ์ ประเดน็ท่ีอยูใ่นความสนใจของสงัคม และส่ือสารอยา่ง
ต่อเน่ืองและเหมาะสม  

   2. เลือกและใชค้าํขอร้อง ใหค้าํแนะนาํ คาํช้ีแจง คาํอธิบายอยา่งคล่องแคล่ว 
  4.  พดูและเขียนเพ่ือขอและใหข้อ้มูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง/ประเดน็/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีฟังและอ่านอยา่งเหมาะสม 
          5.  พดูและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ         

กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อยา่งมีเหตุผล 
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 มาตรฐาน  ต 1.3:  นาํเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ โดยการพดู 
  และการเขียน 

 ตวัช้ีวดั 1.  พดูและเขียนนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เร่ือง และ
ประเดน็ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจของสงัคม 

   2.    พดูและเขียนสรุปใจความสาํคญั แก่นสาระท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เร่ือง กิจกรรม ข่าว     
เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ 

   3.   พดูและเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์  
      ทั้งในทอ้งถ่ิน สงัคม และโลก พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งประกอบ 

สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
 มาตรฐาน ต 2.1:    เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และนาํไปใชไ้ด ้
  อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ 

ตวัช้ีวดั    1. เลือกใชภ้าษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบัระดบัของบุคคล โอกาส และ
สถานท่ี ตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

  2.  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวติ ความคิด ความเช่ือ และท่ีมาของขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีของเจา้ของภาษา 

  3.  เขา้ร่วม แนะนาํ และจดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมอยา่งเหมาะสม 
   มาตรฐาน ต 2.2: เขา้ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบั

ภาษาและวฒันธรรมไทย และนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 ตวัช้ีวดั 1. อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค ขอ้ความ สาํนวน  
      คาํพงัเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
  2. วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งวิถีชีวิต ความเช่ือ และ   
  วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย และนาํไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล 
สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพนัธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
   มาตรฐาน ต 3.1:   ใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็นพื้นฐาน

ในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 
 ตวัช้ีวดั 1. คน้ควา้/สืบคน้ บนัทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั  

กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และนาํเสนอดว้ยการพดูและ 
     การเขียน 
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สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน ต 4.1:      ใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสงัคม 

ตวัช้ีวดั 1.  ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสงัคม  

 มาตรฐาน ต 4.2:     ใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ 
       การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 

 ตวัช้ีวดั   1. ใชภ้าษาต่างประเทศในการสืบคน้/คน้ควา้ รวบรวม วเิคราะห์ และสรุปความรู้/ขอ้มูล
ต่าง ๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

  2.  เผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน/ประเทศชาติ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

 
2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
 การรู้และเขา้ใจคาํศพัท ์สาํนวนภาษา โครงสร้างประโยค present simple, conditionals (types 0 
and 1), will, be going to, present continuous และการเปรียบเทียบ ช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองท่ีฟังและอ่าน ถ่ายโอน
ขอ้มูลใหส้มัพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง สนทนาสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั เช่น สภาพอากาศ                    
อาการเจบ็ป่วย การซ้ือเส้ือผา้ แสดงความรําคาญใจ การบอกและตอบรับข่าวท่ีไดฟั้ง แสดงความเห็นดว้ย 
และไม่เห็นดว้ย แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น พดูและเขียนเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงทางวิทยาศาสตร์ 
เหตุการณ์ท่ีเป็นจริงหรือมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนจริง แผนการในอนาคต เขียนบรรยายเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจาํวนั บรรยายบุคลิกลกัษณะ แนะนาํวิธีปฏิบติัตวัใหมี้สุขภาพแขง็แรง  อีกทั้งยงัเป็นพื้นฐาน 
ในการคน้ควา้ รวบรวม ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มสาระวิชาอ่ืน วฒันธรรมของไทย และของเจา้ของภาษา  รวมทั้ง
ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจวา่ วฒันธรรมของไทยและของเจา้ของภาษามีทั้งความเหมือนและแตกต่างกนั 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 

3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
1) Language Features and Functions 
Vocabulary 
1.1 Precious water 

 
verbs related to water (freeze, float, evaporate, drip, shower, sink, 
rain); verbs (taste, smell, poison, waste, remove); nouns (gallon, 
petrol, lake, tap, ice cube, litre, human brain); phrasal verb (make 
up) 
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1.2 Space the solar system (sun, mercury, venus, earth, mars, jupiter, 
saturn, uranus, neptune); verbs (mean, reach, produce, spread); 
nouns (solar system, atmosphere, hydrogen, ring, space); 
adjective (incredible); phrases (clear night, naked eye, gas giant, 
rocky core, active planet); preposition (beneath) 

1.3 Bad habits 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 (angry, upset, frustrated, disgusted); phrases (typical 
of, upset you, I’m starving, gets on my nerves, hard to break, 
stomach is rumbling); phrasal verb (put me off)  

1.4 Our planet environmental problems (smog, deforestation, rubbish, animal 
extinction, erosion, population growth); verbs (destroy, provide, 
lose, pollute, recycle, dump, feed, increase, act); nouns (area, 
species, smoke, acid rain, landfill site, production); phrases (under 
threat, global population, go hungry); phrasal verbs (throw away) 

1.5 Be active hobbies (capoeira, yoga, karate, bowling, aerobics, gymnastics, 
athletics, horse riding, diving, windsurfing, mountain biking, 
kickboxing); verbs (suggest, try, strengthen); nouns (chips, 
routine, neck, back, packed lunch); adjectives (stiff, sore); 
phrases (keep following, gain weight, develop a problem);  
phrasal verb (work out) 

1.6 Weather 

patterns 

the weather (it’s snowing, it’s a clear night, it’s drizzling, it’s 
cloudy, it’s windy, there’s sleet, it’s raining, it’s foggy, it’s sunny, 
there’s (a) frost, there are thunderstorms/storms/lightning); verb 
(shine); nouns (proverb, rainbow, seagull, chimney); adjectives 
(boiling hot, dry, warm, wet, freezing cold, chilly, bright)  

1.7 Health aches & pains (a headache, hay fever, an earache, a black eye,  
a stomach ache, a backache, a cut, a bad cough, a sore throat,  
a cold/the flu, a cramp); verbs (hurt, chew, stand, stretch, rub); 
nouns (aches, pains, treatment, hay fever, muscle, steam, slice, 
toast); adjectives (raw, dry); phrases (blow your nose, hold your 
breath, suffer from); phrasal verbs (turn off, put on) 
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1.8 What does your 

future hold? 

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

1.9 In style shopping for clothes (second-hand shops, charity shops, 
department stores, markets, boutiques, online, shopping 
hypermarkets); nouns (bargain, bin, loner, normality, logo, brand); 
adjectives (second-hand, scruffy, retro, adventurous, dramatic, 
casual, baggy, vital); phrases (alternative look, clear conscience, 
defined style, open view, hunt for); phrasal verb (set apart from)  

1.10 Character character adjectives (lazy, creative, intelligent, patient, noisy, 
hardworking, sociable, rude, shy, funny, generous, honest, 
ambitious, stubborn, aggressive, reliable, sensitive, outgoing, 
greedy, polite); verbs (suggest, cool off, trust, behave, respect, 
succeed); nouns (scientist, mechanic, engineer, labourer, 
journalist, politician, peers, finance, catering, sales, banking); 
adjectives (square, smart, triangular, upside-down, secure, 
oblong); phrases (lose your temper, sharp mind, skilled hands)  

Culture Corner 1 rainforest – nouns (moist, healer, cure, timber, cattle); verbs 
(cover, clear, decline); adjectives (rare, valuable) 

Curricular Cut 1 clouds – nouns (droplets, float, reflect, shadow, puffy, light, 
phrases (on cloud nine, cumulus cloud, stratus cloud) 

Pronunciation: /s/, /z/, /Iz/ 
Grammar: conditional type 0 

present simple              
will 
be going to vs present continuous 
the imperative 
both … and, too, as well, whereas, but     
reviewing of comparison 
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Functions: talking about water facts 
describing general truths and routine 
expressing annoyance; agreeing and disagreeing  
giving and reacting to news  
giving advice and expressing results  
expressing intentions & arrangements  
giving advice; talking about health  
asking about future plans and make predictions  
comparing and contrasting 
shopping for clothes  
describing facts about clouds 

2)  ทกัษะทางภาษา 
Listening: ฟังเพือ่ระบุขอ้มลูเฉพาะ 
Speaking: พดูอธบิายและบรรยายวฏัจกัรของน้ําและลกัษณะของดาวเสาร ์

พดูบอกสิง่ทีม่กัจะทาํใหรู้ส้กึราํคาญใจ 
พดูแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปัญหาสิง่แวดลอ้มทีร่นุแรงทีส่ดุ 
พดูโตต้อบและสนทนาเกีย่วกบัสภาพอากาศ สิง่ทีท่าํใหร้าํคาญใจ  
การบอกและตอบรบัขา่วทีไ่ดฟั้ง อาการเจบ็ป่วย แผนการในอนาคต และ 
การซือ้เสือ้ผา้ 
พดูนําเสนอเกีย่วกบัสภาพอากาศในเมอืง/หมูบ่า้น หรอืจงัหวดัทีอ่าศยัอยู ่
พดูใหข้อ้มลู เปรยีบเทยีบ และแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งทีอ่า่น 
พดูอธบิายและเปรยีบเทยีบขอ้มลูจากสือ่ทีไ่มใ่ชค่วามเรยีง 

Reading: อา่นเพือ่จบัใจความและหาขอ้มลูเฉพาะ 
อา่นบทสนทนาเพือ่ความเขา้ใจ 
อา่นเพือ่ระบุจุดมุง่หมายของผูเ้ขยีน 

Writing: เขยีนนําเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัป่าไมข้องไทย ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ
ระบบสรุยิะจกัรวาล มารยาททางสงัคมในประเทศองักฤษหรอื 
ประเทศสหรฐัอเมรกิากบัประเทศไทย และขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารรกัษา
สิง่แวดลอ้ม 
เขยีนบรรยายกจิวตัรประจาํวนัของนกับนิอวกาศ บุคลกิลกัษณะของ
ตนเองและเพือ่น สภาพอากาศ และลกัษณะการแต่งกายของวยัรุน่ไทย 
เขยีนบอกสิง่ทีม่กัทาํใหส้มาชกิในครอบครวัรูส้กึราํคาญใจ 
เขยีนบอกเหตุการณ์ทีเ่ป็นไปไดใ้นปัจจุบนัหรอือนาคต รวมทัง้ผลทีจ่ะ
เกดิขึน้ 
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เขยีนใหค้าํแนะนําสัน้ ๆ และสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้  
เขยีน email เพือ่ใหค้าํแนะนํา 
เขยีนบทสนทนาเกีย่วกบัอาการเจบ็ป่วย 
เขยีนแนะนําวยัรุน่เกีย่วกบัวธิกีารดแูลตนเองใหม้สีขุภาพแขง็แรง     
เขยีนบลอ็ก (blog) สัน้ ๆ เกีย่วกบัชวีติของตนเองในอนาคต 
เขยีนเปรยีบเทยีบความเหมอืนและความแตกต่างของตนเองกบับุคคล
จากเรือ่งทีอ่า่นได ้    
เขยีนเกีย่วกบัสิง่ทีต่ ัง้ใจจะทาํและวางแผนไวแ้ลว้  

3)  Culture น้ําประปาของตะวนัตกดื่มได ้ 
องคก์ารนาซา  
มารยาททางสงัคม เชน่ ไมพ่ดูโทรศพัทเ์สยีงดงั,  มมีารยาทในการ
รบัประทานอาหาร,  
ไมพ่ดูคุยระหวา่งดภูาพยนตร ์
the Great Smog of London/the Big Smoke 
capoeira ศลิปะการต่อสูร้ปูแบบหน่ึงของบราซลิ 
สาํนวนสภุาษติเกีย่วกบัสภาพอากาศ 
ภมูปัิญญาหรอืความเชื่อเกีย่วกบัการรกัษาอาการเจบ็ป่วยแบบงา่ย ๆ 
ลกัษณะการแต่งกายของกลุ่มวยัรุน่กลุ่มต่าง ๆ ในองักฤษ 
การอา่นลกัษณะใบหน้าของคนตะวนัตก 

 

4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
       4.1  ความสามารถในการส่ือสาร   4.2  ความสามารถในการคิด 
       4.3  ความสามารถในการแกปั้ญหา   4.4  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  
       4.5  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

5. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

       5.1 ใฝ่เรียนรู้      5.2  อยูอ่ยา่งพอเพียง  
       5.3 มุ่งมัน่ในการทาํงาน    5.4  มีจิตสาธารณะ  
 

6. การวดัและประเมินผล 
    (ดูท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที ่1-10) 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    (ดูแผนการจัดการเรียนรู้ที ่1-10) 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่1  Precious water 
                                                    เวลา  2  ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- พดูอธิบายวฏัจกัรของนํ้าจากภาพได ้
- ฟังและอ่านเพือ่หาขอ้มูลเฉพาะได ้ 
- คน้ควา้และนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัป่าไมข้องไทยและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีน่าสนใจได ้

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/3, ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 3.1:    ต 3.1 ม. 4-6/1 
มาตรฐาน ต 4.2:    ต 4.2 ม. 4-6/2  

 
2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การรู้และเขา้ใจคาํศพัท ์โครงสร้างประโยค conditional type 0 ช่วยใหพู้ดและเขียนเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง
ทางวทิยาศาสตร์ เหตุการณ์ท่ีเป็นจริงหรือมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนจริง ช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน เป็นพ้ืนฐานในการ
คน้ควา้ รวบรวม และนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มสาระวชิาอ่ืน รวมทั้งมีความตระหนกัถึงคุณค่าของนํ้ า  

 

3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

     1) Language Features and Functions 
Vocabulary: verbs related to water  (freeze, float, evaporate, drip, shower, sink, rain); 

verbs (taste, smell, poison, waste, remove); nouns (gallon, petrol, lake, tap, 
ice cube, litre, human brain); phrasal verb (make up) 

Pronunciation: - 
Grammar : conditional type 0 
Functions:      talking about water facts 

 2) Language Skills 
          Reading:  อ่านเพื่อจบัใจความสาํคญัและหาขอ้มูลเฉพาะ 
          Listening:               ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
          Speaking:                พดูอธิบายวฏัจกัรของนํ้าจากภาพ 
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          Writing:                  เขียนนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัป่าไมข้องไทยและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
   ท่ีน่าสนใจ 
 3) Culture:  นํ้าประปาของตะวนัตกด่ืมได ้ 
    
4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

       4.1  ความสามารถในการส่ือสาร   4.2  ความสามารถในการคิด 
       4.3  ความสามารถในการแกปั้ญหา   4.4  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

5. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

       5.1  มุ่งมัน่ในการทาํงาน    5.2  มีจิตสาธารณะ 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
ช่ัวโมงท่ี 1 
ขั้นนํา 

 ครูเขียนคาํว่า water บนกระดาน แลว้แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แลว้ให้นกัเรียน                
แต่ละกลุ่มช่วยกนัระดมสมองและอภิปรายว่า นกัเรียนใชป้ระโยชน์จากนํ้ าในชีวิตประจาํวนัอยา่งไร
บา้ง เม่ือนกัเรียนแต่ละกลุ่มทาํเสร็จ ใหอ้อกมานาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 
 

The Ways  
We Use Water  

 
 
 

ขั้นสอน 
1.  หนังสือเรียน หน้า 8 Ex. 1a นกัเรียนดูภาพ และอ่านออกเสียงคาํศพัทต่์าง ๆ ตาม CD จากนั้นครูอ่าน

คาํถาม What are these verbs in our language? แลว้นกัเรียนช่วยกนับอกคาํในภาษาไทยท่ีมี
ความหมายเหมือนกบัคาํกริยาเหล่าน้ี  

2. หนังสือเรียน หน้า 8 Ex. 1b ครูใหน้กัเรียนหลบัตา แลว้เปิด CD ใหน้กัเรียนฟังเสียง เพื่อระบุวา่เสียง
ดงักล่าวแต่ละเสียงตรงกบัภาพใดใน Ex. 1a ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียน แลว้เปิด CD เพื่อเฉลย
คาํตอบทีละเสียง   
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   1   drip  2   shower 3   sink  4   rain 
 

3. หนังสือเรียน หน้า 8 Ex. 2a นกัเรียนเดาเน้ือหาก่อนการอ่าน โดยตอบคาํถามท่ีใหม้าในคาํสัง่   
Can we live without water?  Why is it important in our lives? 

 ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนหลาย ๆ คน จากนั้นเปิด CD ใหน้กัเรียนอ่านบทอ่านตามไปดว้ย  
 เพื่อหาคาํตอบ เสร็จแลว้นกัเรียนช่วยกนัพดูสรุปใจความสาํคญัท่ีไดจ้ากการฟังและอ่าน ต่อมาครู 

ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบคาํถามในคาํสัง่อีกคร้ัง ครูเขียนเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้งบนกระดาน 
 

 
 No, we can’t live without water because it is necessary to live.  

It makes up 70% of our bodies and 70% of our planet. 
 

 Advanced classes:  นกัเรียนปิดหนงัสือเรียน ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟัง เพื่อตรวจคาํตอบของ
 คาํถามใน Ex. 2a เพื่อฝึกการฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ เสร็จแลว้ครูใหน้กัเรียนเปิดหนงัสือเรียน 
 แลว้ครูเปิด CD อีกคร้ัง ใหน้กัเรียนฟังเพือ่ตรวจคาํตอบ 

4. หนังสือเรียน หน้า 8 Ex. 2b นกัเรียนดูตวัเลขท่ีใหม้าและอ่านออกเสียง ครูถามนกัเรียนวา่ การอ่าน
เพื่อหาวา่ ตวัเลขเหล่าน้ีกล่าวถึงส่ิงใด เป็นวิธีการอ่านแบบใด และควรใชเ้ทคนิคใดในการอ่าน                
ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียน เม่ือไดค้าํตอบวา่ การอ่านเพ่ือหาขอ้มูลเฉพาะ และใชว้ิธีการอ่าน
แบบกวาดสายตา หรือ scanning  แลว้ ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัทบทวนวิธีการอ่านชนิดน้ี 
 

 
 

   การอ่านแบบกวาดสายตา (Scanning) เป็นวิธีการหาขอ้มูลเฉพาะ เช่น ตวัเลข วนัท่ี  
   สถานท่ี  ช่ือคน เป็นตน้ จะเป็นขอ้มูลท่ีปรากฏใหผู้อ่้านเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในบทอ่าน  
   โดยถา้ในคาํถาม ถามถึงสถานท่ี กใ็หก้วาดสายตาไล่ดูแต่คาํท่ีหมายถึงสถานท่ี  
   ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสถานท่ีเฉพาะ เป็นช่ือเฉพาะ ดงันั้น ตอ้งข้ึนตน้ดว้ยอกัษรตวัใหญ่ 
   แน่นอน (แต่ผูอ่้านตอ้งทราบคาํศพัทพ์อสมควร เพราะคาํท่ีข้ึนตน้ดว้ยอกัษรใหญ่ทุกตวั 
   ไม่ไดห้มายถึงสถานท่ีเฉพาะทุกตวั อาจจะหมายถึง ช่ือคน ช่ือเมือง หรือช่ือถนน  
   ข้ึนอยูก่บัความรู้รอบตวัของแต่ละบุคคลดว้ย) 

ท่ีมา: http://www.oxbridge.in.th/grammar-tips/scanning-skimming-for-ielts 
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 จากนั้นนกัเรียนอ่านบทอ่านแบบกวาดสายตาอยา่งรวดเร็ว  ภายในเวลา 1 นาที เพื่อหาวา่ ตวัเลข 
 ท่ีใหม้ากล่าวถึงส่ิงใด เม่ือหมดเวลา ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนและเฉลยบนกระดาน 

 
 

70%  –  water makes up 70% of our planet and 70% of our bodies 
100 gallons –  if you shower for 10 minutes, you use almost 100 gallons of water 
1 gallon  –  1 gallon of petrol can poison 75,000 gallons of water 
38 litres  –  if you let the tap drip for a day, you waste 38 litres of water 
75,000 gallons –  1 gallon of petrol can poison 75,000 gallons of water 
95%  –  the brain is 95% smaller if you remove all of its water 

 
 

 

 การใช้สรรพนามแทนนาม หรือสรรพนามท่ีไม่เฉพาะเจาะจง 
เม่ือกล่าวถึงคาํนาม หรือสรรพนามท่ีไม่เฉพาะเจาะจง (indefinite pronouns) เช่น 
person, someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody เราจะใชก้ริยา
เอกพจน์ และใชส้รรพนามพหูพจน์ (เช่น they) แทน  เช่น  
 Someone has been calling and saying they have to talk to you about their schedule. 
 Everybody claps their hands. 
ท่ีมา:  George Yule (2006). Oxford Practice Grammar  with Answers.  
  พิมพค์ร้ังท่ี 1: Oxford University Press 
 

แต่ถา้ในกรณีท่ีเรารู้วา่ person หรือ somebody นั้นอา้งถึงเพียงแค่คนเดียว และทราบ
วา่เป็นเพศชาย หรือหญิง กส็ามารถใช ้he หรือ she แทนได ้เช่น There is someone 
waiting to see you. He is right outside your office. 

 
5.  หนังสือเรียน หน้า 8 กรอบ Check these words นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทใ์นกรอบ แลว้ช่วยกนั

บอกความหมายของคาํศพัทเ์หล่าน้ี โดยพยายามเดาความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่รู้จากขอ้ความหรือ
บริบทท่ีแวดลอ้มคาํศพัทน์ั้น ๆ ถา้เดาไม่ไดจ้ริง ๆ นกัเรียนช่วยกนัเปิดพจนานุกรม 
เพื่อหาความหมาย  
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make up (phr v) be part of a whole  
taste (n)  the flavor of food 
smell (n)  a quality of sth you notice with your nose 
gallon (n)  unit to measure liquid (=4.564 litres) 
petrol (n)  fuel for vehicles 
lake (n)  large area of fresh water with land around it 
poison (v)  hurt or kill sb with a harmful substance 
tap (n)  the object that controls the flow of water from a pipe 
drip (v)  fall in drops (liquid) 
waste (v)  use too much of sth when not necessary 
litre (n)  a unit to measure liquids (=1000 ml)  
shower (v)  wash yourself while standing under a spray of water 
 that comes out of a pipe 
remove (v)  take away 
human brain (n) organ inside head that controls what we do 
ice cube (n)  small block of frozen water we used to cool drinks 
sink (v)  fall below the surface of water 
float (v)  stay in the surface of water 

 

 ต่อมานกัเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม ครูแบ่งคาํศพัทใ์หก้ลุ่มละ 4-5 คาํ แลว้แต่ละกลุ่มช่วยกนัแต่งประโยค 
 โดยสามารถเปิดพจนานุกรมองักฤษ-องักฤษ เพื่อดูตวัอยา่งประโยคได ้แต่หา้มลอก เสร็จแลว้ 
 แต่ละกลุ่มออกมาออกมาเขียนประโยคบนกระดาน และอ่านใหเ้พื่อนฟัง พร้อมทั้งอธิบาย
 ความหมาย  ครูช้ีใหน้กัเรียนเห็นวา่ การนาํคาํศพัทม์าแต่งประโยค จะช่วยใหน้กัเรียนนาํ
 คาํศพัทไ์ปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง นกัเรียนไม่ควรเรียนรู้คาํศพัทด์ว้ยการท่องจาํตวัสะกดและความหมาย
 เท่านั้น แต่ควรนาํไปใชไ้ดด้ว้ย  
  ตวัอยา่งประโยค 
  We saw a paper boat floating down the river. 
  I see a coin sinking to the bottom of the pool.  

6.  หนังสือเรียน หน้า 8 Ex. 2c นกัเรียนจบัคู่กนั ผลดักนับอกขอ้มูลท่ีประทบัใจจากบทอ่านมา 3 อยา่ง 
รวมทั้งบอกขอ้มูลท่ีรู้มาก่อนแลว้ เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนหลาย ๆ คน   
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I was amazed to learn that if we remove water from a brain, it is 95% smaller. 
It’s shocking to know that only one gallon of petrol can pollute 75,000 gallons of water. 
I was surprised to learn that a ten minute shower uses almost 100 gallons of water. 
I knew that an ice cube floats on water. 

 

 Weak classes: ครูช่วยบอกโครงสร้าง เพื่อใหน้กัเรียนพดูตอบ เช่น 
  I was amazed/suprised to learn that … 
   It’s shocking to know that … 
 ถา้นกัเรียนรู้ขอ้มูลดงักล่าวอยูแ่ลว้ ใหบ้อกวา่ I knew that …  

7. หนังสือเรียน หน้า 9 Ex. 2d นกัเรียนช่วยกนัอธิบายความหมายของคาํศพัทท่ี์ใหม้า จากนั้นให้
นกัเรียนเติมคาํศพัทเ์หล่าน้ีลงในช่องวา่งในประโยค 1-5 เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียน 
และเฉลยพร้อมกนั  

 
 

1   dripping 2   waste 3   poison 4   taste  5   float  
   

8.  หนังสือเรียน หน้า 96 หัวข้อ Culture Corner  1 Ex. 1a ครูเขียน rainforest บนกระดาน ครูบอกวา่ 
หลงัจากไดเ้รียนเก่ียวกบันํ้ามาแลว้ นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั rainforest ครูใหน้กัเรียนบอก
ความหมายของคาํน้ี จากนั้นนกัเรียนจบัคู่กนัและช่วยกนับอกส่ิงท่ีพบไดท่ี้ป่าดิบช้ืน  เสร็จแลว้ครู
รวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนหลาย  ๆ คู่  

 
 
A rainforest is in a tropical area. It has a lot of tall trees and it rains a lot.  
You can see hundreds of species of birds, insects and plants. 

 

9. หนังสือเรียน หน้า 96 หัวข้อ Culture Corner  1 Ex. 1b ครูถามนกัเรียนวา่ รู้อะไรเก่ียวกบัป่า 
 แอมะซอนบา้ง เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนกัเรียน เช่น The Amazon rainforest is the largest 

tropical rainforest in the world. และทาํไมป่าน้ีจึงสาํคญักบัมนุษย ์ครูเขียนคาํตอบของนกัเรียน         
บนกระดาน จากนั้นครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและอ่านบทอ่านตามไปดว้ยเพื่อหาคาํตอบ 
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I know the Amazon rainforest is very big. There are many different animals 
living there and they are in danger. The rainforest is important because it 
provides a home for animals and oxygen for our planet. It is also important 
because we get medicine from its trees and plants.. 

 

10. หนังสือเรียน หน้า 96 หัวข้อ Culture Corner  1 Ex. 2 นกัเรียนอ่านหวัขอ้ยอ่ย 1-6 แลว้ครูช่วย
อธิบายคาํศพัทส์าํคญั เช่น 

   threat (n)  การคุกคาม 
   consequence (n)  ผลกระทบ 
  จากนั้นนกัเรียนอ่านแต่ละยอ่หนา้ แลว้จบัคู่ยอ่หนา้กบัหวัขอ้ยอ่ยท่ีใหม้า โดยจะมี 1 หวัขอ้ท่ีไม่มีคู่ 

ในการอ่านนกัเรียนตอ้งจบัใจความวา่ แต่ละยอ่หนา้กล่าวถึงอะไร เพื่อตอบคาํถาม What is each 
paragraph about?  
ครูอาจแนะนาํนกัเรียนก่อนอ่านวา่ การอ่านจบัใจความสาํคญัไม่จาํเป็นตอ้งอ่านทุกคาํ เช่น นกัเรียน
อาจอ่านแค่ 2-3 ประโยคแรก และ 2-3 ประโยคสุดทา้ยของแต่ละยอ่หนา้ ซ่ึงมกัจะมีใจความสาํคญัอยู่
กไ็ด ้เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนและเฉลยคาํตอบพร้อมกนั 

  
 

1  C   3    D      5   B 
2  –      4  A       6   E  

 

 ต่อมานกัเรียนช่วยกนัอธิบายคาํศพัทท่ี์พิมพต์วัหนาในบทอ่าน  
  
  

covers (v)   is on top of sth 
moist (adj)   a little wet 
rare (adj)    unusual 
healers (n pl)  people who cure people 
valuable (adj)  worth a lot of money 
cures (n pl)   medicine/other treatments that cure an illness 
declining (adj)  becoming less in value or quantity 
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timber (n)   wood for making things 
clear (v)    to remove unwanted material or objects 
cattle (n)    bulls and cows kept on a farm for their meat or milk 
 

11. หนังสือเรียน หน้า 96 หัวข้อ Culture Corner  1 Ex. 3  นกัเรียนทาํงานกลุ่ม คน้ควา้ รวบรวม และ
นาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัป่าไมใ้นประเทศไทย ตามประเดน็ท่ีกาํหนดให ้โดยใชรู้ปแบบ G.I. หรือ 
Group Investigation หลงัจากครูอธิบายวิธีการทาํงานแลว้ แต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ท่ีการทาํงานใน              
ชั้นเรียนและไปทาํงานต่อนอกเวลาเรียน  

 

 
 

G.I. คือ Group Investigation รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนช่วยกนัไปสืบคน้ 
ขอ้มูลมาใชใ้นการเรียนรู้ร่วมกนั โดยดาํเนินการเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 

  1) จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน  
  2) กลุ่มยอ่ยศึกษาเน้ือหาสาระร่วมกนัโดย 
      2.1) แบ่งเน้ือหาออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย ๆ แลว้แบ่งกนัไปศึกษาหาขอ้มูลหรือคาํตอบ 
      2.2) ในการเลือกเน้ือหา ควรใหผู้เ้รียนอ่อน เป็นผูเ้ลือกก่อน 

3) สมาชิกแต่ละคน ไปศึกษาหาขอ้มูล/คาํตอบมาใหก้ลุ่ม กลุ่มอภิปรายร่วมกนั และ 
    สรุปผลการศึกษา 

  4) กลุ่มเสนอผลงานของกลุ่มต่อชั้นเรียน      
  ท่ีมา:   ทิศนา แขมมณี (2552). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการ 

เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ. พิมพค์ร้ังท่ี 10. สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ขั้นสรุป 

1. นกัเรียนสรุปความสาํคญัของนํ้า และคาํศพัทท่ี์ไดเ้รียน 
 2. แบบฝึกหัด (Workbook) นกัเรียนทาํ Ex. 1 หนา้ 5  และ Ex. 22 หนา้ 9 เป็นการบา้น 

 
ช่ัวโมงท่ี 2 
ขั้นนํา 

1. นกัเรียนแบ่งเป็น 2 ทีม แลว้ครูทดสอบความรู้ทัว่ไปของนกัเรียนเก่ียวกบัเร่ืองนํ้า โดยแต่ละทีม
แข่งขนักนัตอบคาํถามต่อไปน้ี 
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1  True or false? Sound travels faster through water than air? 
2  Water is made up of what two elements? 
3  What is another name for a tidal wave? 
4  True or false? The Indian Ocean is the biggest ocean on Earth. 
5  The solid state of water is known as what? 
6  Can the average human survive without water for a few days or a few weeks? 
7  True or false? Pure water is tasteless. 
8  Does water cover more or less than 50% of the Earth’s surface? 
9  True or false? Water boils at 100 degrees Celsius (212 degrees Fahrenheit). 
10  When water is cooled, does it contract or expand? 
11  Water freezes at what temperature? 
12  What is the chemical formula of water? 
13  What is the longest river on Earth? 
14  True or false? Ice sinks in water.  

 
Water  Quiz Answers 
1  True   2  Hydrogen and oxygen   3  Tsunami 
4  False – the Pacific Ocean 5  Ice     6  A few days 
7  True   8  More – Around 70%   9  True 
10 Expand   11 0 °C (32 °F)    12 H20 
13 The Nile River  14 False – It floats 

 
2. ครูยกตวัอยา่งประโยคท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงทัว่ ๆ ไปหรือขอ้เทจ็จริงทางวิทยาศาสตร์  เช่น 

Water is made up of two elements, hydrogen and oxygen. 
Water has three different states: liquid, solid and gas. 
Trees produce oxygen and reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere. 
Ten times ten makes one hundred. 

 ครูใหน้กัเรียนทบทวนวา่ เราใช ้tense ใดในการพดูเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงทัว่ ๆ ไปหรือขอ้เทจ็จริงทาง
วิทยาศาสตร์  เม่ือไดค้าํตอบวา่ present simple แลว้ ครูอธิบายวา่ วนัน้ีนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
ประโยคเง่ือนไขท่ีใชบ้อกเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงทัว่ ๆ ไปหรือขอ้เทจ็จริงทางวิทยาศาสตร์  

3. นกัเรียนช่วยกนับอกขอ้มูลเก่ียวกบัวฏัจกัรของนํ้าท่ีนกัเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนกัเรียน 
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ขั้นสอน 
1. ครูเขียนประโยคต่อไปน้ีบนกระดาน 
   If it rains, the grass gets wet.   If you heat ice, it melts. 
 นกัเรียนอ่านประโยคเหล่าน้ี พร้อมกบับอกวา่ ประโยคเหล่าน้ีเป็นจริงหรือไม่ จากนั้นครูอธิบายวา่ 

conditional sentence ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 
 

if-clause main clause 
If it rains the glass gets wet 
If you heat ice it melts 

 

จากนั้นนกัเรียนระบุโครงสร้างของประโยค 
                  

               If + present simple                 present simple  
  

 ครูอธิบายวา่ โครงสร้างน้ีเป็น  conditional type 0 ใชเ้พื่อบอกส่ิงท่ีเป็นจริง ขอ้เทจ็จริงหรือหลกั
ความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็นไปไดสู้งมากท่ีจะเกิดข้ึน ประโยคเง่ือนไขแบบน้ี บางที
เรียกวา่ real conditionals ดว้ยเหตุน้ีจึงสามารถใช ้when แทน if ได ้เช่น 
  When it rains, the grass gets wet. 
เราสามารถสลบั if-clause กบั main clause ได ้แต่ถา้ if-clause อยูห่ลงั main clause ไม่ตอ้งใส่
เคร่ืองหมาย comma (,) เช่น 

   The grass gets wet if it rains.  It melts if you heat ice. 
2. หนังสือเรียน หน้า 9 Ex. 3a นกัเรียนอ่านตวัอยา่งและคาํอธิบายท่ีใหม้า แลว้ช่วยกนัอธิบาย

โครงสร้างและการใช ้conditional type 0 ครูสรุปขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง จากนั้นนกัเรียนอ่านบทอ่าน 
ในหนา้ 8 อยา่งรวดเร็ว เพื่อหาตวัอยา่งประโยคของ conditional type 0 

   

 
if a person has no food for a MONTH, they live … 
if they have no water for a WEEK, they don’t … 
if you put 1 gallon of petrol in a lake, it poisons 75,000 gallons of water … 
if you let the tap drip, you waste 38 litres per day … 
if you shower for ten minutes, you use almost 100 gallons of water … 
if you remove all the water from a human brain, it is 95% smaller … 
if you put an ice cube in a glass of water, it doesn’t sink, it floats … 
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ต่อมานกัเรียนอ่านขอ้ความในกรอบ Study Skills ครูช่วยอธิบายความหมายคาํวา่ equivalent  
(ท่ีเท่าเทียมกนั, ท่ีมีค่าเท่ากนั) จากนั้นนกัเรียนอภิปรายวา่ การเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาองักฤษ
กบัโครงสร้างภาษาไทยท่ีใกลเ้คียงกนัจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจโครงสร้างภาษาองักฤษง่ายข้ึนได้
อยา่งไร เม่ืออภิปรายเสร็จแลว้ ครูถามนกัเรียนวา่ ในภาษาไทยมีโครงสร้างประโยคท่ีใกลเ้คียงกบั 
conditional type 0 หรือไม่   

3.  หนังสือเรียน หน้า 9 Ex. 3b นกัเรียนฝึกฝนประโยค conditional type 0 โดยเปล่ียนคาํกริยาท่ีใหม้า
ในประโยคท่ี 1-4 ใหอ้ยูใ่นรูปท่ีถูกตอ้งตามโครงสร้างประโยคของ conditional type 0 ครูใหเ้วลา
นกัเรียนทาํสกัครู่ เม่ือทาํเสร็จ ครูตรวจคาํตอบพร้อมกนักบันกัเรียน พร้อมกบัใหน้กัเรียนช่วยกนั
บอกความหมายของแต่ละประโยคดว้ย 

 

 
1  heat, evaporates 3  don’t water, dies 
2  moves, makes 4  cool, freezes  

 

4. นกัเรียนเขียนประโยคเพื่อบอกส่ิงท่ีเพื่อนของนกัเรียนทาํเป็นประจาํ เม่ือเกิดส่ิงหน่ึงข้ึน  
ครูยกตวัอยา่งใหน้กัเรียนดูก่อนทาํกิจกรรม เช่น 

    If it rains, Anne listens to music in her room. 
   If Ken feels sad, he eats ice cream. 
   If Kate’s happy, she hugs her mum. 
   If Tim has a cold, he doesn’t want to talk to anyone.  
 จากนั้นครูเขียน If you feel sad, what do you and your friends always do? แลว้ใหน้กัเรียน 

รวบรวมคาํตอบจากเพื่อน ๆ และพดูรายงาน 
5. หนังสือเรียน หน้า 9 Ex. 4a นกัเรียนดูภาพ และช่วยกนับอกวา่ เป็นภาพเก่ียวกบัอะไร เม่ือไดค้าํตอบ

วา่ วฏัจกัรของนํ้าแลว้ นกัเรียนช่วยกนัพดูอธิบายภาพดงักล่าว จากนั้นครูถามนกัเรียนวา่ ประโยค        
1-5 คือ โครงสร้างประโยคอะไร (conditional type 0) ครูใหเ้วลานกัเรียนสั้น ๆ เปล่ียนคาํในวงเลบ็
ใหอ้ยูใ่นรูปท่ีถูกตอ้ง เสร็จแลว้ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังเพื่อตรวจคาํตอบ 

 
 

   1  is, heats  3  rises, forms  5  rains, goes 
   2  heats, is   4  get, rains  
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6.  หนังสือเรียน หน้า 9 Ex. 4b นกัเรียนฝึกฝนการใช ้conditional type 0 ดว้ยการพดูอธิบายเร่ือง         
water cycle จากภาพท่ีใหม้าใน Ex. 4a ครูใหเ้วลานกัเรียนเตรียมคาํตอบสกัครู่ ระหวา่งทาํงาน  
ครูเดินไปรอบ ๆ หอ้ง เพื่อสงัเกตการทาํงานและใหค้วามช่วยเหลือท่ีจาํเป็น เม่ือหมดเวลาท่ีกาํหนด 
ครูสุ่มเรียกนกัเรียนพดูอธิบายภาพดงักล่าว  

 
 
 When the sun is out, it heats the water in the oceans. When the sun heats the water,   
 there is vapour. When vapour rises into the air, it forms clouds. When the water  
 droplets in the clouds get too heavy, it rains. When it rains, the water goes into  

the ground or into lakes and rivers. 
 

