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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

1 At Work, at Play 
 

เวลาเรียน 14 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 

1 สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น

อย่างมีเหตุผล 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.1 ม. 2/2 อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
 ต 1.1 ม. 2/4 เลือกหวัขอ้เร่ือง ใจความสาํคญั บอกรายละเอียดสนบัสนุน (supporting detail) และ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่านพร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง    
ง่าย ๆ ประกอบ 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคดิเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.2 ม. 2/1 สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั และสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนัอยา่งเหมาะสม 
 ต 1.2 ม. 2/2 ใชค้าํขอร้อง ใหค้าํแนะนาํ คาํช้ีแจง และคาํอธิบายตามสถานการณ์  
 ต 1.2 ม. 2/4 พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง

หรืออ่านอยา่งเหมาะสม 
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆโดยการพูด

และการเขียน 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.3 ม. 2/1 พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจาํวนั ประสบการณ์ และข่าว/ 

เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสงัคม 
 ต 1.3 ม. 2/2 พดูและเขียนสรุปใจความสาํคญั/แก่นสาระ หวัขอ้เร่ือง (topic) ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์

เร่ือง/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสงัคม 
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สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้          

ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 2.1 ม. 2/1 ใชภ้าษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสงัคมและ 

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา   
 ต 2.1 ม. 2/3 เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา

กับภาษาและวฒันธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 2.2 ม. 2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยค

ชนิดต่าง ๆ และการลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 4.1 ม. 2/1 ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 

สถานศึกษา และชุมชน 
 
2 สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การเรียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีศึกษา จะช่วยใหส้ามารถนาํคาํศพัท ์ประโยคต่าง ๆ ไปใชใ้น
การพดู/เขียนส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนมีความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   

 
3 สาระการเรียนรู้ 

3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
1) Language Features and Functions 

Vocabulary: Jobs (fashion designer, nurse, secretary, dentist, pilot, police officer, 
hairdresser, shop assistant) 

                      Job qualities (sociable, creative, caring, intelligent, calm, cheerful, 
patient, fit, organised, brave) 



 
 

16 

 Verbs (adopt, last, play against, team, competition, match, field, 
championship, get up, make, play, celebrate, help, visit, stay, relax, 
broaden, survive) 

 Nouns (amusement park, rides, attractions, ghost train, experience, 
buddy, wildlife project, contraction, punctuation, capital letters, 
opportunity, advantage, race, hub, investor, infrastructure, cooperation, 
industry) 

 Adjectives (rare, brave, professional, diamond-shaped, available, 
multilingual, fluent, beneficial) 

 Adverb (peacefully) 
 Phrases ((be) crazy about, all year round) 
 Making suggestion (Why don’t we …?, How about …?, Do you fancy 

…?, Let’s …, What do you think …?)  
 Agreeing (Yes, that’s a good idea., That sounds great., I’d like that.,   

Why not?) 
 Disagreeing (I don’t think so., No, I don’t feel like it., That’s not a good 

idea., I’d rather not.) 
Grammar : Present simple & Present continuous 
 Adverbs of frequency  
 -ing form & to-infinitive 
Functions: Describing character 
 Fashion designers need to be intelligent, creative and organised. 
 Talking about daily routines 
 I get up early, have a shower and get dressed. 
 Talking about free-time activities 
 I watch some TV programmes or listen to music.  
 Talking about a leisure park 
 I’d like to see all the animals and go on the rides there.  
 Making suggestions 
 Why don’t we go bowling instead? 
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 Describing sports teenagers play 
 Basketball is one of the most popular sports in Thailand and many 

teenagers are crazy about it. 
 Describing a typical weekend 
 I have a dance lesson. After that I help my mum around the house and 

then we have lunch. 
 Discussing language that we should learn 
 I think we should learn Mandarin because there are lots of Chinese 

companies in Asia. 
Pronunciation: /s/, /z/, /Iz/ 
 walks, eats, tidies, reads, watches, finishes 
 /eI/ 
 playing, sailing, painting, Friday 

2) Language Skills 
Listening: ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ, ฟังเพื่อจบัใจความสาํคญั 
Speaking: สมัภาษณ์เก่ียวกบัอาชีพของสมาชิกในครอบครัว, 
 สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลของบุคคลอ่ืน, 
 เปรียบเทียบ Safari และ Leisure Park ในประเทศไทยกบัเร่ืองท่ีอ่าน, 
 พดูใหค้าํแนะนาํ ตอบรับและปฏิเสธคาํแนะนาํ,  
 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัภาษาท่ีนกัเรียนไทยควรเรียนรู้ 
Reading: อ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
Writing: เขียนบรรยายคุณสมบติัท่ีจาํเป็นของอาชีพต่าง ๆ, เขียนบทสมัภาษณ์

เก่ียวกบัอาชีพของบุคคลในครอบครัว, เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง,   
เขียนโฆษณา, แต่งบทสนทนาตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด,  

 เขียนเก่ียวกบักีฬาท่ีวยัรุ่นไทยนิยมเล่น, เขียน blog เก่ียวกบัวนัหยดุ         
สุดสปัดาห์, เขียนสรุปผลการอภิปรายในประเดน็ท่ีกาํหนด 

3) Cultures กีฬาในทอ้งถ่ิน 
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4 สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการส่ือสาร 
2) ความสามารถในการคิด 

 
5 คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้ 
2) มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 
6 ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

