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ขอบข่ายเน้ือหาสาระ 

รายวิชา 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง   0-2-1  (Real Life English) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการ ปฏิบตัิงาน 

2. สามารถฟ้ง-ดู พูด อ่านและเชียนภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการ ปฏิบตัิงาน 

3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษใน ชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟ้ง-ดูภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน  

2. สนทนาโตต้อบตามสถานการถnนชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน  

3. อ่านขอ้ความ ก าหนดการ และป้ายประกาศภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและ ในการปฏิบตัิงาน 

      4. กรอกแบบฟอร์มที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน  

     5. เชียนชอ้ความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบตัิงาน  

     6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการ ปฏิบตัิงาน 

ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบตัิเก่ียวกบัการฟ้ง-ดู พูด อ่านและเชียนภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและใน การปฏิบตัิงาน ค าศพัท ์ส านวน

ภาษาที่ใชบ้่อย ๆ การสนทนาเก่ียวกบัครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ต าแหน่งที่ตั้ง 

การเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบติังาน การสนทนาทางโทรศพัท ์การอ่านขอ้ความ ก าหนดการ ป้ายประกาศ การ
กรอกแบบฟอร์ม การเชียนชอ้ความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม 

ของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

การจดัการเรียนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง ก าหนดให้ใช้เวลาเรียน 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ รวมเวลา
เรียนตลอดภาคเรียน 18 สัปดาห์ จ านวน 36 ชัว่โมง  

 



หน่วยการเรียนรู้ 

20000-1201  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง     (Real Life English) 

 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ช่ัวโมง) 

1 Personal Information 6 

2 Directions and Locations 6 

3 Signs and Notices 6 

4 On the Phone 6 

5 Instructions 6 

6 E-messages 6 

รวมตลอดภาคเรียน 36 

1. ประเภทของโครงงานหรือโครงการ (Project) ที่ไดจ้ากกิจกรรมการเรียนการสอน 

• โครงงานประเภททฤษฎี (Theory Project) 

2. รูปแบบแผนการจดัการเรียนรู้ 
• 2.2 แบบโครงงานเป็นฐานเฉพาะบางหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชา 

      3. รายละเอียดแผนการจดัการเรียนรู้   

•  3.1 หน่วยการเรียนที่เป็นพ้ืนฐานหรือเก่ียวขอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน คือ 
          หน่วยที่ 5    สอนสัปดาห์ที่ 13 และสัปดาห์ที่ 15 

     4.   ผลส าเร็จของโครงการ/โครงงาน (ขึ้นกบัรูปแบบ PjBL) 

 •  ผลงาน คือ ช้ินงาน (Project) และหรือ ..............................   

•  ผลงาน คือ กระบวนการ (Process) ……………………………… 

 
 



หน่วยการเรียนรู้และรายการสอน สมรรถนะประจ าหน่วยและ จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

หน่วยที่ 5 Instructions  6 
1. Office Equipment 
1.1 Types of office equipment 
1.2 Vocabulary of office 
equipment 
2. Instructions 
2.1 Manuals 
2.2 How to use a photocopier 
2.3 Imperative sentences 
2.4 Sequencing words 

สมรรถนะประจ าหน่วย 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษา องักฤษเร่ือง
อุปกรณ์ส านกังานและ ขั้นตอนการใช ้
2.ใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารเก่ียวกบั อุปกรณ์
ส านกังานและขั้นตอนการใช ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. จุดประสงค์ทั่วไป 
     1.1 มีความรู้ ความเชา้ใจเก่ียวกบั การใช้ภาษาองักฤษ
เร่ืองอุปกรณ์ ส านกังานและขั้นตอนใช ้
    1.2 สามารถใชค้ าศพัท ์ส านวนในการ สนทนา
โตต้อบเก่ียวกบัอุปกรณ์ ส านกังานและขั้นตอนการใช้ 
   1.3 มีมารยาทในการส่ือสารตามวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษา 
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   2.1 บอกซ่ือและประเภทของอุปกรณ์ ส านกังานได ้
   2.2 อ่านคู่มีอการใชอุ้ปกรณ์ส านกังาน และตอบ
ค าถามได ้
   2.3 อธิบายขั้นตอนการใชอุ้ปกรณ์ ส านกังานโดยใช้ 
Imperative Sentences ได ้
   2.4 เลือกใช ้Sequencing words ในการเรียงล าดบั
ขั้นตอนการใช ้อุปกรณ์ส านกังานได ้
  2.5 สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัอุปกรณ์ ส านกังานและ
ขั้นตอนการใชไ้ด ้