7.  หนังสือเรียน หน้า 9 Ex. 5 ครูอธิบายภาระงานวา่ ใหน้กัเรียนใชอิ้นเทอร์เน็ตหาขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบันํ้า พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นของตนเองเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงดงักล่าว นกัเรียน
 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าเขียนเรียบเรียงเป็นประโยค conditional type 0 ท่ีถูกตอ้ง ครูมอบหมายภาระงานน้ี
ใหน้กัเรียนทาํเป็นการบา้น  

 ครูอาจแนะนาํแหล่งการเรียนรู้ใหน้กัเรียนใชใ้นการคน้หาขอ้มูล เช่น http://www.sciencekids.co.nz/ 
   If you boil water, it evaporates.   If you put salt in water, it boils faster. 

If water becomes cold enough, it turns to ice. If you exercise, your body loses water. 
If you don’t drink water, your body dehydrates. 

8. ครูเขียนหวัขอ้ต่อไปน้ีบนกระดาน 
   Why do some parts of the world experience regular droughts? 
   What are monsoon seasons and why do they occur? 
   Research how some animals can survive for long periods of time without water. 

ครูใหน้กัเรียนทาํงานกลุ่ม แลว้ใหส้มาชิกเลือกหวัขอ้ท่ีอยากจะคน้หาขอ้มูลมา 1 หวัขอ้ แลว้เขียน
นาํเสนอขอ้มูลมาส่งครู 

 
ขั้นสรุป 

1. นกัเรียนสรุปขอ้มูลเก่ียวกบันํ้าไดเ้รียนรู้มา จากนั้นครูใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ ประเทศตะวนัตกหลาย
ประเทศสามารถด่ืมนํ้าประปา (tap water) ได ้แต่กย็งัมีอีกหลายประเทศในโลกท่ีมีนํ้าไม่เพียงพอ 
ต่อการบริโภค ครูใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัของนํ้ากบัชีวิตของเรา และช่วยกนับอกวิธี
ประหยดันํ้าในชีวิตประจาํวนัทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้น  
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2. นกัเรียนทาํงานคู่ ทบทวนคาํศพัทท่ี์ไดเ้รียน โครงสร้างประโยคและการใชข้อง conditional type 0 
จากนั้นใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งประโยค 

3. นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อเล่นเกม ครูอธิบายวิธีการเล่น แลว้เขียนประโยค 
บนกระดาน เพื่อใหแ้ต่ละกลุ่มแข่งกนัเติมประโยคใหส้มบูรณ์ กลุ่มท่ีสะสมคะแนนไดม้ากท่ีสุดจะ
เป็นกลุ่มท่ีชนะ ครูลองยกตวัอยา่งและเล่นใหน้กัเรียนดูก่อน 1 ประโยค  เช่น If we eat too much 
chocolate, ……………… .” (we get fat) เม่ือนกัเรียนเขา้ใจวิธีการเล่นเกมแลว้ ครูค่อยเร่ิมเกม 

    If the water is 0 degree Celsius, ………………………. 
    If the water is 100 degree Celsius, ………………………… 
    If it is sunny today, ……………………………………….. 

If the ice is in the sun, …………………………….………. 
                            If you drop something, ……………………………………. 
    If you drop oil in the water, ………………………………. 
    If you disconnect the battery from your computer, …………………………….. 

If you drop the glass on the floor, ………………………………………………. 
4. แบบฝึกหัด (Workbook) นกัเรียนอ่านทบทวนเร่ือง conditionals type 0 หนา้ 28 แลว้ทาํ Ex. 1  

หนา้ 28 เป็นการบา้น 
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7. การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
พดูอธิบายวฏัจกัรของนํ้าจากภาพ 
(ต 1.1 ม. 4-6/3) 

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้

ตอบคาํถามจากการฟังและอ่าน 
(ต 1.1 ม. 4-6/4, ต 4.2 ม. 4-6/2) 

หนงัสือเรียน หนา้ 8 Exs. 2a-2b ร้อยละ 60 

ประเมินช้ินงานโปสเตอร์การนาํเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัป่าไมใ้นประเทศของตนเอง 
(ต 3.1 ม. 4-6/1) 

แบบประเมินช้ินงาน ระดบัคุณภาพ พอใช ้

ประเมินช้ินงานโปสเตอร์นาํเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีน่าสนใจ 
(ต 3.1 ม. 4-6/1) 

แบบประเมินช้ินงาน ระดบัคุณภาพ พอใช ้

สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นมุ่งมัน่ในการ
ทาํงานและมีจิตสาธารณะ 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น 

 

8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
8.1  หนงัสือเรียน Upload 5 ม. 5 
8.2  แบบฝึกหดั Upload 5 ม. 5 
8.3  Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด  Upload 5 ม. 5 
8.4  พจนานุกรมองักฤษ-องักฤษ 
8.5  อุปกรณ์การทาํช้ินงาน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่2  Space 
                                                    เวลา  2  ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- ฟังและอ่านเพือ่จบัใจความสาํคญัและหาขอ้มูลเฉพาะได ้
- อ่านออกเสียงทา้ยคาํกริยาท่ีเติม -s/-es ไดถู้กตอ้ง  
- พดูบรรยายลกัษณะของดาวเสาร์ได ้
- เขียนนาํเสนอเก่ียวกบัดาวเคราะห์ได ้
- เขียนบรรยายกิจวตัรประจาํวนัของนกับินอวกาศได ้

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/2, ต 1.1 ม. 4-6/3, ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.3:    ต 1.3 ม. 4-6/1   
มาตรฐาน ต 3.1:    ต 3.1 ม. 4-6/1 

 
2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การรู้และเขา้ใจคาํศพัท ์โครงสร้าง present simple ช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองท่ีฟังและอ่าน เขียนบรรยาย
เหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนั เป็นพื้นฐานในการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล และนาํเสนอดว้ยการพดู/เขียน 

  
3.  สาระการเรียนรู้ 

3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
     1) Language Features and Functions 
          Vocabulary:    the solar  system (sun, mercury, venus, earth, mars, jupiter, saturn, uranus, 

neptune); verbs (mean, reach, produce, spread); nouns (solar system, 
        atmosphere, hydrogen, ring, space); adjective (incredible); phrases (clear 

night, naked eye, gas giant, rocky core, active planet); preposition (beneath) 
 Pronunciation:     /s/, /z/, /Iz/ 
 Grammar :      present simple 
 Functions:      describing general truths and routine  
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      2) Language Skills 
          Listening: ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
          Speaking:                     พดูบรรยายลกัษณะของดาวเสาร์ 
          Reading: อ่านเพื่อจบัใจความและหาขอ้มูลเฉพาะ 
          Writing: เขียนนาํเสนอเก่ียวกบัระบบสุริยะจกัรวาล 
  เขียนบรรยายกิจวตัรประจาํวนัของนกับินอวกาศ   
      3) Culture:    องคก์ารนาซา   
 
4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
       4.1  ความสามารถในการส่ือสาร   4.2  ความสามารถในการคิด 
       4.3  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  
 
5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
       5.1  ใฝ่เรียนรู้ 5.2  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นนํา 

1. นกัเรียนดูภาพในหนงัสือเรียน หนา้ 10 จากนั้นครูถามคาํถามนกัเรียน เช่น  
   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 

 ถา้นกัเรียนไม่รู้ความหมายของ inner planet (ดาวเคราะห์วงใน เป็นดาวเคราะห์ท่ีมีวงโคจรอยูใ่กล้
ดวงอาทิตยม์ากกวา่โลก) และ outer planet (ดาวเคราะห์วงนอก เป็นดาวเคราะห์ท่ีมีวงโคจรอยูห่่าง
จากดวงอาทิตยม์ากกวา่โลก) ครูช่วยอธิบายใหน้กัเรียนฟัง 

  Extra activities: ครูเปิดคลิปวิดีโอเพลงเก่ียวกบัระบบสุริยะจกัรวาลจาก www.youtube.com               
โดยพิมพช่ื์อคลิป The Solar System/The Solar System Song/Planets Song for Kids/8 Planets หรือ
เขา้ไปท่ี https://www.youtube.com/watch?v=mQrlgH97v94 

2. นกัเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัคาํถามต่อไปน้ี  
เพื่อนาํเขา้สู่บทเรียน  
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   Would you like to live on another planet? 
      Do you think that we are the only planet with life in the universe?  
 

ขั้นนํา 
1.  หนังสือเรียน หน้า 10 Ex. 1a นกัเรียนดูภาพดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในระบบสุริยะจกัรวาล แลว้ครูเปิด 

CD เพื่อใหน้กัเรียนฝึกอ่านออกเสียงช่ือดาวเคราะห์เหล่าน้ี ครูย ํ้าใหน้กัเรียนลงเสียงหนกัในคาํ        
ใหถู้กตอ้ง  จากนั้นนกัเรียนดูภาพดาวเคราะห์กบัดวงอาทิตย ์แลว้ตอบคาํถามต่อไปน้ี 
  How many planets are there in our solar system?  
  Which planet is closest to the sun?   
  Which planet is furthest from the sun?  

 

 
   There are eight planets. 
   Mercury is closest to the sun and Neptune is furthest from the sun. 

 

 
 

 Mercury is the closest planet to the sun. It is the smallest planet in the solar system. The 
temperature on Mercury can vary from -180oC to 427oC. Its surface has many craters like 
our Moon and it has a thick iron core. Because it is so close to the sun, its atmosphere is 
not stable like the Earth’s.  
Venus is the second planet from the sun. It is almost the same size as Earth and has the 
same gravity. It is much hotter than Mercury, which is closer to the sun. The temperature 
on Venus is about 465oC. There are also many volcanoes and craters on Venus. It spins 
very slowly; one Venus day is 243 Earth days, but it also spins backwards, unlike the 
other planets. There are no oceans there like on Earth and it has mostly carbon dioxide in 
its atmosphere. It has many clouds full of acid.  
They call it the ‘Evening/Morning Star’ because it is very bright and you can see it at 
sunset and sunrise.  
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Ear th is the third planet from the sun. They call it the ‘Water Planet’. It’s the only 
planet with liquid water, which covers 70% of the surface. There are big oceans and 
clouds. The clouds are full of water vapour. The atmosphere is full of oxygen with  
a mix of nitrogen, carbon dioxide and other gases. It is the only planet in our solar 
system where animals, plants and humans can live.  
Mars is the fourth planet from the sun. They call it the ‘Red Planet’ because of its 
colour. It has a rocky and sand like surface. Mars spins faster than other planets; one 
year on Mars is the same as 687 Earth days. This planet has an atmosphere of air with 
carbon dioxide, nitrogen and oxygen. However, there is not enough oxygen for 
humans to live there. There are strong winds and very big dust storms.  
Jupiter  is the fifth planet from the sun. It is also the largest in the solar system. It is  
a gas planet because its atmosphere is mostly hydrogen. There are many storms  
on Jupiter. One storm we call the ‘Red Eye’ or ‘Red Spot’ is twice the size of Earth 
and is 300 years old. Jupiter has at least 16 moons and it also has rings like Saturn.  
Saturn is the sixth planet from the sun. It’s the second largest planet in the solar 
system. Like Jupiter, it has mostly hydrogen in its atmosphere. It takes Saturn about 
10,759 Earth days (or 29.5 years!) to travel around the sun. The planet has a system 
of rings around it and 62 moons, too. One of these is even bigger than the planet 
Mercury.  
Uranus is the seventh planet from the sun. Its days are very short; about 17 hours 
long. One year is equal to 84 Earth years. This means that it completes one rotation 
around the sun once in our lifetime. It has at least 20 moons and rings like Saturn and 
Jupiter, but they are very thin. It is full of methane gas, but it is so cold on Uranus 
that it is frozen all the time. It looks bluish-green because of the methane. Winds can 
blow up to 515 kilometres per hour.  
Neptune is the eighth planet from the sun. It is full of methane gas and it is blue like 
Uranus. One year on, Neptune is 165 Earth years. While Jupiter has the ‘Red Spot’, 
Neptune has a ‘Great Dark Spot’. Scientists do not believe it is a storm but a hole in 
the atmosphere. 
ทีม่า: Virginia Evans and Jenny Dooley, Upload Teacher ’s Book.  

 

2.  หนังสือเรียน หน้า 10 Ex. 1b นกัเรียนปิดหนงัสือเรียน แลว้ช่วยกนับอกช่ือดาวเคราะห์                   
ทั้ง 8 ดวง ในระบบสุริยะจกัรวาล โดยเรียงตามลาํดบัจากใกลพ้ระอาทิตยท่ี์สุดไปไกลท่ีสุด  
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 พร้อมทั้งสะกดช่ือของดาวเคราะห์แต่ละดวงดว้ย 
  

    
Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune 

 
3. นกัเรียนช่วยกนับอกส่ิงท่ีนกัเรียนรู้เก่ียวกบัดาวเสาร์ เพื่อบอกความรู้เดิมของนกัเรียน เช่น 

  Saturn is the second largest planet in our solar system. 
4. หนังสือเรียน หน้า 10 Ex. 1c ครูอธิบายคาํศพัทก่์อนการอ่าน ดว้ยการยกตวัอยา่งประโยคหรือบอก

ความหมาย เช่น  
  It is not a rocky planet like Earth, Mars, Mercury or Venus, or a gas giant like Jupiter, 
  Saturn, Uranus or Neptune. 
  He was the first man to see the r ings of Saturn. 
  It’s just about possible to see the planet with the naked eye on a clear night. 
  The earth’s core is a hot, molten mix of iron and nickel. 
  He was standing on the bridge looking at the river beneath.  
  gas giant (n)   ดาวแก๊สยกัษ ์
  ring (n)    วงแหวน 
  (with the) naked eyes (phr)  (ดว้ย) ตาเปล่า 

   core (n)     แก่นโลก หรือส่วนชั้นในสุดของโลกประกอบดว้ย 
ธาตุเหลก็และนิกเกิลเป็นส่วนใหญ่ มีความหนาแน่นมาก 

   beneath (adv/prep)  ภายใต,้ ขา้งใน 
  จากนั้นนกัเรียนดูภาพดาวเสาร์ (Saturn) และอ่านหวัขอ้ยอ่ยในบทอ่าน แลว้ช่วยกนัตอบคาํถาม  
 What is special about Saturn? เพื่อเดาเน้ือหาก่อนการอ่าน ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียน 
 มาเขียนบนกระดาน เสร็จแลว้ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟัง เพื่อตรวจคาํตอบ  เม่ือฟังจบ ครูรวบรวม

คาํตอบจากนกัเรียนอีกคร้ัง 
  

 
   It is a gas giant. It has over 60 moons and is well known for its rings. 
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วงแหวนดาวเคราะห์ (planetary r ing) คือ วงแหวนของฝุ่ นคอสมิกและวตัถุขนาดเลก็อ่ืน ๆ 
ท่ีโคจรไปรอบดาวเคราะห์ในรูปร่างของแผน่จานแบน ๆ ดาวเคราะห์ท่ีมีวงแหวนขนาด
ใหญ่เป็นท่ีรู้จกัและโดดเด่นท่ีสุด คือ ดาวเสาร์ แต่ดาวเคราะห์แก๊สอีก 3 ดวง ในระบบสุริยะ 
(ดาวพฤหสับดี ดาวยเูรนสั และดาวเนปจูน) ต่างกมี็ระบบวงแหวนรอบตวัเองทั้งนั้น 
ดาวเคราะห์แก๊ส (giant gas planets) หรือบางคร้ังเรียกกนัวา่ ดาวเคราะห์โจเวยีน (Jovian 
planet) คือ ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ท่ีมิไดมี้องคป์ระกอบของหินหรือสสารแขง็   
ในระบบสุริยะ มีดาวเคราะห์แก๊ส 4 ดวง คือ ดาวพฤหสับดี ดาวเสาร์ ดาวยเูรนสั และดาว
เนปจูน ซ่ึงเป็นดาวเคราะห์วงนอก (outer planets) หรือดาวเคราะห์ท่ีมีวงโคจรอยูห่่างจาก
ดวงอาทิตยม์ากกวา่โลก  
ดาวเคราะห์แก๊ส เป็นดาวเคราะห์ท่ีมีบรรยากาศหนาแน่น เป็นดาวเคราะห์ท่ีมีขนาดใหญ่ 
และมีมวลมาก จึงมีแรงโนม้ถ่วงสูง ทาํใหดึ้งดูดสสารทั้งหลายมาสะสมไวภ้ายใน และเป็น
ดวงจนัทร์บริวาร สนามแรงโนม้ถ่วงความเขม้สูงทาํใหเ้กิดแรงไทดลับนวตัถุท่ีเขา้มาใกล ้
แลว้แตกสลายกลายเป็นวงแหวน ดาวแก๊สยกัษย์งัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท  
ดาวแก๊สยกัษ ์“ดั้งเดิม” คือ ดาวพฤหสับดีและดาวเสาร์ มีส่วนประกอบโดยพื้นฐานเป็น
ไฮโดรเจนและฮีเลียม ส่วนดาวยเูรนสัและดาวเนปจูนอาจจดัเป็นประเภทยอ่ยอีกพวกหน่ึง 
เรียกวา่ “ดาวนํ้าแขง็ยกัษ”์ เพราะมีองคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็น นํ้า แอมโมเนีย และมีเทน 
ส่วนไฮโดรเจนกบัฮีเลียมจะอยูใ่นส่วนรอบนอกสุดของดาว   
ท่ีมา:   https://th.wikipedia.org/wiki/วงแหวนดาวเคราะห์ 
           http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/composition/planet-types 
      https://th.wikipedia.org/wiki/ดาวแก๊สยกัษ ์

 

 Extra activity:  ครูเปิด CD อีกคร้ัง โดยในคร้ังน้ี หยดุเป็นระยะ ๆ เพือ่ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียง
 ตาม จากนั้นครูอาจสุ่มนกัเรียนหลาย ๆ คนใหอ่้านออกเสียง ครูตรวจสอบการออกเสียงของนกัเรียน
 ใหถู้กตอ้งตามหลกัการอ่าน  

5. หนังสือเรียน หน้า 10 กรอบ Did you know? นกัเรียนอ่านขอ้ความในกรอบ และช่วยกนัอธิบาย
ความหมาย 

6. หนังสือเรียน หน้า 10 Ex. 2 นกัเรียนอ่านประโยค 1-6 และขีดเสน้ใตค้าํสาํคญั จากนั้นอ่านเน้ือเร่ือง
อยา่งรวดเร็ว เพื่อหาวา่ประโยคเหล่าน้ีเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองส่วนใด โดยดูจากคาํท่ีขีดเสน้ใตไ้ว ้
เม่ือพบแลว้ ใหอ่้านเฉพาะประโยคท่ีมีคาํสาํคญัหรืออาจอ่านขอ้ความแวดลอ้มดว้ยกไ็ด ้ถา้มีขอ้มูล
เหมือนประโยคท่ีใหม้า ใหเ้ขียน T (true) ถา้ผดิหรือถูกเพยีงบางส่วน ใหเ้ขียน F (false) ครูย ํ้าวา่  
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การมีขอ้มูลเหมือนกนั ไม่จาํเป็นตอ้งเขียนเหมือนกนั เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัถึงเทคนิคท่ีเรียกวา่ 
paraphrasing (การกล่าวซํ้าโดยใชภ้าษาท่ีต่างออกไป) ซ่ึงพบมากในขอ้สอบลกัษณะน้ี  

 
 

1   F 2   T  3   T  4   F  5   T  6   T 
 

7. หนังสือเรียน หน้า 10 กรอบ Check these words นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทใ์นกรอบ  
 แลว้ช่วยกนับอกความหมายของคาํศพัทเ์หล่าน้ี โดยเดาความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่รู้จากขอ้ความ

หรือบริบทท่ีแวดลอ้มคาํศพัทน์ั้น ๆ ถา้เดาไม่ไดจ้ริง ๆ นกัเรียนช่วยกนัเปิดพจนานุกรม 

เพื่อหาความหมาย 
 
 

solar system (n)  the sun and all the planets around it 
mean (v) indicate 
clear night (phr) cloudless night 
naked eye (phr) without the help of a telescope 
incredible (adj) impressive, unbelievable 
gas giant (phr) a huge planet made up of a substance that burns easily 
hydrogen (n) colourless liquid found everywhere in the universe 
rocky core (phr) centre made up of rock 
beneath (prep) under 
atmosphere (n) a planet’s layer of air/gases around it 
reach (v) get to 
active planet (phr) a planet that is still changing because of movements caused by 

 eruptions 
produce (v)  generate 
ring (n) a flat layer of particles moving around a planet/circle. 
spread (v) extend; open out 
space (n) area where stars and other planets are 
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8. หนังสือเรียน หน้า 11 Ex. 3a ครูแนะนาํเทคนิคการอ่านและจบัคู่ประโยคใหส้มบูรณ์ ดงัน้ี 
1)  อ่านขอ้ความส่วนแรก 1-5 ก่อน ยงัไม่ตอ้งอ่านขอ้ความ a-e โดยพยายามทาํความเขา้ใจ

ความหมายและขีดเสน้ใตค้าํสาํคญั  
2)  เดาส่วนทา้ยของแต่ละขอ้ความก่อนท่ีจะอ่านขอ้ความ a-e   
3)  อ่านขอ้ความ a-e อยา่งรวดเร็ว เพื่อมองหาคาํท่ีช่วยในการตอบ และกาํจดัขอ้ความท่ีไม่ใช่

คาํตอบแน่ ๆ ออกไป พยายามนึกถึงไวยากรณ์ คาํท่ีมกัใชร่้วมกนั และความหมายของ
ประโยค แลว้จบัคู่ขอ้ความท่ีคิดวา่เป็นไปได ้โดยอาจจบัคู่ส่วนทา้ยท่ีเป็นไปไดม้ากกวา่ 

  1 ขอ้ความ 
4)  อ่านบทอ่านเพือ่มองหาวา่ คาํสาํคญัในขอ้ความ 1-5 อยูใ่นบทอ่านส่วนใด โดยใหนึ้กถึง                

คาํพอ้งความหมาย (synonym) หรือการกล่าวซํ้าโดยใชภ้าษาท่ีต่างออกไป (paraphrasing)  
เม่ือพบแลว้ใหท้าํความเขา้ใจเน้ือหาของบทอ่านส่วนนั้น แลว้เลือกประโยคท่ีถูกตอ้ง 

 เม่ือนกัเรียนทาํเสร็จแลว้ ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียน และเฉลยคาํตอบพร้อมกนั 
 
 

   1   e  2   d  3   a  4   b  5   c 
 
9. หนังสือเรียน หน้า 10 กรอบ Did you know? นกัเรียนอ่านขอ้ความในกรอบและช่วยกนัอธิบาย

ความหมาย 
10.  หนังสือเรียน หน้า 11 Ex. 3b นกัเรียนทาํงานคู่ ผลดักนัพดูบอก 3 ส่ิงท่ีจาํไดเ้ก่ียวกบัดาวเสาร์ 

(Saturn) เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนแต่ละคู่ 
 

 

   
   Saturn is the second largest planet. 
   You can see Saturn on a cloudless night. 
   It can be very windy on Saturn.    

 
11. หนังสือเรียน หน้า 11 Ex. 3c  ครูถามวา่ นกัเรียนรู้จกัองคก์ารนาซา (NASA) หรือไม่  
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องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาต ิหรือ นาซา (National Aeronautics and 
Space Administration - NASA) เป็นหน่วยงานส่วนราชการรับผดิชอบในโครงการ
อวกาศและงานวิจยัหว้งอากาศอวกาศ (aerospace) ระยะยาวของสหรัฐอเมริกา คอย
จดัการหรือควบคุมระบบงานวิจยัทั้งกบัฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ในเดือนกมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2549 องคก์ารนาซาไดป้ระกาศภารกิจหลกั คือ การบุกเบิกอนาคตแห่งการสาํรวจ
อวกาศ การคน้พบทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจยัทางการบินและอวกาศ 
คาํขวญัขององคก์ารนาซา คือ “เพื่อประโยชน์ของคนทุกคน” (For the benefit of all) 

  ท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/นาซา 
 
 จากนั้นใหน้กัเรียนจินตนาการวา่ เป็นนกัวทิยาศาสตร์ขององคก์ารนาซา แลว้ดูภาพดาวเสาร์ใน
หนงัสือเรียน หนา้ 10 อีกคร้ัง แลว้พดูบรรยายลกัษณะของดาวเสาร์ใหเ้พื่อนฟัง  ครูใหเ้วลานกัเรียน
ในการเตรียมตวั เม่ือเตรียมตวัเสร็จแลว้ นกัเรียนจบัคู่กนั ผลดักนัพดูบรรยายภาพดาวเสาร์ใหเ้พื่อน
ฟัง ครูอาจใหน้กัเรียนสลบัคู่ 1-2 คร้ัง ถา้เห็นวา่ นกัเรียนยงัพดูไม่คล่อง เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียน
หลาย ๆ คน พดูใหเ้พื่อนฟัง 

 
 

This is amazing. The planet is gigantic. It’s a beautiful pale yellow and brown colour 
and it’s got large rings around it. These rings spread for miles into space. 
 

12. หนังสือเรียน หน้า 11 Ex. 5 นกัเรียนทาํงานกลุ่ม คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัระบบสุริยะจกัรวาล 
(solar system) จากอินเทอร์เน็ต เม่ือรวบรวมขอ้มูลไดแ้ลว้ ใหน้าํขอ้มูลเหล่านั้นมาเขียนเรียบเรียง
เพื่ออธิบายถึงดาวเคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะจกัรวาล ครูใหน้กัเรียนทาํนอกเวลาเรียน และย ํ้า
กบันกัเรียนเร่ืองการส่งงานใหต้รงเวลา รวมทั้ง 
ไม่คดัลอกขอ้มูลจากเวบ็ไซตม์าใชโ้ดยตรง แต่นกัเรียนจะตอ้งนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียงเป็นประโยค
 และคาํพดูของตนเอง  
 
 
 
 



 

31 

 
 
Mercury is the closest planet to the sun and it is very hot.  
Venus takes its name from the Roman Goddess of Love. It is the brightest planet in 
the solar system and sometimes you can see it at night. It has yellow clouds of 
sulphuric acid that reflect the sun’s light.  
The Earth is the only planet with life as we know it. It is over 70% water. 
Mars takes its name from the Roman God of War. People also call it the red planet. 
It is home to the biggest volcano in the solar system. 
Jupiter is the largest planet in the solar system and takes its name from the Roman 
King of the Gods. It is also a gas giant. etc. 

 
ขั้นสรุป 

1. นกัเรียนช่วยกนัสรุปความรู้จากเร่ืองท่ีอ่านและคาํศพัทท่ี์ไดเ้รียนในวนัน้ี  จากนั้นนกัเรียนทาํงานคู่ 
ช่วยกนันาํคาํศพัทท่ี์เรียนมาแต่งประโยค ครูสุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ คู่ อ่านประโยคใหเ้พื่อนฟัง 

2. แบบฝึกหัด (Workbook) นกัเรียนทาํ Exs. 2-3 หนา้ 5 เป็นการบา้น เพื่อทบทวนคาํศพัทท่ี์เรียน 
 
ช่ัวโมงท่ี 2 
ขั้นนํา 

1. นกัเรียนเล่นเกม Unscrambled Words เพื่อทบทวนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัดาวเคราะห์ โดยครูเขียนช่ือ 
ดาวเคราะห์แบบสลบัตวัอกัษรบนกระดาน แลว้ใหน้กัเรียนแข่งขนักนับอกวา่เป็นช่ือดาวเคราะห์ใด 
พร้อมกบัสลบัตวัอกัษรใหเ้ป็นช่ือดาวเคราะห์ท่ีถูกตอ้ง 

NUSVE  TEPNUNE URNSAT THEAR 
NUS  ERTUJPI SAMR  RYUCERM SUNRAU 

2. นกัเรียนอ่านขอ้มูลเก่ียวกบัดาวเคราะห์ของกลุ่มตนเองท่ีเขียนไวเ้ม่ือคาบเรียนท่ีแลว้ โดยไม่เอ่ยช่ือ
ดาวเคราะห์ แลว้ใหเ้พื่อน ๆ ทายวา่ คือ ดาวเคราะห์ดวงใด เช่น 

   Team A:  This planet takes its name from the Roman God of War. 
  Team B: Mars. 
  Team A: Correct. 
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ขั้นสอน 
1.  หนังสือเรียน หน้า 11 Ex. 4a นกัเรียนปิดหนงัสือเรียน ครูเขียนตวัอยา่งประโยคต่อไปน้ีบนกระดาน  
   The earth takes a year to orbit the sun. What do you usually do on Friday nights? 

The plane leaves Heathrow at 12:35. 
 นกัเรียนช่วยกนัระบุช่ือ tense โครงสร้างประโยค และหลกัการใช ้เสร็จแลว้เปิดหนงัสือเรียน และ

อ่านขอ้ความในกรอบ เพื่อตรวจคาํตอบ  
ต่อมานกัเรียนช่วยกนัหาตวัอยา่งของ present simple ทั้งหมดจากบทอ่านเร่ือง Saturn แลว้ออกมา
เขียนคาํตอบบนกระดาน พร้อมกบับอกวา่ เป็นการใชป้ระเภทใด 
 

 

is - fact   reach - habit  looks - fact   
means – fact  produces - fact  are - fact 
learn - fact  receives – fact  spread - fact  
 

 

 
   ครูสามารถใหน้กัเรียนไปศึกษาหรือทบทวนเก่ียวกบั present simple เพิ่มเติมไดท่ี้ 
   https://www.dailyenglish.in.th/present-simple-tense/ 
   http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/grammar-videos/present-simple 
 

2. นกัเรียนช่วยกนัสรุปหลกัการเติม -s/-es หลงัคาํกริยา เม่ือประธานเป็นเอกพจน์ จากหวัขอ้ Spelling 
Rules ในตาราง จากนั้นครูเขียนคาํกริยาต่อไปน้ีบนกระดาน  

    watch  wash  fix  miss 
 ครูใหน้กัเรียนนาํคาํเหล่าน้ีมาแต่งประโยคบอกเล่า โดยใช ้present simple และประธานเป็นเอกพจน์ 
 เม่ือตรวจคาํตอบแลว้ ครูสุ่มเรียกนกัเรียนอ่านออกเสียง โดยเนน้ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงคาํกริยา 

ท่ีเติม -es ใหถู้กตอ้ง  ครูช้ีใหเ้ห็นวา่ คาํกริยาท่ีลงทา้ยดว้ย ch, sh, s, x  จะเติม -es และออกเสียงทา้ย
เป็นเสียง /ɪz/ เช่น 

   watches /ˈwɒtʃɪz/   washes /ˈwɒʃɪz/   
mixes /ˈmɪksɪz/   misses /ˈmɪsɪz/ 

 ครูทาํเช่นเดียวกนัน้ีกบัคาํกริยาท่ีลงทา้ยดว้ยเสียงไม่กอ้ง เช่น p, k, t เม่ือเติม -s จะออกเสียงทา้ยเป็น
เสียง /s/ เช่น sleeps, cooks, eats 
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 คาํกริยาท่ีลงทา้ยดว้ยเสียงกอ้ง เช่น b, d, g, l, m, n, ng, r, v, y เม่ือเติม -s (ยกเวน้ y ท่ีหนา้ y เป็น
พยญัชนะ ใหเ้ปล่ียน y เป็น -ies) จะออกเสียงทา้ยเป็นเสียง /z/ เช่น robs, reads, digs, calls, dreams, 
cleans, sings, drives, cries 

 Extra activities: ครูถามนกัเรียนวา่ ในภาษาไทยมีลกัษณะเช่นเดียวกนัน้ีหรือไม่  
3.  หนังสือเรียน หน้า 11 Ex. 4b นกัเรียนอ่านออกเสียงประโยค 1-6 ครูสอนคาํศพัทโ์ดยช่วยยกตวัอยา่ง

ประโยค แลว้ใหน้กัเรียนบอกความหมายของคาํศพัท ์  
   Both members of the crew were killed instantly when the missile hit their aircraft 

 They help conduct experiments on the effects of zero gravity and radiation on the human 
body. 
crew (n)  นกับินอวกาศทั้งหมดท่ีอยูบ่นยานอวกาศ, ลูกเรือทั้งหมด  

   zero gravity (n) สภาวะไร้แรงโนม้ถ่วงหรือแรงโนม้ถ่วงเป็นศูนย ์
จากนั้นนกัเรียนอ่านขอ้ความ แลว้เปล่ียนคาํกริยาในวงเลบ็ใหอ้ยูใ่นรูปท่ีถูกตอ้งตามโครงสร้าง
ประโยคของ present simple เสร็จแลว้ครูตรวจคาํตอบพร้อมกนักบันกัเรียน 

 
 

1  live  4  does not (doesn’t) exercise, comes 
2  do not (don’t) have  5  wash  
3  affects  6 eat, play, sleep, have 

 

4. หนังสือเรียน หน้า 11 กรอบ Check these words นกัเรียนช่วยกนับอกความหมายของคาํศพัทใ์น
กรอบ โดยเดาความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่รู้จากขอ้ความหรือบริบทท่ีแวดลอ้มคาํศพัทน์ั้น ๆ  
ถา้เดาไม่ไดจ้ริง ๆ นกัเรียนช่วยกนัเปิดพจนานุกรม เพื่อหาความหมาย  

 
 

zero gravity (n)  condition where the force of gravity is absent (weightlessness) 
affect (v)  influence 
rinseless shampoo (n) liquid used to wash your hair without using water to clean it 
crew (n)  people who work on a spacecraft/ship 
have a bath (phr)  wash yourself 
mid-deck (n)  the mid area of a vehicle such as a boat or ship 
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 Extra activities: นกัเรียนนาํคาํศพัทใ์นกรอบ Check these words มาแต่งประโยคใหม่ เม่ือนกัเรียน
 แต่งประโยคเสร็จ ครูสุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ คน ออกมาเขียนประโยคของตนเองบนกระดาน 

5.  หนังสือเรียน หน้า 11 Ex. 4c นกัเรียนผนัคาํกริยาท่ีใหม้าในตาราง โดยการเติม -s หรือ -es ครูใหเ้วลา
นกัเรียนทาํสกัครู่ แลว้จึงสุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ คน บอกคาํตอบ  
จากนั้นครูเปิด CD และใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงคาํกริยาทั้ง 8 คาํ ครูเปิด CD อีกคร้ัง แต่คร้ังน้ีหยดุ
เป็นระยะเพื่อใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย  ลงในตารางตามช่องท่ีเป็นเสียงทา้ยคาํกริยาแต่ละคาํ   
เม่ือนกัเรียนทาํเสร็จครูตรวจคาํตอบพร้อมกนักบันกัเรียน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ต่อมาครูใหน้กัเรียนนาํ verb form of 3rd person singular เหล่าน้ีมาแต่งประโยค จากนั้นฝึกอ่าน
 ประโยคเหล่าน้ีและมาอ่านออกเสียงใหค้รูฟัง โดยเนน้ออกเสียงทา้ย s คาํกริยาใหช้ดัเจนและถูกตอ้ง 

6. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม แลว้
อธิบายวา่ องคก์ารนาซา มีการ
เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบันกับิน
อวกาศเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ไป
ศึกษาหาความรู้ได ้โดยแนะนาํ
นกัเรียน ดงัน้ี 

   1) เขา้ไปท่ี https://www.nasa.gov/   
   2) ดา้นบนมีช่อง search ใหพ้ิมพ ์A Day in the Life Aboard the International Space Station  
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  จากนั้นใหน้กัเรียนเขียนสรุปกิจวตัรประจาํวนัของนกับินอวกาศจากแหล่งขอ้มูลน้ี พร้อมทั้งวาดภาพ
ประกอบดว้ย โดยอาจทาํเป็นการ์ตูนช่อง (comic strip) กไ็ด ้

 
ขั้นสรุป 

1. นกัเรียนสรุปการใช ้present simple และโครงสร้างประโยค รวมทั้งการออกเสียงคาํกริยาท่ีเติม -s/-es 
เม่ือประธานเป็นเอกพจน ์

2.  แบบฝึกหัด (Workbook) นกัเรียนอ่านทบทวนเร่ือง present simple หนา้ 30 แลว้ทาํ Exs. 1-2             
หนา้ 31 เป็นการบา้น 

 
7. การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ประเมินการอ่านออกเสียงประโยค  
(ต 1.1 ม. 4-6/2) 

แบบประเมินการอ่านออกเสียง ระดบัคุณภาพ พอใช ้

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

แบบประเมินช้ินงาน ระดบัคุณภาพ พอใช ้

ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่าน 
(ต 1.1 ม. 4-6/4) 

หนงัสือเรียน หนา้ 10-11  
Exs. 2-3a 

ร้อยละ 60 

ประเมินการเขียนนาํเสนอสั้น ๆ เก่ียวกบั
ดาวเคราะห์ (ต 3.1 ม. 4-6/1) 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้

สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีใฝ่เรียนรู้และ 
มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น 

 

8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
8.1  หนงัสือเรียน Upload 5 ม. 5 
8.2  แบบฝึกหดั Upload 5 ม. 5 
8.3  Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด  Upload 5 ม. 5 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่3  Bad habits 
                                                    เวลา  2  ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- ฟังและอ่านเพือ่หาขอ้มูลเฉพาะได ้
- สนทนาสั้น ๆ เก่ียวกบัส่ิงท่ีทาํใหรํ้าคาญใจ พร้อมทั้งแสดงความเห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ยได ้ 
- พดูและเขียนบอกส่ิงท่ีมกัจะทาํใหต้นเองและสมาชิกในครอบครัวรู้สึกรําคาญใจได ้
- เขียนนาํเสนอเก่ียวกบัมารยาททางสงัคมในประเทศองักฤษหรือสหรัฐอเมริกากบัของไทยได ้

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.2:    ต 1.2 ม. 4-6/5 
มาตรฐาน ต 2.1:    ต 2.1 ม. 4-6/1, ต 2.1 ม. 4-6/2 
มาตรฐาน ต 2.2:    ต 2.2 ม. 4-6/2 
มาตรฐาน ต 4.1:    ต 4.1 ม. 4-6/1 
มาตรฐาน ต 4.2:    ต 4.2 ม. 4-6/2  

 

2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
การรู้คาํศพัท ์สาํนวนภาษาท่ีใชแ้สดงความรําคาญใจ แสดงความเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย ช่วยให้

เขา้ใจเร่ืองท่ีฟังและอ่าน สนทนาแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองในชีวิตประจาํวนั อีกทั้งเป็น
พื้นฐานในการคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล และเขียนนาํเสนอเก่ียวกบัวฒันธรรมของไทยและของเจา้ของภาษา 
และยงัทาํใหเ้กิดความเขา้ใจวา่ วฒันธรรมของไทยและของเจา้ของภาษามีทั้งความเหมือนและแตกต่างกนั 

 

3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

     1) Language Features and Functions 
          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 (angry, 

upset, frustrated, disgusted); phrases (typical of, upset you, I’m starving, 
gets on my nerves, hard to break, stomach is rumbling); phrasal verb  

         (put me off)  
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 Pronunciation:     - 
 Grammar :       reviewing of conditional type 0 
 Functions:       expressing annoyance; agreeing and disagreeing    
      2) Language Skills 
          Listening:               ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
          Speaking:   สนทนาสั้น ๆ เก่ียวกบัส่ิงท่ีทาํใหรํ้าคาญใจ  
   พดูบอกส่ิงท่ีมกัจะทาํใหรู้้สึกรําคาญใจ 
          Reading:  อ่านบทสนทนาเพ่ือความเขา้ใจ 
          Writing:         เขียนบอกส่ิงท่ีมกัทาํใหส้มาชิกในครอบครัวรู้สึกรําคาญใจ 
           เขียนนาํเสนอเก่ียวกบัมารยาททางสงัคมในประเทศองักฤษหรือสหรัฐอเมริกา 
          กบัของไทย 
     3) Culture: มารยาททางสงัคม เช่น ไม่พดูโทรศพัทเ์สียงดงั, มีมารยาทในการรับประทาน
  อาหาร, ไม่พดูคุยระหวา่งดูภาพยนตร์ 
 

4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
      4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 4.2  ความสามารถในการคิด 
      4.3  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  
 

5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
      5.1  ใฝ่เรียนรู้ 5.2  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้  
ช่ัวโมงท่ี 1 
ขั้นนํา 

นกัเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม อภิปรายเก่ียวกบัมารยาทท่ีพึงปฏิบติัท่ีบา้น โรงเรียน และสถานท่ีสาธารณะ
ต่าง ๆ เช่น โรงภาพยนตร์ หอ้งสมุด เป็นตน้  
  We shouldn’t talk loudly in the library.  