1) เขียนบทสมัภาษณ์เก่ียวกบัอาชีพของบุคคลในครอบครัว 
2) ช้ินงานโฆษณา 
3) อ่านออกเสียงบทสนทนา 
4) แต่งบทสนทนาตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด 
5) พดูสนทนาใหค้าํแนะนาํตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด 
6) เขียนเรียงความเก่ียวกบักีฬาท่ีวยัรุ่นไทยนิยมเล่น 
7) เขียน blog เก่ียวกบัวนัหยดุสุดสปัดาห์ 
8) เขียนสรุปผลการอภิปรายในประเดน็ท่ีกาํหนด 

 
7 การวดัและการประเมินผล 

7.1 การประเมินก่อนเรียน 
7.2 การประเมินระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
7.3 การประเมินหลงัเรียน 
7.4 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  
- บอกรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านและฟัง และแสดงความคิดเห็นได ้ 
- สมัภาษณ์และเขียนบทสมัภาษณ์เก่ียวกบัอาชีพของบุคคลในครอบครัวได ้ 
- เขียนบรรยายคุณสมบติัท่ีจาํเป็นของอาชีพต่าง ๆ ได ้ 

 
1.  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น

อย่างมีเหตุผล 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.1 ม. 2/4 เลือกหวัขอ้เร่ือง ใจความสาํคญั บอกรายละเอียดสนบัสนุน (supporting detail) และ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่านพร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง    
ง่าย ๆ ประกอบ 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคดิเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.2 ม. 2/1 สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั และสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนัอยา่งเหมาะสม  
 ต 1.2 ม. 2/4 พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง

หรืออ่านอยา่งเหมาะสม 
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆโดยการพูด

และการเขียน 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.3 ม. 2/1 พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจาํวนั ประสบการณ์ และข่าว/ 

เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสงัคม 

 Reading 1a & Vocabulary 1a 

2 ช่ัวโมง 
 

1   
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สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 2.1 ม. 2/1 ใชภ้าษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสงัคมและ 

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา   
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 4.1 ม. 2/1 ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 

สถานศึกษา และชุมชน 
 

2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
การจบัใจความสาํคญัและรายละเอียดของขอ้มูลท่ีอ่านและฟังเป็นความสามารถท่ีสาํคญัประการ

หน่ึงของทกัษะการรับสาร ซ่ึงจะนาํไปสู่การสรุปสารท่ีรับได ้นอกจากน้ีการมีความรู้เก่ียวกบัคาํศพัทแ์ละ
ประโยคต่าง ๆ ตามเน้ือหา จะช่วยใหส้ามารถนาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชใ้นการพดู/เขียนส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ตลอดจนมีความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   

 
3.  สาระการเรียนรู้ 

3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
1) Language Features and Functions 

Vocabulary: Jobs (fashion designer, nurse, secretary, dentist, pilot, police officer, 
hairdresser, shop assistant) 

                      Job qualities (sociable, creative, caring, intelligent, calm, cheerful, 
patient, fit, organised, brave) 

Functions: Describing character 
 Fashion designers need to be intelligent, creative and organised. 
 Talking about daily routines 
 I get up early, have a shower and get dressed. 
 Talking about free-time activities 
 I watch some TV programmes or listen to music.  
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2) Language Skills 
Listening: ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
Speaking: สมัภาษณ์เก่ียวกบัอาชีพของบุคคลในครอบครัว 
Reading: อ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
Writing: เขียนบรรยายคุณสมบติัท่ีจาํเป็นของอาชีพต่าง ๆ,  
 เขียนบทสมัภาษณ์เก่ียวกบัอาชีพของบุคคลในครอบครัว 
 

4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการส่ือสาร 
2) ความสามารถในการคิด 

 
5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้ 
2) มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ัวโมงท่ี 1 

  

ขั้น Warm up 
1. นกัเรียนอ่านช่ือหน่วยการเรียนรู้ (At work, at Play) ในหนงัสือเรียน หนา้ 9 แลว้ร่วมกนัแสดงความ

คิดเห็นวา่น่าจะเก่ียวขอ้งกบัอะไร  
2. Find the page Number  for  หน้า 9 ครูอธิบายคาํวา่ blog  

blog (n) = a web page containing information or opinions from a particular person or 
about a particular subject, to which new information is added regularly 
(also web log) (เวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการบนัทึกขอ้มูลส่วนตวั ซ่ึงอาจจะเป็น
ขอ้ความ ความคิดเห็น รูปภาพ ซ่ึงบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้มาเยีย่มชม 
ตลอดจนใส่ความคิดเห็นต่อเจา้ของบนัทึกได)้ 

จากนั้นใหน้กัเรียนหาวา่ภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้ง 3 คาํน้ีอยูใ่นหนงัสือเรียนหนา้ใด เม่ือหาพบแลว้         
ครูถามคาํถามเพ่ือสนทนากบันกัเรียน 
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a blog entry (p. 17) 
Do you write/read a blog? If yes, what’s it called? What’s it about? 
If no, would you like to? Why (not)? 
a song (p. 20) 
Do you like listening to music? What’s your favourite song?  
What’s your favourite kind of music? 
a joke (p. 20) 
Do you know any English jokes?  
Do you think English jokes are funny? Why (not)? 