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยที่  5          จ านวน 6 ช่ัวโมง                สัปดาห์ที่  13 -15 

ช่ือวิชา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง                  ( RealLife English) 

ช่ือหน่วย Instructions 

ช่ือเร่ือง   Instructions 

1. สาระส าคัญ 

        ในการปฏิบติังานภายในส านกังานหรือสถานประกอบการ โดยทัว่ไปมกัจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง ของอุปกรณ์
ส านักงาน (Office Equipment) ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์
เคร่ืองใข้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมักจะมีคู่มีอการใช้งานมาให้ผูใ้ช้ด้วย จึง มีความจ าเป็นที่ต้องรู้ค าศัพท์ที่
เก่ียวขอ้งกบั รวมทั้งส านวนภาษาที่ใขใ้นการอธิบายขั้นตอนการใช ้อุปกรณ์เหล่านั้น 

 2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

 2.1  แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเร่ืองอุปกรณ์ส านกังานและขั้นตอนการใช ้
  2.2  ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารตามหลกัการใชภ้าษาเก่ียวกบัอุปกรณ์ส านกังานและขั้นตอนการใช้ 

 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 3.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
 3.1.1  มีความรู้ ความเชา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์ส านกังานและขั้นตอนการใช้ 
 3.1.2  สามารถใชค้ าศพัท ์ส านวนในการสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัอุปกรณ์ส านกังานและขั้นตอน
การใช้ 
 3.1.3  มีมารยาทในการส่ือสารตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

 3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 3.2.1  บอกช่ือและประเภทของอุปกรณ์ส านกังานได ้
 3.2.2  อ่านคู่มือการใชอุ้ปกรณ์ส านกังานและตอบค าถามได ้

 3.2.3 อธิบายขั้นตอนการใชอุ้ปกรณ์ส านกังานโดยใช้ Imperative sentences ได ้
 3.2.4 เลือกใช ้Sequencing words ในการเรียงล าดบัขั้นตอนการใชอุ้ปกรณ์ส านกังานได ้
 3.2.5 สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัอุปกรณ์ส านกังานและขั้นตอนการใชไ้ด ้

 



  4. สาระการเรียนรู้ 

 1.1 Office Equipment 
 1.1.1 Types of office equipment 
 1.1.2 Vocabulary of office equipment 
 1.2 Instructions 
 1.2.1 Manuals 
 1.2.2 How to use a photocopier 
 1.2.3 Imperative sentences 
 1.2.4 Sequencing Words 

  5. กิจกรรมการเรียนรู้  

 สัปดาห์ที่ 13   
 5.1 ครูแจง้วตัถุประสงคแ์ละหัวขอ้การเรียนรู้ประจ าหน่วย/ประจ าสัปดาห์ 
 5.2 ครูน าสนทนาเร่ือง Office Equipment (อุปกรณ์ส านกังาน) ดว้ยค าถาม “เมื่อนกัเรียน ไดยิ้นค าว่า 
อุปกรณ์ส านกังาน นกัเรียนนึกถึงอะไร?” 
 5.3 นกัเรียนท ากิจกรรมตาม ใบกิจกรรมที่ 5.1 เร่ือง Office Equipment โดยใชส่ื้อ กิจกรรม 5.1 Office 
Equipment 
 5.4 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ  ละ 3 - 4 คน ให้หาค าศพัท์เพ่ิมเติมจากขอ้ 5.3 ดว้ย Online dictionary 
จากโทรศพัทม์ือถือ และจดบนัทึกพร้อมแกการอ่านออกเสียงค าศพัทท์ี่ได้ 
 5.5 นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอค าศพัทห์นา้ขั้นเรียน ดว้ยการอ่านน าแต่ละค าศพัท ์ให้ เพ่ือน ๆ อ่าน
ตาม 
 5.6 นกัเรียนท ากิจกรรมตาม ใบกิจกรรมที่ 5.2 เร่ือง Unscramble words โดยใชส่ื้อ กิจกรรม 5.2 
Unscrambled words 
 5.7  ครูอธิบายเพ่ิมเติมเร่ืองประเภทของอุปกรณ์ส านกังาน (Types of office equipment) โดยทัว่ไป
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ Electrical/Electronic equipment (อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์)  เช่น fax 
machines, computers, photocopiers เป็นตน้ และ Office stationery (อุปกรณ์เคร่ืองเขียน) เซ่น hole puncher, 
stapler, marker เป็นตน้ 