We shouldn’t talk and use mobile phones in the cinema. 
  We should join the queue. 
  Don’t cut in front of others while standing in the queue. Wait for your turn. 
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ขั้นสอน 
1.  หนังสือเรียน หน้า 12 Ex. 1 ครูอธิบายความหมายของ annoying (น่ารําคาญ) แลว้ใหน้กัเรียน 
 อธิบายวลีในแต่ละภาพ จากนั้นครูสรุปความหมายท่ีถูกตอ้ง และใหน้กัเรียนฟัง CD เพื่อฝึก                   

อ่านออกเสียง  
จากนั้นนกัเรียนพิจารณาภาพอีกคร้ัง แลว้ครูถามวา่ ลกัษณะนิสยัในภาพใดท่ีนกัเรียนคิดวา่  
น่ารําคาญมากท่ีสุด ครูแนะนาํใหน้กัเรียนใชค้าํคุณศพัทท่ี์ใหม้าช่วยในการบรรยายความรู้สึกของ
นกัเรียน โดยใช ้get + angy (โกรธ)/upset (อารมณ์เสีย)/frustrated (คบัขอ้งใจ)/disgusted (รังเกียจ) 
ครูเนน้ใหน้กัเรียนยกเหตุผลประกอบดว้ย  เม่ือนกัเรียนเตรียมคาํตอบเสร็จแลว้ ครูสุ่มเรียกนกัเรียน
พดูแสดงความคิดเห็น 

 

 

 
   I get upset if I see someone throw rubbish on the streets. 
   I get frustrated when I have noisy neighbours.  

I get really disgusted when I see someone biting their nails. 
 

2.  หนังสือเรียน หน้า 12 Ex. 2a  ครูอธิบายคาํศพัทย์ากในบทสนทนา  โดยการยกตวัอยา่งประโยค แลว้
ใหน้กัเรียนบอกความหมาย 

It’s just typical of Dan to spend all that money on the equipment and then lose interest 
two months later. 

 Please excuse my stomach rumbling – I haven’t eaten all day. 
 Don’t let the restaurant’s decor put you off – the food is really good. 
 It really gets on my nerves when people hang up without leaving a message. 

It sounds a great idea. Go for  it! 
typical (of) (adj)  เป็นปกติ, เป็นธรรมดา, เป็นพฤติกรรมท่ีคาดไว ้

  rumble (v)    เสียงทอ้งร้อง, เสียงฟ้าร้อง, ส่งเสียงครางยาว 
  put sb off (phr v)  ทาํใหรู้้สึกไม่ชอบหรือไม่ตอ้งการทาํบางส่ิง 
  get on sb’s nerves (idm)  ทาํใหรํ้าคาญ 
  go for it (phr)   เอาเลย, ทาํเลย, พยายามเขา้ 

 ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ put sb/sth off ยงัมีความหมายวา่ เล่ือน (delay) เช่น I put off going to the doctor 
but I wish I hadn’t. เพราะฉะนั้นใหน้กัเรียนระมดัระวงัในการใช ้
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 ต่อมาครูอธิบายวา่ นกัเรียนจะไดอ่้านบทสนทนาระหวา่งเพ่ือน 2 คน แลว้ใหน้กัเรียนฝึกเดาเน้ือหา
ก่อนการอ่าน โดยอ่านบทพดูโตต้อบบทแรกกบับทสุดทา้ยของบทสนทนา เพื่อเดาวา่ ทั้งสองคน 
คุยกนัเร่ืองอะไร จากนั้นครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียน โดยถามวา่ What is the dialogue about? 
แลว้ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและอ่านบทสนทนาตามไปดว้ยเพื่อตรวจคาํตอบ 

 

 
   The dialogue is about annoying habits. 

 

3.  หนังสือเรียน หน้า 12 Ex. 2b นกัเรียนอ่านคาํถามท่ีใหม้า เม่ือเขา้ใจแลว้จึงตอบคาํถามเหล่าน้ี          
ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียน และเฉลยคาํตอบพร้อมกนั 

 
 

1  Kylie.  
2  Frank. 
3  Frank hates waiting for others, bad table manners and people biting their nails.  
 Kylie doesn’t like bad table manners or people who chew gum with their mouths open. 

 

4. หนังสือเรียน หน้า 12 กรอบ Check these words นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทใ์นกรอบ  
แลว้ช่วยกนับอกความหมาย โดยเดาความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่รู้จากขอ้ความหรือบริบทท่ีแวดลอ้ม
คาํศพัทน์ั้น ๆ ถา้เดาไม่ไดจ้ริง ๆ ใหช่้วยกนัเปิดพจนานุกรมเพ่ือหาความหมาย  

  

 
typical of (phr)  characteristic of 
upset you (phr)  cause someone to suffer, annoys you 
I’m starving (phr)  I’m very hungry. 
go for it (phr)  increase efforts to achieve something 
put me off (phr v)  annoy, disgust me 
get on my nerves (idm) irritate me 
hard to break (phr)  difficult to stop 
stomach is rumbling (phr)  stomach makes a low continuous sound 
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5. หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 2c นกัเรียนอ่านขอ้ความท่ีใหม้า จากนั้นใหเ้วลานกัเรียนอ่านบทสนทนา 
หนา้ 12 อีกคร้ัง เพื่อหาประโยคท่ีมีความหมายคลา้ยหรือใกลเ้คียงกบัประโยคเหล่าน้ี 
 
 

1  Typical of you. 
2  I know how much it upsets you. 
3  I’m starving. 
4  I feel ill. 
5  I don’t mind. 
6  What gets on my nerves… 
7  Oh, don’t worry, I will! 

 
6.  หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 3a นกัเรียนฟัง CD พร้อมกบัอ่านบทสนทนาตามไปดว้ย ครูถามนกัเรียน

วา่ ส่ิงใด ท่ีทาํให ้Jack รู้สึกรําคาญใจ จากนั้นครูสุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ คู่ อ่านออกเสียงบทสนทนา 
   

 
      It annoys Jack when somebody is late for an appointment. 

 
7.  หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 3b ครูแนะนาํสาํนวนภาษาอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการแสดงความรําคาญ รวมทั้ง

การแสดงความเห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ยท่ีใหม้าในตาราง ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจยิง่ข้ึน 
เช่น You can’t be serious. ใชเ้พื่อแสดงความประหลาดใจในส่ิงท่ีผูอ่ื้นพดู มีความหมายเหมือนกบั  
You must be joking. เป็นการแสดงความไม่เห็นดว้ยแบบไม่เป็นทางการ ควรจะใชก้บัเพื่อนหรือ 
คนท่ีสนิท ซ่ึงสาํนวนภาษาอ่ืน ๆ ในตารางกเ็ป็นสาํนวนภาษาแบบไม่เป็นทางการเช่นกนั 
จากนั้นครูสุ่มเรียกนกัเรียน 3-5 คน สนทนากบัครูทีละคน โดยใชส้าํนวนภาษาในตารางและขอ้ความ
ใน Ex. 1 โดยใหน้กัเรียนพดูแสดงความเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัครู เช่น 

   T: It frustrates me when somebody talks during films. 
   S1: I know how you feel. 
 เม่ือนกัเรียนเขา้ใจแลว้ ครูใหน้กัเรียนจบัคู่ฝึกพดูสนทนากนั โดยสลบัคู่อยา่งนอ้ย 2-3 คร้ัง  

จนสามารถพดูไดค้ล่อง เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียนออกมาสนทนาท่ีหนา้ชั้น ครูใหน้กัเรียนแสดง 
สีหนา้ท่าทางประกอบใหเ้หมาะสมดว้ย 
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         A:   It really annoys me when people talk during a film. 
         B:   Me too! And I can’t stand it when people talk loudly on their mobile phones. 

 
ขั้นสรุป 

1.  นกัเรียนสรุปสาํนวนภาษาท่ีใชใ้นการแสดงความรําคาญใจ พร้อมทั้งการแสดงความเห็นดว้ย/ 
ไม่เห็นดว้ย  

2. ครูยกตวัอยา่งการใชค้าํบุพบท โดยนาํประโยคจากบทสนทนาในหนงัสือเรียน หนา้ 12 มาเขียนบน
กระดาน เช่น 

   You’re never on time. 
   I’m always the one waiting for you. 
   Look at that boy eating spaghetti. 
   He has it all over his face and clothes. 
   … what really puts me off is people biting their nails … 
   What gets on my nerves is people chewing gum with their mouths open. 
 นกัเรียนออกมาขีดเสน้ใตค้าํบุพบทบนกระดาน ครูย ํ้าใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของการจดจาํ

คาํศพัทโ์ดยจดจาํคาํท่ีมกัใชร่้วมกนั เช่น on time (ตรงเวลา), wait for somebody/something (คอย), 
look at (มองดู), all over something (ทัว่), put somebody off (ทาํใหรู้้สึกไม่ชอบหรือไม่ตอ้งการทาํ
บางส่ิง), get on somebody’s nerves (ทาํใหรํ้าคาญ) 

3. ครูช้ีใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของการมีมารยาทท่ีดีเพราะจะไดไ้ม่ทาํใหผู้อ่ื้นรังเกียจ อยา่งไรก็ตาม 
ในกรณีท่ีเราตอ้งไปพบเจอกบัคนท่ีมีมารยาทท่ีไม่ดี เราก็ไม่ควรแสดงความกา้วร้าว ให้นักเรียน
ช่วยกนัระดมสมองบอกวิธีการจดัการกบัตนเองเม่ือรู้สึกรําคาญใจ เช่น 

   Count 1 to 10 (or 50 … or 100) if you feel like you’re about to do or say something  
  harmful. 

   Slow down and focus on your breathing. 
   Force yourself to leave the situation. 
4. แบบฝึกหัด (Workbook) นกัเรียนทาํ Exs. 4-5 หนา้ 5 เป็นการบา้น เพื่อทบทวนคาํศพัทแ์ละ 
 คาํบุพบทท่ีเรียน 
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ช่ัวโมงท่ี 2 
ขั้นนํา 

1. ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและอ่านบทสนทนา หนา้ 12 ตามไปดว้ย 
2. ทบทวนสาํนวนภาษาท่ีใชแ้สดงความรําคาญใจ รวมทั้งการแสดงความเห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ย 
3. นกัเรียนทาํงานกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดย 2 คน เป็นผูแ้สดงท่าทางสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง 

ใน Ex. 1 ส่วนอีก 2 คน เป็นผูอ้ยูร่่วมในเหตุการณ์ซ่ึงสนทนากนัเพื่อแสดงความรําคาญใจ 
ต่อพฤติกรรมท่ีเห็น เช่น 

   S1 & S2:  (แสดงท่าทางรับประทานอาหารและพดูไปดว้ยขณะท่ีอาหารอยูใ่นปาก) 
   S3: I can’t stand when somebody have no table manners.   

  S4: Really? I don’t mind it at all. 
 

ขั้นสอน 
1. หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 4  ครูอธิบายวา่ นกัเรียนจะไดฟั้งบทสนทนาระหวา่ง Alex กบั Sarah 

เก่ียวกบัส่ิงท่ีทาํใหพ้วกเขาและเพื่อน ๆ รําคาญใจ แลว้จบัคู่ช่ือบุคคล 1-5 กบัพฤติกรรมท่ีพวกเขา
รําคาญใจ a-h โดยขอ้ความ a-h จะมีขอ้ความท่ีเกินมา  

 จากนั้นครูอธิบายคาํศพัทก่์อนการฟัง เช่น constantly (เสมอ, ไม่รู้จกัหยดุ), messy (ยุง่เหยงิ, ไม่เป็น
ระเบียบ) และย ํ้าวา่ ในการฟังนั้น นกัเรียนไม่จาํเป็นตอ้งฟังออกทุกคาํ เนน้ท่ีจุดประสงคห์ลกัของการ
ฟัง คือ การฟังเพื่อขอ้มูลเฉพาะ  
ต่อมานกัเรียนอ่านพฤติกรรม a-h และขีดเสน้ใตค้าํสาํคญั แลว้ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟัง 2-3 คร้ัง 
และจบัคู่ เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนและเฉลยคาํตอบพร้อมกนั 

 
 

1   f  2   b   3   d  4   a  5   e 
 

 สุดทา้ยนกัเรียนอ่านตวัอยา่งคาํตอบท่ีใหม้า แลว้ช่วยกนัพดูบอกส่ิงท่ีทาํใหแ้ต่ละบุคคลรู้สึกรําคาญใจ 
 
 

Alex gets annoyed with his noisy neighbours. 
Brad gets annoyed with screaming babies. 
Michael gets annoyed with messy people. 
Lincoln gets annoyed with people with bad table manners. 
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 ต่อมานกัเรียนพดูเล่าใหเ้พื่อนฟังเก่ียวกบัส่ิงท่ีทาํใหต้นเองรู้สึกรําคาญใจบา้ง เช่น I get annoyed with 
noisy neighbours. 

2.  ครูทบทวน conditional type 0 โดยยกตวัอยา่งประโยค แลว้ใหน้กัเรียนอธิบายการใชแ้ละโครงสร้าง
ประโยค 

   If/When I see somebody dropping litter in the street, I feel frustrated. 
   Kate gets really angry if/when her sister wears her clothes. 

 

  โครงสร้าง   if-clause   main clause 
If/When + present simple, present simple 

 

ต่อมานกัเรียนกลบัไปอ่านบทสนทนา หนา้ 12 อีกคร้ัง และช่วยกนัหาตวัอยา่งของ conditional  
type 0 ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียน และเฉลยคาํตอบบนกระดาน ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่  
ใน main clause นอกจากจะใช ้present simple แลว้ ยงัสามารถใช ้the imperative หรือประโยคคาํสัง่
แทนได ้เช่น If there is an emergency, call 911. 
  

 
 

   If I see someone eat like that, I feel ill. 
   If I do that again, just tell me. 
 
3. หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 5a นกัเรียนจบัคู่ if-clause ในคอลมัน์ A กบั main clause ในคอลมัน์ B 

เพื่อทาํใหเ้ป็นประโยค conditinal type 0 ท่ีถูกตอ้ง ครูใหเ้วลานกัเรียนทาํ เสร็จแลว้รวบรวมคาํตอบ
จากนกัเรียนหลาย ๆ คน และเฉลยคาํตอบพร้อมกนับนกระดาน  

 
 

2  e  does not eat, cries 
3  b  has, feels 
4  g laugh, feel 
5  c  cough, disgusts 
6  h meets, is 
7  f stand, get 
8  a work, sleep 
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ต่อมานกัเรียนพิจารณาประโยคทั้งหมดอีกคร้ัง แลว้ระบุวา่ขอ้ความใดท่ีตรงกบันกัเรียน 
 

 
          8a is true about me. If I work out, I sleep well. 
 
4.  นกัเรียนทาํงานคู่ ผลดักนัพดูบอกพฤติกรรมหรือส่ิงท่ีมกัจะทาํใหต้นเองรู้สึกรําคาญใจเสมอ  
 อยา่งนอ้ย 3 ส่ิง ครูใหเ้วลานกัเรียนพดูคุยกนั และเดินสงัเกตขณะนกัเรียนทาํกิจกรรม เม่ือครูสงัเกต

วา่ นกัเรียนฝึกพดูไดค้ล่องแลว้ ครูขออาสาสมคัรออกมาพดูท่ีหนา้ชั้น 
 

 
 

   If someone talks during films, I get frustrated. 
   If someone eats and laughs loudly, I get disgusted. 

  If I go to bed late, I don’t feel fresh. 
 

5.  หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 5b นกัเรียนอ่านประโยคท่ีใหม้าเป็นตวัอยา่ง แลว้เขียนบรรยาย 
ถึงส่ิงท่ีสมาชิกในครอบครัวของตนเองรู้สึกรําคาญใจ ครูเดินสงัเกตและใหค้วามช่วยเหลือท่ีจาํเป็น 
เสร็จแลว้นกัเรียนอ่านประโยคของตนเองใหเ้พื่อน ๆ ฟัง  

6. นกัเรียนทาํงานกลุ่ม คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัมารยาททางสงัคมในประเทศองักฤษหรือ
ประเทศสหรัฐอเมริกา แลว้เปรียบเทียบกบัของไทย ครูแนะนาํคาํสาํคญัท่ีใชใ้นการคน้หาขอ้มูล เช่น 
social etiquette หรือ cultural etiquette + ช่ือประเทศ แลว้นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบของโปสเตอร์ 

 
ขั้นสรุป 

นกัเรียนสรุปการใช ้conditional type 0 อีกคร้ัง และช่วยกนัพดูอภิปรายถึงความสาํคญัของการปฏิบติั
ตามมารยาททางสงัคม 
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7. การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่านและการฟัง  
(ต 1.1 ม. 4-6/4) 

หนงัสือเรียน หนา้ 12  
Exs. 2a-2b, หนา้ 13 Ex. 4, 
แบบทดสอบ 

ร้อยละ 60 

ประเมินการสนทนาสั้น ๆ เก่ียวกบัส่ิงท่ีทาํให้
รําคาญใจ (ต 1.2 ม. 4-6/5, ต 2.1 ม. 4-6/1,  
ต 4.1 ม. 4-6/1) 

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 

ประเมินการพดูบอกส่ิงท่ีมกัจะทาํใหรู้้สึก 
รําคาญใจ (ต 1.2 ม. 4-6/5) 

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 

ตรวจการเขียนบอกส่ิงท่ีมกัทาํใหส้มาชิกใน
ครอบครัวรู้สึกรําคาญใจ (ต 1.2 ม. 4-6/5) 

- ร้อยละ 60 

ประเมินโปสเตอร์นาํเสนอเก่ียวกบัมารยาททาง
สงัคมในประเทศองักฤษหรือสหรัฐอเมริกากบั
ของไทย (ต 2.1 ม. 4-6/2, ต 2.2 ม. 4-6/2,  
ต 4.2 ม. 4-6/2) 

แบบประเมินช้ินงาน ระดบัคุณภาพ พอใช ้

สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นใฝ่เรียนรู้และ 
มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น  

 

8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
8.1  หนงัสือเรียน Upload 5 ม. 5 
8.2  แบบฝึกหดั Upload 5 ม. 5 
8.3  Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด Upload 5 ม. 5 
8.4  พจนานุกรมองักฤษ-องักฤษ 
8.5  อุปกรณ์การทาํช้ินงาน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่4  Our planet 
                                                    เวลา  3 ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- อ่านเพื่อจบัใจความสาํคญั หารายละเอียด และระบุจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนได ้
- สนทนาสั้น ๆ เก่ียวกบัการบอกและตอบรับข่าวท่ีไดฟั้งได ้
- พดูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรงท่ีสุดได ้
- เขียนบอกเหตุการณ์ท่ีเป็นไปไดใ้นปัจจุบนัหรืออนาคต รวมทั้งผลท่ีจะเกิดข้ึนได ้
- ทาํโปสเตอร์นาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการรักษาส่ิงแวดลอ้มได ้
- เขียนนาํเสนอปัญหาส่ิงแวดลอ้มในอาเซียนได ้

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.2:    ต 1.2 ม. 4-6/1, ต 1.2 ม. 4-6/5 
มาตรฐาน ต 1.3:    ต 1.3 ม. 4-6/1 
มาตรฐาน ต 2.1:    ต 2.1 ม. 4-6/1, ต 2.1 ม. 4-6/3 
มาตรฐาน ต 3.1:    ต 3.1 ม. 4-6/1 
มาตรฐาน ต 4.1:    ต 4.1 ม. 4-6/1 

 

2. สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
การรู้และเขา้ใจคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเก่ียวกบัการบอกและตอบรับข่าวท่ีไดฟั้ง โครงสร้างประโยค 

conditional type 1 และเร่ืองท่ีศึกษา ช่วยใหจ้บัใจความสาํคญัจากการอ่าน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจ สนทนาเก่ียวกบัสถานการณ์ในชีวติประจาํวนั อีกทั้งยงัเป็นพื้นฐานในการ
คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล และนาํเสนอดว้ยการเขียน  

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

     1) Language Features and Functions 
        Vocabulary: environmental problems (smog, deforestation, rubbish, animal extinction, 

erosion, population growth); verbs (destroy, provide, lose, pollute, recycle, 
dump, feed, increase, act); nouns (area, species, smoke, acid rain, landfill 
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site, production); phrases (under threat, global population, go hungry); 
phrasal verbs (throw away) 

 Pronunciation:   - 
 Grammar :               conditional type 1 
 Functions:          giving and reacting news       
     2) Language Skills 
          Listening: ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
          Speaking: สนทนาสั้น ๆ เก่ียวกบัการบอกและตอบรับข่าวท่ีไดฟั้ง 
  พดูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรงท่ีสุด 
          Reading:  อ่านเพื่อจบัใจความสาํคญั หารายละเอียด และจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน 
          Writing: เขียนบอกเหตุการณ์ท่ีเป็นไปไดใ้นปัจจุบนัหรืออนาคต รวมทั้งผลท่ีจะเกิดข้ึน 
  เขียนนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
  เขียนนาํเสนอเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในอาเซียน  
      3)  Culture: the Great Smog of London/the Big Smoke 
 

4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
      4.1  ความสามารถในการส่ือสาร   4.2  ความสามารถในการคิด 
      4.3  ความสามารถในการแกปั้ญหา   4.4  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  
 

5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
      5.1  ใฝ่เรียนรู้      5.2  อยูอ่ยา่งพอเพียง  
      5.3 มุ่งมัน่ในการทาํงาน    5.4  มีจิตสาธารณะ  
 

6. กิจกรรมการเรียนรู้  
ช่ัวโมงท่ี 1 
ขั้นนํา 

1. ครูเขียนคาํวา่ SOS บนกระดาน แลว้ถามนกัเรียนวา่ รู้หรือไม่วา่ หมายความวา่อยา่งไร เม่ือไดค้าํตอบ
วา่ สญัญาณหรือขอ้ความท่ีเรือหรือเคร่ืองบินขอความช่วยเหลือแลว้ 

Within an hour of the ship transmitting an SOS (message/call), six boats had arrived and 
started a rescue operation. 

ครูอธิบายวา่ ในปัจจุบนัยงัใชห้มายถึง การขอความช่วยเหลือกรณีอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น 
 The hospital sent out an SOS for extra blood supplies. 
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จากนั้นครูเขียนช่ือของบทอ่าน Earth SOS บนกระดาน แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกวา่หมายถึงอะไร 
เช่น โลกส่งสญัญาณขอความช่วยเหลือ 

 
  
  SOS (เอสโอเอส) เป็นสญัญาณขอความช่วยเหลือ มาจากรหสัมอร์ส (Morse code) ท่ีคิดคน้ 
  โดยซามูเอล มอร์ส (Samuel Morse) ในปี ค.ศ. 1837 ซ่ึงใชร้ะบบการเคาะสญัญาณสั้นยาว 
  สลบักนัไป ทั้งน้ี บรรดานกัส่งสญัญาณทั้งหลายต่างลงความเห็นกนัวา่ SOS ซ่ึงเม่ือเคาะ 
  ออกมาเป็นรหสัมอร์สแลว้ คือ “. . . - - - . . .” เป็นสญัญาณท่ีเขา้ใจง่าย จาํไดง่้าย และผดิพลาด 
  นอ้ยท่ีสุด จึงมีการรับรองใชเ้ป็นสญัญาณขอความช่วยเหลืออยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 1908 

  ท่ีมา:  http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9480000014302 
 

2. นกัเรียนอภิปรายร่วมกนัวา่ โลกของเรามีปัญหาร้ายแรงอะไรบา้ง จากนั้นครูถามนกัเรียนวา่ การท่ีมี
หมอกควนัจาํนวนมาก สามารถทาํใหค้นเสียชีวิตไดห้รือไม่ แลว้ครูเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
ในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ท่ีมีหมอกควนัปกคลุมไปทัว่เป็นเวลา 5 วนั และทาํใหมี้ผูเ้สียชีวิต
ถึง 1,200 คน เหตุการณ์น้ีเรียกวา่ the Great Smog of London หรือ the Big Smoke และยงัมีช่ือเรียก 
อีกหลายช่ือ เช่น pea soup fog, pea souper, black fog, killer fog 

 

 
 

the Great Smog of London/the Big Smoke 
ใน พ.ศ. 2495 ในช่วงตน้เดือนธนัวาคมท่ีกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ไดเ้กิดหมอกพิษ 
ปกคลุมทัว่ตวัเมือง โดยเกิดจากการเผาไหมข้องถ่านหินซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นบา้นเรือนและ
โรงงาน ควนัเหล่านั้นไม่สามารถลอยข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศท่ีสูงข้ึนไปได ้เพราะชั้นบรรยากาศ 
มีความช้ืนสูง รวมถึงกระแสลมมีความสงบน่ิง ดงันั้น ควนัดงักล่าวจึงกลายเป็นหมอกควนัพษิ 
ท่ีลอยในชั้นบรรยากาศระดบัล่าง หมอกลอนดอนกินเวลาเป็นเวลา 5 วนั หมอกควนันั้นหนา
มาก คนองักฤษเรียกวา่เป็นหมอกซุปถัว่ (pea soup fog) เลยทีเดียว สาเหตุของการก่อมลพษิ 
มากท่ีสุด โดยตรงมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ไอเสียรถยนต ์และการใชถ่้านหินในครัวเรือน 
ทัว่ไป เช่น เอาถ่านมาเผาไหมเ้พื่อทาํความอบอุ่นในฤดูหนาว และการปรุงอาหาร เป็นตน้  
ใน พ.ศ. 2495 จาํนวนผูเ้สียชีวิตเกิดโดยตรงจากหมอกควนัในกรุงลอนดอน 5 วนั ในเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2495 ถึง 4,000 คน ส่วนใหญ่เป็นเดก็และคนท่ีมีโรคทางเดินหายใจ แต่ในการ
คาํนวณตวัเลขท่ีแทจ้ริงภายหลงัพบวา่ รวมผูเ้สียชีวิตจริง ๆ ทั้งหมดท่ีมีสาเหตุจาก smog  
ในกรุงลอนดอนคราวนั้น มีประมาณ 12,000 คน 
ท่ีมา:  http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1450246684 
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ขั้นสอน 
1.  หนังสือเรียน หน้า 14 Ex. 1 นกัเรียนดูภาพและคาํศพัทต่์าง ๆ ท่ีอยูใ่นภาพ ครูถามคาํศพัท์

 นกัเรียนเพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจ โดยคาํใดท่ีไม่รู้ ใหน้กัเรียนเดาความหมายจากภาพ  
   smog (n)    หมอกควนัพิษ 
   deforestation (n)  การตดัไมท้าํลายป่า 
   rubbish (n)  ขยะ 
   animal extinction (n) การสูญพนัธ์ุของสตัว ์
   erosion (n)  การกดักร่อน, การกดัเซาะ 
   population growth (n) การเจริญเติบโตของประชากร 
 จากนั้นครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและออกเสียงตาม ครูช้ีใหน้กัเรียนเห็นวา่ คาํนามท่ีลงทา้ยดว้ย -tion 

พยางคท่ี์ลงเสียงหนกัในคาํ คือ พยางคห์นา้ -tion เช่น 
   deforestation  extinction  erosion  population 
  และ -tion ซ่ึงไม่ไดรั้บการลงเสียงหนกั เสียงสระจะเป็นเสียง shwa /ә/ เช่น /diːˌfɒrәˈsteɪʃәn/ 

เม่ือนกัเรียนออกเสียงคาํศพัทค์ล่องแลว้ ครูใหน้กัเรียนตอบคาํถามต่อไปน้ี 
   - Which of these environmental problems is/are the most serious in your country? 
 ครูให้นกัเรียนอ่านตวัอยา่งคาํตอบพร้อม ๆ กนั แลว้ให้เวลานกัเรียน 1 นาที เขียนคาํตอบของตนเอง 

เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนหลาย ๆ คน 
  

 
In my country, the most serious environmental problem is smog. There are many big  
cities with lots of traffic and industry that cause pollution 

 

2.   ครูอธิบายคาํศพัทก่์อนการอ่าน ดว้ยการยกตวัอยา่งประโยค แลว้ใหน้กัเรียนบอกความหมาย 
   90 percent of American rubbish is dumped in landfill sites. 

When the fuel is burnt, toxic gases such as sulphur dioxide and nitrogen dioxide are given 
off, which combine with water in the air to form acid rain. 
These ancient woodlands are under  threat from new road developments. 

   acid rain (n) ฝนกรด เป็นฝนท่ีไดล้ะลายแก๊สท่ีอยูใ่นอากาศ เช่น แก๊สคาร์บอนได  
    ออกไซด์ แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์ลงมาดว้ย ทาํให้ฝนท่ีตกลงมามีค่า pH 
    ตํ่ากวา่ 5.6-5.7 

   landfill site (n) ท่ีฝังกลบขยะ 
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   under threat (phr) ตกอยูใ่นอนัตราย, ถูกคุกคาม 
3. หนังสือเรียน หน้า 14 Ex. 2a นกัเรียนอ่านประโยคแรกของแต่ละยอ่หนา้ เพื่อหาวา่แต่ละยอ่หนา้เป็น

เร่ืองราวเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มใด ครูอธิบายวา่ การท่ีเราอ่านบรรทดัแรกของแต่ละยอ่หนา้นั้น 
เพราะผูเ้ขียนมกัจะเขียนใจความสาํคญัไวท่ี้บรรทดัแรกของแต่ละยอ่หนา้ เสร็จแลว้ครูรวบรวม
คาํตอบจากนกัเรียนมาเขียนบนกระดาน  
เม่ือนกัเรียนเดาเน้ือหาก่อนการอ่านแลว้ ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและอ่านตามไปดว้ย เพื่อตรวจ
คาํตอบ ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนอีกคร้ัง และเฉลยคาํตอบพร้อมกนับนกระดาน 
 

 
Para 1: deforestation   Para 3:         rubbish 
Para 2: smog    Para 4:         population growth 

 
4. หนังสือเรียน หน้า 14 Ex. 2b  นกัเรียนอ่านคาํสัง่และขอ้ความ 1-5 แลว้ขีดเสน้ใตค้าํสาํคญั จากนั้น

ใหน้กัเรียนอ่านบทอ่านอยา่งรวดเร็ว เพื่อหาวา่เน้ือหาในประโยคท่ีใหเ้ติมคาํอยูต่รงส่วนใดของ 
เน้ือเร่ือง ขอ้มูลดงักล่าวอาจจะไม่ไดเ้รียบเรียงโดยใชถ้อ้ยคาํเดียวกนั เช่น อาจใชค้าํพอ้งความหมาย 
(synonyms) หรือประโยค/วลีท่ีกล่าวซํ้าในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป (paraphrasing)  
เม่ือพบแลว้ จึงเติมประโยคใหส้มบูรณ์ โดยครูย ํ้าใหน้กัเรียนคาํนึงถึงความถูกตอ้งในเร่ืองไวยากรณ์ 
เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนหลาย ๆ คน และเฉลยคาํตอบร่วมกนับนกระดาน 

 

 
1  … they provide oxygen and homes to many different species. 
2  … make medicine. 
3  … pollutes the air and sea with chemicals. 
4  … we’ll have nowhere to dump our rubbish. 
5 … the global population is increasing. 
 

5.  หนังสือเรียน หน้า 14 กรอบ Check these words นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทใ์นกรอบ  
แลว้ช่วยกนับอกความหมายของคาํศพัท ์โดยเดาความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่รู้จากขอ้ความหรือ
บริบทท่ีแวดลอ้มคาํศพัทน์ั้น ๆ ถา้เดาไม่ไดจ้ริง ๆ นกัเรียนช่วยกนัเปิดพจนานุกรมเพือ่หาความหมาย  
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destroy (v)   cause damage; ruin 
area (n)   part of region 
provide (v)   make available 
species (n)   a class of plants/animals with same characteristics 
lose (v)   not succeed/not win 
pollute (v)   poison; make dirty or dangerous 
smoke (n)   a gas from something burning 
acid rain (n)   polluted rain from gas coming from factories 
under threat (phr)  in danger of not existing anymore 
throw away (phr v)  get rid of 
recycle (v)   process used items to be used again 
landfill site (n)  area where rubbish is collected 
dump (v)   throw away 
global population (phr) the number of people in all parts of the world 
feed (v)   give food to eat 
production (n)  the amount of (goods, food) made by a company 
increase (v)   go up in numbers 
go hungry (phr)  not have food to eat; starve 
act (v)  do something 

 

 Extra activities: นกัเรียนทาํงานคู่ แต่ละคู่ช่วยกนันาํคาํศพัทม์าแต่งประโยค ครูอาจมอบหมาย 
 ทาํเป็นการบา้น และในคาบถดัไปครูสุ่มนกัเรียนหลาย ๆ คู่ ออกมาเขียนประโยคบนกระดาน 

6.  หนังสือเรียน หน้า 14 กรอบ Study Skills นกัเรียนอ่านขอ้ความในกรอบ และช่วยกนัสรุปใจความ 
ครูช่วยอธิบายเสริมใหน้กัเรียนเขา้ใจ จากนั้นครูใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งงานเขียนแต่ละประเภท  

 เพื่อความบนัเทิง เช่น เร่ืองเล่า บทละคร บทกลอน เพื่อบอกขอ้มูลข่าวสาร เช่น คาํสัง่หรือคาํอธิบาย
ในการทาํงานของส่ิงต่าง ๆ เพื่อจูงใจ เช่น โฆษณา สุนทรพจน์ในการรณรงคต่์าง ๆ จดหมายชกัชวน
ใหท้าํส่ิงต่าง ๆ 

 

การระบุจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง 
ผูแ้ต่งเขียนเร่ืองเพ่ือความบนัเทิง จูงใจ หรือบอกขอ้มูลข่าวสาร เม่ือเราอ่านเร่ืองจึงเป็นส่ิงสาํคญั 
ท่ีจะตอ้งเขา้ใจจุดมุ่งหมายของผูแ้ต่ง เพื่อท่ีเราจะสามารถเขา้ใจเน้ือเร่ืองไดดี้ยิง่ข้ึน 
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 ต่อมาครูช่วยนกัเรียนในการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผูแ้ต่ง ดว้ยการถามคาํถามต่อไปน้ี 
 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.) 