 
ขั้น Pre-reading 
1. หนังสือเรียน หน้า 9 Ex. 1 ครูเขียนหวัขอ้ Daily routines และ Free-time activities บนกระดาน แลว้

ใหน้กัเรียนอ่านกิจกรรมท่ีอยูใ่ตภ้าพ 1-12 และช่วยกนัระบุวา่แต่ละกิจกรรมอยูใ่ตห้วัขอ้ใด ครูเขียน
คาํตอบของนกัเรียนบนกระดาน จากนั้นเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังเพื่อตรวจคาํตอบ 
  
 

Daily routine:  get up early, eat breakfast, catch the bus to school,  
do homework, have lessons, go to bed 
Free-time activities:  watch TV, chat on the phone, hang out with friends,  
play arcade games, surf the Net, play sport 

 
จากนั้นครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฝึกออกเสียงตามพร้อมกนัและทีละคน เสร็จแลว้ช่วยกนับอก
ความหมายโดยเดาความหมายจากภาพ  

2. หนังสือเรียน หน้า 9 Ex. 2 ครูใหน้กัเรียนจบัคู่ผลดักนัถาม-ตอบเก่ียวกบักิจวตัรประจาํวนัและ
กิจกรรมในเวลาวา่ง โดยใชค้าํถามท่ีใหม้าและวลีใน Ex. 1 ครูคอยสงัเกต แลว้สุ่มเรียกนกัเรียนบางคู่
พดูถาม-ตอบใหเ้พื่อนฟัง 
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A: What do you do in the morning? 
B: I get up early, eat breakfast, and then I catch the bus to school. 
A: What do you do in the afternoon? 
B: I do my homework, then I watch TV or chat on the phone. etc. 

 
3. หนังสือเรียน หน้า 10 Ex. 1a ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ใหแ้ต่ละกลุ่มเขียนช่ืออาชีพท่ี

รู้จกัใหไ้ดม้ากท่ีสุดภายในเวลา 1 นาที เม่ือครบกาํหนดเวลาครูใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มอ่านอาชีพท่ีเขียน 
จากนั้นนกัเรียนสรุปอาชีพทั้งหมดจากทุกกลุ่ม 

4. หนังสือเรียน หน้า 10 Ex. 1b นกัเรียนอ่านช่ือเร่ือง “Jobs with a difference” และดูภาพประกอบ แลว้
ช่วยกนัเดาวา่อาชีพ 2 อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพคืออาชีพใดบา้ง จากนั้นใหน้กัเรียนช่วยกนัตั้งคาํถาม
เก่ียวกบัอาชีพดงักล่าว แลว้ครูเขียนคาํถามบนกระดาน 
 
 

I think the jobs are a chocolate maker or taster and a magician or a magician’s 
assistant. 
What qualifications do you need to be a chocolate taster? (a degree in nutrition or 
food science) 
What qualities do you need to be a magician’s assistant? (you need to be cheerful, 
patient and careful) 

 
5. หนังสือเรียน หน้า 10 Ex. 2 ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย แลว้ใหน้กัเรียนอ่านประโยคขอ้ 1-5 พร้อม

กนั และบอกคาํสาํคญัในแต่ละประโยค ครูเขียนคาํท่ีนกัเรียนบอกบนกระดาน จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่ม
ช่วยกนัเดาวา่ประโยคแต่ละขอ้เป็นคุณลกัษณะของอาชีพใดระหวา่ง Chocolate taster และ 
Magician’s assistant พร้อมทั้งใหเ้หตุผล 

6. นกัเรียนอ่านบทอ่านอยา่งรวดเร็วเพื่อหาคาํสาํคญัท่ีนกัเรียนบอกครู แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มดูคาํตอบของ
กลุ่มตนท่ีตอบไว ้และปรับแก ้

7. นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทแ์ละวลีในกรอบ Check these words ถา้คาํใดอ่านไม่ไดใ้หอ่้านตามครู 
จากนั้นใหน้กัเรียนช่วยกนับอกความหมายของคาํศพัท ์ถา้คาํใดท่ีไม่รู้ ใหน้กัเรียนเปิดหาความหมาย
ในพจนานุกรม 
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ขั้น Reading 
1. ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังและอ่านบทอ่านตามไปดว้ย เม่ืออ่านจบครูถามนกัเรียนวา่คุณลกัษณะใด

เป็นคุณลกัษณะของอาชีพ Chocolate taster และคุณลกัษณะใดเป็นคุณลกัษณะของอาชีพ Magician’s 
assistant ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ 
  
  

1 M 2 C, M 3 C 4 M 5 C 
 
2. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มตอบคาํถามท่ีช่วยกนัตั้งบนกระดาน จากนั้นครูใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มบอก

คาํตอบ    
 

ขั้น Post-reading 
1. หนังสือเรียน หน้า 10 Ex. 3 นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกนัวา่ตอ้งการทาํอาชีพใดและ             

ไม่ตอ้งการทาํอาชีพใด ระหวา่ง Chocolate taster และ Magician’s assistant พร้อมใหเ้หตุผล         
แลว้เขียนสรุป จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มอ่านใหเ้พื่อนกลุ่มอ่ืนฟัง เพื่อจดบนัทึกเหตุผลท่ีตอ้งการทาํ      
และไม่ตอ้งการทาํ 
 

 
I would like to be a chocolate taster because I think it would be fun and I like 
chocolate a lot. It would be great to travel too. / I wouldn’t like to be a chocolate 
taster because I think it would be boring and I don’t like chocolate at all. 
I would like to be a magician’s assistant because I think it would be interesting and 
exciting and it would be great to travel a lot. / I wouldn’t like to be a magician’s 
assistant because I think it would be dangerous and scary. 