  5.8 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนประจ าสัปดาห์ 

 

 



สัปดาห์ที่ 14 

  5.9 ครูทบทวนบทเรียนเก่ียวกบัค าศพัท ์Office Equipment 

  5.10 ครูแจง้วตัถุประสงคแ์ละหัวขอ้การเรียนรู้ประจ าสัปดาห์ 

  5.11 ครูอธิบาย เร่ือง Imperative verbs ดว้ยส่ือน าเสนอ เร่ือง How to use a photocopier 

  5.12 นกัเรียนท ากิจกรรมตาม ใบกิจกรรมที่ 5.3 เร่ือง Enjoy making copies โดยใชส่ื้อ กิจกรรม 5.3 
Enjoy making copies 

  5.13 ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมตาม ใบกิจกรรมที่ 5.4 เร่ือง Funny verbs โดยใชส่ื้อ กิจกรรม 5.4 Funny 
verbs 

  5.14 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนประจ าสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 15 

  5.15 ครูทบทวนบทเรียนเก่ียวกบั Imperative verbs 

  5.16 ครูแจง้วตัถุประสงคแ์ละหัวขอ้การเรียนรู้ประจ าสัปดาห์ 

  5.17 ครูอธิบาย เร่ือง Sequencing words ดว้ยส่ือน าเสนอเร่ือง How to use a photocopier 

  5.18 นกัเรียนท ากิจกรรมตาม ใบกิจกรรมที่ 5.5 เร่ือง Let’s do ordering โดยใชส่ื้อ กิจกรรม 5.5 Let’s 
do ordering 

  5.19 นกัเรียนคดัลอกประโยคขั้นตอนการใชเ้คร่ืองถ่ายเอกสาร (How to use a photocopier) จากส่ือ
กิจกรรม 5.5 Let’s do ordering 

  5.20 ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ3 คน เขียนขั้นตอนการใชง้าน (Instrutions) ของอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ในชีวิตประจ าวนั  1 อยา่ง โดยให้เขียนประโยคและแปลความหมายพร้อมแสดงรูปภาพประกอบ ขั้นตอน
การใชง้าน โดยใชค้วามรู้เร่ือง Imperative verbs และ Sequencing words  

  5.21 ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่ม น าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 



  5.22 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนประจ าสัปดาห์/ประจ าหน่วย 

  5.23 นกัเรียนท าแบบทดสอบประจ าหน่วย  

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

 6.1 เอกสาร/หนงัสือ/ต ารา 

  6.1.1 หนงัสือเรียนภาษาองักฤษในชีวิตจริงนบัความรู้/เอกสารประกอบการเรียนที่มีเน้ือหา
เก่ียวขอ้งกบัเร่ือง Office Equipment, Manual, Instructions 

  6.1.2 หนงัสือเรียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบตัิงาน และ
ภาษาองักฤษสถานประกอบการ 

 6.2 โทรศพัทม์ือถือ 

 6.3 คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 

 6.4 เคร่ืองฉายภาพ (Projector) พร้อมจอ 

 6.5 ใบกิจกรรม 

  6.5.1 ใบกิจกรรมที่ 5.1 เร่ือง Office Equipment 

  6.5.2 ใบกิจกรรมที่ 5.2 เร่ือง Unscramble words 

  6.5.3 ใบกิจกรรมที่ 5.3 เร่ือง Enjoy making copies 

  6.5.4 ใบกิจกรรมที่ 5.4 เร่ือง Funny verbs 

  6.5.5 ใบกิจกรรมที่ 5.5 เร่ือง Let’s do ordering 

 6.6 ส่ือโสตทศัน์ 

  6.6.1 วีดีทศัน์ (ครูผูส้อนสามารถคน้หาเพ่ิมเติมในเร่ืองที่เก่ียวขอ้ง) 