เม่ือนกัเรียนตอบคาํถามครบแลว้ ครูใหน้กัเรียนระบุจุดมุ่งหมายของผูแ้ต่ง เสร็จแลว้ครูเฉลยคาํตอบ
พร้อมกนั โดยครูช้ีใหเ้ห็นวา่ แมป้ระโยคสุดทา้ยจะเขียนวา่ We need to act now! แต่ขอ้มูลส่วนใหญ่
ในบทอ่านเป็น information ดงันั้น จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน คือ บอกขอ้มูลข่าวสาร 

 
 

   The author’s purpose is to inform us by giving us information. 
  

7.  หนังสือเรียน หน้า 14 Ex. 3 ใหเ้วลานกัเรียนเลือกคาํศพัทท่ี์ถูกตอ้งและเหมาะสม จากนั้นครูรวบรวม
คาํตอบจากนกัเรียน และครูเฉลยคาํตอบบนกระดาน 
 

 
1  provide  2   threat 3   sites  4   feed  5   increase 
 

8. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 4 ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 2 คน อ่านตวัอยา่งบทสนทนาท่ีใหม้า ครูบอกวา่ 
เป็นบทสนทนาเก่ียวกบัการบอกและตอบรับเก่ียวกบัข่าวท่ีไดฟั้ง จากนั้นใหน้กัเรียนอ่านออกเสียง
สาํนวนภาษาในตาราง  แลว้ครูตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน  
ครูใหน้กัเรียนหลาย ๆ คู่ สนทนากนัโดยใชต้วัอยา่งบทสนทนาท่ีใหม้า แต่ใชส้าํนวนภาษาในตาราง
มาแทนท่ี เช่น 

              A:    Listen to this. A leaky toilet can waste 340,000 litters of water every year. 
  B:   Is that ture? 
 เม่ือนกัเรียนพดูไดค้ล่องแลว้ ครูใหน้กัเรียนอ่านข่าวดา้นล่างของตาราง ครูตรวจสอบความเขา้ใจของ

นกัเรียน และอธิบายคาํศพัทท่ี์นกัเรียนไม่รู้ เช่น biodegrade (ยอ่ยสลายตามธรรมชาติ)   
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 ครูให้นกัเรียนทาํงานคู่ ผลดักนัพูดบอกและตอบรับข่าวท่ีไดย้ิน โดยใชข้อ้มูลและสาํนวนภาษาใน
ตาราง ครูอาจสนทนากบันกัเรียน 1 คน เพื่อเป็นตวัอยา่ง 1 ข่าว เช่น 

   T:    Did you know that at least 30 million acres of rainforest are lost a year? 
  S1:   That’s ter r ible. 
 เสร็จแลว้ครูให้เวลานกัเรียนสนทนากนั ครูเดินสังเกตและให้ความช่วยเหลือท่ีจาํเป็น เม่ือนกัเรียน

พดูไดค้ล่องแลว้ ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 3-6 คู่ ออกมาสนทนาท่ีหนา้ชั้น 
 

 
A:    Listen to this! Less than 1% of Chinese cities have clean air. 
B:    Oh, how awful.  
A:   Did you know that people cut down more than 3 billion trees a year. 
B: That’s unbelieveable.   
A: Listen to this. It takes 450 years for a plastic bottle to biodegrade. 
B: Is that true?   

 
9. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 6a นกัเรียนทาํงานคู่ ภายในเวลา 3 นาที ผลดักนัพดูบอก 3 ส่ิงท่ีจาํได ้
 จากบทอ่าน หนา้ 14  ครูอาจใหน้กัเรียนสลบัคู่ 1-2 คร้ัง แลว้สุ่มเรียกนกัเรียนพดูบอกเพื่อนอีกคร้ัง  

 
 

   Every year, we destroy an area of forest larger than the Netherlands. 
   The average family throws away 2 tons of rubbish every year. 
   Four babies are born every second. 
 

10.  หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 6b นกัเรียนพิจารณาวา่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มใดท่ีร้ายแรงมากท่ีสุด 
 ในความคิดของนกัเรียน และเพราะเหตุใด เม่ือนกัเรียนแต่งประโยคเสร็จ ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 
 หลาย ๆ คน พดูแสดงความคิดเห็น  

 
 

 In my opinion, the most serious environment issue is global warming because it is having 
 a very serious effect on the climate all around the world. If we don’t stop it, it  
 could be catastrophic. 
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ขั้นสรุป 
1. นกัเรียนสรุปความรู้ท่ีไดเ้รียนในวนัน้ี ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์วา่ การท่ีโลกของเรามีปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ มากมายเป็นเพราะอะไร ครูช้ีใหเ้ห็นวา่ ถา้มนุษยเ์รามีจิตสาธารณะและ 
 อยูอ่ยา่งพอเพยีง จะช่วยใหม้นุษยมี์ความรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
2. นกัเรียนสรุปสาํนวนภาษาเก่ียวกบัการบอกและตอบรับข่าวท่ีไดย้นิ และคาํศพัทอ่ื์น ๆ ท่ีไดเ้รียน  
 ครูแนะนาํใหน้กัเรียนจดจาํคาํศพัทเ์ป็นกลุ่มคาํท่ีมกัใชร่้วมกนั เพื่อใหน้กัเรียนเพิ่มพนูคาํศพัทแ์ละ 
 ใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรมชาติเหมือนเจา้ของภาษา เช่น under threat of extinction หรือ

ในการจดบนัทึกคาํศพัท ์นกัเรียนควรเขียนตวัอยา่งประโยคดว้ย เช่น Giraffes are under threat of 
extinction.  

3. แบบฝึกหัด (Workbook) นกัเรียนทาํ Exs. 6-7 หนา้ 6 เป็นการบา้นเพื่อทบทวนคาํศพัทท่ี์เรียน 
 
ช่ัวโมงท่ี 2 
ขั้นนํา 

1. ทบทวนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการใหน้กัเรียนเล่นเกม Wordsearch  
 ตวัอยา่งคาํศพัท ์smog, erosion, animal extinction, deforestation, acid rain, pollution, waste, 

rubbish, litter, landfill site ครูสามารถเขา้ไปสร้างใบงาน wordsearch ไดท่ี้เวบ็ไซตต่์อไปน้ี 
http://tools.atozteacherstuff.com/word-search-maker/ 

2. ทบทวน conditional type 0 โดยเขียนประโยค contitional type 0 ใส่กระดาษและตดัแยก if-clause 
 กบั main clause ออกจากกนั แลว้แจกกระดาษใหแ้ต่ละกลุ่ม แลว้แข่งกนัจบัคู่ประโยค if-clause กบั 
main clause เพื่อใหเ้ป็นประโยคท่ีถูกตอ้ง 
ตวัอยา่งประโยค 

  If you mix red and yellow paint, you get orange. 
  If you heat ice, it melts. 
  If water freezes, it turns into ice. 
  Lori gets embarrassed if we ask her to sing. 

If my brother goes to bed late, he wakes up in a bad mood. 
If you heat water to above 100O Celcius, it evaporats. 
When the sun goes down, it gets dark. 
People get hungry if they don’t eat. 
If people cough without covering their mouths, it disgusts me. 

 เม่ือเล่นเกมเสร็จ ครูใหน้กัเรียนทบทวนโครงสร้างประโยคและหลกัการใชข้อง contitional type 0 
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3. ครูอธิบายวา่ contitional type 0 ใชก้ล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงเสมอหรือมกัจะเกิดข้ึนจริงเสมอ 
จากนั้นบอกวา่ วนัน้ีนกัเรียนจะไดเ้รียน contitional type 1 ท่ีใชบ้อกถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นไปไดใ้น
ปัจจุบนัหรืออนาคต 

 
ขั้นสอน 

1.  หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 5a นกัเรียนปิดหนงัสือเรียน แลว้ครูยกตวัอยา่งประโยค conditional type 1 
บนกระดาน ใหน้กัเรียนช่วยกนัอธิบายความหมาย  

If you don’t hurry, you will miss the bus. 
    If the weather is good tomorrow, we’ll go swimming. 

I will be mad if Sally is late again. 
 ครูถามนกัเรียนวา่ ถา้เหตุการณ์ใน if-clause ไม่เกิดข้ึน เหตุการณ์ใน main clause จะเกิดข้ึนหรือไม่ 

(ไม่) ครูอธิบายวา่ เพราะเหตุการณ์ใน main clause เป็นผลของเหตุการณ์ใน if-clause  
ครูสรุปการใช ้conditional type 1 ใหน้กัเรียนฟังวา่ ใชก้ล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั/อนาคต และผลท่ีจะตามมา จากนั้นครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์โครงสร้าง  conditional type 1 

 
 conditional type 1 If + present simple    ,   will + base form of main verb 

  

ครูอธิบายเพิ่มเติมแก่นกัเรียนวา่ unless (ถา้ไม่) มีความหมายเท่ากบั If not สามารถนาํมาใชใ้น 
conditional type 1  เช่น 

If you don’t hurry, you will miss the bus. 
Unless you hurry, you will miss the bus. 

 ต่อมานกัเรียนเปิดหนงัสือเรียน และอ่านขอ้ความในกรอบ Ex. 5a แลว้ช่วยกนัอธิบายโครงสร้างและ
หลกัการใชข้อง conditional type 1 เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน ครูช่วยอธิบายเสริมให้
ชดัเจนข้ึน เสร็จแลว้นกัเรียนหาตวัอยา่งของ conditional type 1 ในบทอ่าน หนา้ 14  

 
 

If we continue cutting down forests, we’ll also lose plants that we can use to make medicine. 
If factories don’t stop polluting the environment, fresh air and clean water will be  
things of the past. 
If we don’t recycle more, all the landfill sites will be full. 
If we want to feed everyone, we’ll have to produce more food. 
 



 

56 

 ต่อมานกัเรียนเปรียบเทียบ conditional type 1 ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกบัการบอกเง่ือนไขใน
ภาษาไทยหรือไม่ อยา่งไร  

2.  หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 5b นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทใ์นกรอบ Check these words แลว้
ช่วยกนับอกความหมายของคาํศพัทเ์หล่าน้ี ในกรณีท่ีไม่รู้จริง ๆ ใหน้กัเรียนช่วยกนัเปิดพจนานุกรม
เพื่อหาความหมาย  

 
 
 

current rate (phr)  present pace/speed 
become extinct (phr)   disappear 
rise (v)  move upwards 
rapidly (adv)  quickly 
melt (v)  change to liquid 
habitat (n)  natural environment on animal lives in  
lose (v)  not have 

 
ต่อมานกัเรียนอ่านประโยค 1-6 และเปล่ียนคาํกริยาในวงเลบ็ใหอ้ยูใ่นรูปท่ีถูกตอ้งตามโครงสร้าง 
conditional type 1 เม่ือนกัเรียนทาํเสร็จ ครูสุ่มเรียกนกัเรียนออกมาเขียนคาํตอบบนกระดาน และ 
ใหเ้พื่อนในชั้นเรียนช่วยกนัตรวจคาํตอบ 
 
 

1  continues, will disappear 4  will rise, melt 
2  recycle, will have 5 act, won’t have 
3  do, will become 6 will lose, stop 

 
3.  นกัเรียนเล่นเกม โดยครูเขียนประโยคต่อไปน้ีบนกระดาน 
   If the weather is good tomorrow, what will you do? 
 จากนั้นครูแบ่งนกัเรียนเป็นทีม ใหแ้ต่ละทีมผลดักนัพดูตอบ ทีมท่ีตอบไดถู้กตอ้งจะได ้1 คะแนน  
 ทีมท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุด คือ ทีมท่ีชนะ เช่น 
   If the weather is good tomorrow, I will play football. 
4. ครูเขียนประโยคต่อไปน้ีบนกระดาน  
   - If people don’t stop cutting down trees, ……………………………….. . 
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   - If the global population keeps growing, ……………………………….. . 
   - Unless factories stop polluting the air, ………………………….……… . 
 แลว้ใหน้กัเรียนทาํงานคู่ ช่วยกนัคิดถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ท่ีกาํหนดให ้
 ครูเดินสาํรวจการทาํงานของนกัเรียน เสร็จแลว้ครูขออาสาสมคัรนกัเรียนหลาย ๆ คน ออกมาอ่าน

ประโยคหนา้ชั้นเรียน 
5.  หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 6c นกัเรียนทาํงานกลุ่ม คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการช่วยรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม โดยใชค้าํวา่ help the environment เป็นคาํสาํคญัในการคน้หาขอ้มูล นอกจากน้ี 
ครูใหน้กัเรียนสอดแทรกแนวความคิดการอยูอ่ยา่งพอเพยีงวา่มีส่วนช่วยในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งไรดว้ย ครูมอบหมายภาระงานน้ีใหน้กัเรียนทาํนอกเวลาเรียน และนาํขอ้มูลท่ีไดม้านาํเสนอใน
รูปแบบของโปสเตอร์ สุดทา้ยใหแ้ต่ละกลุ่มนาํโปสเตอร์มาจดัแสดงนิทรรศการภายในหอ้งเรียน  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นสรุป 

1.  นกัเรียนสรุปคาํศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาท่ีเรียนในวนัน้ี  
2.  ครูช้ีใหเ้ห็นวา่ conditional type 1 ใชก้ล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือ

อนาคต ดงันั้น ถา้มนุษยเ์รายงัไม่ช่วยกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงท่ีเป็นไปไดท่ี้จะเกิดข้ึนคืออะไร  
 ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัระดมสมอง โดยครูอาจเขียนประโยคต่อไปน้ี If we don’t help protect  
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the environment, what will happen? บนกระดาน 
3. แบบฝึกหัด (Workbook) นกัเรียนอ่านทบทวนเร่ือง conditional type 1 หนา้ 28 แลว้ทาํ Exs. 2-6 

หนา้ 28-29 เป็นการบา้น 
 
ช่ัวโมงท่ี 3 
ขั้นนํา 

1. นกัเรียนจินตนาการวา่ ถา้ตอ้งอยูใ่นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยหมอกควนัพษิ นกัเรียนจะดาํเนินชีวิต
 อยา่งไร สุขภาพของนกัเรียนจะเป็นอยา่งไร  แลว้อภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกนัในชั้นเรียน 

2. ครูเปิดคลิปวิดีโอเก่ียวกบัข่าวหมอกควนัพษิในประเทศอินโดนีเซียใหน้กัเรียนดู จาก 
 www.youtube.com  

คลิปช่ือ Why are peatlands burning in Indonesia? BBC News โดยเขา้ไปท่ี 
https://www.youtube.com/watch?v=-L64YWQbWtw 
หรือคลิปช่ือ Indonesia haze crisis: Smog from Indonesian forest fires worsens across Southeast 
Asia – TomoNews โดยเขา้ไปท่ี https://www.youtube.com/watch?v=TQgcs3CJVyg 

 หรือคลิปช่ือ Indonesia and Singapore engulfed by forest fire smoke โดยเขา้ไปท่ี 
 https://www.youtube.com/watch?v=UJ38fO8v7_M 

      
ขั้นสอน 

1. หนังสือเรียน หน้า 109 หัวข้อ ASEAN Corner  1 Ex. 1 ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม คละความสามารถ 
(เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน จากนั้นครูถามนกัเรียนวา่ ในประเทศไทยมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มอะไร
ท่ีรุนแรงบา้ง ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 

 
 
   air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution 
  I think water and air pollution are serious problem in Thailand. 

 

2. ครูสอนคาํศพัทก่์อนการอ่าน ดว้ยการยกตวัอยา่งประโยค แลว้นกัเรียนบอกความหมายและชนิด 
 ของคาํ 
   To cross the border , you will need a valid passport. 

The haze of smoke from cars hangs heavily around the suburbs 
The game was postponed because of heavy snow. 
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After that, the city council will decide which suggestions will be formally adopted. 
Most athletes reach their peak in their mid-20s. 

   border (n) พรมแดน  haze (n)           หมอกควนั 
postpone (v) เล่ือน   adopt (v)         นาํมาใช ้
peak (n)  จุดสูงสุด 

3. หนังสือเรียน หน้า 109 หัวข้อ ASEAN Corner  1 Ex. 2 นกัเรียนจบัคู่คาํศพัท ์1-5 กบัความหมาย a-e  
 
 

   1   c  2   a  3   d  4   e  5   b 
 

4. หนังสือเรียน หน้า 109 หัวข้อ ASEAN Corner  1 Ex. 3 ครูเขียนช่ือบทอ่าน Environment without 
Borders บนกระดาน นกัเรียนช่วยกนัอธิบายช่ือเร่ือง จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
บางอยา่ง ประเทศใดประเทศหน่ึงไม่อาจสามารถแกปั้ญหาได ้ตอ้งมีการร่วมมือกนั จากนั้นนกัเรียน
กลุ่มเดิมอ่านบทอ่านท่ีใหม้า โดยครูใชก้ระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ Learning Together (L.T.) 
เม่ือแต่ละกลุ่มอ่านแลว้ ใหต้อบคาํถามใน Ex. 3 เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากแต่ละกลุ่ม  

 แลว้เฉลยคาํตอบร่วมกนั 
 

 
กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ Learning Together  (L.T.) มีกระบวนการ ดงัน้ี 

 1)  นกัเรียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน 
2)  กลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 4 คน ศึกษาเน้ือหาร่วมกนั โดยกาํหนดใหแ้ต่ละคนมีหนา้ท่ีช่วยกลุ่ม 
 ในการเรียนรู้ ตวัอยา่งเช่น 

 สมาชิกคนท่ี 1:  อ่านคาํสัง่  สมาชิกคนท่ี 2:  หาคาํตอบ 
 สมาชิกคนท่ี 3:  หาคาํตอบ  สมาชิกคนท่ี 4:  ตรวจคาํตอบ 

3)  กลุ่มสรุปคาํตอบร่วมกนั และส่งคาํตอบนั้นเป็นผลงานกลุ่ม 
4) ผลงานกลุ่มไดค้ะแนนเท่าไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มนั้นจะไดค้าํแนนนั้นเท่ากนัทุกคน 
ท่ีมา:  ทิศนา แขมมณี (2552) ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี                        

          มีประสิทธิภาพ. พิมพค์ร้ังท่ี 10. สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

 
  1 F  2  T  3 T  4  T  5  F 
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5. หนังสือเรียน หน้า 109 หัวข้อ ASEAN Corner  1 Ex. 4 แต่ละกลุ่มอภิปรายคาํถามท่ีใหม้า  
 ครูรวบรวมคาํตอบจากแต่ละกลุ่ม  

 
 
   

 Use plastic bags, aerosol sprays or wood-fired stove. 
 
6. หนังสือเรียน หน้า 109 หัวข้อ ASEAN Corner  1 Ex. 5 แต่ละกลุ่มเลือกปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 ในอาเซียนมา 1 ปัญหา แลว้รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าว และเขียนนาํเสนอมาส่งครู 

เป็นการบา้น 
 
ขั้นสรุป 
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้และคาํศพัทท่ี์เรียน จากนั้นนาํคาํศพัทม์าแต่งประโยคแลว้ออกมาอ่าน
 ใหเ้พื่อนฟัง 
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7. การวดัและประเมินผล 
วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่าน   
(ต 1.1 ม. 4-6/4) 

หนงัสือเรียน หนา้ 14 Exs. 2a-
2c, แบบทดสอบ 

ร้อยละ 60 

ประเมินการสนทนาสั้น ๆ เก่ียวกบัการบอกและ
ตอบรับข่าวท่ีไดฟั้ง (ต 1.2 ม. 4-6/1,   
ต 2.1 ม. 4-6/1, ต 4.1 ม. 4-6/1) 

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้

ประเมินการพดูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีรุนแรงท่ีสุด (ต 1.2 ม. 4-6/5)   

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้

สงัเกตการเล่มเกมทางภาษา  
(ต 2.1 ม. 4-6/3)   

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้

ประเมินโปสเตอร์วิธีการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
(ต 3.1 ม. 4-6/1)   

แบบประเมินช้ินงาน ระดบัคุณภาพ พอใช ้

ประเมินการเขียนนาํเสนอเก่ียวกบัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในอาเซียน (ต 1.3 ม. 4-6/1,  
ต 3.1 ม. 4-6/1)   

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้

สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่ง
พอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน และมีจิตสาธารณะ 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น 

 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

8.1  หนงัสือเรียน Upload 5 ม. 5 
8.2  แบบฝึกหดั Upload 5 ม. 5 
8.3  Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด Upload 5 ม. 5 
8.4  พจนานุกรมองักฤษ-องักฤษ 
8.5  อุปกรณ์การทาํช้ินงาน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่5  Be active 
                                                    เวลา  2  ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะได ้
- อ่านเพื่อจบัใจความสาํคญัและหาขอ้มูลเฉพาะได ้
- เขียนใหค้าํแนะนาํสั้น ๆ และส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 
- เขียน email เพื่อใหค้าํแนะนาํ 

 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.2:    ต 1.2 ม. 4-6/2 

 
2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การรู้และเขา้ใจคาํศพัท ์สาํนวนภาษาท่ีใชใ้นการใหค้าํแนะนาํ การใช ้will หลกัการเขียน และเร่ืองท่ี
ไดศึ้กษา ช่วยใหจ้บัใจความสาํคญัจากเร่ืองท่ีอ่านและฟัง เขียนใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั  

 

3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

     1) Language Features and Functions 
           Vocabulary:           hobbies (capoeira, yoga, karate, bowling, aerobics, gymnastics, athletics, 

horse riding, diving, windsurfing, mountain biking, kickboxing);  
           verbs (suggest, try, strengthen); nouns (chips, routine, neck, back, packed 

lunch); adjectives (stiff, sore); phrases (keep following, gain weight, 
develop a problem); phrasal verb (work out) 

 Pronunciation:     - 
 Grammar :       will 
          reviewing of conditional type 1 
 Functions:          giving advice and expressing results         
      2) Language Skills 
          Listening:          ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
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          Speaking:   - 
          Reading:            อ่านเพื่อจบัใจความสาํคญัและหาขอ้มูลเฉพาะ 
          Writing:           เขียนใหค้าํแนะนาํสั้น ๆ และส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน  
            เขียน email เพื่อใหค้าํแนะนาํ 
     3) Culture:           capoeira ศิลปะการต่อสูรู้ปแบบหน่ึงของบราซิล 
 
4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
       4.1  ความสามารถในการส่ือสาร   4.2  ความสามารถในการคิด 
       4.3  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ   4.4  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 
5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
       5.1  ใฝ่เรียนรู้      5.2  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
       5.3  จิตสาธารณะ 
 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้  
ช่ัวโมงท่ี 1 
ขั้นนํา 

1.  ครูเขียน Be active บนกระดาน แลว้นกัเรียนช่วยกนับอกวา่ คนท่ีมีลกัษณะ active เป็นเช่นไร 
(someone who is active does a lot of different activities and has a lot of energy and interests) 

2. นกัเรียนช่วยกนัระดมสมองบอกกิจกรรมท่ีคนในสมยัน้ีนิยมทาํกนั เช่น yoga, aerobics, jogging, 
cooking, scuba-diving  ครูสงัเกตวา่ นกัเรียนออกเสียงคาํวา่ yoga  /ˈjәʊɡә/ ถูกตอ้งหรือไม่ 
เพราะคาํน้ีพยางคท่ี์สองจะออกเสียงเป็นเสียง /g/ ไม่ใช่ /k/ อยา่งท่ีคนไทยออกเสียงกนั และจะลง
เสียงหนกัท่ีพยางคแ์รก  

3. ครูเขียน capoeira บนกระดาน ครูถามวา่ นกัเรียนรู้ความหมายของคาํน้ีหรือไม่ จากนั้นครูบอกวา่  
คาํน้ีออกเสียงวา่ /kæpәʊˈeәrә/ และนกัเรียนฝึกออกเสียงตามหลาย ๆ คร้ัง โดยคาํน้ีมีท่ีมาจากภาษา
โปรตุเกส  

 ต่อมาครูเปิดคลิปวิดีโอการต่อสูแ้บบ capoeira ใหน้กัเรียนดูจาก www.youtube.com โดยพิมพช่ื์อ
คลิป Capoeira Muzenza | Capoeira Academy UK | Roda 2.0 หรือเขา้ไปท่ี 
https://www.youtube.com/watch?v=HXnMVRsYaVI 
เม่ือนกัเรียนดูเสร็จ ครูถามอีกคร้ังวา่ capoeira คืออะไร ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ capoeira เป็นศิลปะ 
การต่อสูรู้ปแบบหน่ึงของบราซิล โดยผสมผสานการเตน้กบัศิลปะการป้องกนัตวั (martial arts) 
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Capoeira 
ช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 16-19 โปรตุเกสไดส่้งทาสจากแอฟริกาตะวนัตกมายงัอเมริกาใต ้ 
ชาวแอฟริกนัจาํนวนมากถูกนาํตวัมายงัประเทศบราซิล (ประมาณ 4 ลา้นคน) ทาสเหล่าน้ี 
ไดน้าํวฒันธรรมพวกเขามาดว้ย เหล่าทาสไดถู้กแบ่งออกไปเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อท่ีแยกยา้ยกนัไป
ทาํงานในท่ีต่าง ๆ ในทาสกลุ่มน้ีจะมีคนจากหลายพื้นท่ีและต่างวฒันธรรมมารวมกนั 
หลงัจากท่ีทาสเหล่าน้ีอยูด่ว้ยกนัต่างกแ็ลกเปล่ียนและซึมซบัวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั 
ในกลุ่มชุมชนเลก็ ๆ น้ี กาโปเอยร์าไดเ้ร่ิมก่อตวัและพฒันาเพื่อใชใ้นการต่อสูแ้ละป้องกนัตวั
จากทหารชาวโปรตุเกส และเร่ิมมีการสอนกาโปเอยร์าใหก้บัคนอ่ืน ๆ โดยท่ีจะฝึกหดักนั 
ในวนัอาทิตยซ่ึ์งเป็นวนัหยดุพกัของทาส แต่เน่ืองจากทาสนั้นไม่ไดรั้บอนุญาตใหฝึ้กศิลปะ
ป้องกนัตวั การฝึกจึงถูกแต่งเติมไปดว้ยการเตน้และร้องเพลงซ่ึงเป็นวฒันธรรมของชาว
แอฟริกาอยูแ่ลว้ เพื่อท่ีจะใชบ้งัหนา้จากการฝึกกาโปเอยร์า 

         ท่ีมา:  https://th.wikipedia.org/กาโปเอยร์า 
 

4. นกัเรียนช่วยกนัระดมสมองบอกคาํศพัทเ์ก่ียวกบัศิลปะป้องกนัตวั (martial art) เพิ่มเติม เช่น judo, 
karate, tae kwon do, Thai boxing, kung fu 

 
ขั้นสอน 

1.  หนังสือเรียน หน้า 16 Ex. 1 นกัเรียนพดูบอกงานอดิเรกและกิจกรรมต่าง ๆ ใหไ้ดม้ากท่ีสุดในเวลา  
 1 นาที จากนั้นช่วยกนัทบทวนการใช ้play, do, go สั้น ๆ แลว้ครูสรุปใหน้กัเรียนฟัง 
   play + กีฬาท่ีใชลู้กบอล   do  +  ศิลปะการต่อสู ้
   go + กิจกรรมพกัผอ่นหยอ่นใจ 
 จากนั้นนกัเรียนระบุวา่ กิจกรรม 1-12 ท่ีเห็นในภาพใชร่้วมกบั do หรือ go  
 เสร็จแลว้นกัเรียนเปรียบเทียบคาํตอบกบัเพื่อนท่ีนัง่ขา้ง ๆ แลว้ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟัง เพื่อตรวจ

คาํตอบ ต่อมาครูเขียนคาํวา่ go และ do บนกระดาน แลว้นกัเรียนออกมาเขียนคาํตอบบนกระดาน 
    Go   Do 
    diving   yoga 
 

 เม่ือไดค้าํตอบท่ีถูกตอ้งแลว้ ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังเพือ่ฝึกออกเสียงตาม ครูสงัเกตวา่ นกัเรียน
ออกเสียงถูกตอ้งหรือไม่ โดยเฉพาะคาํท่ีออกเสียงยาก เช่น athletics /æθˈletɪks/ 
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  Go: bowling, horse riding, diving, windsurfing, mountain biking 
  Do: capoeira, yoga, karate, aerobics, gymnastics, athletics, kickboxing 
 

 ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ go มกัจะใชร่้วมกบักิจกรรมสนัทนาการท่ีมกัลงทา้ยดว้ย -ing   

 ส่วน do มกัใชร่้วมกบัศิลปะการต่อสู ้ครูอาจใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งกิจกรรมท่ีใชก้บั do และ 
 go เพิ่มเติม เช่น 

  Go + swimming, cycling, fishing, hiking, camping 
  Do + judo, tae kwon do 

  ต่อมานกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อน ผลดักนัพดูถาม-ตอบ โดยใชค้าํถามต่อไปน้ี 
   What’s your favorite hobby?  How often do you do it?  
 เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนหลาย ๆ คน 

 
 

          I love bowling. I go bowling at least twice a month. 
  

2.  ครูสอนคาํศพัทก่์อนการอ่าน เช่น 
   stiff (adj)   (กลา้มเน้ือ) ตึง 
  sour (adj)   เจบ็ โดยมกัจะมีสีแดง เน่ืองจากติดเช้ือ หรือกลา้มเน้ือใชง้านมากเกินไป 

     (= painful)  
   work out (phr v)   ออกกาํลงักาย 
   packed lunch (n)  อาหารซ่ึงเตรียมจากบา้นเพ่ือนาํไปรับประทานท่ีโรงเรียนหรือท่ีทาํงาน 

  มกัประกอบไปดว้ยแซนดว์ิช ผลไม ้
   put on (phr v)   (นํ้าหนกั) เพิม่ 
3. หนังสือเรียน หน้า 16 Ex. 2a  นกัเรียนดูบทอ่าน แลว้ครูถามนกัเรียนว่าขอ้ความ 1 กบั 2 คืออะไร 

เม่ือไดค้าํตอบวา่ จดหมายแลว้ นกัเรียนอ่านจดหมาย 1-2 และจบัคู่กบัคาํตอบ A-B 
 ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียน เสร็จแลว้เปิด CD ใหน้กัเรียนฟังเพื่อตรวจคาํตอบ  
 ต่อมาครูถามนกัเรียนวา่ What is each person’s problem? What is the expert’s advice?  
 เพื่อตรวจสอบการจบัใจความสาํคญัจากการอ่านของนกัเรียน 
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1  B  2  A 
Rick doesn’t get enough exercise and is afraid he will gain a lot of weight. 
Amanda is stiff and sore from sitting at her desk all the time. 
The expert tells Rick to make better food choices and to exercise. 
The expert tells Amanda to do yoga.  
 

4.  หนังสือเรียน หน้า 16 กรอบ Check these words นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทใ์นกรอบ  
แลว้ช่วยกนับอกความหมายของคาํศพัทเ์หล่าน้ี โดยเดาความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่รู้จากบริบท  
หรือครูอาจบอกความหมายภาษาองักฤษ แลว้ใหน้กัเรียนบอกความหมายในภาษาไทย 

 

 
 chips (n)  french fries; fried potatoes 
 keep following (phr) continue to do according to something  
 routine (n)  sth you regularly do 
 gain weight (phr) become heavier 
 develop a problem (phr) start having a problem 
 neck (n)   part of the body which joins the head to the rest of the body 
 back (n)   back of the body between head and legs 
 stiff (adj)  not flexible; muscles/joints hurting when you move 
 sore (adj)  painful 
 suggest (v)   offer an idea 

try (v)    attempt; make an effort 
work out (phr v)  exercise 
strengthen (v)   make stronger 
packed lunch (n)  lunch prepared at home 

 

Extra activities: นกัเรียนทาํงานคู่ ช่วยกนันาํคาํศพัทใ์นกรอบ Check these words มาแต่งประโยค 
เม่ือทาํเสร็จ นกัเรียนแต่ละคู่ออกมาเขียนประโยคบนกระดาน หรือครูอาจใหน้กัเรียน 
ทาํกิจกรรมน้ีเป็นการบา้น 

5.  หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 2b นกัเรียนอ่านประโยค 1-6 แลว้นาํคาํศพัทท่ี์ใหม้าเติมลงในช่องวา่ง 
 ใหถู้กตอ้ง เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนและเฉลยคาํตอบพร้อมกนั 
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1  following   2   gain   3   strengthen 
4  stiff   5   develop  6   choices 
 

  

6. หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 3a นกัเรียนอ่านคาํอธิบายการใช ้will และตวัอยา่งประโยคท่ีใหม้า  
 ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัอธิบาย เช่น  
    

ใช ้will บอกถึงส่ิงท่ีตดัสินใจจะทาํในขณะท่ีพดู 
   ใช ้will คาดเดาจากส่ิงท่ีเรารู้ (ไม่มีหลกัฐาน) 

ใช ้will ในการสญัญา เสนอ ข่มขู่ และบอกส่ิงท่ีหวงั 
  หมายเหตุ: หลงัคาํ เช่น while, before, after, until, when, if จะไม่ใช ้will  
  แต่จะใช ้present  simple แทน 
 

 ครูสรุปใหน้กัเรียนฟังวา่ time clauses ท่ีข้ึนตน้ดว้ย while, before, after, until, when, if  ถึงแมว้า่จะ
กล่าวถึงอนาคต แต่จะใช ้present simple แทน ครูยกตวัอยา่งประโยคบนกระดาน เพือ่ใหน้กัเรียน
เขา้ใจมากยิง่ข้ึน 

   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 par ty is over . 

   My mum will stay with our children until we ar r ive. 
   I’ll call you when I reach Brazil. 
   If I stay up late at night, I will get tired the next day. 
 ต่อมาใหน้กัเรียนหาตวัอยา่งการใช ้will จากบทอ่าน หนา้ 16 
   
 
   I will gain a lot of weight.  –  prediction 
   Yoga will help you.   –  prediction/promise 
   I promise you’ll love it.   –  promise 
   You’ll have more energy and you won’t put on weight. - prediction/promise 
 

 ครูทบทวนวา่ ยงัสามารถใช ้will ในประโยคเง่ือนไขได ้โดยจะใชใ้น main clause ของ conditional 
type 1 เพื่อแสดงถึงความเป็นไปไดใ้นปัจจุบนัหรืออนาคต และผลท่ีจะเกิดข้ึน เช่น  
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If the weather is good tomorrow, we will play football. 
Extra activities: นกัเรียนเปรียบเทียบคาํวา่ will วา่เหมือนกบัคาํใดในภาษาไทย และคาํวา่ will มี
การใชใ้นภาษาองักฤษท่ีเหมือนหรือแตกต่างกบัในภาษาไทยอยา่งไร 

7. หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 3b นกัเรียนเปล่ียนคาํในวงเลบ็ใหอ้ยูใ่นรูป present simple หรือ will            
เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียน และเฉลยคาํตอบพร้อมกนั 

 
 

1  will meet  2    won’t buy   3   do you want, finish 
4  am, will bring  5    don’t know, will help   6   will you come, leave 

 

8. นกัเรียนทาํงานคู่ กลบัไปอ่านบทอ่านเร่ือง The Expert advises … อีกคร้ัง จากนั้นคนหน่ึงสมมติวา่
เป็น Rick อีกคนสมมติวา่เป็น Amanda แลว้ผลดักนัเขียนใหค้าํแนะนาํซ่ึงกนัและกนั โดยสามารถ
คน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อนาํมาใชใ้นการใหค้าํแนะนาํดว้ยกไ็ด ้เช่น 

My advice would be try aerobics. If you want to work out at home, you can find  
a number of clips on YouTube that will teach you the basics. Aerobics will help 
you strengthen your heart and lungs, and it will help you lower your cholesterol, 
improve your immune function and lower your blood pressure. Give it a try,                    
I promise you’ll love it. 

 ครูอธิบายวา่ เม่ือนกัเรียนเขียนเสร็จแลว้ ควรตรวจความถูกตอ้งในเร่ืองตวัสะกด ไวยากรณ์ และ
เคร่ืองหมายวรรคตอนเสมอ แลว้ใหน้กัเรียนฝึกอ่านคาํแนะนาํของตนเอง ในชัว่โมงถดัไป  

 ครูสุ่มเรียกนกัเรียนออกมาอ่านคาํแนะนาํใหเ้พื่อนฟัง 
  
ขั้นสรุป 

1. นกัเรียนสรุปส่ิงท่ีไดรู้้จากการเรียนในวนัน้ี ครูช้ีใหน้กัเรียนเห็นวา่ คนเราทุกคนลว้นมีปัญหา
แตกต่างกนัไป บางเร่ืองเราอาจคิดวา่เป็นเร่ืองเลก็ แต่ส่ิงนั้นอาจเป็นปัญหาใหญ่สาํหรับคนอ่ืน  
การใหค้าํปรึกษา ไม่ไดห้มายความวา่เราตอ้งเก่งในเร่ืองนั้น ๆ บางคร้ัง แค่นกัเรียนรับฟังคนท่ีมี
ปัญหา ใหเ้ขาระบายปัญหาออกมา กช่็วยทาํใหค้นท่ีมีปัญหารู้สึกผอ่นคลายได ้

2. นกัเรียนสรุปคาํศพัทใ์หม่และไวยากรณ์ท่ีไดเ้รียน ครูกระตุน้ถามนกัเรียนวา่ กรณีใดบา้งท่ี                    
ไม่สามารถใช ้will ได ้แต่ใหใ้ช ้present simple แทน เม่ือไดค้าํตอบวา่ time clauses ท่ีข้ึนตน้ดว้ย 
while, before, after, until, when, if ถึงแมจ้ะกล่าวถึงอนาคต แต่จะใช ้present simple แทน เสร็จแลว้
ใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งประโยค 
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I’ll buy some new clothes, while I’m in Hong Kong. 
Before I go to work, I jog for at least an hour. 