 
2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเหตุผลของนกัเรียนในชั้นโดยใช ้mind map  
3. แบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 4 Exs. 1-2 ใหน้กัเรียนทาํเป็นการบา้น 
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ช่ัวโมงท่ี 2 

  

ขั้น Warm up 
1. ครูใหน้กัเรียนเล่นเกม Hangman เก่ียวกบัคาํศพัทท่ี์เรียนไปในชัว่โมงท่ีแลว้ประมาณ 8-10 คาํ        

โดยแบ่งทีมตามแถว  
2. นกัเรียนอ่านคาํศพัทแ์ละวลีในกรอบ Check these words หนงัสือเรียน หนา้ 10 พร้อมกนั 
 
ขั้น Presentation 
1. ครูแสดงบตัรคาํศพัทอ์าชีพ fashion designer, nurse, secretary, dentist, pilot, police officer, 

hairdresser, shop assistant ใหน้กัเรียนดู (หรือถา้มีคอมพิวเตอร์ในหอ้งเรียน ครูอาจจะพิมพค์าํศพัท์
ใหดู้) แลว้ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงตามครู 2 คร้ัง และอ่านออกเสียงพร้อมกนั 

2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพอาชีพต่าง ๆ ในหนงัสือเรียน หนา้ 11 และช่วยกนับอกช่ืออาชีพตามภาพ โดยครู
ข้ึนตน้พยญัชนะตวัแรกให ้ 

3. หนังสือเรียน หน้า 11 Ex. 4 ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แลว้ใหก้ลุ่มเลขคู่อ่าน
ประโยคท่ี 1-4 ส่วนกลุ่มเลขค่ีอ่านประโยคท่ี 5-8 จากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มจบัคู่ประโยคกบัภาพอาชีพ
ภายในเวลา 2 นาที แลว้ครูสุ่มเรียกตวัแทนกลุ่มบอกคาํตอบกลุ่มละ 1 ขอ้ ใหน้กัเรียนตรวจคาํตอบ
ของกลุ่มตนและร่วมกนัแกไ้ขคาํตอบท่ีไม่ถูกตอ้ง  
  
 

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

 
4. ครูอธิบายวลี look after และ earn salary เพิ่มเติม และใหน้กัเรียนสงัเกตการใชว้ลีดงักล่าว 

look after (phrv) = to take care of someone by helping them, giving them what they 
need, or keeping them safe (ดูแล) 

  e.g. Don’t worry, I’ll look after the kids tomorrow. 
earn salary (v) = to receive money for the work that you do (ไดเ้งินเดือน) 
  e.g. She’s now earning a good salary as an interpreter. 
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5. ครูขออาสาสมคัร (หรือครูเรียกแบบเจาะจง) ใหอ่้านคาํศพัทท่ี์กาํหนดใหใ้นหนงัสือเรียน หนา้ 11   
Ex. 5a และใหน้กัเรียนในชั้นอ่านตาม จากนั้นใหน้กัเรียนบอกความหมาย ถา้คาํใดท่ีไม่รู้ ครูช่วย
อธิบาย 

caring (adj) = thinking about what other people need or want and trying to help 
them  (ท่ีห่วงใยผูอ่ื้น) 

fit (adj) = strong and healthy (แขง็แรงและมีสุขภาพดี) 
organised (adj) = working in an effective, ordered and sensible way (ซ่ึงเป็นระบบ

ระเบียบ) 
จากนั้นครูอธิบายวา่ คาํเหล่าน้ี คือ adjective แลว้ครูถามวา่ เม่ือนาํ adjective ไปใชใ้นประโยคจะวาง 
ไวท่ี้ใด (หลงั verb to be และหนา้คาํนาม) 

6. หนังสือเรียน หน้า 11 Ex. 5a ครูใหน้กัเรียนกลุ่มเดิมจาก Ex. 4 กลุ่มเลขค่ีอ่านประโยคท่ี 1-4 และ
กลุ่มเลขคู่อ่านประโยคท่ี 5-10 แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มเติมคาํคุณศพัทล์งในประโยค จากนั้นครูขอตวัแทน
กลุ่ม 2 กลุ่มออกมาเขียนคาํตอบบนกระดาน และตรวจคาํตอบพร้อมกนั 
  
 

1 creative 2 sociable 3 intelligent 4 caring  
5 cheerful 6 calm 7 brave 8 patient   
9 organised 10 fit 

 
ขั้น Practice   
1. หนังสือเรียน หน้า 11 Ex. 5b ครูใหน้กัเรียนเขียนประโยคบรรยายคุณสมบติัของแต่ละอาชีพใน Ex. 4 

โดยใช ้adjectives จาก Ex. 5a เสร็จแลว้ครูขออาสาสมคัรอ่านประโยค 
  

 
Fashion designers need to be intelligent, creative and organised. 
Secretaries need to be intelligent, cheerful and calm. 
Dentists need to be intelligent, cheerful and calm. 
Pilots need to be intelligent, fit, calm and brave. 
Police officers need to be intelligent, fit, calm and brave. 
Hairdressers need to be creative, cheerful and sociable. 
Shop assistants need to be cheerful, patient and sociable.  
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2. หนังสือเรียน หน้า 11 Ex. 6 ครูอธิบายนกัเรียนวา่จะไดฟั้ง Nicky พดูเก่ียวกบัชีวิตของเขา ซ่ึงเป็น   
ช่างตดัผม ใหน้กัเรียนฟังและจดบนัทึกส่ิงท่ี Nicky ชอบและไม่ชอบเก่ียวกบักิจวตัรประจาํวนัของเขา 
และกิจกรรมท่ี Nicky ทาํเพื่อผอ่นคลาย  
ครูเขียนตารางบนกระดาน และใหน้กัเรียนลอกลงในสมุดเพื่อบนัทึกขอ้มูล จากนั้นครูใหน้กัเรียนฟัง 
CD 2 คร้ัง คร้ังแรกใหต้ั้งใจฟังโดยไม่ตอ้งจดบนัทึก คร้ังท่ี 2 ใหฟั้งและจดบนัทึกขอ้มูลลงในตาราง 
 

Things he likes   
Things he doesn’t like   
How to relax  

 

3. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนับอกขอ้มูล แลว้ครูเขียนลงในตารางบนกระดาน จากนั้นครูถามคาํถาม What 
does Nicky like about daily routine? What does he not like about daily routine? How does he relax 
in the evening? ใหน้กัเรียนบอกคาํตอบโดยใชข้อ้มูลจากตาราง 
 

 
Nicky loves his job. He likes meeting people and talking to them. 
He doesn’t like sweeping the floor and cleaning up. 
He relaxes in the evenings by watching TV or listening to music. 