  6.1.2 ส่ือ Active learning 

   1) กิจกรรม 5.1 Office Equipment 

   2) กิจกรรม 5.2 Unscramble words 

   3) กิจกรรม 5.3 Enjoy making copies 

   4) กิจกรรม 5.4 Funny verbs 

    5) กิจกรรม 5.5 Let’s do ordering 

7. หลักฐานการเรียนรู้ 

 7.1 ผลคะแนนทดสอบ 

 7.2 ผลงานของนกัเรียน 

 7.3 ผลการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

  8.1 เคร่ืองมือประเมิน 

   8.1.1 แบบทดสอบประจ าหน่วย 

   8.1.2 แบบประเมินงานของนกัเรียน 

   8.1.3 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

  8.2 เกณฑก์ารประเมิน 

   8.2.1 แบบทดสอบ 

    9-10 คะแนน  ดีมาก   7-8    คะแนน   ดี 



 

   5-6   คะแนน   พอใช้    นอ้ยกว่า5    คะแนน   ควรปรับปรุง 
   

   8.2.2 การประเมินใบกิจกรรม/งานของนกัเรียน 

   9-10 คะแนน  ดีมาก   7-8 คะแนน  ดี 

   5-6 คะแนน  พอใช้   นอ้ยกว่า 5   คะแนน ควรปรับปรุง 

   8.2.3 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  

   9-10 คะแนน  ดีมาก   7-8 คะแนน  ดี 

   5-6 คะแนน  พอใช้   นอ้ยกว่า 5 คะแนน ควรปรับปรุง 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ใบกิจกรรมที่  5.1 หน่วยที่  5 

  2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  สอนคร้ังที่ 1 

  ช่ือหน่วย Instructions  รวมเวลา 2 ช่ัวโมง 

 ช่ือกิจกรรม Office Equipment  เวลา 20 นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. จบัคู่ค  าศพัทเ์ก่ียวกบั Office Equipment กบัรูปภาพไดถู้กตอ้ง 
2. อ่านออกเสียงค าศพัทเ์ก่ียวกบั Office Equipment ได ้
3. บอกความหมายของค าศพัทเ์ก่ียวกบั Office Equipment ได ้

เคร่ืองมือ วัสดุ อปุกรณ์ 

1. ใบกิจกรรมที่ 5.1 เร่ือง Office Equipment 
2. ส่ือกิจกรรม 5.1 Office Equipment 
3. คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 
4. เคร่ืองฉายภาพ (Projector) พร้อมจอ 

ล าดับกิจกรรม 

1. นกัเรียนศึกษาใบกิจกรรมที่ 5.1 เร่ือง Office Equipment 
2. ครูใชส่ื้อกิจกรรม 5.1 Office Equipment น าเสนอรูปภาพ Office Equipment 
3. นกัเรียนเลือกค าศพัทท์ี่ตรงกบัรูปภาพ (จ านวน 15 ภาพ) ถา้นกัเรียนเลือกค าศพัทท์ี่ 

ถูกตอ้งจะปรากฏรูปเคร่ืองหมายถูก ( ) พร้อมมีเสียงค าอ่านของค าศพัทน์ั้น แต่ถา้เลือกค าศพัท ์
ที่ผิดจะปรากฏรูปเคร่ืองหมายกากบาท (X) พร้อมเสียง 

4. ในแต่ละขอ้ นกัเรียนฝึกกออกเสียง และครูอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัค าศพัท ์เช่น The 
photocopier is used to make copies of the documents. The paper clip is on the desk. เป็นตน้ 
(หมายเหตุ: ครูสามารถให้นกัเรียนท ากิจกรรมซ ้าไดต้ามความเหมาะสม) 

การประเมินผล 

ประเมินจากการตอบค าถาม และการออกเสียงค าศพัทข์องนกัเรียน 

 



ใบกิจกรรมที่ 5.2 หน่วยที่ 5 

20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง สอนคร้ังที่ 1 

ช่ือหน่วย Instructions รวมเวลา 2 ช่ัวโมง 

ช่ือกิจกรรม Unscramble words เวลา 15 นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