  I’ll contact you after  we reach the airpor t. 
I can’t wait until the summer  holidays begin. 

  When the new park opens, I’ll go there every day. 
  If the weather  improves, we’ll go for a walk. 

3. แบบฝึกหัด (Workbook) นกัเรียนอ่านทบทวนเร่ือง will หนา้ 30 แลว้ทาํ Exs. 3-4 หนา้ 31  
 เป็นการบา้น 
 

ช่ัวโมงท่ี 2 
ขั้นนํา 

1.  ครูทบทวนการใช ้go และ do หนา้ช่ือกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 
5-6 คน แลว้เขียนช่ือกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ บนกระดาน ดงัต่อไปน้ี 

karate  diving  windsurfing bowling  kickboxing 
yoga  capoeira  aerobics  swimming judo 
horse riding athletics  gymnastics  fishing  bowling 

  จากนั้นแต่ละกลุ่มจาํแนกช่ือกีฬาออกเป็น 2 พวก ไดแ้ก่ พวกท่ีใช ้go นาํหนา้ และพวกท่ีใช ้do 
นาํหนา้ กลุ่มใดท่ีทาํเสร็จเร็วท่ีสุดเป็นกลุ่มท่ีชนะ 

 เสร็จแลว้ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัแต่งประโยค โดยใชโ้ครงสร้าง I think I will go/do + ... next week. 
2. ครูแจกการบา้นการเขียนใหค้าํแนะนาํคืนนกัเรียน แลว้สุ่มเรียกนกัเรียน 4-5 คน ออกมาอ่านใหเ้พือ่น

ฟัง 
 

ขั้นสอน 
1. หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 4a นกัเรียนอ่านขอ้ความท่ีตดัตอนมาจาก email ท่ีเขียนโดย Todd ซ่ึงเป็น

เพื่อนทางจดหมาย เม่ือนกัเรียนอ่านเสร็จแลว้ ใหช่้วยกนับอกวา่ Todd มีปัญหาอะไร 
 

 
  Todd is in his first year of college and is finding it hard to live away from home. 

 

2.  หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 4b ครูอธิบายสถานการณ์วา่ นกัเรียนจะไดฟั้งบทสนทนาระหวา่ง Todd 
และ John ท่ีคุยกนัเก่ียวกบัปัญหาของ Todd จากนั้นครูช่วยอธิบายคาํศพัทย์ากก่อนการฟัง เช่น 
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   University is very different from school, but don’t worry. You’ll soon get used to it. 
   He used to play football for the local team, but he’s too old now. 
    be/get used to (phr) =  เคยชิน (= be familiar with) 

used to (modal)    =   เคย 
  โดย be/get used to จะใชใ้นโครงสร้างต่อไปน้ี be/get used to something หรือ be/get used to doing 

something เช่น   
Don’t worry - you’ll soon get used to his sense of humour.  
I didn’t think I could ever get used to living in a big city after living in the country. 

 ต่อมานกัเรียนทบทวนสาํนวนภาษาท่ีใชใ้นการใหค้าํแนะนาํ แลว้ครูสรุปใหน้กัเรียนฟังวา่ นอกจาก 
should แลว้ ยงัสามารถใช ้Why don’t you …? และ How about …? เช่น 

   You should try yoga.    
Why don’t you try yoga? 

   How about trying yoga? 
 ครูใหน้กัเรียนระบุโครงสร้างประโยค 
   should + base form of verb    

Why don’t you + base form of verb? 
   How about + v-ing? 

เม่ือนกัเรียนเขา้ในสถานการณ์ คาํศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาท่ีจาํเป็นในการฟังแลว้ ครูเปิด CD  
ใหน้กัเรียนฟัง 1-2 คร้ัง เพื่อหาวา่ John ใหค้าํแนะนาํอะไรแก่ Todd เม่ือฟังจบ ครูสุ่มเรียกนกัเรียน
บอกคาํแนะนาํของ John แลว้จึงเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 

 
John advises Todd to try to become friends with his roommate. He also tells him to  
join a club. 

 

 Extra activities: นกัเรียนแสดงความเห็นต่อคาํแนะนาํของ John วา่นกัเรียนเห็นดว้ยหรือไม่ หรือ 
 ถา้นกัเรียนเป็น John นกัเรียนจะใหค้าํแนะนาํท่ีแตกต่างออกไปหรือไม่ 
3.  หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 5 นกัเรียนอ่านคาํสัง่ในการเขียน และ Plan ครูช้ีใหเ้ห็นวา่ การอ่านคาํสัง่

หรือคาํช้ีแจงในการทาํงานมีความสาํคญัมาก โดยเฉพาะในการสอบ 
 จากนั้นครูตรวจสอบความเขา้ใจ โดยถามคาํถามนกัเรียน เช่น เขียนถึงใคร รูปแบบการเขียน 
 เป็นแบบใด  มีก่ียอ่หนา้ แต่ละยอ่หนา้เขียนเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  
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  ครูช้ีใหเ้ห็นวา่ การเขียนถึงบุคคลท่ีรู้จกัและสนิท เช่น เพือ่น คนในครอบครัว จะใชภ้าษาแบบ 
ไม่เป็นทางการ แลว้นกัเรียนช่วยกนับอกลกัษณะของภาษาแบบไม่เป็นทางการ เช่น ใชต้วัยอ่  
ภาษาพดู ต่อมาใหน้กัเรียนดูสาํนวนภาษาท่ีใชใ้นการใหค้าํแนะนาํและระบุผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
แลว้นกัเรียนแต่งประโยคโดยใชส้าํนวนภาษาเหล่าน้ี เช่น 

   You should work part-time. 
   Why don’t work part-time? This way you will have money and meet new freinds. 
   If you work part-time, you will have money and meet new friends. 
   How about working part-time? This way you will have money and meet new friends. 
 นกัเรียนระดมสมองร่วมกนัก่อนเก่ียวกบัคาํแนะนาํต่าง ๆ ท่ีจะใหก้บั John ได ้ 
 เม่ือนกัเรียนมีขอ้มูลในการเขียน รู้คาํศพัท ์สาํนวน และโครงสร้างภาษาท่ีจะใช ้รวมทั้งมีแผนในการ

เขียน ครูใหเ้วลานกัเรียนเขียนอีเมล draft แรกดว้ยตนเองในเวลาเรียน  
เม่ือได ้draft แรกแลว้ ใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพือ่น เพื่อใหเ้พือ่นช่วยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั 
งานเขียนของตนเอง รวมทั้งแกไ้ขเม่ือพบจุดผดิ  
เสร็จแลว้นกัเรียนอ่านงานเขียนของตนเองอีกคร้ัง เพื่อตรวจทาน ดงัน้ี 

   - อีเมลน้ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตั้งใจจะเขียนหรือไม่ 
- อีเมลน้ีครอบคลุมตามประเดน็ท่ีกาํหนดไวใ้นคาํสัง่หรือไม่ 
- อีเมลน้ีครอบคลุมประเดน็ต่าง ๆใน Plan หรือไม่  
- เน้ือหาในอีเมลน้ีถูกตอ้งและเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเขียนหรือไม่ 
- ไวยากรณ์ เคร่ืองหมายวรรคตอน และตวัสะกดถูกตอ้งหรือไม่ 

 นกัเรียนตรวจทานและแกไ้ขงานเขียนของตนเองนอกเวลาเรียน เสร็จแลว้เขียนอีเมลมาส่งครู  
 
 

Dear Todd, 
I’m really sorry to hear about your problem, but I’m sure there are some things you 
can do to feel better.  
Why don’t you try becoming friends with your roommate? I’m sure he’s 
experiencing the same fears and worries. You can also join a club. This way, you’ll 
meet people with the same interests as you and become friends with them. 
I hope my advice helps. 
Take care, 
Anita 
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Weak classes: ครูทบทวนโครงร่างของ email แบบไม่เป็นทางการใหน้กัเรียนก่อน หรืออาจนาํ 
Suggested Answer Key มาเวน้ช่องใหน้กัเรียนเติมคาํแทน 

 

ขั้นสรุป 
นกัเรียนช่วยกนัสรุปสาํนวนภาษาท่ีใชใ้นการใหค้าํแนะนาํ และหลกัการเขียนอีเมลเพื่อใหค้าํแนะนาํ 

 

7. การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่านและ 
การฟัง (ต 1.1 ม. 4-6/4) 

หนงัสือเรียน หนา้ 16-17 Exs. 2, 4 ร้อยละ 60 

ตรวจการเขียนใหค้าํแนะนาํสั้น ๆ และส่ิงท่ี
จะเกิดข้ึน ถา้ปฏิบติัตาม (ต 1.2 ม. 4-6/2) 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 60 

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

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้

สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่
ในการทาํงาน และมีจิตสาธารณะ 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น 

 

 

8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
8.1  หนงัสือเรียน Upload 5 ม. 5 
8.2  แบบฝึกหดั Upload 5 ม. 5 
8.3  Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด Upload 5 ม. 5 
8.4  พจนานุกรมองักฤษ-องักฤษ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่6  Weather patterns 
                                                    เวลา  2  ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- ฟังและอ่านเพือ่หาขอ้มูลเฉพาะได ้
- พดูโตต้อบเก่ียวกบัสภาพอากาศได ้
- เขียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีตั้งใจจะทาํและวางแผนไวแ้ลว้ได ้
- เปรียบเทียบสาํนวนสุภาษิตเก่ียวกบัสภาพอากาศของไทยและองักฤษได ้
- พดูนาํเสนอเก่ียวกบัสภาพอากาศในเมือง/หมู่บา้น หรือจงัหวดัท่ีอาศยัอยูไ่ด ้

 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

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

 

2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
 การรู้และเขา้ใจคาํศพัท ์สาํนวนภาษา สาํนวนสุภาษิตเก่ียวกบัสภาพอากาศ โครงสร้างประโยคท่ีใช้
บอกการตดัสินใจและความตั้งใจ และเร่ืองท่ีไดศึ้กษา ช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองท่ีฟังและอ่าน พดูโตต้อบและ
บรรยายเก่ียวกบัสภาพอากาศ รวมทั้งเกิดความเขา้ใจวา่ สาํนวนสุภาษิตของไทยและองักฤษมีทั้งความเหมือน
และแตกต่างกนั 

 

3.  สาระการเรียนรู้ 
     3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
     1) Language Features and Functions 
          Vocabulary:           the weather  (it’s snowing, it’s a clear night, it’s drizzling, it’s cloudy, it’s 

windy, there’s sleet, it’s raining, it’s foggy, it’s sunny, there’s (a) frost, there 
are thunderstorms/storms/lightning); verb (shine); nouns (proverb, rainbow, 
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seagull, chimney); adjectives (boiling hot, dry, warm, wet, freezing cold, 
chilly, bright)  

 Pronunciation:     - 
 Grammar :       be going to vs present continuous  
 Functions:          expressing intentions & arrangements     
     2) Language Skills 
          Listening: ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
          Speaking:  พดูโตต้อบเก่ียวกบัสภาพอากาศ 
   พดูนาํเสนอเก่ียวกบัสภาพอากาศในเมือง/หมู่บา้นหรือจงัหวดัท่ีอาศยัอยู ่  
          Reading:  อ่านเพื่อจบัใจความสาํคญั 
          Writing: เขียนบรรยายสั้น ๆ เก่ียวกบัสภาพอากาศ 
   เขียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีตั้งใจจะทาํและวางแผนไวแ้ลว้  
     3) Culture: สาํนวนสุภาษิตเก่ียวกบัสภาพอากาศ 

 
4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
    4.1  ความสามารถในการส่ือสาร   4.2  ความสามารถในการคิด 
 
5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
    5.1  ใฝ่เรียนรู้      5.2  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้  
ช่ัวโมงท่ี 1 
ขั้นนํา 

1.  ครูเปิดเพลง It will rain ของ Bruno Mars จาก www.youtube.com  
เพลง https://www.youtube.com/watch?v=W-w3WfgpcGg 

   เน้ือเพลง https://www.azlyrics.com/lyrics/brunomars/itwillrain.html 
ใหน้กัเรียนฟังและเติมคาํลงในช่องว่าง หรือใหน้กัเรียนหาประโยคท่ีเป็น conditonal type 1 และใช ้
will ในประโยค เช่น 

   If I lose you, baby, there’ll be no clear skies. 
If you walk away, everyday it’ll rain. 
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2. ทบทวนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัสภาพอากาศ โดยนกัเรียนแบ่งออกเป็น 2 ทีม แต่ละทีมผลดักนัส่งตวัแทน
ออกมาวาดภาพสภาพอากาศต่าง ๆ ตามท่ีจบัฉลากไดบ้นกระดาน แลว้เพื่อนในทีมพดูบอกสภาพ
อากาศท่ีสมัพนัธ์กบัภาพ 

       
 
It’s cloudy.  It’s stormy.  It’s snowy/snowing.  

3. นกัเรียนพดูบรรยายสั้น ๆ เก่ียวกบัฤดูกาลและสภาพอากาศของฤดูกาลท่ีนกัเรียนช่ืนชอบมากท่ีสุด 
 และสาเหตุท่ีนกัเรียนชอบฤดูกาลหรือสภาพอากาศนั้น ๆ ครูอาจเร่ิมพดูเป็นคนแรกเพ่ือเป็นตวัอยา่ง 

   What is your favorite season? Why do you like it? 
   My favorite season is winter. I like winter because it is cool. 
 

ขั้นสอน 
1.  หนังสือเรียน หน้า 18 Ex. 1a นกัเรียนดูภาพและช่วยกนับอกความหมายของคาํศพัทท่ี์อยูใ่ตภ้าพ 
 ถา้ยงัเดาไม่ถูก ครูอาจช่วยบอกคาํจาํกดัความคาํศพัทบ์างคาํ แลว้นกัเรียนบอกความหมายใน

ภาษาไทย เช่น 
   drizzle (v) when it is drizzling, it is raining lightly ((ฝน) ตกปรอย ๆ หรือพรํา ๆ) 
   sleet (n)  a mixture of rain and snow (ฝนชนิดมีลูกเห็บ, ฝนหิมะ) 
   frost (n)  the thin white layer of ice that forms when the temperature drops below 

    0°C (นํ้าคา้งแขง็) 
  จากนั้นครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและฝึกออกเสียงคาํศพัทต์าม ครูสงัเกตและตรวจสอบวา่นกัเรียน

ออกเสียงถูกตอ้งหรือไม่ โดยครูอาจสุ่มนกัเรียนบางคนอ่านออกเสียง 
2.  หนังสือเรียน หน้า 18 Ex. 1b นกัเรียนอ่านคาํศพัทแ์ละช่วยกนับอกความหมาย ครูช่วยอธิบาย

ความหมายของคาํศพัทท่ี์นกัเรียนไม่รู้  
    chilly (adj)  chilly weather or places are cold enough to make you 

      feel uncomfortable (หนาวยะเยอืก) 
    wet (adj)  rainy (ฝนตก, มีฝนมาก) 
 ครูอธิบายวา่ wet ถา้พดูถึงสภาพอากาศจะมีความหมายเหมือนกบั rainy แต่ถา้โดยทัว่ ๆ ไป  

จะหมายถึง เปียก, ไม่แหง้ เช่น 
    It’s very wet outside.   (wet = ฝนตก) 
    Take an umbrella or you’ll get wet. (wet = เปียก) 
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  boiling hot (adj)  very hot   
    freezing cold (adj) very cold 
 ครูอธิบายวา่ คาํเหล่าน้ีเป็น extreme adjective จะไม่นิยมใช ้very ร่วมกบัคาํคุณศพัทเ์หล่าน้ี เพราะ

ความหมายเป็นท่ีสุดอยูแ่ลว้ นอกจากน้ียงัมี 
    starving (adj)  very hungry 
    exhausted (adj)  very tired 
    furious (adj)  very angry 
 คาํวา่ exhausted เสียง /h/ จะไม่ออกเสียง /ɪɡˈzɔːstɪd/ 

เม่ือนกัเรียนเขา้ใจคาํศพัทแ์ลว้ ครูใหน้กัเรียนจบัคู่คาํศพัทท่ี์มีความหมายตรงกนัขา้มกนั ครูสุ่มเรียก
นกัเรียนหลาย ๆ คน ออกมาเขียนคาํศพัทท่ี์มีความหมายตรงขา้มกนับนกระดาน จากนั้นครูเปิด CD 
ใหน้กัเรียนตรวจคาํตอบ ครูเขียนเฉลยบนกระดาน แลว้ใหน้กัเรียนจบัคู่ ฝึกพดูถาม-ตอบกนั  

 

 
   boiling hot –  freezing cold 
   dry   –  wet 
   warm   –  chilly  

 

 
 

  What’s the weather like today? It’s boiling hot. 
 

3. หนังสือเรียน หน้า 18 Ex. 2a นกัเรียนอ่านความหมายของคาํวา่ proverb แลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียน
หลาย ๆ คน อธิบายความหมาย ครูสรุปความหมายอีกคร้ังวา่ หมายถึง ประโยคสั้น ๆ ท่ีผูค้นนิยม 
ใชพ้ดู เพื่อเป็นการใหค้าํแนะนาํหรือสอนเก่ียวกบัการใชชี้วิต จากนั้นนกัเรียนระบุวา่ proverb ตรงกบั
คาํใดในภาษาไทย จนไดค้าํตอบวา่ สุภาษิต 

สุภาษิต ถอ้ยคาํหรือขอ้ความท่ีกล่าวสืบต่อกนัมาชา้นานแลว้ มีความหมายเป็นคติสอนใจ 
เช่น รักยาวใหบ้ัน่ รักสั้นใหต่้อ, นํ้าเช่ียวอยา่ขวางเรือ  

 เสร็จแลว้ครูถามคาํถามเพ่ือนาํเขา้สู่บทอ่าน ดงัน้ี 
   Do you know any weather proverbs? Do you believe in them? 
 ครูใหเ้วลานกัเรียนคิดคาํตอบสกัครู่ แลว้จึงสุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ คน ตอบคาํถาม 
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I know the proverb, ‘it never rains but it pours (British English) 
(American English when it rains, it pours).’ 
It is said when one bad thing happens to you, other bad things happen soon after 
Yes, I believe in proverbs. 

  

4. หนังสือเรียน หน้า 18 Ex. 2b นกัเรียนอ่านบทอ่านเร่ือง Weather Proverbs อยา่งรวดเร็ว 1 รอบ  
เพื่อจบัใจความสาํคญั จากนั้นอ่านขอ้ความ 1-7 แลว้ขีดเสน้ใตค้าํสาํคญั แลว้กลบัไปอ่าน                
บทอ่านอีกคร้ังอยา่งรวดเร็ว โดยหาวา่คาํสาํคญัอยูท่ี่ส่วนใด เม่ือพบแลว้ใหอ่้านทาํความเขา้ใจ
ประโยคดงักล่าว เพื่อตีความวา่ สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ในขอ้ความ 1-7 บอกสภาพอากาศท่ีดีหรือไม่ดี 
เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนและเฉลยคาํตอบพร้อมกนั 

 
 

1  good weather  2  bad weather 
3  bad weather  4  bad weather 
5  bad weather  6  bad weather 
7  bad weather 

 

ต่อมาครูใหน้กัเรียนแต่งประโยค โดยใช ้conditional type 1 ครูอาจยกตวัอยา่งประโยคแรก 
ใหน้กัเรียนดู 

 

 
   If there is a red sky at night, the weather will be good. 
   If there is a red sky in the morning, the weather will be stormy. 
   If the stars shine bright, the weather will be bad. 
   If crows fly low, the weather will be bad.   
   If there is a rainbow in the morning, it will be rainy. 
   If the sky is clear at night and you can see the moon, there will be a frost in the morning. 
   If chimney smoke goes down, there will be bad weather. 
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5. หนังสือเรียน หน้า 18 กรอบ Check these words นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทใ์นกรอบ แลว้
ช่วยกนับอกความหมายของคาํศพัทเ์หล่าน้ี ครูแนะนาํใหน้กัเรียนเดาความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่รู้
จากขอ้ความหรือบริบทท่ีแวดลอ้มคาํศพัทน์ั้น ๆ ในกรณีท่ีเดาไม่ไดจ้ริง ๆ ใหน้กัเรียนช่วยกนัเปิด
พจนานุกรมเพือ่หาความหมาย  

 
 

rainbow (n) a multi-colored arch in the sky 
seagull (n) a seabird 
shine (v) give out bright light 
bright (adj) strong and noticeable 
chimney (n) a pipe in the roof of a building for the smoke from a fireplace to come out 

 

 Extra activities: นกัเรียนนาํคาํศพัทใ์นกรอบ Check these words มาแต่งเป็นประโยคสั้น ๆ  
เม่ือแต่งประโยคเสร็จแลว้ ครูสุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ คน ออกมาเขียนประโยคบนกระดาน  

6.  นกัเรียนทาํงานเป็นคู่ นกัเรียนแต่ละคู่กลบัไปอ่าน Weather Proverbs อีกคร้ัง แลว้เลือกสุภาษิตมา  1 
สุภาษิต เพื่อแต่งบทสนทนาถาม-ตอบเก่ียวกบัการทาํนายสภาพอากาศ ครูเขียนตวัอยา่งบทสนทนา
บนกระดานเพ่ือเป็นแนวทางแก่นกัเรียน ดงัน้ี 

  A:   I think the weather will be bad tomorrow. 
  B:  How do you know it? 
  A:   If chimney smoke goes down, there will be bad weather. 
 เม่ือนกัเรียนแต่งบทสนทนาเสร็จ ครูขออาสาสมคัรนกัเรียนหลาย ๆ คู่ ออกมาสนทนาหนา้ชั้นเรียน 
7. ครูเขียนประโยคต่อไปน้ีบนกระดาน 
  1)  You look tired. I’ll cook dinner tonight. 
  2)  I’m going to study environmental law next year. 
  3)  We’re seeing a musical at the theatre next week. 
  a)  for intentions 
  b)  to describe an event in the future which has already been arranged by the time  
       of speaking 
  c)  a decision making at the time of speaking 
 ครูใหน้กัเรียนระบุวา่ ประโยค 1-3 แต่ละประโยคใช ้tense อะไร 
  1)  will (future simple) 
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   2)  be going to 
   3)  present continuous 
 จากนั้นนกัเรียนจบัคู่ตวัอยา่งประโยค (1-3) กบัการใช ้(a-c) เสร็จแลว้ครูสรุปใหน้กัเรียนฟังวา่    

ทั้ง 3 tenses สามารถใชบ้อกถึงส่ิงท่ีจะทาํในอนาคต แต่มีการใชแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 
   will ใชบ้อกส่ิงท่ีตดัสินใจจะทาํในขณะท่ีพดู ไม่ไดว้างแผนมาก่อนล่วงหนา้ 
   be going to ใชบ้อกถึงส่ิงตั้งใจจะทาํ ซ่ึงมีการตดัสินใจมาก่อนหนา้แลว้ 
   present continuous for future ใชบ้อกถึงส่ิงท่ีจะทาํในอนาคต ซ่ึงไดเ้ตรียมการหรือวางแผน

ไวแ้ลว้ เช่น จะไปดูละคร กจ็ดัการซ้ือตัว๋ไวแ้ลว้ จะไปต่างประเทศ กล็างานหรือซ้ือตัว๋เคร่ืองบินไว้
แลว้  

8.   หนังสือเรียน หน้า 19 Ex. 3a นกัเรียนอ่านประโยคท่ีใหม้าในกรอบ 
   He’s playing tennis later. 
   He’s going to buy a new racquet. 

ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัระบุ tense และบอกการใช ้ 
present continuous (for  future)  
โครงสร้าง Subject + is, am, are + verb -ing.  
การใช ้  ใชเ้พื่อกล่าวถึงส่ิงท่ีจะทาํในอนาคต ซ่ึงมีการจดัเตรียมหรือวางแผนไวแ้ลว้ 
   (future arrangement) 
be going to 
โครงสร้าง Subject + is, am, are + going to + base form of verb 
การใช ้  ใชเ้พื่อกล่าวถึงความตั้งใจท่ีจะทาํบางส่ิงในอนาคตโดยไดมี้การตดัสินไว ้

ล่วงหนา้แลว้ (intention) 
 
 

He’s playing a tennis match later. – a future arrangement 
He’s going to buy a new racquet. – intention 

 
  Extra activities: นกัเรียนช่วยกนัเปรียบเทียบโครงสร้างและการใชข้อง present continuous และ  

be going to วา่เหมือนหรือแตกต่างกบัในภาษาไทยหรือไม่ อยา่งไร  
9.  หนังสือเรียน หน้า 19 Ex. 3b นกัเรียนดูตารางนดัหมายของ Steve ครูถามนกัเรียนวา่ ช่องใดเป็นส่ิงท่ี 

Steve วางแผนไวแ้ลว้วา่จะทาํ (ฝ่ังซา้ย) และช่องใดเป็นส่ิงท่ี Steve ตั้งใจวา่จะทาํ (ฝ่ังขวา Don’t 
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forget to) เม่ือนกัเรียนเขา้ใจแลว้ ครูใหน้กัเรียนทาํประโยคแรกร่วมกนั แลว้ใหเ้วลานกัเรียนเปล่ียน
คาํกริยาในวงเลบ็ใหอ้ยูใ่นรูป tense ท่ีถูกตอ้ง 

 
 

1  is going to buy 
2  are celebrating, is going to book 
3  is going to the cinema, is going to ask 
4  are visiting, is going to buy 

 

10.  หนังสือเรียน หน้า 19 Ex. 3c นกัเรียนอ่านคาํถามท่ีใหม้า  
   What are you going to do during your summer holiday? 
   What are you doing tonight? 

ครูใหเ้วลานกัเรียนเตรียมคาํตอบ เสร็จแลว้ครูขออาสาสมคัรนกัเรียนหลาย ๆ คน พดูรายงานคาํตอบ 
 

  
 
   I’m going to spend it with my best friend. 
   Tonight, I’m visiting an old friend. 
 

11. นกัเรียนทาํงานกลุ่ม คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัสาํนวนสุภาษิตในภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพอากาศ
เพิ่มเติม และหาสาํนวนสุภาษิตของไทยท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั พร้อมทั้งอธิบายความหมาย 
ยกตวัอยา่งประโยค และวาดภาพประกอบ   

 

ขั้นสรุป 
1. นกัเรียนสรุปคาํศพัทแ์ละสุภาษิตเก่ียวกบัสภาพอากาศท่ีไดเ้รียนในวนัน้ี  
2. นกัเรียนช่วยกนัสรุปวา่ will, present continuous และ be going มีการใชแ้ตกต่างกนัอยา่งไร แลว้

ช่วยกนัยกตวัอยา่งประโยค 
3. แบบฝึกหัด (Workbook) ใหน้กัเรียนทาํ Ex. 9 หนา้ 7 และอ่านทบทวนเร่ือง present continuous และ 

be going to หนา้ 32 แลว้ทาํ Exs. 1-4 หนา้ 33-34 เป็นการบา้น 
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ช่ัวโมงท่ี 2 
ขั้นนํา 

1. ครูแบ่งนกัเรียนเป็น 2 ทีม แต่ละทีมผลดักนัส่งตวัแทนออกมาเล่น Quiz Show โดยครูจะบอกสาํนวน
สุภาษิตขององักฤษ ใหน้กัเรียนบอกความหมายท่ีถูกตอ้ง เช่น 

 T:  It’s raing cats and dogs. What does this proveb mean? 
   a. It is raining heavily.  b. It is raining lightly. 
 Team A: a. It is raining heavily.  
 T:  Correct. It is raining heavily.  

    Next, it never rains but it pours. What does this proverb mean? 
   a. When troubles come they come together. 
   b. good and bad 
 Team B: a. When troubles come they come together. 
 T:  Correct. 
  Suggested proverbs: 

every cloud has a silver lining (= very sad or difficult situation has a positive side) 
make hay while the sun shines (= to make good use of opportunities, good conditions etc. 
while they last) 

 เสร็จแลว้ครูใหน้กัเรียนสรุปสาํนวนสุภาษิตและความหมายอีกคร้ัง โดยครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม 
2. นกัเรียนทบทวนเก่ียวกบัการใช ้present continuous for future ดว้ยการพูดบอกส่ิงท่ีนกัเรียนวางแผน

ไวแ้ลว้จะทาํหลงัเลิกเรียน คืนน้ี หรือสุดสปัดาห์น้ี เช่น 
   We’re playing football after school.  I’m watching TV tonight.  
   I’m visiting my grandma this weekend.  

 
ขั้นสอน 

1.  ครูบอกนกัเรียนวา่ มีคาํกริยาบางประเภทเราไม่สามารถใชใ้นรูป present continuous ได ้จากนั้นครู
เขียนประโยค I’m eating ice cream. กบั I want ice cream. แลว้ใหน้กัเรียนแสดงท่าทางประกอบ  
แต่ละประโยค ครูช้ีใหน้กัเรียนเห็นวา่ คาํกริยาท่ีแสดงการกระทาํ (action verb) จะแสดงท่าทาง
ประกอบไดช้ดัเจนกวา่คาํกริยาท่ีแสดงสภาพ (state/stative verb) เช่น want, hate, like, know, see 
คาํกริยาเหล่าน้ีจึงไม่นิยมใชใ้นรูป present continuous หรือถา้ใชค้วามหมายกจ็ะเปล่ียนแปลงไป เช่น 

   Jane is seeing her friend today. (= พบ) 
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2.  หนังสือเรียน หน้า 19 Ex. 4a นกัเรียนอ่านบทสนทนาระหวา่ง Harry และ Jane จากนั้นเปล่ียน
คาํกริยาท่ีใหม้าใหอ้ยูใ่นรูปของ present continuous หรือ present simple ท่ีถูกตอ้ง ครูใหเ้วลา
นกัเรียนทาํและเดินไปรอบ ๆ หอ้งเพื่อใหค้าํแนะนาํ เม่ือนกัเรียนทาํเสร็จ ครูสุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ 
คน อ่านบทสนทนาคนละ 1 ขอ้ เสร็จแลว้ครูเขียนคาํตอบท่ีถูกตอ้งบนกระดาน แลว้แบ่งนกัเรียนใน
หอ้งเป็น 2 ฝ่ัง อ่านบทสนทนาโตต้อบกนั  

 

 
1  Are you doing 2  ’m going 
3  hate 4  are you doing 
5  ’m meeting 6  want 
 

3. ครูอธิบายเก่ียวกบัวฒันธรรมของคนองักฤษท่ีมกัจะนิยมพดูคุยกนัหรือทกัทายกนักบัคนท่ีไม่สนิท
เก่ียวกบัสภาพอากาศ เช่น พบกนัท่ีป้ายรถโดยสารประจาํทาง กอ็าจจะทกัวา่ It’s lovely day, isn’t it? 
เน่ืองจากหวัขอ้เก่ียวกบัสภาพอากาศเป็นหวัขอ้ท่ีปลอดภยัและสุภาพ ครูช้ีใหน้กัเรียนเห็นวา่ คน
ตะวนัตกไม่นิยมพดูคุยกนัเก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวั   
ขณะท่ีคนอเมริกนัจะคิดว่าการพูดคุยเก่ียวกบัสภาพอากาศนั้นค่อนขา้งน่าเบ่ือ และมกัจะมีสํานวน
ภาษาแรง ๆ ในการพดูคุยเก่ียวกบัสภาพอากาศ เช่น Nice day if you’re a duck. It’s hot enough to fry 
an egg. Is it hot enough for you? 
   John:  Hi, Bill! Is it hot enough for you?  

Bill:  Yup.  
John:  Nice to see you here! Is it hot enough for you?  
Bill:  Good grief, yes! This is awful! 

ครูอธิบายวา่ บทสนทนาน้ีเป็นการสนทนาโดยใชภ้าษาท่ีไม่เป็นทางการมาก ๆ  
  Yup   = yes 
  Good grief = used to express surprise or shock 

  
 
 ครูเขา้ไปศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมของคนองักฤษและอเมริกนัเก่ียวกบัสภาพอากาศ 

เพิ่มเติมไดท่ี้ http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/weather 
 โดยคลิกท่ีหวัขอ้ Culture 
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4. หนังสือเรียน หน้า 19 Ex. 4b  ครูนาํเสนอสาํนวนภาษาท่ีใชพ้ดูถาม-ตอบเก่ียวกบัสภาพอากาศ 
ในตาราง จากนั้นครูสุ่มเรียกนกัเรียน 4-5 คู่ ออกมาพดูถาม-ตอบเก่ียวกบัสภาพอากาศสั้น ๆ เหมือน
ดงัตวัอยา่งท่ีใหม้า แลว้จึงใหน้กัเรียนจบัคู่พดูถาม-ตอบกนั โดยสลบัคู่อีก 4-5 คร้ัง จนนกัเรียนพดู 
ไดค้ล่อง  

 

 
  A: It’s a lovely day, today. 
  B:  It certainly is.  etc. 

 

5. หนังสือเรียน หน้า 19 Ex. 5a ครูอธิบายสถานการณ์วา่ นกัเรียนจะไดฟั้ง Sandy พดูบรรยายสภาพ
อากาศในเมืองท่ีตนเองอาศยัอยู ่ใหน้กัเรียนฟังและเติมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล 
ลงในตาราง โดยครูใหน้กัเรียนลอกตารางดงักล่าวลงในสมุด 

 จากนั้นครูถามวา่ ในการพดูบรรยายสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล นกัเรียนคิดวา่ จะไดย้นิคาํศพัทค์าํ
ใดบา้ง แลว้ครูใหน้กัเรียนทบทวนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัสภาพอากาศ  
ครูตรวจสอบวา่ นกัเรียนออกเสียงคาํศพัทเ์ก่ียวกบัฤดูกาลถูกตอ้งหรือไม่ 

 ครูแนะนาํนกัเรียนวา่ การฟังและจดบนัทึกนั้น นกัเรียนไม่ควรจดทุกคาํท่ีไดย้นิ แต่ควรจดบนัทึก               
สั้น ๆ เลือกขอ้มูลท่ีสาํคญั ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัวิเคราะห์วา่ ขอ้มูลใดท่ีสาํคญัในการฟังคร้ังน้ี เม่ือได้
คาํตอบวา่ สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลแลว้ ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟัง 2 คร้ัง และทาํกิจกรรม 

 เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนและเฉลยพร้อมกนั 
 
 

 

winter  spr ing summer autumn 
cold and snowy 
 

not very cold, rainy 
and sometimes sunny 

sunny and warm rainy and windy 
 

 
6. ครูนาํ Tapescript มาติดแสดงบนกระดาน แลว้เปิด CD ใหน้กัเรียนฟังอีกคร้ัง 
7. หนังสือเรียน หน้า 19 Ex. 5b นกัเรียนรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลในเมือง/

หมู่บา้น หรือจงัหวดัท่ีนกัเรียนอาศยัอยู ่โดยทาํตารางสภาพอากาศคลา้ย ๆ กบัของ  Sandy แลว้ให้
นกัเรียนพดูบรรยายสภาพอากาศจากตารางดงักล่าว 
ครูอาจช่วยนกัเรียนดว้ยการถามคาํถามนกัเรียนในหอ้ง ดงัน้ี 
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  How many seasons are there in Thaland? What are they? 
  What’s the weather like in hot season? 
  What’s the weather like in rainy season? 
  What’s the weather like in cool season? 