 
ขั้น Production 
1. หนังสือเรียน หน้า 11 Ex. 7 ครูอธิบายภาระงานวา่ใหน้กัเรียนไปสมัภาษณ์บุคคลในครอบครัว 1 คน 

โดยใชค้าํถามท่ีกาํหนดให ้(ครูอาจจะใหน้กัเรียนถ่ายคลิปขณะสมัภาษณ์ดว้ย) แลว้เขียนบทสมัภาษณ์
มาส่งครู 
เม่ือนกัเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งทาํแลว้ ครูใหน้กัเรียนอ่านคาํถามท่ีกาํหนดใหพ้ร้อมกนั ครูอธิบายเพิ่มเติม
สาํหรับคาํถามท่ีนกัเรียนไม่เขา้ใจ 
 

  
A: What time do you get up for work? 
B: I get up at 7.30 am. 
A: How do you go to work? 
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B: I drive to work. 
A: What do you do at work? 
B: I answer the phone and type letters. 
A: Do you wear a uniform at work? 
B: No, I don’t. 
A: Do you earn a good salary? 
B: Yes, I do. 
A: Do you work 9 to 5? 
B: Yes, I do. 
A: What qualities are necessary for work? 
B: I need to be intelligent, organized and cheerful. 
A: Do you work indoors/outdoors? 
B: I work indoors. 

 
2. นกัเรียนทาํ Language Review 1a Exs. 1-2 ในหนงัสือเรียน หนา้ 105 ร่วมกนัในชั้น 
3. แบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 4-5 Exs. 3-8  ใหน้กัเรียนทาํเป็นการบา้น 

 
7.  การวดัและการประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่านหรือ
การฟัง 

แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 

ตรวจการเขียนอธิบายเหตุผลเก่ียวกบั
อาชีพท่ีตอ้งการทาํและไม่ตอ้งการทาํ
จากเร่ืองท่ีอ่าน 

สมุดนกัเรียน - 

ตรวจการเขียนบรรยายคุณสมบติัท่ี
จาํเป็นของอาชีพต่าง ๆ 

สมุดนกัเรียน - 

ประเมินการเขียนบทสมัภาษณ์เก่ียวกบั
อาชีพของบุคคลในครอบครัว 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 

สงัเกตความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมัน่
ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น  
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8.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1) หนงัสือเรียน SPARK 2 ม. 2 
2) Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด SPARK 2 ม. 2 
3) แบบฝึกหดั SPARK 2 ม. 2 
4) พจนานุกรมองักฤษ-องักฤษ 
5) พจนานุกรมออนไลน ์
6) บตัรคาํศพัทอ์าชีพ   
7) สมาชิกในครอบครัวของนกัเรียน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  
- สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลของบุคคลอ่ืนได ้ 
- เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของคาํวิเศษณ์ในภาษาองักฤษและภาษาไทยได ้ 
- เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองได ้ 

 
1.  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ

ความคดิเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.2 ม. 2/1 สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั และสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนัอยา่งเหมาะสม 
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆ โดยการพูด

และการเขียน 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.3 ม. 2/1 พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจาํวนั ประสบการณ์ และข่าว/ 

เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสงัคม 
สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา

กับภาษาและวฒันธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 2.2 ม. 2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียง 

ประโยคชนิดต่าง ๆ และการลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ
และภาษาไทย 

 

 Grammar  1b 

2 ช่ัวโมง 
 

2   
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สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 4.1 ม. 2/1 ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 

สถานศึกษา และชุมชน 
 
2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การเรียนรู้และเขา้ใจโครงสร้างทางภาษา จะช่วยใหส้ามารถพดูและเขียนประโยคต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง
และเหมาะสมตามสถานการณ์ ตลอดจนเกิดความเขา้ใจในความเหมือนและความต่างของภาษาองักฤษ
และภาษาไทย 

 
3.  สาระการเรียนรู้ 

3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
1) Language Features and Functions 

Grammar : Present simple & Present continuous 
 Adverbs of frequency  
 -ing form & to-infinitive 
Pronunciation: /s/, /z/, /Iz/ 
 walks, eats, tidies, reads, watches, finishes 

2) Language Skills 
Speaking: สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลของบุคคลอ่ืน 
Writing: เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง 

 
4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการส่ือสาร 
2) ความสามารถในการคิด 

 
5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

- ใฝ่เรียนรู้ 
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6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ัวโมงท่ี 1 

 

ขั้น Warm up 
1. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน แลว้แจกแถบประโยคใหก้ลุ่มละ 10 ประโยค ใหน้กัเรียน

เรียงคาํใหเ้ป็นประโยคท่ีถูกตอ้ง โดยใหก้ลุ่มเลขคู่ทาํขอ้คู่และกลุ่มเลขค่ีทาํขอ้ค่ี 
2. ครูขออาสาสมคัรเขียนประโยคท่ีเรียงคาํใหม่แลว้บนกระดาน กลุ่มละ 2 ประโยค จากนั้นครูและ

นกัเรียนร่วมกนัตรวจคาํตอบ และแกไ้ขประโยคใหถู้กตอ้ง เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนอ่านประโยคทั้งหมด
พร้อมกนั 

 
แถบประโยค 
1 gets up / my sister / early / every day / . 
2 doing / homework / in / the children / the  living room / are / . 
3 have / at 7 am / I / breakfast /always / . 
4 washing / the car / is / Dad / ? 
5 to work / drive / doesn’t / Jim / . 
6 like / football / Jim and James / playing / do / ? 
7 the patients / help / and / the nurses / the doctors / look after / . 
8 singing / they / dancing / are / and / ? 
9 walk / every morning / my brother / I / to school / and / . 
10 am / in / my brother’s / I / farm / this week / working / . 