สะกดค าศพัทเ์ก่ียวกบั Office Equipment ไดถู้กตอ้ง 

เคร่ืองมือ วัสดุ อปุกรณ์ 

1. ใบกิจกรรมที่ 5.2 เร่ือง Unscramble words 

2. ส่ือกิจกรรม 5.2 Unscramble words 

3. คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 

4. เคร่ืองฉายภาพ (Projector) พร้อมจอ 

ล าดับกิจกรรม 

1. นกัเรียนศึกษาใบกิจกรรมที่ 5.2 เร่ือง Unscramble words 

2. นกัเรียนแต่ละคนเรียงตวัอกัษรให้เป็นค าศพัท์เก่ียวกบั Office Equipment  

3. ครูใชส่ื้อกิจกรรม 5.2 Unscramble words เพื่อเฉลยค าตอบร่วมกบันกัเรียน 

4. นกัเรียนแลกกนัตรวจค าตอบ และบอกคะแนนที่ได ้

5. นกัเรียนออกเสียงพร้อมบอกความหมายของค าศพัทแ์ต่ละค า 

การประเมินผล 

ประเมินจากการตอบค าถาม การออกเสียงและบอกความหมายค าศพัทข์องนกัเรียน 

 

 

 



กิจกรรมที 5.2 

Unscramble words 

Rearrange the mixed-up letters to make words about office equipment. 

1. inredblspci 

2. matspdpa 

3. vploerrcimo 

4. clpienperashner 

5. leohcpuernh 

6. twehibdaor 

7. elonephte 

8. patslre 

9. xfacinhmae 

10. oopoeirhtcp 

11. loraalccut 

12. oentdpa 

13. raerkm 

14. brerub spamt 

15. cppaerlcip 

 

 

 

 



ใบกิจกรรมที่ 5.3 หน่วยที่ 5 

 20000 - 1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  สอนคร้ังที่  2 

 ช่ือหน่วย Instructions  รวมเวลา 2 ช่ัวโมง 

 ช่ือกิจกรรม Enjoy making copies  เวลา 15 นาที 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. อ่านออกเสียงประโยคบอกขั้นตอนการใชเ้คร่ืองถ่ายเอกสารได ้

2. บอกลกัษณะของรูปประโยค Imperative sentences ได ้

3. ระบุ Imperative verbs ในประโยคได ้

เคร่ืองมือ วัสดุ อปุกรณ์ 

1. ใบกิจกรรมที่ 5.3 เร่ือง Enjoy making copies 

2. ส่ือกิจกรรม 5.3 Enjoy making copies 

3. คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 

ล าดับกิจกรรม 

1. นกัเรียนศึกษาใบท ากิจกรรมที่ 5.3 เร่ือง Enjoy making copies 

2. ครูใชส่ื้อกิจกรรม 5.3 Enjoy making copies น าเสนอรูปภาพขั้นตอนการใชเ้คร่ือง ถ่ายเอกสาร (Plow 
to use a photocopier) 

3. นกัเรียนเลือก Imperative verb ที่ตรงกบัประโยคและรูปภาพ (จ านวน 5 ภาพ) ถา้ นกัเรียนเลือก 
Imperative verb ถูกตอ้ง จะปรากฏรูปดาวพร้อมเสียงพูดประโยคนั้น แต่ถา้เสือก ผิด จะปรากฏค าว่า “No, Sorry” 
พร้อมเสียงพูด 

4. นกัเรียน‘ผิกออกเสียงประโยคในแต่ละขอ้ และช่วยกนับอกความหมายแต่ละประโยค 

5. ครูอธิบายหลกัการใช ้Imperative verbs เพ่ิมเติม 

การประเมินผล 

ประเมินจากการตอบค าถาม การออกเสียงและบอกความหมายประโยคของนกัเรียน 



ใบกิจกรรมที่ 5.4 หน่วยที่ 5 

 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  สอนคร้ังที่ 3 

 ช่ือหน่วย Instructions  รวมเวลา 2 ช่ัวโมง 

 ช่ือกิจกรรม Funny verbs  เวลา 15 นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อ่านออกเสียงค ากริยา (Verbs) ที่ก  าหนดได ้