 เสร็จแลว้ครูใหน้กัเรียนออกมาพดูนาํเสนอท่ีหนา้ชั้น หรือกลบัไปอดัคลิปมาส่งครูเป็นการบา้นกไ็ด ้
 
ขั้นสรุป 

ให้นกัเรียนช่วยกนัสรุปสาํนวนภาษาท่ีใชพู้ดคุยเก่ียวกบัสภาพอากาศ และวฒันธรรมของตะวนัตก
เก่ียวกบัเร่ืองน้ี เช่น เป็นหวัขอ้ท่ีมกัใชใ้นการพดูคุยหรือทกัทายกนัระหวา่งคนท่ีไม่รู้จกัหรือไม่สนิท 

 
7. การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่านและการฟัง 
(ต 1.1 ม. 4-6/4) 

หนงัสือเรียน หนา้ 18 
Ex. 2b, หนา้ 19 Ex. 5a 

ร้อยละ 60 

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

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 

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

แบบประเมินช้ินงาน ระดบัคุณภาพ พอใช ้

เขียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีตั้งใจจะทาํและวางแผนไว้
แลว้ (ต 1.3 ม. 4.6/1) 

แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 

ประเมินการพดูนาํเสนอเก่ียวกบัสภาพอากาศ
ในเมือง/หมู่บา้นหรือจงัหวดัท่ีอาศยัอยู ่
(ต 1.1 ม. 4-6/3, ต 1.3 ม. 4-6/1, ต 4.2 ม. 4-6/2) 

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 

สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นใฝ่เรียนรู้และ 
มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น 
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8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
8.1  หนงัสือเรียน Upload 5 ม. 5      
8.2  แบบฝึกหดั Upload 5 ม. 5 
8.3  Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด  Upload 5 ม. 5 
8.4  พจนานุกรมองักฤษ-องักฤษ 
8.5  อุปกรณ์การทาํช้ินงาน 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่7  Health   
                                                    เวลา  1  ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะได ้
- สนทนาเก่ียวกบัอาการเจบ็ป่วยได ้
- ทาํแผน่พบัหรือโปสเตอร์แนะนาํวยัรุ่นเก่ียวกบัวิธีการดูแลตนเองใหมี้สุขภาพแขง็แรงได ้

 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/1, ต 1.1 ม. 4-6/3, ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.2:    ต 1.2 ม. 4-6/1, ต 1.2 ม. 4-6/2 
มาตรฐาน ต 2.1:    ต 2.1 ม. 4-6/1 
มาตรฐาน ต 4.1:    ต 4.1 ม. 4-6/1 
 

2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
 การรู้และเขา้ใจคาํศพัทเ์ก่ียวกบัอาการเจบ็ป่วย โครงสร้างประโยคท่ีใชใ้นการใหค้าํแนะนาํ บอกให้
ทาํ และเร่ืองท่ีศึกษา ช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านและฟัง สนทนาเก่ียวกบัสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั และเขียน
แนะนาํวิธีปฏิบติัตวัใหมี้สุขภาพแขง็แรง 
 

3.  สาระการเรียนรู้ 
     3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
     1) Language Features and Functions 
          Vocabulary:           aches & pains (a headache, hay fever, an earache, a black eye, a stomach 

ache, a backache, a cut, a bad cough, a sore throat, a cold/the flu, a cramp); 
        verbs (hurt, chew, stand, stretch, rub); nouns (aches, pains, treatment, hay 

fever, muscle, steam, slice, toast); adjectives (raw, dry); phrases (blow 
your nose, hold your breath, suffer from); phrasal verbs (turn off, put on) 

 Pronunciation:     -  
 Grammar :           the imperative 
 Functions:          giving advice; talking about health   
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     2) Language Skills 
          Listening: ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
          Speaking:  สนทนาเก่ียวกบัอาการเจบ็ป่วย 
          Reading:  อ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
          Writing: เขียนบทสนทนาเก่ียวกบัอาการเจบ็ป่วย 
   เขียนแนะนาํวยัรุ่นเก่ียวกบัวธีิการดูแลตนเองใหมี้สุขภาพแขง็แรง     
     3) Culture:   ภูมิปัญญาหรือความเช่ือเก่ียวกบัการรักษาอาการเจบ็ป่วยแบบง่าย ๆ  

4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
       4.1  ความสามารถในการส่ือสาร   4.2  ความสามารถในการคิด 
       4.3  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี  
 

5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

       5.1  ใฝ่เรียนรู้     5.2  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นนํา 

1. นกัเรียนทบทวนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัอาการเจบ็ป่วย ดว้ยการแบ่งเป็น 2 ทีม แต่ละทีมผลดักนัส่งตวัแทน
ออกมาแสดงท่าทางใบค้าํตามท่ีจบัฉลากได ้แลว้ใหเ้พื่อนในทีมทายวา่คืออาการเจบ็ป่วยใด 

2. ครูถามนกัเรียนวา่ นกัเรียนเคยไดย้นิเก่ียวกบัวิธีการป้องกนัหรือรักษาตวัง่าย ๆ ท่ีผูใ้หญ่แนะนาํหรือ
ปฏิบติักนัหรือไม่ โดยไม่ตอ้งพึ่งยาของตะวนัตก ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัระดมสมอง เช่น  

ถา้โดนนํ้าร้อนลวก ใหใ้ชว้า่นหางจระเข ้  
ถา้กา้งปลาติดคอ ใหกิ้นขา้วเหนียว  
ถา้สะอึก ใหสู้ดหายใจเขา้ลึก ๆ แลว้กลั้นหายใจไวส้กัพกั นบั 1-10 (จากนั้นหายใจออก  
แลว้ด่ืมนํ้าตามทนัที) 
ถา้เห็นคนโรคตาแดง อยา่ไปมอง ใหแ้ลบล้ินใส่ 
ถา้ทอ้งเสีย ใหกิ้นใบฝร่ังตม้ (ใบฝร่ังยอดอ่อน ๆ 2-3 ยอด ป้ิงไฟใหเ้หลืองกรอบ ตม้กบันํ้า
ประมาณ 1 แกว้ ด่ืมวนัละ 3-4 คร้ัง) 

 ครูถามวา่ ความเช่ือเหล่าน้ีจริงหรือไม่ เช่น ถา้เห็นคนเป็นโรคตาแดง อยา่ไปมอง ใหแ้ลบล้ินใส่ 
นกัเรียนคิดวา่จริงหรือไม่ เสร็จแลว้ครูสรุปวา่ ถา้ตามหลกัวิทยาศาสตร์แลว้ อาจไม่จริง แต่การ        
แลบล้ินใส่ ถือเป็นกศุโลบายของคนโบราณท่ีพอเราแลบล้ินใส่คนท่ีเป็นโรคตาแดง เขากจ็ะไม่มาเขา้
ใกลห้รือรู้สึกอบัอาย ไม่ออกมาเดินขา้งนอก เป็นตน้ 
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ขั้นสอน 
1. หนังสือเรียน หน้า 20 Ex. 1a นกัเรียนดูภาพและช่วยกนับอกความหมายของคาํศพัท ์ครูช่วยอธิบาย

คาํศพัทบ์างคาํ เช่น hay fever (ไขล้ะอองฟองหรือจมูกอกัเสบจากภูมิแพ)้, a black eye (รอยเขียวชํ้า
บริเวณตา), cramp (ตะคริว) จากนั้นครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและออกเสียงตาม แลว้ครูสุ่มเรียก
นกัเรียนออกเสียงดว้ยตนเอง 

2. หนังสือเรียน หน้า 20 Ex. 1b ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 1 คู่ อ่านตวัอยา่งบทสนทนาท่ีใหม้า จากนั้น
นกัเรียนจบัคู่ ผลดักนัพดูถาม-ตอบอาการเจบ็ป่วยของแต่ละคนในภาพ เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียน
หลาย ๆ คู่ พดูถาม-ตอบใหเ้พื่อนฟัง 

 
 

   A: What’s wrong with Brian?  B: He has got hay fever. 
   A: What’s wrong with Ruth?  B: She has got an earache. 
   A: What’s wrong with Bob?  B: He has got a black eye. 
   A: What’s wrong with Jim?  B: He has got a stomach ache. 
   A: What’s wrong with Peter?  B: He has got a backache. 
   A: What’s wrong with Ann?  B: She has got a cut. 
   A: What’s wrong with Fred?  B: He has got a bad cough. 
   A: What’s wrong with Julie?  B: She has got a sore throat. 
   A: What’s wrong with Alan?  B: He has got a cold/the flu. 
   A: What’s wrong with Mark?  B: He has got cramp. 
 
3.  ครูถามนกัเรียนวา่ เคยไดย้นิคาํกล่าว “an apple a day keeps the doctor away” หรือไม่ แลว้ให้

นกัเรียนช่วยกนัอธิบายคาํกล่าวน้ี (This means that eating an apple each day can help to keep you 
healthy.) ครูถามนกัเรียนวา่ คิดวา่จริงหรือไม่ จากนั้นครูบอกประโยชน์ของแอปเปิลใหน้กัเรียนฟัง
สั้น ๆ หรือใหน้กัเรียนไปคน้หาขอ้มูลแลว้มาเล่าใหเ้พื่อน ๆ ฟัง 
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เม่ือรับประทานแอปเปิลโดยไม่ปอกเปลือก 1 ผล เราจะไดรั้บพลงังานประมาณ 80  
กิโลแคลอรี มีวิตามินบี 6 เท่ากบั 0.1 มิลลิกรัม และวิตามินซีมากถึง 7.9 มิลลิกรัม 
นอกจากนั้นยงัมีสารเบตา้แคโรทีน และเสน้ใยไฟเบอร์ ช่วยในเร่ืองของการบาํรุงหวัใจ  
ลดคอเลสเตอรอล (การกินแอปเปิลวนัละ 2-3 ผลช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลใน 
เสน้เลือดได ้โดยแอปเปิลลดคอเลสเตอรอลในผูห้ญิงไดดี้กวา่ผูช้าย) ในทางกลบักนั 
ถา้เราปอกเปลือกปริมาณสารอาหารดงักล่าวในแอปเปิลกจ็ะลดลงไปดว้ย 
ท่ีมา:  http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9560000083911 

 
4. หนังสือเรียน หน้า 20 Ex. 2a นกัเรียนอ่านช่ือเร่ืองและบทนาํของแบบทดสอบ An apple a day … 

 แลว้ช่วยกนับอกวา่แบบทดสอบน้ีเก่ียวกบัเร่ืองอะไร ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนและเฉลย
คาํตอบพร้อมกนั  

 

 
   The quiz is about aches and pains and treatments. 
  

5.  หนังสือเรียน หน้า 20 Ex. 2b นกัเรียนอ่านคาํถามและตวัเลือกในแบบทดสอบ “An apple a day …”   
อยา่งรวดเร็ว เพื่อจบัใจความสาํคญั จากนั้นครูอธิบายคาํศพัทก่์อนการอ่าน 

   treatment (n)  การรักษา 
   suffer (from) (v)  ทรมาน (จาก) 
   rub (v)   ขดั, ถู 
   bruise (n)  รอยฟกชํ้า 
  แลว้ครูกาํหนดเวลาใหน้กัเรียนตอบแบบทดสอบท่ีใหม้า เสร็จแลว้ครูใหน้กัเรียนดูเฉลยคาํตอบท่ีให้

มาในหนา้ 21 ทา้ยแบบทดสอบ ครูสาํรวจวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ตอบถูกก่ีขอ้  
 

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

 
6.  หนังสือเรียน หน้า 20 กรอบ Check these words นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทใ์นกรอบ แลว้

ช่วยกนับอกความหมายของคาํศพัท ์ครูแนะนาํนกัเรียนใหเ้ดาความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่รู้จาก
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ขอ้ความหรือบริบทท่ีแวดลอ้มคาํศพัทน์ั้น ๆ เสร็จแลว้ครูสรุปความหมายท่ีถูกตอ้งใหน้กัเรียน หรือ
อาจทดสอบดว้ยการบอกความหมายในภาษาองักฤษและใหน้กัเรียนพดูบอกคาํศพัท ์

 

 

 
ache (n) strong pain 
pain (n)  soreness 
treatment (n)  medical attention for a patient who is ill or in pain 
hurt (v)  feel pain 
raw (adj)  uncooked food 
chew (v)  use teeth to break up food 
suffer from (phr) be badly affected by an illness 
hay fever (n)  a condition that makes eyes itchy and causes sneezing due to an  
 allergy to grass or flowers 
blow your nose (phr) force air through the nose in order to clear it 
turn off (phr)  switch off 
hold your breath (phr) stop breathing 
stand (v)  keep body upright 
muscle (n)  the tissue that connects the bones of the body 
put on (phr v)  get dressed 
steam (n)  hot vapour that rises from boiling water 
rub (v)  massage 
slice (n)  a thin piece 
dry (adj)  not wet 
toast (n)  cooked sliced bread 

 
7. ครูใหน้กัเรียนพดูแนะนาํวิธีปฏิบติัตนตามความเช่ือของตะวนัตก โดยใช ้conditional type 1 เช่น

  If you are out in the rain and catch a cold, drink lots of lemon juice. 
 ครูช้ีใหน้กัเรียนเห็นวา่ ใน main clause ของ contiditonal type 1 สามารถใชป้ระโยคคาํสัง่ (the 

imperative) ได ้ซ่ึงใชเ้พื่อบอกใหท้าํหรือใหค้าํแนะนาํ 
ครูอธิบายเพิ่มวา่ ประโยคคาํสัง่ (the imperative) นอกจากจะใชบ้อกใหท้าํแลว้ ยงัใชใ้นการให้
คาํแนะนาํได ้ครูสนทนากบันกัเรียน 1 คน เพื่อเป็นตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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  T: I catch a cold. What should I do? 
  S1: Drink lots of lemon juice, please. 
ประโยค Drink lots of lemon juice, please. เป็นประโยคคาํสัง่ แต่ความหมายของประโยคจะคลา้ย
กบั You should drink lots of lemon juice. ซ่ึงเป็นการใหค้าํแนะนาํ การใช ้please ในประโยคจะช่วย
ทาํใหสุ้ภาพมากข้ึน 

 เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียนทีละคู่ มาพดูขอและใหค้าํแนะนาํ โดยใชข้อ้มูลจากบทอ่าน เช่น 
   S1: I get an earache. What should I do?   
   S2: Chew some gum, please. 
   S3: I suffer from hay fever. What should I do? 
   S4: Wash your face often, please. 
   S5: I often wake up in the night with a cramp. What should I do? 
   S6: Stretch the muscle, please.  etc. 
8.  หนังสือเรียน หน้า 21 Ex. 3a นกัเรียนศึกษาการใชแ้ละตวัอยา่งประโยค the imperative ในตาราง 

แลว้ช่วยกนัสรุป เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน 
 

The imperative 
      โครงสร้าง Positive:   Base form of verbs. 
   Negative:  Don’t + base form of verbs. 
      การใช ้ - เพื่อใหค้าํแนะนาํ ขอ้ปฏิบติั และคาํสัง่ 
     Drink 8 glasses of water a day. 
   - เติม ‘please’ ไวท้า้ยประโยคเพ่ือแสดงความสุภาพ 
     Don’t use elevator during the fire. 
   - ใชใ้นส่วนของ main clause ในประโยคเง่ือนไขแบบท่ี 1 
     If you burn your tongue while drinking tea, put some salt on it. 

 
 นกัเรียนช่วยกนัหาตวัอยา่งประโยค the imperative จากแบบทดสอบ “An apple a day …” หนา้ 20 

เสร็จแลว้จึงขออาสาสมคัรออกมาเขียนประโยคบนกระดาน 
 
 

   Do the quiz.    Eat some raw potato. 
   Drink lots of lemon juice.  Get plenty of fresh air.  etc. 



 

92 

 Extra activities: นกัเรียนเปรียบเทียบโครงสร้างและการใชป้ระโยค The imperative  
ในภาษาองักฤษ 

9.  หนังสือเรียน หน้า 21 Ex. 3b นกัเรียนอ่านคาํศพัทแ์ละประโยคท่ีใหม้า ครูตรวจสอบความเขา้ใจของ
นกัเรียน จากนั้นนกัเรียนนาํคาํศพัทเ์ติมลงในประโยคใหถู้กตอ้ง ครูใหเ้วลานกัเรียนทาํ แลว้             
สุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ คน อ่านคาํตอบ  

 
 

1  put  3  rub  5  remove    
2  take  4  use  6  cover  

 

10.  หนังสือเรียน หน้า 21 Ex. 4 ครูอธิบายวา่ นกัเรียนจะไดฟั้งบทสนทนาระหวา่ง James กบัหมอ 
 แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกวา่ เวลาเราไปพบหมอ หมอมกัจะถามเก่ียวกบัเร่ืองอะไร และบอกใหเ้รา

ทาํอะไรบา้ง เช่น check your temperature ครูสอนใหน้กัเรียนออกเสียงคาํน้ีใหถู้กตอ้ง /ˈtemprәtʃә/ 
 จากนั้นครูเขียน aspirin บนกระดาน และใหน้กัเรียนฝึกออกเสียงคาํน้ี /ˈæsprɪn/ โดยเสียง i หลงั p 

จะไม่ออกเสียง   
ต่อมาครูอธิบายวา่ ใหน้กัเรียนฟังและหาขอ้มูลวา่ James เป็นอะไร และหมอแนะนาํให ้James  
ทาํอะไร แลว้ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรม เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนและเฉลย
คาํตอบพร้อมกนั 
 

 
   James is getting the flu. The doctor tells him to go home, get lots of rest, drink lots of 
   water and take some aspirin. 
 
9. หนังสือเรียน หน้า 21 Ex. 5a นกัเรียนอ่านสาํนวนภาษาท่ีใชใ้นการสนทนาเก่ียวกบัอาการเจบ็ป่วย 

ท่ีใหม้าในตาราง ครูยกตวัอยา่งการใชบ้างสาํนวน เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจมากยิง่ข้ึน เช่น  
   I have got a dreadful headache. 
  คาํวา่ dreadful มีความหมายคลา้ยกบัคาํวา่ terrible  
 ครูอาจแต่งบทสนทนาร่วมกนักบันกัเรียน 1 บทก่อน เพื่อเป็นตวัอยา่งในการทาํงาน โดยสมมติวา่ 

เพื่อนมีอาการปวดหวั เช่น 
A:   Hi. You don’t look well.      (expressing concern) 
B:   I feel terrible.       (responding) 
A:   What’s wrong?       (asking about health) 



 

93 

B:   I have a terrible headache.     (complaining about health) 
A:  You should go home, turn off the lights  
 and lie down for a while.      (giving advice) 
B:   I think I will, thanks.      (thanking) 

 เม่ือไดบ้ทสนทนาตน้แบบแลว้ ครูใหน้กัเรียนอ่านคาํสั่งและช่วยกนับอกส่ิงท่ีตอ้งทาํ แลว้ครูใหเ้วลา
นกัเรียนทาํงานคู่แต่งบทสนทนา 

12.  หนังสือเรียน หน้า 21 Ex. 5b  ครูใหน้กัเรียนฝึกซอ้มบทสนทนาท่ีตนเองแต่งข้ึน ครูย ํ้าใหน้กัเรียนใช้
นํ้ าเสียงกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบทบาทท่ีตนเองได้รับ ครูเดินสังเกตการทาํงานและให้
คาํแนะนาํท่ีจาํเป็น เสร็จแลว้ครูขออาสาสมคัรนกัเรียนหลาย ๆ คู่ ออกมาแสดงบทสนทนาหนา้ชั้น
หรืออาจใหน้กัเรียนอดัคลิปวิดีโอมาส่งครู 

 

  
 

A:  Are you OK?     (asking about health) 
B:  No, I feel terrible.    (responding) 
A:  Oh, dear. What’s wrong?   (expressing sympathy) 
B:  I have a really bad cough.   (complaining about health) 
A: You should go and see a doctor.   (giving advice) 
B: I think I will, thanks.    (thanking) 
 

13.  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม คน้หาวิธีการดูแลตนเองใหมี้สุขภาพแขง็แรงสาํหรับวยัรุ่น โดยอาจใชค้าํสาํคญั
ต่อไปน้ี how to be healthy for teenagers ในการคน้หาขอ้มูล ครูแนะนาํใหน้กัเรียนใช ้ 

 the imperative ในการเขียนแนะนาํวิธีการปฏิบติัตวัและวาดภาพประกอบ แลว้นาํเสนอขอ้มูลโดยทาํ
เป็นแผน่พบัหรือโปสเตอร์ 

 
ขั้นสรุป 

1.  นกัเรียนช่วยบอกความสาํคญัของการมีสุขภาพแขง็แรง จากนั้นครูช้ีใหน้กัเรียนเห็นวา่                   
ภูมิปัญญาของคนในสมยัโบราณนั้นเป็นเร่ืองท่ีน่าท่ึงมาก ในปัจจุบนัหลายเร่ืองเรากย็งัใชไ้ด ้เพราะ
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน ครูกระตุน้ใหน้กัเรียนบอกภูมิปัญญาของคนในสมยัโบราณ
ท่ีนกัเรียนยงันาํมาปรับใชไ้ดห้รือยงัเห็นคนปฏิบติัอยู ่เช่น การทาํพิธีบวชตน้ไม ้เพื่อใหเ้กิดสาํนึกการ
อนุรักษธ์รรมชาติ การนวดแผนไทย  

2. นกัเรียนสรุปคาํศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาท่ีเรียนร่วมกนั จากนั้นใหน้กัเรียนทาํงานคู่ ช่วยกนัแต่ง
ประโยค ครูสุ่มเรียกนกัเรียนออกมาอ่านท่ีหนา้ชั้น 
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3. แบบฝึกหัด (Workbook) นกัเรียนทาํ Exs. 10-12 หนา้ 7-8 และอ่านทบทวนเร่ือง the imperative 
หนา้ 34 แลว้ทาํ Exs. 1-2 หนา้ 34-35 เป็นการบา้น 

 
7. การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ประเมินช้ินงานแผน่พบัหรือโปสเตอร์แนะนาํ
วยัรุ่นเก่ียวกบัวิธีการดูแลตนเองใหมี้สุขภาพ
แขง็แรง (ต 1.1 ม. 4-6/1, ต 1.1 ม. 4-6/3,  
ต 1.2 ม. 4-6/2) 

แบบประเมินช้ินงาน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 

ตรวจการตอบคาํถามจากการฟัง 
(ต 1.1 ม. 4-6/4) 

หนงัสือเรียน หนา้ 21 Ex. 4 ร้อยละ 60 

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

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 

สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นใฝ่เรียนรู้และ 
มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น 

 

8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
8.1  หนงัสือเรียน Upload 5 ม. 5      
8.2  แบบฝึกหดั Upload 5 ม. 5 
8.3  Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด Upload 5 ม. 5  
8.4  อุปกรณ์การทาํแผน่พบัหรือโปสเตอร์ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่8 What does your future hold? 
                                                    เวลา  2  ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- สนทนาเก่ียวกบัแผนการในอนาคตได ้
- พดูอภิปรายเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้   
- เขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของตนเองกบับุคคลจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
- เขียนบลอ็ก (blog) สั้น ๆ เก่ียวกบัชีวิตของตนเองในอนาคตได ้

 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/3, ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.2:    ต 1.2 ม. 4-6/1, ต 1.2 ม. 4-6/4 
มาตรฐาน ต 1.3:    ต 1.3 ม. 4-6/1   
มาตรฐาน ต 4.1:    ต 4.1 ม. 4-6/1 

 
2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การรู้และเขา้ใจคาํศพัท ์การใช ้will ในการคาดเดาเก่ียวกบัอนาคต การใช ้both … and, too, as well, 
whereas, but เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง และเร่ืองท่ีศึกษา ช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองท่ีฟังและอ่าน
สนทนาเก่ียวกบัแผนการในอนาคต  เขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  และเขียนส่ือสาร
เก่ียวกบัแผนการในอนาคตของตนเองได ้ 

 

3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

     1) Language Features and Functions 
          Vocabulary:           future plans (study at university, own my own house, drive an electric car, 

have a steady job, experience various cultures, live on a farm, volunteer for 
        charities, live in a big city); verbs (face, design); nouns (automotive 

engineer, engineering, global community, solar energy); phrases (high-tech 
world, well-paid job, energy-efficient car, recycled materials, recycled 
water, dream big); phrasal verb (rely on) 

 Pronunciation:    - 
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 Grammar :          reviewing will; both … and, too, as well, whereas, but     
 Functions:         asking about future plans and making predictions  
         comparing and contrasting          
     2) Language Skills 
 Listening:                    ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
           Speaking:  สนทนาเก่ียวกบัแผนการในอนาคต 
           Reading:  อ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
           Writing:                      เขียนบลอ็ก (blog) สั้น ๆ เก่ียวกบัชีวิตของตนเองในอนาคต 
  เขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของตนเองกบับุคคลจาก 
  เร่ืองท่ีอ่านได ้     
     3) Culture:                       - 
 

4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
       4.1   ความสามารถในการส่ือสาร   4.2  ความสามารถในการคิด 
       4.3   ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 
5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
       5.1  ใฝ่เรียนรู้     5.2  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้  
ช่ัวโมงท่ี 1 
ขั้นนํา 

1.  ครูเขียนคาํถามต่อไปน้ีบนกระดาน 
  What do you like doing in your free time?  What would you like to be in the future? 
  จากนั้นครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนหลาย ๆ คน ทีละคาํถาม 
2. ครูเขียนช่ือบท  What does your future hold? บนกระดาน และใหน้กัเรียนช่วยกนัอธิบายความหมาย 

(what is likely to happen in the future) ครูอธิบายว่า สาํนวนน้ีสามารถเขียนเป็นประโยคบอกเล่าได ้
เช่น He is worried about what the future holds for the company. 

3. แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย ครูเขียนคาํถามต่อไปน้ีบนกระดาน What will the world be like in 50 
years? ครูใหน้กัเรียนจินตนาการวา่ อีก 50 ปี ขา้งหนา้โลกของเราจะเป็นอยา่งไร ใหน้กัเรียนช่วยกนั
ระดมสมองภายในเวลา 3 นาที เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนหลาย ๆ กลุ่ม 
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ขั้นสอน 
1.  หนังสือเรียน หน้า 22 Ex. 1a นกัเรียนดูภาพและวลีใตภ้าพ ครูถามความหมายของแต่ละวลีเพื่อ

 ตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน และอธิบายศพัทท่ี์นกัเรียนไม่รู้ เช่น steady (มัน่คง) จากนั้นครู
เปิด CD ใหน้กัเรียนฝึกอ่านออกเสียง ครูสงัเกตและตรวจสอบวา่นกัเรียนอ่านออกเสียงถูกตอ้ง
หรือไม่ โดยสุ่มนกัเรียนหลาย ๆ คน อ่านออกเสียง  

2.  หนังสือเรียน หน้า 22 Ex. 1b นกัเรียนคิดเก่ียวกบัชีวิตในอนาคตของตนเอง เช่น การเรียน  
 การทาํงาน ท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ จากนั้นเล่าเก่ียวกบัส่ิงท่ีคิดวา่จะทาํหรือจะไม่ทาํในอนาคต  

ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนหลาย ๆ คน 
 

 
 

I think I’ll study at university and have a steady job. 
I think I’ll also volunteer for some charities. 
I don’t think I’ll live on a farm. 

  
3.  หนังสือเรียน หน้า 22 Ex. 2 นกัเรียนอ่านช่ือเร่ืองของบลอ็ก (blog) แลว้ช่วยกนับอกวา่บลอ็ก (blog) 

น้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัอะไร จากนั้นครูเขียนคาํถาม What are Antonio’s plans for the future? แลว้เปิด 
CD ใหน้กัเรียนฟังและอ่านตามไปดว้ย เพือ่หาคาํตอบ เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียน
หลาย ๆ คน และเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 

  
 

   Antonio wants to study engineering and become an automotive engineer.  
He wants to design energy efficient cars.  
He hopes he will also have a family and build an environmentally friendly house. 

 

4.  หนังสือเรียน หน้า 23 Ex. 3a นกัเรียนอ่านขอ้ความท่ีกาํหนดใหแ้ละขีดเสน้ใตค้าํสาํคญั จากนั้นอ่าน
เน้ือเร่ืองอยา่งรวดเร็ว เพื่อหาวา่ขอ้ความเหล่าน้ีเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองส่วนใด โดยดูจากคาํสาํคญัท่ีขีดเสน้
ใตไ้ว ้เม่ือพบแลว้ใหอ่้านเฉพาะประโยคท่ีมีคาํสาํคญัหรืออาจอ่านขอ้ความแวดลอ้มดว้ย ถา้มีขอ้มูล
เหมือนประโยคท่ีใหม้า ใหเ้ขียน T (true) ถา้ผดิหรือถูกเพยีงบางส่วน ใหเ้ขียน F (false)  
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1  T  3  F  5  F 
2  T  4  T  6  F 
 

5.  หนังสือเรียน หน้า 22 กรอบ Check these words นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทใ์นกรอบ แลว้
ช่วยกนับอกความหมายของคาํศพัทเ์หล่าน้ี ครูแนะนาํใหน้กัเรียนเดาความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่รู้
จากขอ้ความหรือบริบทท่ีแวดลอ้มคาํศพัทน์ั้น ๆ ในกรณีท่ีเดาไม่ไดจ้ริง ๆ ใหน้กัเรียนช่วยกนัเปิด
พจนานุกรมเพือ่หาความหมาย   

 
 

face (v)  accept 
high-tech world (phr)  advanced technology (world) 
well-paid job (phr)  a job where you make good money 
engineering (n)  work that involves designing or building engines/machinery 
automotive engineer (n)  a person who designs or builds cars 
design (v) make a detailed drawing 
energy-efficient car (phr)  a car that does not use or waste a lot of energy 
global community (n)  all the people in the world 
recycled materials (n)  used materials that are processed to be used again 
rely on (phr v)  depend on 
solar energy (phr)  energy produced using power of the sun 
recycled water (phr)  used water that you collect to use elsewhere 
dream big (phr)  imagine a much better situation for yourself 

  
 Extra activities: นกัเรียนทาํงานเป็นกลุ่ม ครูแบ่งคาํศพัทใ์นกรอบ Check these words ใหน้กัเรียน
แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คาํ แลว้นาํมาแต่งเป็นประโยค เม่ือนกัเรียนแต่งประโยคเสร็จ ครูใหน้กัเรียน
ออกมาเขียนประโยคของกลุ่มตนเองบนกระดาน  

6.  หนังสือเรียน หน้า 23 กรอบ Study Skills นกัเรียนศึกษาขอ้ความในกรอบ แลว้ช่วยกนัอธิบายการใช้
คาํเหล่าน้ี จากนั้นครูช่วยสรุปการใชแ้ก่นกัเรียน พร้อมทั้งยกตวัอยา่งเพิม่เติม 

 
 



 

99 

  Similar  ideas  
  both … and, too, as well  ใชเ้ช่ือมความคิดท่ีคลอ้ยตามกนั เช่น 

Anne played both hockey and basketball when she was a student. 
Anne played hockey when she was a student. She play hockey too/as well. 
It’s a more efficient system and it’s cheaper too. 

  Opposing ideas  
  whereas, but ใชเ้ช่ือมความคิดท่ีตรงกนัขา้มหรือขดัแยง้กนั เช่น 
  He loves foreign holidays, whereas his wife prefers to stay at home.  
  He loves foreign holidays, but his wife prefers to stay at home. 
 

ครูช้ีใหน้กัเรียนสงัเกตเห็นวา่ tooในท่ีน้ีมีความหมายวา่ ดว้ยเหมือนกนั (also) ไม่ใช่มากเกินไป 
(more than enough) ครูอาจยกตวัอยา่ง เพื่อใหน้กัเรียนเปรียบเทียบ ดงัน้ี 
 Catherine decided to join us for dinner, and her husband came along too.  (= also) 

  This coffee is too sweet. (= more than enough) 
โดย too (= also) มกัจะวางไวท้า้ยประโยค ส่วน too (= more than enough) จะอยูห่นา้คาํคุณศพัท์
หรือกริยาวิเศษณ์ 

  ต่อมาครูเขียนประโยคต่อไปน้ีบนกระดาน แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัเช่ือมประโยคเหล่าน้ี โดยใชค้าํ 
 ในกรอบ Study Skills 

 1)  Nadet wants to take an IT course. Yaya wants to take an IT course ___________.  
 2)  Sukanya wants to live in a city, __________ Pavee wants to live in a country. 
 Answer  Key  

1)  as well/too    2)  but/whereas 
 Extra activities: นกัเรียนเปรียบเทียบคาํสนัธานท่ีเช่ือมความคิดท่ีคลอ้ยตามกนัและขดัแยง้กนั 

ในภาษาองักฤษกบัภาษาไทยวา่ มีการใชท่ี้เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
7. หนังสือเรียน หน้า 23 Ex. 3b นกัเรียนอ่าน chart ท่ีใหม้า แลว้นาํขอ้มูลเก่ียวกบัการวางแผนชีวิต 

ในอนาคตของ Antonio จาก blog หนา้ 22 มาเติมลงใน chart ใหส้มบูรณ์  
 เม่ือนกัเรียนเติมขอ้มูลของ Antonio เสร็จแลว้ ใหน้กัเรียนเติมขอ้มูลการวางแผนชีวิตในอนาคตของ

ตนเองในช่อง You  
เม่ือเติมขอ้มูลลงในตารางเสร็จแลว้ ครูใหเ้วลานกัเรียนเขียนเปรียบเทียบแผนการของตนเองกบั 
Antonio แลว้เรียบเรียงออกมาเป็นประโยค โดยใชค้าํเช่ือมใน Study Skills ครูเดินสงัเกตเพื่อให้



 

100 

ความช่วยเหลือท่ีจาํเป็น เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ คน อ่านประโยคของตนเองใหเ้พื่อน
ฟังดว้ย 
 

 

 
 Antonio You 
Education university university 
Job engineer teacher 
Free time travel read, swim, dive 
Family big small 
Home environmentally friendly environmentally friendly 

Antonio wants to be an engineer, whereas I want to be a teacher. He wants to travel in  
his free time, whereas I want to read, swim and dive. He wants a big family, whereas I want  
a small family. We both want to have an environmentally friendly home. 

 
8.  หนังสือเรียน หน้า 23 Ex. 3c นกัเรียนแบ่งกลุ่มและอภิปรายร่วมกนัวา่ วยัรุ่นควรจะวางแผนอนาคต

ของตนเองบนพื้นฐานของส่ิงท่ีจะทาํใหพ้วกเขามีความสุขหรือไม่ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ   
  

 
   Teenagers should base their future plans on what makes them happy. They should try to  
   find a job or career that they like and do their best in order to reach that goal. 
   However, they should know that their skills and what the world needs are important too. 

 

เม่ือนกัเรียนอภิปรายกลุ่มเสร็จแลว้ ครูใหแ้ต่ละกลุ่มรายงานผลการอภิปรายของแต่ละกลุ่ม สุดทา้ย
ครูช้ีใหน้กัเรียนเห็นวา่ การท่ีเราไดท้าํในส่ิงท่ีรักนั้นเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก เพราะจะทาํใหน้กัเรียนมี
ความสุขในส่ิงท่ีทาํ แต่นกัเรียนรู้หรือไม่วา่ อะไรคือส่ิงท่ีตนเองรัก และส่ิงท่ีจะทาํใหน้กัเรียนมี
ความสุข ครูช้ีใหน้กัเรียนเห็นถึงความจาํเป็นท่ีจะสาํรวจอาชีพต่าง ๆ และคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบั
ทกัษะท่ีจาํเป็น และความตอ้งแรงงานในอาชีพนั้น เช่น ถา้นกัเรียนชอบวาดภาพ ไม่ไดห้มายความวา่ 
นกัเรียนตอ้งเป็นนกัวาดภาพเพียงอยา่งเดียว ยงัมีอีกหลากหลายอาชีพท่ีตอ้งการคนท่ีมีพื้นฐาน
ทางการวาดภาพท่ีดี เช่น นกัออกแบบเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั บรรจุภณัฑต่์าง ๆ นกัเรียนควรเขา้ไป
ศึกษา และฝึกฝนเพิ่มเติมเพือ่ใหไ้ดท้กัษะท่ีอาชีพเหล่านั้นตอ้งการ   
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ขั้นสรุป 
1. นกัเรียนสรุปวลีท่ีเรียน แลว้ช่วยกนัแต่งประโยคโดยใชว้ลีท่ีเรียนเหล่าน้ี ร่วมกบั will 
2. นกัเรียนสรุปการใช ้but … and, too, as well, whereas, but  จากนั้นทาํงานคู่ ช่วยกนัแต่งประโยคโดย

ใชค้าํเหล่าน้ีในการเช่ือมประโยคหรือความคิด 
3. แบบฝึกหัด (Workbook) นกัเรียนทาํ Exs. 13-15 หนา้ 8 เป็นการบา้น เพื่อทบทวนคาํศพัทท่ี์เรียน 

 
ช่ัวโมงท่ี 2 
ขั้นนํา 

1. นกัเรียนทาํงานคู่ ทบทวนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัอาชีพ โดยภายในเวลา 1 นาที เขียนอาชีพท่ีนกัเรียนรู้จกัให้
ไดม้ากท่ีสุด เม่ือหมดเวลา ครูใหน้กัเรียนท่ีเขียนไดม้ากท่ีสุด ออกมาเขียนคาํศพัทบ์นกระดานและ
อ่านออกเสียงใหเ้พื่อนฟัง ครูใหเ้พื่อน ๆ ตรวจสอบเร่ืองตวัสะกด และบอกคาํศพัทเ์พิ่มเติมท่ีเพื่อน 
ไม่มี เช่น actor, architect, journalist, secretary, artist, doctor, shop assistant, engineer, teacher, 
musician, nurse, tour guide, farmer, waiter/waitress, photographer, pilot, writer, dentist, police 
officer, receptionist  
ครูสอนคาํศพัทเ์พิ่มเติมต่อไปน้ี  
  physiotherapist /ˌfɪziәʊˈθerәpɪst/ หรือ  physical therapist /ˌfɪzɪkl ˈθerәpɪst/   

นกักายภาพบาํบดั 
  psychotherapist  /ˌsaɪkәʊˈθerәpɪst/  นกัจิตบาํบดั 

2. ครูสุ่มเรียกนกัเรียนออกมาแสดงท่าทางเก่ียวกบัอาชีพท่ีนกัเรียนคิดวา่จะทาํในอนาคต โดยครูบอก
นกัเรียนท่ีออกมาแสดงท่าทาง ดงัน้ี What will you do in the future? Can you show me your job? 
แลว้ใหน้กัเรียนในหอ้งทายโดยใชโ้ครงสร้าง I think he/she will be a/an … 

 
ขั้นสอน 

1.  หนังสือเรียน หน้า 23 Ex. 4  ครูอธิบายวา่ นกัเรียนจะไดฟั้งการสมัภาษณ์วยัรุ่น 3 คน ในรายการวิทยุ
เก่ียวกบัอนาคตของพวกเขา โดยเป็นการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์ 

 จากนั้นครูถามนกัเรียนวา่ เราใช ้tense ใดในการพดูคาดเดาจากความคิดของเราเอง เม่ือไดค้าํตอบวา่ 
will แลว้ ครูใหน้กัเรียนคิดประโยคท่ีใชถ้าม-ตอบเก่ียวอาชีพ ท่ีอยูอ่าศยั และงานอดิเรกในอนาคต 
โดยใช ้will เช่น 

   What will you do?   I think I will be an engineer. 
   Where will you live?   I will live in the countryside. 
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   Will you go shopping in your free time? I don’t think so. I probably do yoga in my  
       free time. 