 
  
 

1 My sister gets up early every day. 
2 The children are doing homework in the living room. 
3 I always have breakfast at 7 am. 
4 Is dad washing the car? 
5 Jim doesn’t drive to work. 
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6 Do Jim and James like playing football? 
7 The nurses help the doctors and look after the patients. 
8 Are they singing and dancing? 
9 My brother and I walk to school every morning. 
10 I am working in my brother’s farm this week. 

 
ขั้น Presentation 
1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัพจิารณาคาํกริยาในแต่ละประโยค และอภิปรายร่วมกนัในกลุ่มวา่คาํกริยา

ทั้งหมดสามารถจดักลุ่มตามโครงสร้างไดก่ี้กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยคาํกริยาอะไรบา้ง จากนั้นครู
สุ่มเรียกตวัแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม นาํเสนอผลการจดักลุ่ม  
  

 
แบ่งได ้2 กลุ่ม  
กลุ่มท่ี 1 ไดแ้ก่ gets up, have, doesn’t drive, Do … like, help, look after, walk 
กลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ are doing, Is … washing, Are … singing, dancing, am working 

 
2. ครูสรุปใหน้กัเรียนฟังวา่ คาํกริยาในประโยคเหล่าน้ีอยูใ่นรูป Present simple และ Present continuous  
3. หนังสือเรียน หน้า 12 Ex. 1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มอ่านหลกัการใช ้Present simple และ Present 

continuous หลงัจากนั้นใหแ้ต่ละกลุ่มตรวจและปรับแกก้ารจดักลุ่มคาํกริยาในกิจกรรมขอ้ 1 แลว้ครู
เฉลยคาํตอบ  

4. ครูอธิบาย stative verb วา่ มกัจะใชใ้น Simple tense จะไม่ใชใ้น Continuous tense โดยมกัเป็น
คาํกริยาท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิด ประสาทสมัผสัทั้งหา้ เช่น appear, agree, hate, hear, taste 

5. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มบอกความหมายของประโยคกลุ่มละ 2 ประโยค แลว้นกัเรียนร่วมกนัสรุป
โครงสร้างและการใช ้Present simple และ Present continuous   

6. ครูอธิบายการออกเสียงคาํกริยารูป third person singular โดยยกตวัอยา่งคาํกริยาบนกระดาน เช่น 
gets, works, drives, runs, kisses, washes แลว้ออกเสียงใหน้กัเรียนฟังทีละคาํ ใหน้กัเรียนตั้งใจฟัง
เสียงตวั s ทา้ยคาํ จากนั้นครูถามนกัเรียนวา่ไดย้นิครูออกเสียงทา้ยคาํกริยาเป็นเสียงอะไรบา้ง ให้
นกัเรียนช่วยกนัตอบ แลว้ครูจึงสรุปใหฟั้ง   
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คาํกริยาท่ีเติม -s หรือ -es จะออกเสียงได ้3 เสียง คือ 
1) ออกเสียง /s/ เม่ือคาํกริยาลงทา้ยดว้ยเสียงไม่กอ้ง (voiceless sound) ไดแ้ก่ /p/, /t/, /k/, 

/f/ เช่น tap, get, talk, laugh 
2) ออกเสียง /z/ เม่ือคาํกริยาลงทา้ยดว้ยเสียงกอ้ง (voiced sound) ไดแ้ก่ /b/, /d/, /ɡ/, /m/, 

/n/, /v/ เช่น rob, read, dig, swim, open, live 
3) ออกเสียง /Iz/ เม่ือคาํกริยาลงทา้ยดว้ย s, z, ch, sh เช่น cross, sneeze, watch, wash  

 
7. หนังสือเรียน หน้า 12 Ex. 2 นกัเรียนอ่านคาํกริยาท่ีกาํหนดใหพ้ร้อมกนั แลว้เขียนรูป third person 

singular ของคาํกริยาเหล่าน้ีลงในตารางตามการออกเสียง จากนั้นครูใหน้กัเรียนฟัง CD เพื่อตรวจ
คาํตอบ แลว้ครูใหน้กัเรียนฟัง CD อีกคร้ังและออกเสียงตาม 
 
 

/s/ /z/ /Iz/ 
walks, eats, wakes up, 
sleeps 

tidies, reads, enjoys, 
does, goes, plays 

watches, finishes 

 
8. หนังสือเรียน หน้า 12 Ex. 3 นกัเรียนเติมคาํกริยาจาก Ex. 2 ลงในขอ้ความ เสร็จแลว้ครูขออาสาสมคัร 

2-3 คน อ่านประโยค แลว้นกัเรียนในชั้นตรวจคาํตอบ จากนั้นครูใหน้กัเรียนอ่านขอ้ความพร้อมกนั 
 
 

1 wakes up 2 goes 3 finishes 4 walks 
5 eats 6 watches 7 reads 

 
ขั้น Practice 
1. หนังสือเรียน หน้า 12 Ex. 4 นกัเรียนจบัคู่กนัพดูถาม-ตอบ โดยใชค้าํถาม Yes/No question ครูเดิน

สงัเกตและใหค้าํแนะนาํ หลงัจากนั้นครูสุ่มเรียกนกัเรียน 2-3 คู่ ออกมาพดูถาม-ตอบท่ีหนา้ชั้น 
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A: Does Kelly live in Bond Street? 
B: No, she doesn’t. She lives in Simon Street. Does Kelly play tennis? 
A: No, she doesn’t. She plays basketball. Does Kelly speak Russian? 
B: No, she doesn’t. She speaks Polish. Does Kelly like fish? 
A: No, she doesn’t. She likes burgers. 