2. ระบุค าที่เป็นค ากริยา (Verbs) ได ้

3. บอกความหมายของค ากริยา (Verbs) ได ้

เคร่ืองมือ วัสดุ อปุกรณ์ 

1. ใบกิจกรรมที่ 5.4 เร่ือง Funny verbs 

2. ส่ือกิจกรรม 5.4 Funny verbs 

3. คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 

4. เคร่ืองฉายภาพ (Projector) พร้อมจอ 

ล าดับกิจกรรม 

1. นกัเรียนศึกษาใบกิจกรรมที่ 5.4 เร่ือง Funny verbs 

2. ครูใชส่ื้อกิจกรรม 5.4 Funny verbs 

3. นกัเรียนเลือกค าที่เป็น Verbs จ านวน 10 ขอ้ แต่ละชอ้มี 3 ตวัเลือก ซ่ึงมีทั้ง Verb, Adjective, Noun, 
Adverb และ Preposition ถา้นกัเรียนเลือกถูกตอ้ง จะมีเลืยงพูด Verb ตวันั้น แต่ถา้เลือกผิด จะไม่มีเลืยงพูด Verb 
ตวันั้น 

4. นกัเรียน‘ผิกออกเสียงและบอกความหมายของ Verb ในแต่ละขอ้ 

5. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเร่ือง Noun, Adjective, Adverb และ Preposition 

การประเมินผล 

ประเมินจากการตอบค าถาม การออกเสียงและบอกความหมายประโยคของนกัเรียน 



ใบกิจกรรมที่ 5.5 หน่วยที่ 5 
 20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  สอนคร้ังที่ 3 
 ช่ือหน่วย Instructions  รวมเวลา 2 ช่ัวโมง 

 ช่ือกิจกรรม Let’s do ordering  เวลา 15 นาที 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ระบุค าที่เป็น Sequencing words ได ้

2. อ่านออกเสียงประโยคที่ใช้ Sequencing words ได ้

เคร่ืองมือ วัสดุ อปุกรณ์ 

1. ใบกิจกรรมที่ 5.5 เร่ือง Let’s do ordering 

2. ส่ือกิจกรรม 5.5 Let’s do ordering 

3. คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต 

ล าดับกิจกรรม 

1. นกัเรียนศึกษาใบกิจกรรมที่ 5.5 เร่ือง Let’s do ordering 

2. ครูใชส่ื้อกิจกรรม 5.5 Let’s do ordering น าเสนอรูปภาพขั้นตอนการใชเ้คร่ืองถ่าย เอกสาร (How to 
use a photocopier) 

3. นกัเรียนเลือก Sequencing words ที่ตรงกบัประโยคและรูปภาพ (จ านวน 5 ภาพ) ถา้นกัเรียนเลือก
ถูกตอ้ง จะปรากฏรูปดาว พร้อมเสียงพูดประโยคนั้น แต่ถา้เลือกผิด จะปรากฏ ค าว่า “No, Sorry” พร้อมเสียงพูด 

4. นกัเรียนฝึกออกเสียงประโยคที่ใช ้Sequencing words แต่ละขอ้ และช่วยกนับอก ความหมายแต่ละ
ประโยค 

5. ครูอธิบายหลกัการใช ้Sequencing words เพ่ิมเติม 

การประเมินผล 

ประเมินจากการตอบค าถาม การออกเสียงและบอกความหมายประโยคของนกัเรียน 

 



แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 หน่วยที่ 5 Instructions 

Choose the best answer. 

What is this equipment? 

1.  
a. Glue          b. binder clip   c. calculator   d. hole puncher 
 

2.   
 

a. stapler         b. paper clip   c.  whiteboard  d. pencil sharpener 

3.  
 

a. calculator        b. binder clip  c. hole puncher d. paper clip 

4.  
 
a. paper clip         b. telephone                     c. whiteboard           d. hole puncher 



5.  
 
       a. stapler            b. marker  c. calculator   d. machine 

6.  
      a. marker               b. paper clip  c. stamp pad   d. notepad  
 
7. “ Then, lift the cover” 
   “Which word is the imperative verb in the sentence. 

a. Then    b. lift    c. the    d. cover 
8. Which one is the instruction sentence? 

a. I am studying. 
b. Pressing the button. 
c. They are cooking noodles. 
d. Press the copy button. 

9. ………………………………… the number of copies. 
a. stir     b. Select 
c. Press    d. Place 

10. …………………………., turn on the photocopier. 
          

a. What     b. After 
b. First     d. Lift 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ  

หน่วยที่ 5 Instructions 

1.c   2.d  3.b  4.d  5.a 

6.a  7.b  8.d  9.b  10.C 