 เม่ือนกัเรียนเขา้ใจแลว้ ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและจดบนัทึกขอ้มูลลงตารางในสมุดของนกัเรียน 
ครูย ํ้าวา่ นกัเรียนไม่ควรจดทุกคาํท่ีไดย้นิ ใหจ้ดเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งหา คือ อาชีพ สถานท่ี และ
กิจกรรมท่ีทาํในเวลาวา่ง เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียน และเฉลยคาํตอบพร้อมกนั 

 
 

 

 Job Place to live Free time 
Meg travel guide city raise money charity 
Paul physiotherapist mountains skiing 
Car la writer countryside/farm ride horses 

 
2. หนังสือเรียน หน้า 23 Ex. 5 นกัเรียนอ่านสาํนวนภาษาท่ีใชพ้ดูคาดเดาเก่ียวกบัแผนการในอนาคต 

ในตาราง ครูสนทนากบันกัเรียน 1 คน เพื่อเป็นตวัอยา่ง 
T:  What will you study? B:  I think I’ll study computer science. 
A:  Will you work to delvelop software? B:  Probably not. I think I’ll develop websites. 
A:  Will you live near the river? B:  I don’t think so. I like the sea more.  etc.  

 จากนั้นนกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนและฝึกสนทนาเก่ียวกบัแผนการในอนาคต เม่ือสนทนาเสร็จ ครูให้
นกัเรียนสลบัคู่อีก 2-3 คร้ัง เพื่อใหน้กัเรียนฝึกพดูจนคล่อง เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียน                
หลาย ๆ คู่ ออกมาสนทนาท่ีหนา้ชั้น 

 

 
A:  What will you study? 
B:  I think I’ll study environmental science. 
A:  Will you work to protect the environment, then? 
B:  Yes, I will try to help reduce pollution. 
A:  Will you live near the lake? 
B:  I don’t think so. I like the mountains more. etc.  
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4. แบบฝึกหัด (Workbook) ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนทาํ Ex. 21 หนา้ 9 โดยฟังและเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
5. หนังสือเรียน หน้า 23 Ex. 6 ครูอธิบายภาระงานแก่นกัเรียนวา่ ใหน้กัเรียนนาํขอ้มูลการวางแผนชีวิต

ในอนาคตของตนเองจาก chart ใน Ex. 3b มาเขียน blog สั้น ๆ ความยาวประมาณ 60-80 คาํ โดยให้
เขียนแผนการเก่ียวกบัการศึกษา อาชีพ ครอบครัว และกิจกรรมยามวา่ง ท่ีคาดเดาวา่ตนเองจะทาํใน
อนาคต  ครูกบันกัเรียนอาจเขียนตวัอยา่งร่วมกนัก่อน 1 ช้ิน หรือครูนาํ Suggested Answer Key  
มาติดบนกระดาน เพื่อใหน้กัเรียนดูเป็นตน้แบบ 

 

 
 

My future blog 
I’m Frank and I’m 17. I spend a lot of time thinking about my future. I would like to  
find a good job so I think I will go to university to study education. Then, I will become  
a teacher. I think I’ll live in the city in a nice flat with a view. I hope I will have enough  
money to support myself. I want to have a small family and spend time with them. I also  
want to join an environmental group and adopt an animal. 

 

 ครูอาจมอบหมายให้นักเรียนกลบัไปเขียนเป็นการบา้น แต่ครูย ํ้าให้นักเรียนตรวจทานงานเขียน
หลงัจากเขียน draft แรกเสร็จ  

 
ขั้นสรุป 

1.  นกัเรียนสรุปการใช ้will ในการพดูคาดเดาเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต จากนั้นสรุปการใชค้าํเช่ือม
ในการเช่ือมขอ้ความท่ีคลอ้ยตามกนัและตรงกนัขา้มกนั เสร็จแลว้ทาํงานคู่ช่วยกนัแต่งประโยค 

2. ครูถามนกัเรียนวา่ การท่ีเรารู้จกัวางแผนหรือกาํหนดเป้าหมายในชีวติดีอยา่งไร จากนั้นครูช้ีใหเ้ห็นวา่ 
นกัเรียนควรตั้งเป้าหมายในอนาคตวา่ตอ้งการประกอบอาชีพใด เพื่อจะไดศึ้กษาต่อในสาขาวิชา 
ท่ีสอดคลอ้งกบัอาชีพท่ีสนใจ รวมทั้งพิจารณาวา่ตนเองมีความถนดั และบุคลิกภาพสอดคลอ้งกบั
งานดงักล่าวหรือไม่   
ครูย ํ้าวา่ การตดัสินใจเลือกอาชีพ ไม่สามารถอาศยัเพียงแค่ความชอบเพยีงอยา่งเดียวได ้นกัเรียนตอ้ง
รู้จกัตนเองวา่ ถนดัเร่ืองอะไร มีบุคลิกภาพเช่นไร เม่ือรู้จกัตนเองแลว้ ตอ้งรู้จกัอาชีพท่ีอยากจะทาํวา่ 
มีลกัษณะงานอยา่งไร คุณสมบติัของคนท่ีจะทาํงาน และตลาดแรงงานเป็นอยา่งไร นอกจากน้ียงัตอ้ง
รู้เร่ืองการศึกษาต่อดว้ย เช่น สาขาท่ีจะเรียนเปิดสอนท่ีมหาวิทยาลยัใดบา้ง รายละเอียดของหลกัสูตร 
โอกาสในการประกอบอาชีพ 
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3. แบบฝึกหัด (Workbook) นกัเรียนทบทวน will, present continuous และ be going to โดยทาํ   
 Exs. 5-6 หนา้ 35-36 เป็นการบา้น  
 

7. การวดัและประเมินผล 
วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

ตรวจการทาํตารางขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน
และเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่าง (ต 1.1 ม. 4-6/3) 

หนงัสือเรียน หนา้ 23 Ex. 3b ร้อยละ 60 

ตรวจการตอบคาํถามจากการฟังและอ่าน 
(ต 1.1 ม. 4-6/4) 

หนงัสือเรียน หนา้ 22-23  
Exs. 2-3a, Ex. 4 

ร้อยละ 60 

ประเมินการสนทนาเก่ียวกบัแผนการใน
อนาคต (ต 1.2 ม. 4-6/1, ต 4.1 ม. 4-6/1) 

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 

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

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้

ประเมินการเขียนบลอ็ก (blog) สั้น ๆ 
เก่ียวกบัชีวิตของตนเองในอนาคต  
(ต 1.3 ม. 4-6/1) 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้

สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น 

 
 

8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
8.1  หนงัสือเรียน Upload 5 ม. 5      
8.2  แบบฝึกหดั Upload 5 ม. 5 
8.3  Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด Upload 5 ม. 5 
8.4 พจนานุกรมองักฤษ-องักฤษ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่9  In style 
                                                    เวลา  2  ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- ตอบคาํถามจากการฟังและการอ่านได ้
- สนทนาเก่ียวกบัการซ้ือเส้ือผา้ได ้
- เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้
- เขียนบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะการแต่งกายของวยัรุ่นไทยได ้

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.2:    ต 1.2 ม. 4-6/1, ต 1.2 ม. 4-6/4 
มาตรฐาน ต 2.1:    ต 2.1 ม. 4-6/1 
มาตรฐาน ต 4.1:    ต 4.1 ม. 4-6/1 
มาตรฐาน ต 4.2:    ต 4.2 ม. 4-6/2 

 
2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การรู้และเขา้ใจคาํศพัท ์สํานวนภาษา โครงสร้างภาษา และเร่ืองท่ีศึกษา ช่วยให้จบัใจความสาํคญั
จากการฟังและอ่าน เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน สนทนาเก่ียวกบัการซ้ือเส้ือผา้ 
และเขียนนาํเสนอสั้น ๆ เก่ียวกบัลกัษณะการแต่งกายของวยัรุ่นไทย 

 

3.  สาระการเรียนรู้ 
     3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
     1) Language Features and Functions 
          Vocabulary:      shopping for  clothes (second-hand shops, charity shops, department stores, 

markets, boutiques, online, shopping hypermarkets); nouns (bargain, bin, 
loner, normality, logo, brand); adjectives (second-hand, scruffy, retro, 
adventurous, dramatic, casual, baggy, vital); phrases (alternative look, clear 
conscience, defined style, open view, hunt for); phrasal verb (set apart 
from) 

 Pronunciation:     -   
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 Grammar :       reviewing of comparison 
 Functions:          shopping for clothes          
      2) Language Skills 
          Listening:                     ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
          Speaking:  สนทนาเก่ียวกบัการซ้ือเส้ือผา้, เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
  เร่ืองท่ีอ่าน 
          Reading:  อ่านเพื่อจบัใจความสาํคญั 
          Writing:                        เขียนบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะการแต่งกายของวยัรุ่นไทย 
     3) Culture: ลกัษณะการแต่งกายของกลุ่มวยัรุ่นกลุ่มต่าง ๆ ในองักฤษ 

4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
       4.1  ความสามารถในการส่ือสาร   4.2  ความสามารถในการคิด 
       4.3  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  

5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

       5.1  ใฝ่เรียนรู้     5.2  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้  
ช่ัวโมงท่ี 1 
ขั้นนํา 

1.  ครูถามนกัเรียนวา่ รู้จกั Camden Market หรือไม่ จากนั้นครูเล่าเก่ียวกบัตลาดน้ีใหน้กัเรียนฟัง  
 วา่ ตลาด Camden ในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษนั้น ในสมยัก่อนเป็นตลาดของชนชั้นแรงงาน 

แต่ในปัจจุบนั Camden กลายเป็นตลาดท่ีนาํสมยัในเร่ืองแฟชัน่ จนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั
มากขององักฤษ ตลาด Camden เป็นตลาดพ้ืนท่ีใหญ่ มีร้านคา้หลายโซน โดยมากเป็นเส้ือผา้
เคร่ืองประดบั ทั้งมือหน่ึง มือสอง และ young designers ต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีชอบดนตรี
ทางเลือก (alternative) เช่น mods, rockers, punks, bohemians ครูอาจยกตวัอยา่งประโยคน้ีให้
นกัเรียนดูบนกระดาน 
Everybody who was ‘cool’ was down at Camden Market on a Sunday afternoon buying their 
hippy flares, leather jackets, cheese cloth smocks, ripped Levi’s, slogan T-shrits, platform boots 
and battered old Dr Martens. 
Extra activities: ครูเปิดคลิปช่ือ shopping camden 5/5 (by  englishkazan) จาก www.youtube.com 
ใหน้กัเรียนดู หรือเขา้ไปท่ี https://www.youtube.com/watch?v=VzRfmfsmB5s 
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4. ครูอธิบายกบัแนวเพลงต่าง ๆ ท่ีเป็นดนตรีแนวทางเลือกของตะวนัตก 
 

 
 

ดนตรีรักก้ามฟัฟิน (Raggamuffin music) หรือยอ่วา่ รักกา้ (องักฤษ: Ragga) เป็นแนว
เพลงยอ่ยของแดนซ์ฮอล หรือเร็กเก ้ท่ีประกอบดว้ยเคร่ืองดนตรีหลกัอยา่ง ดนตรี
อิเลก็ทรอนิกส์ และเช่นเดียวกบัดนตรีฮิปฮอป คือ มกัใชแ้ซมพลิง รักกา้ ในปัจจุบนัมกัมี
ความหมายเดียวกบัแดนซ์ฮอล เร็กเก ้ท่ีดีเจจะทาํหนา้ท่ีพดูคุย มากกวา่การเลือกเพลง  
กอทิกร็อก (Gothic rock) หรือบางคร้ังเรียก กอทร็อก (goth rock) หรือ กอท (goth) เป็น
แนวเพลงยอ่ยของดนตรี alternative เร่ิมมีมาตั้งแต่ช่วงปลายยคุทศวรรษ 1970  
วงประเภทกอทิกร็อกเติบโตข้ึนจากการพฒันาของดนตรีพงักร็์อกองักฤษ และการ
เกิดข้ึนของโพสต-์พงัก ์และดว้ยแนวเพลงแลว้ไดแ้ยกออกมาจากกระแสของพงักร็์อกมา
ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างอยา่งชดัเจนของรูปแบบกอทิกร็อกมี
ความมืดหม่น มกัใชคี้ยบ์อร์ดอยา่งหนกัดว้ยเน้ือเพลงท่ีคร่ําครวญ หดหู่  แฟนเพลง 
กอทิกร็อกมกัจะทาตาสีดาํ และแต่งกายดว้ยเส้ือผา้สีดาํหรือม่วง 
ท่ีมา:  https://th.wikipedia.org/wiki/รักกา้ 
          https://th.wikipedia.org/wiki/กอทิกร็อก 
          http://www.ldoceonline.com/dictionary/goth 

 

ขั้นสอน 
1.  หนังสือเรียน หน้า 24 Ex. 1 นกัเรียนอ่านคาํศพัทเ์ก่ียวกบัร้านคา้ท่ีขายเส้ือผา้ และช่วยกนับอก

ความหมาย ครูช่วยอธิบายความหมายของคาํศพัทบ์างคาํเพิ่มเติม เช่น 
  hypermarket (n) ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ (= a very large supermarket) เช่น Big C,  
   Tesco Lotus  
  charity shop (n)    ร้านขายของมือสอง เพื่อนาํเงินไปทาํการกศุล (= thrift shop) เช่น  
   ร้านของ Oxfam ในประเทศองักฤษ 
 ครูถามนกัเรียนวา่ เคยเห็นร้าน charity shop ในประเทศไทยหรือไม่ จากนั้นครูเล่าใหฟั้งวา่  
 ในประเทศไทยกมี็ เช่น ร้านแบ่งปันของมูลนิธิกระจกเงา ซ่ึงดาํเนินโครงการศูนยข์อ้มูลคนหาย  
 และโครงการผูป่้วยขา้งถนน 

ต่อมาครูถามนกัเรียนวา่ Where do you usually go shopping for clothes? ครูใหน้กัเรียนคิดคาํตอบ
โดยดูจากรายช่ือร้านขายเส้ือผา้ท่ีใหม้า ในการตอบ นกัเรียนสามารถใชโ้ครงสร้าง I usually buy 
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clothes at … ยกเวน้ online shopping ใหน้กัเรียนใชร่้วมกบัคาํกริยา do เช่น I usually do online 
shopping for clothes. เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ คน บอกคาํตอบของตนเอง 

  
  

I usually buy clothes at a department store. There, they have a wide selection of  
clothes at reasonable prices and of good quality. 

  

2.  หนังสือเรียน หน้า 24 Ex. 2a ครูอธิบายช่ือเร่ืองของบทอ่านใหน้กัเรียนฟังวา่ คาํวา่ tribe นอกจากจะ
แปลวา่ เผา่ แลว้ ยงัหมายถึง กลุ่มคนท่ีมีความสนใจเหมือนกนั โดย tribal เป็นคาํคุณศพัทข์องคาํวา่ 
tribe เม่ือนกัเรียนเขา้ใจช่ือเร่ืองแลว้ ครูใหน้กัเรียนทาํงานคู่ดูภาพประกอบบทอ่าน แลว้ช่วยกนับอก
วา่ เส้ือผา้ท่ีบุคคลในภาพ ไดแ้ก่ Camden Cool girl, Goth girl, Ragga girl และ Skater boy สวมใส่
บอกอะไรเก่ียวกบัตวัพวกเขาบา้ง ครูใหเ้วลานกัเรียนเตรียมคาํตอบ แลว้จึงใหน้กัเรียนแต่ละคู่พดู
แสดงความคิดเห็น จากนั้นครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและอ่านบทอ่านตามไปดว้ยเพือ่หาคาํตอบ 

 

 
 

The Camden Cool girl has long fair hair. She’s wearing heavy make-up and her clothes 
look a bit old-fashioned. 
The Goth girl is dressed in black. She has long black hair. Her face is pale, but she’s  
wearing dark lipstick and dark eyeliner.  
The Ragga girl is dressed in a simple striped T-shirt. She has dark sunglasses on and is  
wearing a lot of jewellery. Her hair is in a neat ponytail. 
The Skater boy is wearing simple, casual clothes. He’s dressed in a pair of baggy jeans  
and a plain T-shirt. He’s also wearing a hat on his head. 

 

3.  หนังสือเรียน หน้า 24 Ex. 2b นกัเรียนทบทวนวิธีการอ่านเพื่อระบุหวัขอ้ของยอ่หนา้ จากนั้นครูสรุป
ใหฟั้งวา่ ใหอ่้านจบัใจความวา่แต่ละยอ่หนา้กล่าวถึงอะไร แลว้จึงจบัคู่ยอ่หนา้กบัหวัขอ้ท่ีใหม้า  
ครูช่วยอธิบายคาํศพัทส์าํคญัก่อนใหน้กัเรียนอ่านเน้ือเร่ือง เช่น 

   set apart (from) (phr v)  ทาํใหแ้ตกต่างจาก 
   bargain (n)   ของราคายอ่มเยา 
   a clear conscience (phr)   หลุดพน้จากความผดิ (≠guilty conscience) 
   scruffy (adj)   ซอมซ่อ, ปอน (= shabby) 
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   adventurous (adj)  ท่ีชอบเส่ียงหรือลองของใหม่ 
   retro (adj)   ท่ีมีสไตลข์องแฟชัน่ยอ้นยคุ 
   sophisticated (adj)  ซ่ึงรอบรู้ทางดา้นสงัคม วฒันธรรม และแฟชัน่ 
   casual (adj)   ไม่เป็นทางการ 
   vital (adj)   สาํคญั  
 ต่อมานกัเรียนอ่านจบัใจความ เช่น อาจจะอ่านเฉพาะบรรทดัแรกและบรรทดัสุดทา้ยของแต่ละ 

ยอ่หนา้ หรืออ่านเฉพาะคาํสาํคญั แลว้จบัคู่กบัหวัขอ้ยอ่ยท่ีใหม้า โดยจะมี 1 หวัขอ้ท่ีเกินมา  
เม่ือหมดเวลาท่ีกาํหนด ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนและเฉลยคาํตอบพร้อมกนั 

 
 

   1 E  2 D  3 C  4 A 
 

Weak classes: นกัเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน อ่านเน้ือหาในบทอ่านคนละ 1 กรอบ โดยครูใช้
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอว ์(jigsaw) 

 

 
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจิ๊กซอว์ (jigsaw) 

           1)  จดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มน้ีวา่            
กลุ่มบา้นของเรา (home group) 

 2)  สมาชิกในกลุ่มบา้นของเราไดรั้บมอบหมายใหศึ้กษาเน้ือหาสาระคนละ 1 ส่วน (เปรียบเสมือน 
ไดช้ิ้นส่วนของภาพตดัต่อคนละ 1 ช้ิน) และหาคาํตอบในประเดน็ปัญหา 

  ท่ีผูส้อนมอบหมายให ้
 3)  สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา แยกยา้ยไปรวมกบัสมาชิกกลุ่มอ่ืน ซ่ึงไดรั้บเน้ือหาเดียวกนั  
  ตั้งเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (expert group) ข้ึนมา และร่วมกนัทาํความเขา้ใจในเน้ือหาสาระนั้น

อยา่งละเอียด และร่วมกนัอภิปรายหาคาํตอบประเดน็ปัญหาท่ีผูส้อนมอบหมายให ้
 4)  สมาชิกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ กลบัไปสู่กลุ่มบา้นของเรา แต่ละคนช่วยสอนเพ่ือนในกลุ่มใหเ้ขา้ใจใน

สาระท่ีตนไดศึ้กษาร่วมกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เช่นน้ีสมาชิกทุกคนกจ็ะไดเ้รียนรู้ภาพรวมของสาระ
ทั้งหมด 

 5)  ผูเ้รียนทุกคนทาํแบบทดสอบ แต่ละคนจะไดค้ะแนนเป็นรายบุคคล และนาํคะแนนของทุกคน
ในกลุ่มบา้นของเรามารวมกนั (หรือหาค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 
ไดรั้บรางวลั 

ท่ีมา:   ทิศนา แขมมณี (2552) ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมี 
 ประสิทธิภาพ. พิมพค์ร้ังท่ี 10. สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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4.  หนังสือเรียน หน้า 24 กรอบ Check these words นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทใ์นกรอบ แลว้
ช่วยกนับอกความหมายของคาํศพัทเ์หล่าน้ี โดยเดาความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่รู้จากขอ้ความหรือ
บริบทท่ีแวดลอ้มคาํศพัทน์ั้น ๆ ในกรณีท่ีเดาไม่ไดจ้ริง ๆ ช่วยกนัเปิดพจนานุกรมเพื่อหาความหมาย 
หรือครูบอกคาํจาํกดัความในภาษาองักฤษ แลว้นกัเรียนบอกความหมายในภาษาไทย   
 

 
  

alternative look (phr)  a style that is different from the rest 
set apart from (phr v)  make sth different from other things 
second-hand (adj)  used; previously owned 
hunt for (phr)  search for 
bargain (n)  sth that is a good price 
clear conscience (phr)  having nothing to feel guilty about 
scruffy (adj)  untidy 
retro (adj)  based on styles of fashion and design from the recent past 
bin (n)  a large container 
defined style (phr)  an easy recognisable/noticeable way of dressing 
loner (n)  sb who likes to be alone 
open view (phr)  relaxed attitude 
normality (n)  what is usual/normal 
adventurous (adj)  not afraid of taking risks or trying new things 
dramatic (adj)  making an impact so people notice 
casual (adj)  relaxed and informal 
baggy (adj)  loose 
logo (n)  recognisable sign linked to a company/brand 
brand (n)  a product made by one particular manufacturer 
vital (adj)  important, essential 

 

Extra activities: นกัเรียนทาํงานเป็นคู่ แต่ละคู่เลือกคาํศพัทท่ี์ไม่ซํ้ ากนัจากกรอบ Check these words 
มาแต่งเป็นประโยค เม่ือนกัเรียนแต่งประโยคเสร็จแลว้ ออกมาเขียนประโยคของตนเองบนกระดาน 
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5.  หนังสือเรียน หน้า 24 Ex. 3 นกัเรียนอ่านประโยค 1-4 แลว้นาํคาํศพัทจ์ากกรอบ Check these words 
มาเปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูปท่ีถูกตอ้งและเติมลงในช่องวา่งในแต่ละประโยค เม่ือนกัเรียนทาํเสร็จ                   
ครูสุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ คน อ่านคาํตอบ แลว้ครูเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้งบนกระดาน 

   
 

1  second-hand   3  brands 
2  bargain   4  scruffy 

 

6.  หนังสือเรียน หน้า 25 Ex. 4a นกัเรียนทาํงานคู่ แต่ละคู่สนทนาเก่ียวกบัลกัษณะของแฟชัน่แต่ละ
สไตลใ์นบทอ่านเร่ือง Traibal Dress และรูปแบบใดท่ีใกลเ้คียงกบัสไตลข์องนกัเรียนมากท่ีสุด 

 ครูเดินไปรอบ ๆ หอ้งเพื่อสงัเกตและใหค้วามช่วยเหลือท่ีจาํเป็น ครูใหน้กัเรียนสลบัคู่อีก 2-3 คร้ัง 
เสร็จแลว้ ครูสุ่มเรียกนกัเรียนออกมารายงานคาํตอบ 

 
 

The Camden Cool style is scruffy but clean. It is retro in modern way and often mixes  
expensive with cheaper clothing. 
The Goth style involves black clothes, boots and hair. Goth girls paint their nails black  
and also wear black eyeliner. 
The Ragga style has a lot of silver accessories. Ragga girls wear the latest in shoes  
and clothes. 
Skaters wear comfortable, casual clothes. They wear baggy trousers, hooded tops,  
T-shirts with logos and skater shoes. 

 

 
          The style closest to me is that of the skater. I like wearing simple, comfortable clothes. 
 

7.  หนังสือเรียน หน้า 25 Ex. 4b ครูอธิบายวา่ คาํวา่ find นอกจากจะหมายถึง พบ แลว้ ยงัหมายถึง มี
ความรู้สึกและความคิดเห็น ดงันั้น คาํถามท่ีถามวา่ How do you find the film? I find it boring.                          
จึงเป็นการถามความคิดเห็น จากนั้นครูใหน้กัเรียนอ่านคาํสัง่และช่วยกนัอธิบายวา่ หมายความวา่
อยา่งไร  
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เม่ือนกัเรียนเขา้ใจคาํสัง่แลว้ ใหน้กัเรียนอ่านบทอ่านเร่ือง Tribal Dress อีกคร้ัง เพื่อหาวา่ลกัษณะการ
แต่งกายแบบวยัรุ่นกลุ่มใดท่ีนกัเรียนคิดวา่น่าสนใจมากท่ีสุด ครูใหเ้วลานกัเรียนเตรียมคาํตอบ                   
เสร็จแลว้สุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ คน อ่านคาํตอบของตนเองใหเ้พื่อนในชั้นเรียนฟัง 

 

 
 

I think the Goth teen tribe is very interesting. I find their all-black look quite extreme 
and totally different from the other styles. I also like the fact that they have an open 
view of the world and like to question normality. 

 

8.  หนังสือเรียน หน้า Ex. 25 Ex. 5a นกัเรียนอ่านตวัอยา่งการเปรียบเทียบท่ีใหม้า แลว้วเิคราะห์
โครงสร้างประโยคและสรุปการใชใ้นแต่ละโครงสร้าง 
 comparative degree (ขั้นกวา่)  more + adjective + than หรือ adjective + -er + than 
 superlative degree (ขั้นสุด)  the most + adjective หรือ the + adjective + -est  
 positive degree (ขั้นเท่ากนั)  as + adjective + as  

not + as + adjective + as  
 จากนั้นครูยกตวัอยา่งประโยคเพิ่มเติมใหน้กัเรียนช่วยกนัอธิบายความหมาย 
 The Goth look is not as adventurous as other teen styles. 
 The Goth look is probably the most dramatic. 
 Ragga teens believe that looking good is more impor tant than anything else. 
 The Ragga’s clothes is the most expensive style. 
 The Skater’s clothes is the most casual style. 
 The Ragga’s clothes is as cool as the Skater’s clothes.  
 ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ เราสามารถใช ้very ในการขยายคาํคุณศพัท ์เพื่อเนน้วา่มีลกัษณะท่ีกล่าวมามาก 
 เช่น It’s very cold in here. She is very happy. 

 แต่ในการเปรียบเทียบขั้นกวา่ ถา้เราตอ้งการเนน้ เราไม่สามารถใช ้very ได ้ครูยกตวัอยา่งใหน้กัเรียน
ดูบนกระดาน  
  This food is much better  than the food we had yesterday. 
  The town is a lot more crowded these days because of the new shopping centre. 
  That’s a far  better  idea. 
 ครูใหน้กัเรียนวิเคราะห์การใช ้แลว้สรุปใหน้กัเรียนฟังวา่ เราจะใช ้much/a lot/far เพื่อเนน้ในการ
เปรียบเทียบ นอกจากน้ียงัสามารถใช ้a little/a bit (เลก็นอ้ย) ในการเปรียบเทียบขั้นกวา่ไดด้ว้ย เช่น 
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  She feels a little/a bit more confident now that she’s given her first public performance. 
9. หนังสือเรียน หน้า 25 Ex. 5b ครูอ่านคาํถาม และตรวจสอบวา่ นกัเรียนเขา้ใจหรือไม่ จากนั้นครู

รวบรวมคาํตอบจากนกัเรียน และเฉลยคาํตอบพร้อมกนั 
 

 
   To compare one person/thing with another person/thing we use the comparative. 
   To compare one person/thing with two or more people/things we use the super lative. 

 

 Extra activities: นกัเรียนเปรียบความหมายและความแตกต่างของการแสดงการเปรียบเทียบ
ระหวา่งภาษาองักฤษกบัภาษาไทย 

10.  หนังสือเรียน หน้า 25 Ex. 5c นกัเรียนอ่านบทสนทนาสั้น ๆ ท่ีใหม้า แลว้เปล่ียนคาํคุณศพัทใ์นวงเลบ็
ใหอ้ยูใ่นรูปท่ีถูกตอ้งและเติมคาํลงในช่องวา่ง ครูใหเ้วลานกัเรียนทาํ เสร็จแลว้ครูขออาสาสมคัร
ออกมาเขียนคาํตอบบนกระดาน แลว้ใหเ้พื่อนท่ีเหลือในชั้นช่วยกนัตรวจคาํตอบ ครูเขียนคาํตอบท่ี
ถูกตอ้งบนกระดานอีกคร้ัง 

 

 
1  better 3  more elegant   5  nicer 
2  trendiest 4  cheapest 
 

10. หนังสือเรียน หน้า 25 Ex. 8 นกัเรียนยอ้นกลบัไปอ่านบทอ่านเร่ือง Tribal Dress อีกคร้ัง แลว้
เปรียบเทียบสไตลก์ารแต่งกายของตนเองวา่เหมือนหรือแตกต่างจากลกัษณะการแต่งกายของวยัรุ่น
ในบทอ่านอยา่งไร ครูใหเ้วลานกัเรียนเตรียมคาํตอบ แลว้จึงขออาสาสมคัรนกัเรียนหลาย ๆ คน 

 พดูแสดงความคิดของตนเองใหเ้พื่อนฟัง 
 

 
My fashion style is quite different from the styles presented in the texts. I wear brighter  
colours than Goths and more modern clothes than Camden Cool teens. I don’t wear 
as much jewellery as Ragga teens. My style is more similar to the Skater style.  
I usually wear a simple T-shirt and a pair of baggy jeans too. 

 

12. หนังสือเรียน หน้า 25 Ex. 9 ครูอธิบายวา่ ใหน้กัเรียนเขียนบรรยายสั้น ๆ เพื่อตอบคาํถามต่อไปน้ี 
What are some popular teen fashion styles in your country? 
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 ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ ใหน้กัเรียนบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะการแต่งกายท่ีวยัรุ่นไทยนิยมสวมใส่  
 ครูมอบหมายภาระงานน้ีใหน้กัเรียนทาํเป็นการบา้น และพดูนาํเสนอในคาบเรียนถดัไป 
 

 
 

In Thailand, teens usually prefer to dress in a casual style. This involves tight jeans, simple  
tops and trainers. Girls also like wearing miniskirts with trainers. The Skater style is also  
popular with boys in Thailand. 

 
ขั้นสรุป 

1. ครูถามนกัเรียนวา่ คิดเห็นอยา่งไรกบัการแต่งกายของวยัรุ่นกลุ่มต่าง ๆ ในบทอ่าน จากนั้นครูช้ีให้
นกัเรียนเห็นวา่ การแต่งกายแบบใดนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีนกัเรียนควร
ตระหนกั คือ การแต่งกายใหถู้กตอ้งตามกาลเทศะ เช่น ถา้นกัเรียนชอบแต่งตวัเหมือนวยัรุ่นใน                    
บทอ่าน  ไม่ใช่เร่ืองท่ีผดิ แต่ถา้นกัเรียนจะไปงานสงัคม เช่น งานแต่งงาน ไปทาํบุญท่ีวดั หรือไป
สมคัรงาน การแต่งกายลกัษณะน้ีอาจไม่เหมาะสม 

2. นกัเรียนสรุปคาํศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาท่ีเรียนในวนัน้ี แลว้ใหน้กัเรียนทาํงานคู่ ช่วยกนัแต่ง
ประโยคโดยใชค้าํศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาท่ีเรียน คนละ 2-5 ประโยค 

3. แบบฝึกหัด (Workbook) นกัเรียนทาํ Exs. 16-17 หนา้ 8 เป็นการบา้น เพื่อทบทวนคาํศพัทท่ี์เรียน 
และอ่านทบทวนเร่ือง comparisons หนา้ 36-37 แลว้ทาํ Exs. 1-3 หนา้ 37-38 เป็นการบา้น 

   
ช่ัวโมงท่ี 2 
ขั้นนํา 

1.  ทบทวนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายต่าง ๆ โดยนกัเรียนจบัคู่กนั และภายในเวลา 1 นาที 
เขียนคาํศพัทเ์ก่ียวกบัเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายใหไ้ดม้ากท่ีสุด เสร็จแลว้นกัเรียนท่ีเขียนไดม้ากท่ีสุด
ออกมาเขียนคาํศพัทบ์นกระดาน เพื่อน ๆ ทาํหนา้ท่ีช่วยตรวจและบอกคาํศพัทเ์พิ่มเติมท่ีเพื่อนไม่ได้
เขียนบนกระดาน 

 ครูสงัเกตวา่ นกัเรียนเขียนคาํวา่ top (เส้ือผา้ท่ีใส่ท่อนบนของร่างกาย) และ bottom (เส้ือผา้ท่ีมีสอง
ส่วน ส่วนท่ีเป็นท่อนล่างจะเรียกวา่ bottom) หรือไม่ ถา้ไม่มี ครูเพิ่มเติม 2 คาํน้ี และตรวจสอบวา่
นกัเรียนเขา้ใจหรือไม่ ครูช่วยยกตวัอยา่งประโยค 

   She is wearing a skirt with a matching top.  
I need a top to go with this skirt. 
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I’ve found my bikini bottoms but not my top.  
Have you seen my pyjama bottoms anywhere? 

2. ครูแบ่งนกัเรียนเป็น 2 ทีม ใหแ้ต่ละทีมผลดักนัส่งตวัแทนออกมาวาดภาพคาํศพัทเ์ก่ียวกบัเส้ือผา้และ
เคร่ืองประดบั แลว้ใหเ้พื่อนในทีมทายวา่ คือคาํศพัทค์าํใด 

 
ขั้นสอน 

1. หนังสือเรียน หน้า 25 Ex. 6 ครูอธิบายวา่ นกัเรียนจะไดฟั้งบทสนทนาในร้านขายเส้ือผา้แห่งหน่ึง  
ซ่ึง Ann กาํลงัคุยกบัพนกังานขาย ใหน้กัเรียนฟังเพื่อระบุวา่ Ann ตดัสินใจท่ีจะเลือกซ้ือเส้ือผา้ชนิดใด 

 ครูช้ีใหน้กัเรียนเห็นวา่ การฟังลกัษณะน้ีเป็นการฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ  
 จากนั้นนกัเรียนช่วยกนัทบทวนสาํนวนภาษาเก่ียวกบัการซ้ือเส้ือผา้ เพื่อคาดเดาเน้ือหาก่อนการฟัง 

ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียน แลว้จึงใหน้กัเรียนดูตารางสาํนวนภาษาใน Ex. 7  
 เสร็จแลว้ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟัง 1-2 คร้ัง แลว้ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนและเฉลยคาํตอบ

พร้อมกนั  
 

 
   She decides to buy a grey top. 

 

2.  ครูนาํ Tapescript ของ Ex. 6 มาติดบนกระดาน และเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังบทสนทนาอีก 1-2 คร้ัง 
และอ่านบทสนทนาตามไปดว้ย 

3. หนังสือเรียน หน้า 25 Ex. 7 นกัเรียนอ่านสาํนวนภาษาเก่ียวกบัการซ้ือเส้ือผา้ในตารางอีกคร้ัง รวมทั้ง
ตวัอยา่งบทสนทนาสั้น ๆ ท่ีใหม้า จากนั้นทาํงานคู่ ฝึกสนทนาสั้น ๆ เหมือนดงัตวัอยา่งท่ีใหม้า ครูให้
นกัเรียนเปล่ียนคู่อีก 2-3 คร้ัง  

 ต่อมานกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน คละเดก็เก่งเดก็อ่อน แต่งบทสนทนาเก่ียวกบัการซ้ือเส้ือผา้
เหมือนอยา่งใน Tapescript Ex. 6 แต่ใชส้าํนวนภาษาในตารางแทน  
เม่ือนกัเรียนแต่งบทสนทนาเสร็จ แต่ละกลุ่มแบ่งบทบาทกนั โดยเป็นนกัแสดง 2 คน อีก 2 คน ทาํ
หนา้ท่ีช่วยพดูบอกบทใหเ้พือ่นในการซอ้มและจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น  
ครูใหเ้วลานกัเรียนฝึกซอ้มสนทนากนั ครูย ํ้าใหน้กัเรียนใชน้ํ้ าเสียง กริยาท่าทางใหเ้หมาะสมกบั
บทบาทท่ีไดรั้บ เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงท่ีหนา้ชั้น 
Weak classes: ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัแต่งบทสนทนาเก่ียวกบัการซ้ือเส้ือผา้ร่วมกนับนกระดาน แลว้
จึงใหน้กัเรียนนาํบทสนทนาดงักล่าวไปฝึกซอ้ม  

Assistant:  Hello. Would you like some help? 
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Customer :  Yes, do you have this pink skirt in a size 12? 
Asisstant: Yes we do, I’ll just get it for you. 
Customer :  Thank you. Can I try it on? 
Assistant:  Of course, the changing room is over there. 
 (pause) 
Assistant:  How does it fit? 
Customer :  It’s a bit too large. Do you have this in a smaller size? 
Assistant:  Here you are. Do you want to try it? 
Customer :  Yeah, that would be great. 
Assistant:  What do you think? 
Customer :  It looks really nice. How much is it? 
Assistant:  £25. 
Customer :  OK, I’ll take it! 
Assistant:  Great. The till is just over there. 

 
 

A:  Can I help you?  
B:  I’m looking for a blue T-shirt. 
A:  How about this?  
B:  Thanks. Can I try it on? 
A:  Of course.  
  What do you think?  
B:  It looks really nice. I’ll take it.  
A:  Great. The till is just over there. 