 
2. หนังสือเรียน หน้า 12 Ex. 5 นกัเรียนดูภาพและเติมคาํกริยาลงในประโยค โดยเปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูป 

Past continuous เสร็จแลว้ครูขออาสาสมคัรออกมาเขียนคาํตอบบนกระดาน  
 

 
1 are playing 2 aren’t doing 3 is lying 
4 is sitting 5 aren’t wearing 

 
3. หนังสือเรียน หน้า 12 Ex. 6 ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 4 คน เป็นผูถ้ามคาํถามคนละ 1 ขอ้ แลว้ใหน้กัเรียน

เลือกเพื่อนท่ีจะเป็นผูต้อบคาํถาม โดยใหน้กัเรียนท่ีเหลือตรวจวา่เพื่อนถามและตอบคาํถามถูกตอ้ง
หรือไม่ ถา้ไม่ถูกใหช่้วยกนัแกไ้ข จากนั้นครูใหน้กัเรียนสะกดรูป -ing ของคาํกริยา 
 
 

1 Are Lucy and Liam watching TV? 
  No, they aren’t. They are drawing. 

2 Is Tom listening to music? 
 No, he isn’t. He’s surfing the Net. 
3 Is the dog sleeping? 
     No, it isn’t. It is eating the newspaper. 
4 Is Jane chopping vegetables? 
     No, she isn’t. She’s washing the dishes. 
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4. หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 7 นกัเรียนเติมประโยคดว้ยคาํกริยาในวงเลบ็ โดยเปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูปท่ี
ถูกตอ้ง เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียนเป็นคู่ใหอ่้านประโยคคู่ละ 1 ขอ้ เพื่อตรวจคาํตอบ แลว้ให้
นกัเรียนช่วยกกนัระบุวา่คาํใดเป็น stative verb 
 
 

1 are you doing, ’m waiting 2 Do you play, is raining 
3 helps, wants  4 are you hurrying, leaves 
5 Is Tom sleeping, ’s reading 6 look, ’m studying 
7 works, isn’t working 8 Do you fancy, ’m doing 
 

stative verbs:  wants, look, fancy 
 

ขั้น Production 
1. ครูใหน้กัเรียนแต่งบทสนทนาสั้น ๆ เหมือนใน Ex. 7 มา 3 บทสนทนา โดยใหใ้ชค้าํกริยาทั้งรูป

Present simple และ Present continuous  
2. แบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 6 Exs. 1-3 ใหน้กัเรียนทาํร่วมกนัในชั้นเรียน 
3. แบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 6-7 Exs. 4-5 ใหน้กัเรียนทาํเป็นการบา้น 

 
 

 
ช่ัวโมงท่ี 2 

 

ขั้น Warm up 
1. ครูพดูคาํกริยารูป -ing ใหน้กัเรียนสะกดคาํพร้อมกนั (sitting, walking, dying, eating, sleeping, 

getting, chopping, playing, listening, raining) 
2. ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 3-4 คู่ ใหพ้ดูถาม-ตอบบทสนทนาสั้น ๆ ท่ีนกัเรียนแต่งไวเ้ม่ือชัว่โมงท่ีแลว้  

 
ขั้น Presentation 
1. หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 8  นกัเรียนอ่านประโยคพร้อมกนั แลว้ขีดเสน้ใตค้าํกริยาในแต่ละประโยค 

ครูสุ่มถามนกัเรียนวา่คาํใดบา้งท่ีเป็นคาํกริยา นกัเรียนตรวจคาํตอบของตนเอง 
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2. ครูใหน้กัเรียนสงัเกตคาํท่ีพิมพต์วัหนาในแต่ละประโยคและอ่านออกเสียงตามครูพร้อมกนั แลว้ให้
นกัเรียนสงัเกตส่ีเหล่ียมเลก็ ๆ ทา้ยประโยคแต่ละประโยค ครูถามนกัเรียนวา่ส่ีเหล่ียมเลก็ ๆ น้ี
สมัพนัธ์กบัคาํท่ีพิมพต์วัหนาอยา่งไร  

3. ครูสรุปวา่คาํท่ีพิมพต์วัหนาเหล่าน้ีเป็นคาํท่ีใชบ้อกความถ่ีของการกระทาํ เรียกวา่ adverb of 
frequency  

always = สมํ่าเสมอ usually = ปกติ 
often = บ่อย ๆ, บ่อยคร้ัง sometimes = บางคร้ัง 
never = ไม่เคย 

สาํหรับคาํถามท่ีใชถ้ามความถ่ีของการกระทาํ คือ How often 
4. นกัเรียนอ่านขอ้ความในกรอบสีฟ้า และเติมขอ้ความใหถู้กตอ้ง เสร็จแลว้ครูใหน้กัเรียนบอกคาํตอบ

พร้อม ๆ กนั 
 
 

1 before 2 after   
 

5. ครูสุ่มถามนกัเรียน 4-5 คน วา่ How often do you go shopping? แลว้ครูเขียนคาํตอบของนกัเรียน   
บนกระดาน เช่น I often go shopping. I always go shopping. ใหน้กัเรียนในชั้นช่วยกนัตรวจวา่เพือ่น
ใช ้adverb of frequency ในประโยคถูกตอ้งหรือไม่ 

6. ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 4-5 คน ใหถ้ามเพื่อนดว้ยคาํถาม How often do you …? ครูเขียนคาํตอบ          
บนกระดาน และใหน้กัเรียนร่วมกนัตรวจคาํตอบ เช่น 

S1: How often do you watch a film? 
S2: I often watch a film. 
 