 
ขั้นสรุป 

1. นกัเรียนสรุปสาํนวนภาษาท่ีใชใ้นการสนทนาเก่ียวกบัการซ้ือเส้ือผา้  
2. แบบฝึกหัด (Workbook) นกัเรียนทาํ Ex. 20 หนา้ 9 เพื่อทบทวนสาํนวนภาษาท่ีเรียนในหน่วยฯ น้ี 

เป็นการบา้น 
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7. การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ตรวจการตอบคาํถามจากการฟังและอ่าน 
(ต 1.1 ม. 4-6/4) 

หนงัสือเรียน หนา้ 24  
Exs. 2a-2b, หนา้ 25 Ex. 6 

ร้อยละ 60 

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

แบบประเมินการพดู ระดบัคุณภาพ พอใช ้

สงัเกตการเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน (ต 1.2 ม. 4-6/4) 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้

ประเมินการเขียนบรรยายเก่ียวกบัลกัษณะการ
แต่งกายของวยัรุ่นไทย (ต 4.2 ม. 4-6/2) 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้

สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นใฝ่เรียนรู้และ 
มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น 

 

8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
8.1  หนงัสือเรียน Upload 5 ม. 5 
8.2  แบบฝึกหดั Upload 5 ม. 5 
8.3  Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด Upload 5 ม. 5 
8.4  พจนานุกรมองักฤษ-องักฤษ 
8.5  อุปกรณ์ประกอบการแสดงบทสนทนา 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่10 Character 
                                                    เวลา  1  ช่ัวโมง                     

 

จุดประสงค์ (Objectives) 
- ฟังและอ่านเพือ่หาขอ้มูลเฉพาะได ้
- พดูอธิบายและเปรียบเทียบขอ้มูลจากส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียงได ้ 
- พดูเปรียบเทียบบุคลิกลกัษณะของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวได ้
- เขียนบรรยายบุคคลิกลกัษณะของตนเองและเพ่ือนได ้

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/3, ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.2:    ต 1.2 ม. 4-6/4 
มาตรฐาน ต 1.3:    ต 1.3 ม. 4-6/1   
  

2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
การรู้และเขา้ใจคาํศพัทเ์ก่ียวกบับุคลิกลกัษณะ โครงสร้างภาษา และเร่ืองท่ีศึกษา ช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ือง 

ท่ีอ่าน ถ่ายโอนขอ้มูลใหส้มัพนัธ์กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง และพดู/เขียนบรรยายบุคลิกลกัษณะของตนเอง 
บุคคลใกลต้วั 
 
3.  สาระการเรียนรู้ 
     3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
     1) Language Features and Functions 
          Vocabulary:           character  adjectives (lazy, creative, intelligent, patient, noisy, 

hardworking, sociable, rude, shy, funny, generous, honest, ambitious, 
stubborn, aggressive, reliable, sensitive, outgoing, greedy, polite); verbs 
(suggest, trust, behave, respect, succeed); nouns (scientist, mechanic, 
engineer, labourer, journalist, politician, peers, finance, catering, sales, 
banking); adjectives (square, smart, triangular, upside-down, secure, 
oblong); phrases (lose your temper, sharp mind, skilled hands); phrasal 
verb (cool off) 

 Pronunciation:    - 



 

119 

 Grammar :      reviewing of the comparatives 
 Functions:         comparing people           
      2) Language Skills 
          Listening: ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
          Speaking:  พดูอธิบายและเปรียบเทียบขอ้มูลจากส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง 
          Reading:  อ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
          Writing:  เขียนบรรยายบุคลิกลกัษณะของตนเองและเพ่ือน       
     3) Culture: การอ่านลกัษณะใบหนา้ของคนตะวนัตก 
 
4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
       4.1  ความสามารถในการส่ือสาร   4.2  ความสามารถในการคิด 
 
5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
       5.1  ใฝ่เรียนรู้     5.2  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 

6. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นนํา 

1. นกัเรียนช่วยกนับอกวา่ adjective คืออะไร แลว้แบ่งกลุ่มเล่นเกม โดยครูแจกกระดาษใหน้กัเรียน 
กลุ่มละ 1 แผน่ จากนั้นครูนาํภาพ 1 ภาพ มาแสดงใหน้กัเรียนดูทีละภาพ แลว้ใหน้กัเรียนเขียน
คาํคุณศพัทท่ี์คิดออกใหไ้ดม้ากท่ีสุดภายในเวลา 1 นาที เม่ือหมดเวลาท่ีกาํหนด กลุ่มท่ีเขียน
คาํคุณศพัทไ์ดถู้กตอ้ง จะได ้1 คะแนน ถา้เขียนผดิ จะถูกหกั 1 คะแนน กลุ่มท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุด คือ
กลุ่มท่ีชนะ 

2. ครูเขียนคาํคุณศพัทท่ี์นกัเรียนรู้จกับนกระดาน เช่น expensive, funny, brave, friendly, kind, 
beautiful, handsome, clever, happy จากนั้นครูอธิบายวา่ ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม Noughts and Crosses 
โดยใหแ้ต่ละทีมแต่งประโยคเปรียบเทียบเพื่อคุยโออ้วด (boasting) ซ่ึงอาจไม่เป็นความจริงกไ็ด ้                  
ครูยกตวัอยา่งประโยคใหน้กัเรียนดู เช่น My boyfriend is more generous than 
your boyfriend. My house is more expensive than your house. เม่ือนกัเรียน
เขา้ใจแลว้ ใหน้กัเรียนผลดักนัพดูประโยคโออ้วด ทีมท่ีแต่งประโยคไดถู้กตอ้ง  
จะมีสิทธิทาํเคร่ืองหมายกากบาทหรือวงกลมในช่องท่ีเลือก ทีมท่ีสามารถทาํ
สญัลกัษณ์ของทีมตนเองได ้3 ช่องติดกนัก่อนในแนวใดกไ็ดเ้ป็นทีมท่ีชนะ  

ขั้นสอน 
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1.  หนังสือเรียน หน้า 26 Ex. 1 นกัเรียนดูภาพและบอกความหมายของคาํศพัท ์ครูช่วยอธิบาย
ความหมายของคาํศพัทเ์พิ่มเติม เช่น 

patient (adj)  อดทน  ตรงกนัขา้มกบัคาํวา่ impatient (adj) ไม่อดทน 
เช่น  Dinner will be ready in half an hour - just be patient! 
แต่ถา้เป็นคาํนาม จะหมายถึง คนไข ้ 
I’m a patient of Dr Stephens; please could I make an appointment to see her? 
rude (adj) หยาบคาย, ไม่สุภาพ (= impolite) ตรงกนัขา้มกบัคาํวา่ polite (adj) สุภาพ 
เช่น He was too polite to ask how old she was. 

จากนั้นครูเปิด CD โดยหยดุเป็นระยะเพื่อใหน้กัเรียนออกเสียงตาม ครูสุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ คน 
อ่านออกเสียงคาํศพัท ์ 
ครูใหน้กัเรียนบอกวา่ คาํศพัทใ์ดท่ีบรรยายบุคลิกดา้นบวก คาํศพัทใ์ดท่ีบรรยายบุคลิกดา้นลบ และ
คาํศพัทใ์ดท่ีบ่งบอกถึงบุคลิกของเพื่อนแทข้องนกัเรียนไดดี้ท่ีสุด ครูใหเ้วลานกัเรียนคิดคาํตอบ   
เสร็จแลว้จึงรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนหลาย ๆ คน  

 
  positive: sociable, funny, hardworking, patient, creative, intelligent 
  negative: shy, lazy, rude, noisy  

 
 

My best friend Mark is very funny and intelligent. 
 

 Extra activities:  นกัเรียนทาํกิจกรรม Ranking คาํศพัท ์โดยครูอธิบายวา่ ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม
เรียงลาํดบัคุณศพัทบ์อกลกัษณะต่างๆ ใน Ex. 1 จาก 1-10 โดย 1 หมายถึง ลกัษณะท่ีนกัเรียนอยากคบ
เป็นเพื่อนมากท่ีสุด และ 10 คือ นอ้ยท่ีสุด เม่ือแต่ละกลุ่มเรียงลาํดบัไดแ้ลว้ ใหแ้ต่ละกลุ่มเปรียบเทียบ
คาํตอบกนั   

2.  หนังสือเรียน หน้า 26 Ex. 2 นกัเรียนจบัคู่คาํคุณศพัทท่ี์บอกลกัษณะต่าง ๆ ของคน (1-10) กบั
 ความหมาย (a-j) ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนและเฉลยคาํตอบพร้อมกนั 

 
 

   2 g  4 e  6 i   8 a  10 h 
   3 f  5 c  7 b  9 j 
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จากนั้นนกัเรียนอ่านตวัอยา่งประโยคท่ีใหม้า แลว้นาํคาํคุณศพัทบ์อกลกัษณะมาแต่งประโยคเก่ียวกบั
บุคคลท่ีนกัเรียนรู้จกั ครูใหเ้วลานกัเรียนเตรียมคาํตอบ แลว้จึงขออาสาสมคัรนกัเรียนอ่านประโยคให้
เพื่อนฟัง  

 

 
2   Jim is honest. He always tells the truth. 
3   My brother is ambitious. He wants to be successful. 
4   My little sister is stubborn. She refuses to change her mind. 
5   I don’t like Pete. He’s aggressive. He often behaves angrily. 
6   You should trust him. He is reliable. He always does what he promises. 
7   He gets upset easily. He is so sensitive. 
8   Mary is outgoing. She likes meeting people. 
9   Tom is greedy. He always wants more than he needs. 
10 Helen is polite. She has very good manners. 

  

 Extra activities: นกัเรียนทาํกิจกรรม Ranking คาํศพัทอี์กคร้ัง โดยใหน้กัเรียนจบักลุ่มใหม่ แลว้ครู
อธิบายวา่ ใหน้กัเรียนเรียงลาํดบัคาํคุณศพัทบ์อกลกัษณะต่างๆ ใน Ex. 2 จาก 1-10 โดย 1 หมายถึง
ลกัษณะท่ีอยากใหคู่้ชีวิตของนกัเรียนมีมากท่ีสุด และ 10 คือ นอ้ยท่ีสุด เม่ือแต่ละกลุ่มเรียงลาํดบัเสร็จ
แลว้ ใหแ้ต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบคาํตอบกนั  

3.   หนังสือเรียน หน้า 26 Ex. 3 นกัเรียนศึกษาคาํเช่ือม (linkers) ในตาราง ครูขอใหน้กัเรียนบางคนอ่าน
ประโยคตวัอยา่งท่ีใหม้า และบอกความหมายของประโยคตวัอยา่งเหล่านั้น จากนั้นครูสรุป
ความหมายและการใชค้าํเช่ือมบนกระดาน  

 
  and, also, as well as   ใชเ้พื่อเช่ือมใจความท่ีคลอ้ยตามกนั   
                                                         (ใจความเชิงบวกเหมือนกนัหรือลบเหมือนกนั) 
  but, although ใชเ้พื่อเช่ือมใจความท่ีขดัแยง้หรือตรงขา้มกนั 
  

ครูขอใหน้กัเรียนยกตวัอยา่งการใชค้าํเช่ือมทั้ง 2 ประเภทเพิ่มเติม และใหน้กัเรียนออกมาเขียน
 ประโยคบนกระดาน เช่น 
  Garfield is lazy. He is greedy. 
  Garfield is lazy and greedy. 
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  Garfield is lazy as well as greedy. 
  Garfield’s lazy. He’s also greedy. 
  Ron is funny. He can be aggressive at times. 
  Ron is funny, but he can be aggressive at times. 
  Although Ron is funny, he can be aggressive at times. 
เสร็จแลว้นกัเรียนเขียนประโยค 1-5 ใหม่ โดยใชค้าํเช่ือมท่ีเหมาะสม ครูสุ่มเรียกนกัเรียนออกมาเขียน
คาํตอบบนกระดาน แลว้เฉลยคาํตอบร่วมกนั 
 

 
 

Nid is sensitive and shy. 
Bow is strong as well as courage. 
Pete is noisy but he is friendly. 
Although Nan is shy, she is polite.  etc.  

 
 

2  He is honest and generous./He is honest as well as (being) generous./ 
 He is honest. He’s also generous. 
3  She is outgoing, but she can be aggressive./ 
 Although she is outgoing, she can be aggressive. 
4  She is hardworking, but she can be noisy at times./  
 Although she is hardworking, she can be noisy at times. 
5  She is lazy and greedy./She is lazy as well as (being) greedy./  

She is lazy. She’s also greedy. 
  

4.  หนังสือเรียน หน้า 27 Ex. 4a นกัเรียนดูภาพใบหนา้ของคนในบทอ่านเร่ือง Face Reading แลว้
 ช่วยกนัทายวา่บุคคลในแต่ละภาพมีบุคลิกลกัษณะอยา่งไร ครูเขียนคาํตอบของนกัเรียนบนกระดาน  

 จากนั้นครูอธิบายคาํศพัทก่์อนการอ่านต่อไปน้ี 
   lost your temper (phr)     โกรธมากจนควบคุมอารมณ์ไม่ได ้
   sharp  (adj)  ท่ีมีไหวพริบ, ท่ีสามารถคิดหรือเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

(= clever, intelligent) 
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mind (n)   ความคิด, ความสามารถในการคิด, จิตใจ 
   peer (n)    เพื่อนวยัเดียวกนั 
   catering (n)   ธุรกิจรับจดัเล้ียง 
   oblong (adj)   ท่ีเป็นทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ (= rectangular) 
   lead a comfortable life (phr) มีชีวิตท่ีสะดวกสบาย 
 ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและอ่านบทอ่านตามไปดว้ย เพือ่หาคาํตอบ เสร็จแลว้ครูรวบรวมคาํตอบ

จากนกัเรียนอีกคร้ัง ครูถามนกัเรียนวา่ เห็นดว้ยกบัขอ้มูลในบทอ่านหรือไม่ 
 

 
 

A square face suggests that she is ambitious and smart. 
A triangular face suggests that she is clever. 
A round face suggests that he is honest. 
An oblong face suggests that he is hardworking. 

  
5. หนังสือเรียน หน้า 27 Ex. 4b นกัเรียนแบ่งกลุ่ม แลว้หาขอ้มูลจากในบทอ่านวา่ บุคคลท่ีมีลกัษณะ

ใบหนา้แต่ละแบบจะมีบุคลิกและอาชีพอะไร แลว้นาํขอ้มูลมาเติมลงในตาราง เม่ือทาํตารางเสร็จ 
นกัเรียนนาํขอ้มูลจากตารางมาเขียนบรรยายลกัษณะนิสยัและอาชีพของลกัษณะใบหนา้แต่ละแบบ 
เสร็จแลว้ตวัแทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานคาํตอบ   
 

 

 

FACE TRAITS OCCUPATIONS 

square 
ambitious, lose temper easily, cool off just as 
quickly, very smart, sharp mind, skilled hands 

scientist, mechanic, 
engineer, labourer 

triangular 
very intelligent, creative, sensitive, don’t trust 
others easily  

writer, journalist, 
politician  

round 
sensitive, honest, need to feel secure, behave 
like a ‘mother’ to your peers, good with 
money, respect family life  

finance, catering, sales, 
banking  

oblong 
intelligent, ambitious, want to lead 
comfortable life, work long hours 

actor, model  
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People with a square face are ambitious. They lose their temper easily, but cool off just 
as quickly. They are also very smart. They have a sharp mind and skilled hands. They 
make great scientists, mechanics, engineers and labourers. 
People with a triangular face are very intelligent, creative and sensitive. However, they 
don’t trust others easily. They can be successful writers, journalists or politicians. 
People with a round face are sensitive and honest. They need to feel secure and behave 
like a ‘mother’ to their peers. They are also good with money and respect family life. 
These people do well in finance, catering, sales and banking. 
People with an oblong face are intelligent and ambitious. They want to lead  
a comfortable life and for this reason they often work long hours. They can do well as 
actors or models. 

 
 ต่อมานกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนท่ีมีรูปร่างใบหนา้ต่างจากตนเอง แลว้ใชข้อ้มูลจากในตารางพดูอธิบาย
ลกัษณะนิสยัและอาชีพจากใบหนา้ของเพ่ือน หรือใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมน้ีเป็นการบา้น 

 
 
Brenda has a triangular face and that means that she is very intelligent.  
She is also creative, sensitive and doesn’t trust people easily.  
She can be a successful writer, journalist or politician. 

 
Weak classes: ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน และมอบหมายใหอ่้านเน้ือหาในบทอ่าน             
คนละ 1 กรอบ โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอว ์(jigsaw) 

6.  หนังสือเรียน หน้า 27 กรอบ Check these words นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทใ์นกรอบ  
แลว้ช่วยกนับอกความหมายของคาํศพัทเ์หล่าน้ี โดยเดาความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่รู้จากบริบท 
ท่ีแวดลอ้มคาํศพัทน์ั้น ๆ ในกรณีท่ีเดาไม่ไดจ้ริง ๆ ใหเ้ปิดพจนานุกรมเพื่อหาความหมาย  
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square (adj)  having the shape of four sides of the same length 
suggest (v)  imply 
lose your temper (phr) get so angry that you shout at sb 
cool off (phr v)  become calm again (= calm down) 
smart (adj)  clever 
sharp mind (phr) intelligence 
skilled hands (phr) ability to make or do things well with your hands 
scientist (n)  a person who teaches or researches science for a living 
mechanic (n)  a person who makes or repairs machines for a living 
engineer (n)  a person who designs and builds engines, machines, roads or bridges for  
 a living 
labourer (n)  someone who works with their hands 
triangular (adj)  having the shape of three straight sides 
upside-down (adj) in a position with the top part of sth at the bottom 
forehead (n)  the top part of the face between the eyebrows and the hair 
trust (v)  believe in or depend on 
journalist (n)  a person who gathers and writes about news for a living 
politician (n)  a person who works in politics 
secure (adj)   safe 
behave (v)   act 
peers (n pl)   people the same age as you 
respect (v)   have a good opinion of 
finance (n)   economics 
catering (n)   providing food and drink for people 
sales (n)   selling things 
banking (n)   the business activity of banks 
oblong (adj)   rectangle; having the shape of two long sides and two short sides with  
  four right angles 
succeed (v)   manage to do sth well/be successful  
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7. หนังสือเรียน หน้า 27 Ex. 5a นกัเรียนอ่านตารางท่ีแสดงการเปรียบเทียบบุคลิกลกัษณะของ Meg 
และ Nick แลว้ช่วยกนัแต่งประโยคเปรียบเทียบบุคลิกลกัษณะของคนทั้งสอง เม่ือแต่งประโยคเสร็จ
แลว้ ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนและเฉลยคาํตอบพร้อมกนั  

 
 

Meg is noisy. Nick is noisier than Meg. 
Nick is smart. Meg is smarter than Nick. 
Nick is sociable. Meg is more sociable than Nick. 

 
   

8. หนังสือเรียน หน้า 27 Ex. 5b นกัเรียนคาํคุณศพัทจ์าก Exs. 1a & 2 มาใชเ้ขียนเปรียบเทียบเพื่อน 
ร่วมชั้น เพื่อน หรือบุคคลในครอบครัว จากนั้นจบัคู่กบัเพื่อนและอ่านประโยคใหเ้พื่อนฟัง  

 

 
A:  Jill is more outgoing than I am.  B: My sister is lazier than me. 
A:  My dad is more creative than my mum.  B: Bill is noisier than Rob. 
A:  Sarah is more patient than Emma.  B: My mum is funnier than my dad. 

  

9.  หนังสือเรียน หน้า 27 Ex. 5c นกัเรียนเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเองวา่ มีลกัษณะใบหนา้แบบใด  
มีลกัษณะนิสยัและอาชีพท่ีอยากจะทาํตรงกบัขอ้มูลการอ่านลกัษณะใบหนา้ในบทอ่านหรือไม่  
เม่ือเขียนเสร็จแลว้ อ่านคาํตอบใหเ้พื่อน ๆ ฟัง หรือครูอาจมอบหมายใหน้กัเรียนทาํเป็นการบา้น 

  

 
I have an oblong-shaped face. I’m smart, ambitious and hardworking. I’m willing to  
work hard for what I want in life, but I don’t want to be an actor or model. I think I can  
do well as a teacher or a doctor. 

 
ขั้นสรุป 

1.  นกัเรียนช่วยกนัสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํนายลกัษณะนิสยัจากใบหนา้ของตะวนัตก จากนั้นครูถาม
วา่ ในประเทศไทย มีการทาํนายลกัษณะน้ีหรือไม่ เช่น การดูโหงวเฮง้ ซ่ึงเป็นศาสตร์การทาํนายของ
จีน  
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โหงวเฮ้ง หมายถึง ลกัษณะดี 5 ประการ ทั้งน้ีแต่ละคนยงัมีโหงวเฮง้ท่ีเหมาะสมไม่เหมือนกนั 
นัน่แสดงวา่ หากจะดีตอ้งดีอยา่งเหมาะสมในแบบท่ีเป็นตนเอง 
โหงวเฮง้บนใบหนา้ท่ีดี ตอ้งมี 5 เนิน 5 อวยัวะ เป็นองคป์ระกอบสาํคญั 5 เนินนั้น 
ประกอบดว้ย หนา้ผาก แกม้ทั้งสอง จมูก และคาง  
เนินหน้าผาก จะแสดงใหเ้ห็นถึง ความสุข ความรุ่งเรือง ดงันั้น หนา้ผากท่ีดีจะตอ้งมีความ
กวา้งสูงพอประมาณ โหนกนูนท่ีสาํคญัตอ้งไม่มีร้ิวรอยเป็นคล่ืน เป็นลอน หรือร่องกระดูก  
เนินแก้มท้ังสอง หมายถึง ความรักและคนรอบขา้ง ซ่ึงโหงวเฮง้ท่ีดี จะตอ้งมีแกม้เตม็และ               
อ่ิมเอิบ ผวิตอ้งละเอียด เปล่งประกายอมชมพนิูด ๆ รูขมุขนตอ้งไม่หยาบมาก 
เนินจมูก มีความหมายถึง ตนเอง ท่ีสามารถบอกไดถึ้งนิสยัใจคอของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีจมูก
ยงัดูไดถึ้งเร่ืองทรัพยสิ์นดว้ย ถา้สนัจมูกนูนสูงใหญ่ หมายถึงการมีสุขภาพแขง็แรง การเงินดี
ปีกจมูกหมายถึง โชคลาภ ถา้กลมมนจะหมายถึงมีเงินมาก มีความโชคดีเก่ียวกบัเงินทอง 
เนินคาง ใหค้วามหมายต่อการมีกินมีใชแ้ละสุขภาพ ซ่ึงคางตอ้งกลมมน ไดรู้ปดี ไม่แหลม
เป็นกระดูก ไม่แบน โดยเฉพาะผูช้ายใหร้ะวงัการโกนหนวด อยา่ใหเ้กิดบาดแผล หรือรอย
ถลอก 
ท่ีมา: https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1457586810 

 

2. นกัเรียนช่วยกนัสรุปคาํศพัทท่ี์เรียนในวนัน้ี แลว้จบัคู่กนัช่วยกนัแต่งประโยค  
3. แบบฝึกหัด (Workbook) นกัเรียนทาํ Exs. 18-19 หนา้ 9 และอ่านทบทวนเร่ือง linkers หนา้ 34 แลว้

ทาํ Exs. 1-3 หนา้ 34-35 เป็นการบา้น 
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7.  การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่าน   
(ต 1.1 ม. 4-6/4) 

หนงัสือเรียน หนา้ 27 Ex. 4, 
แบบทดสอบ 

ร้อยละ 60 

พดูอธิบายขอ้มูลและเปรียบเทียบขอ้มูลจากส่ือท่ี
ไม่ใช่ความเรียง (ต 1.1 ม. 4-6/3, ต 1.2 ม. 4-6/4) 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 

ประเมินการพดูเปรียบเทียบเพื่อนหรือสมาชิกใน
ครอบครัว (ต 1.1 ม. 4-6/3) 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้

ตรวจการเขียนบรรยายบุคลิกลกัษณะของตนเอง
และเพื่อน (ต 1.3 ม. 4-6/1) 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้

สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นใฝ่เรียนรู้และ 
มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น 

 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

8.1  หนงัสือเรียน Upload 5 ม. 5 
8.2  แบบฝึกหดั Upload 5 ม. 5 
8.3  Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด Upload 5 ม. 5 
8.4  พจนานุกรมองักฤษ-องักฤษ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ On cloud nine (พิเศษ) 
                                       

 
จุดประสงค์ (Objectives) 
- ตอบคาํถามจากการอ่านได ้

- พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้

- คน้ควา้และเขียนบทความสั้น ๆ เก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได ้
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 
มาตรฐาน ต 1.1:    ต 1.1 ม. 4-6/4   
มาตรฐาน ต 1.2:    ต 1.2 ม. 4-6/4 
มาตรฐาน ต 3.1:    ต 3.1 ม. 4-6/1  

 

2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
การรู้และเขา้ใจความหมายของคาํศพัท ์ช่วยใหเ้ขา้ใจและพดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน อีกทั้งยงั

เป็นพื้นฐานในการคน้ควา้และเขียนนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 

3.  สาระการเรียนรู้ 
    3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

     1) Language Features and Functions 
          Vocabulary:          clouds (on cloud nine, droplets, float, reflect, shadow, puffy, light, cumulus 

cloud, stratus cloud) 
 Pronunciation:     - 
 Grammar :       - 
 Functions:          describing facts about clouds 
     2) Language Skills 
          Listening:  - 
          Speaking:   พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
          Reading:            อ่านเพื่อบอกขอ้มูลเฉพาะ  
          Writing:           เขียนบทความสั้น ๆ เก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
     3) Culture:           - 
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4. สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
       4.1  ความสามารถในการส่ือสาร   4.2  ความสามารถในการคิด 
       4.3  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

5. คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

       5.1  ใฝ่เรียนรู้        5.2  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 

6. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นนํา 

1. ครูเขียนสาํนวน on cloud nine บนกระดาน จากนั้นครูยกตวัอยา่งประโยค เช่น 
   A:  Was Helen pleased about getting that job? 
   B:   Pleased? She was on cloud nine! 
  ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัเดาความหมายของสาํนวนน้ี ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนและเฉลยคาํตอบ

 วา่ มีความสุขและต่ืนเตน้มาก (to be extremely happy and excited) ครูยกตวัอยา่งเพิม่เติม เช่น 
   I was on cloud nine when I won the lottery.  
 ครูใหน้กัเรียนช่วยกนับอกวา่ สาํนวนน้ีคลา้ยกบัสาํนวนใดของไทย (สวรรคช์ั้น 7) 
2. ครูอธิบายวา่ วนัน้ีนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัเมฆ 
3. หนังสือเรียน หน้า 97 หัวข้อ Curr icular  Cut 1 Ex. 1 นกัเรียนดูภาพท่ีใหม้า จากนั้นครูถาม

 นกัเรียนวา่ What do you know about clouds? ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนมาเขียนบนกระดาน 
 จากนั้นนกัเรียนคิดคาํถาม 2 ขอ้ ท่ีอยากรู้เก่ียวกบัเร่ืองเมฆ 

 
 
I know that there are many types of clouds. 
What are clouds made of? (A cloud is a collection of billion of tiny droplets of water,  
ice crystals or both.) 
Why are they white? (They are white because they reflect the light from the sun.)  

 

ครูอาจใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัช่ือของเมฆประเภทต่าง ๆ หรือเปิดคลิปเก่ียวกบัท่ีมาของช่ือของเมฆ
ประเภทต่าง ๆ จาก www.youtube.com  คลิปช่ือ How did clouds get their names? - Richard 
Hamblyn หรือเขา้ไปท่ี https://www.youtube.com/watch?v=UuW1jhxCgx0  
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 เมฆ คือ กลุ่มของหยดนํ้าเลก็ และ/หรือ ผลึกนํ้าแขง็ ท่ีมองเห็นไดแ้ละลอยอยูใ่นทอ้งฟ้า เมฆเกิดจากการ
ยกตวัของอากาศทาํให้เกิดการกลัน่ตวัของไอนํ้ า หรือการเกาะตวัเป็นผลึกนํ้ าแข็ง เมฆต่างกบัหมอก 
ตรงท่ีหมอกเกิดอยูใ่กลพ้ื้นโลก 
เมฆประเภทต่าง  ๆ
ซีร์รัส (cir rus) เมฆชั้นสูง มีลกัษณะบาง ๆ ละเอียดสีขาวเป็นฝอยหรือปุกปุยคลา้ยขนนก เกิดข้ึนท่ีความ
สูงระหวา่ง 7,500-11,000 เมตร 
ซีร์โรควิมูรัส (cir rocumulus) กอ้นเมฆเลก็ ๆ หรือเมฆสีขาวท่ีแตกเป็นกอ้นเลก็ ๆ มีลกัษณะเรียงเป็น
กลุ่ม และมกัเรียงเป็นแนวเส้น ซ่ึงประกอบดว้ยผลึกนํ้าแขง็ เกิดข้ึนท่ีความสูงกวา่ 7,500 เมตร 
ซีร์โรสเตรตสั (cir rostratus) แผน่เมฆบาง ๆ มีสีขาวหรือสีนํ้าเงินจาง บางคร้ังปกคลุมทัว่ทอ้งฟ้า
เหมือนม่าน อาจมีวงแสงรอบดวงอาทิตยห์รือดวงจนัทร์ ประกอบดว้ยผลึกนํ้าแขง็บาง ๆ 
อัลโตควิมูลัส (altocumulus) เมฆท่ีมีลกัษณะเป็นกอ้น ท่ีความสูง 3,000-7,500 เมตร 
อัลโตสเตรตสั (altostratus) แผน่เมฆหนามีสีเทาหรือสีเทาแกมนํ้าเงิน ก่อตวัอดัแน่นท่ีความสูง 3,000-
7,500 เมตร 
นิมโบสเตรตสั (nimbostratus) เมฆชั้นตํ่า มีลกัษณะเป็นแผน่ชั้นฐานตํ่าใกลพ้ื้นดิน ไม่เป็นระเบียบ
คลา้ยผา้ข้ีร้ิว ทึบแสง เห็นเป็นสีเทา มกัมีสายฝนตกลงมาจากฐานเมฆ 
สเตรตสัควิมูลัส (stratuscumulus) สีเทามีลกัษณะอ่อนนุ่มและนูนออกเป็นสนั เม่ือรวมกนัจะเป็นคล่ืน 
ส่วนมากไม่มีฝน 
สเตรตสั (stratus) เมฆท่ีมีลกัษณะเป็นแผน่ 
ควิมูลัส (cumulus) เมฆท่ีก่อตวัในแนวด่ิงเน่ืองจากการพาความร้อน ฐานเมฆตํ่า และยอดเมฆไม่สูงนกั 
มีลกัษณะเหมือนกลุ่มฝ้ายลอยอยูใ่นอากาศ พบไดป้ระจาํทัว่ไปในเขตร้อน 
ควิมูโลนิมบัส (cumulonimbus) คือ เมฆท่ีมีลกัษณะเป็นกอ้นใหญ่คลา้ยภูเขา ท่ีก่อตวัในแนวตั้ง  
ฐานเมฆมีสีดาํคลา้ยรูปทัง่ เป็นเมฆท่ีทาํใหเ้กิดฝนตกหนกั ลมแรง และเกิดพายฟุ้าคะนอง ส่วนท่ีอยูด่า้น
บนสุดของเมฆอาจมีความสูงถึง 9,000 เมตร 
คาํทีใ่ช้ในการบอกลักษณะของเมฆ 
สเตรตสั (stratus) หรือ สเตรโต (strato-) หมายถึง ลกัษณะเป็นชั้น 
คิวมูลสั (cumulus) หรือ คิวมูโล (cumulo-) หมายถึง ลกัษณะเป็นกอ้นสุมกนั 
ซีร์รัส (cirrus) หรือ ซีร์โร (cirro-) หมายถึง เมฆชั้นสูง 
อลัโต (alto-) หมายถึง เมฆชั้นกลาง 
นิมบสั (nimbus) หรือ นิมโบ (nimbo-) หมายถึง ฝน 

 ทีม่า:  https://th.wikipedia.org/wiki/เมฆ 
            https://escivocab.ipst.ac.th/search 
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ขั้นสอน 
1.  ครูสอนคาํศพัทก่์อนการอ่าน เช่น 
   droplet (n) หยดนํ้า 
   light (adj) เบา 
   light (n)  แสงสวา่ง 
   puffy (adj)  ปุย, ฟูฟ่อง 
2. ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและอ่านบทอ่านในหนงัสือเรียน หนา้ 97 Ex.1 ตามไปดว้ย  เพื่อหาวา่                      

 มีคาํตอบของคาํถามท่ีนกัเรียนคิดไวห้รือไม่ 
3. หนังสือเรียน หน้า 97 หัวข้อ Curr icular  Cut 1 Ex. 2a นกัเรียนฝึกอ่านเพ่ือหาขอ้มูลเฉพาะ  
 ดงัน้ี 

 - อ่านประโยค 1-5 ท่ีกาํหนดให ้และขีดเสน้ใตค้าํสาํคญั  
   - อ่านบทอ่านอยา่งรวดเร็วเพือ่มองหาคาํพอ้งความหมาย (synonym) คาํท่ีมีความหมาย 
      ตรงกนัขา้ม (opposite) หรือการกล่าวซํ้าโดยใชภ้าษาท่ีต่างออกไป (paraphrasing) กบั 
               คาํสาํคญัท่ีขีดเสน้ใตไ้ว ้

- เม่ือพบแลว้ ใหอ่้านเฉพาะประโยคท่ีมีคาํสาํคญัหรืออาจอ่านขอ้ความแวดลอ้มดว้ย ถา้มี
ขอ้มูลเหมือนประโยคท่ีใหม้า ใหเ้ขียน T (true) ถา้ผดิหรือถูกเพียงบางส่วน ใหเ้ขียน F 
(false) แต่ถา้ไม่พบขอ้มูลในบทอ่าน ใหเ้ขียน DS (doesn’t say) 

 เม่ือหมดเวลาท่ีกาํหนด ครูรวบรวมคาํตอบจากนกัเรียนและเฉลยคาํตอบพร้อมกนั 
 
 

1  T 
2  F  (Clouds are light.) 
3  T 
4  F  (Clouds can cover the whole sky.) 
5  DS 

 

2. หนังสือเรียน หน้า 97 หัวข้อ Curr icular  Cut 1 Ex. 2b นกัเรียนช่วยกนับอกความหมายของคาํศพัท์
ท่ีพิมพต์วัหนาในบทอ่าน ครูแนะนาํใหน้กัเรียนเดาความหมายของคาํศพัทท่ี์ไม่รู้จากบริบทท่ี
แวดลอ้มคาํศพัทน์ั้น ๆ ในกรณีท่ีเดาไม่ไดจ้ริง ๆ ใหน้กัเรียนช่วยกนัเปิดพจนานุกรม 
เพื่อหาความหมาย   
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droplets (n) little balls of liquid 
float (v)   be in the air without support 
reflect (v) send back 
shadow (n) a dark area formed when sth is between light and a surface 
puffy (adj) large and fluffy. 

 
4.  หนังสือเรียน หน้า 97 หัวข้อ Curr icular  Cut 1 Ex. 3 นกัเรียนทาํงานคู่ อภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัเมฆ

ตามประเดน็ท่ีกาํหนดให ้เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียนหลาย ๆ คู่ ช่วยกนันาํเสนอขอ้มูล 
 
 

 I learnt that they are made up of billions of droplets of water or ice crystals and 
they move with the wind. If they are white, they reflect light. If they are grey, 
sunlight cannot go through them. There are different types of clouds, such as 
cumulus, which are white and stratus, which are grey. 

 

5. หนังสือเรียน หน้า 97 หัวข้อ Curr icular  Cut 1 Ex. 4 ครูมอบหมายใหน้กัเรียนไปคน้ควา้ขอ้มูล
เก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเร่ืองอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น หิมะ รุ้ง จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ     
เสร็จแลว้เขียนบทความสั้น ๆ มาส่งครูเป็นการบา้น 

 
 

Snow is crystallised water that falls to earth. It is divided into two categories, 
snowflakes and ice crystals. If the temperature is -40 oC, you get ice crystals.  
If the temperature is closer to 0 oC, you get snowflakes. Snow reflects the sun’s 
rays so it becomes colder. As it melts in the spring, rivers and lakes increase in 
size. 

 
6. หนังสือเรียน หน้า 105 หัวข้อ O-Net Practice 1  นกัเรียนทาํ Exs.1-2 เป็นการบา้น 
7. หนังสือเรียน หน้า 28 หัวข้อ Self-Check  นกัเรียนทาํ Ex. 3 ในชั้น แลว้ทาํขอ้ท่ีเหลือเป็นการบา้น  
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1  1  drip  5  bite  9  Adopt 
    2  starving  6  gain  10  explore 

                               3  increases  7  works  
   4  sinks  8  remove 
2  1  work  5  is John doing 8   will clean up 
    2  is playing  6  melts  9   touch 
    3  go  7  eat  10  don’t need 
    4  will go 
3  1  b  2  a  3  b   4  a   5  b 
4  1  Yes, it is.  3  You won’t believe this. 
    2  I feel terrible. 4  Is that true? 
5  a) 1  F      2  T   3 T   4  F 
    b) (Suggested Answer Key) 

Dear Sam, 
Hi, how are you? 
I’m getting ready to go to university next month. I’m really looking 
forward to it. I’m going to study Engineering and I’m sure that one day I’ll 
be an engineer. I hope I’ll build fantastic bridges and buildings. Of course 
I hope I’ll travel all over the world for my job too. What are your plans for 
the future? Write soon.  
Paul 

 
ขั้นสรุป 

นกัเรียนสรุปความรู้และคาํศพัทท่ี์ไดจ้ากเร่ือง On Cloud Nine 
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7. การวดัและประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่าน 
(ต 1.1 ม. 4-6/4) 

หนงัสือเรียน หนา้ 101 Ex. 2  ร้อยละ 60 

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

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้

ประเมินการเขียนบทความสั้น ๆ เก่ียวกบั
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (ต 3.1 ม. 4-6/1) 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้

สงัเกตพฤติกรรมบ่งช้ีดา้นใฝ่เรียนรู้และ 
มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น 

 
8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

8.1  หนงัสือเรียน Upload 5 ม. 5 
8.2  แบบฝึกหดั Upload 5 ม. 5 
8.3  Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด  Upload 5 ม. 5 

 
 