S3: How often do you cook dinner? 
S4: I never cook dinner. 

7. ครูเขียนคาํวา่ now, every day, on Mondays, at the moment บนกระดาน และอธิบายวา่คาํเหล่าน้ีใช้
ขยายคาํกริยา เพื่อบอกช่วงเวลาในการกระทาํ เรียกวา่ adverb of time เช่น I go shopping on Sundays. 
I am doing homework now. โดยส่วนมากนิยมวาง adverb of time ไวท้า้ยประโยค ครูย ํ้าวา่ now และ 
at the moment จะใชก้บั Present continuous 

8. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่ช่วยกนัปรับประโยคคาํตอบท่ีครูเขียนไวบ้นกระดานใหม่ โดยใช ้adverb of time 
จากนั้นครูสุ่มเรียกนกัเรียนอ่านประโยคท่ีปรับใหม่ เช่น I go shopping on Mondays. I’m cooking 
dinner at the moment. 
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9. ครูเขียนประโยคตามน้ีบนกระดาน  
- I always go shopping because I love shopping.   
- I usually swim at weekends because I enjoy swimming. 

ครูขีดเสน้ใต ้love shopping และ enjoy swimming แลว้ถามความหมายจากนกัเรียน  
10. หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 11 นกัเรียนอ่านขอ้ความในกรอบสีฟ้า แลว้ครูอธิบายวา่คาํกริยาท่ีเก่ียวกบั

ความรู้สึก เช่น รัก ชอบ ไม่ชอบ เกลียด รวมถึง go จะใชก้บัคาํกริยา -ing ส่วนคาํกริยา want จะตาม
ดว้ย to-infinitive  

 
ขั้น Practice 
1. หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 9 นกัเรียนเขียนประโยคบอกความถ่ีของการกระทาํท่ีกาํหนดให ้เสร็จแลว้

ครูสุ่มเรียกนกัเรียนอ่านประโยคคนละ 1 ประโยค 
 
 

2 I sometimes spend too much money on clothes. 
3 I sometimes play my MP3 player too loudly. 
4 I am never late for school. 
5 I often go to the park. 
6 I never talk back to my parents. 
7 I always help with the housework. 
8 I usually exercise in the morning. 
9 I often visit my grandparents. 
10 I often surf the Net. 

 
2. หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 10 นกัเรียนเขียนประโยคโดยใช ้adverbs of frequency และ adverbs of 

time ท่ีกาํหนดให ้เสร็จแลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียนอ่านประโยค 
 
 

I go to school every day. 
I’m learning how to cook these days. 
I sometimes walk to school. 
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I have piano lessons on Mondays. 
I am writing sentences at the moment. 
I usually play football on Saturdays. 
I never  get up early on Sundays. 
 

3. หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 12 นกัเรียนเติมคาํกริยาในวงเลบ็ลงในประโยค โดยเปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูป     
-ing หรือ to-infinitive 
 
 

2 to be 3 dancing  4 getting up 5 going 
 

4. นกัเรียนร่วมกนัสรุปการใช ้adverbs of frequency, adverbs of time และการใช ้v-ing  
5. นกัเรียนร่วมกนัเปรียบเทียบตาํแหน่งของคาํวิเศษณ์บอกความถ่ีในประโยคภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ รวมทั้งเปรียบเทียบวา่ในประโยคภาษาไทยมีการเปล่ียนรูปคาํกริยาเม่ือเป็นประโยค
แสดงความรู้สึกหรือไม่ พร้อมทั้งยกตวัอยา่ง 
 
 
 

ในภาษาไทยมีคาํวิเศษณ์ท่ีใกลเ้คียงกบั adverb of frequency คือ ประมาณวิเศษณ์ เป็น     
คาํวิเศษณ์บอกจาํนวน หรือปริมาณ เช่น หน่ึง สอง สาม มาก นอ้ย บ่อย หลาย บรรดา 
ต่าง บา้ง เป็นตน้  
ตาํแหน่งของคาํวิเศษณ์บอกปริมาณในประโยคภาษาไทยมกัจะอยูท่า้ยประโยค เช่น    
เขามาหาฉนับ่อย ๆ 
ท่ีมา:  http://www.silpathai.net/คาํวิเศษณ์/ 
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ขั้น Production 
1. หนังสือเรียน หน้า 13 Ex. 13 นกัเรียนเขียนประโยคเก่ียวกบัตนเอง โดยใชค้าํข้ึนตน้ท่ีกาํหนดให ้ 

 
 

1 I like swimming. 
2 I don’t like doing the washing-up. 
3 I don’t mind washing the car. 
4 I want to be a lawyer when I grow up. 
5 I enjoy painting. 
6 I don’t want to go out tonight. 

 
2. ครูใหน้กัเรียนเขียนประโยคเก่ียวกบัตนเอง 5 ประโยค โดยใช ้adverb of frequency จากนั้นครู       

สุ่มเรียกนกัเรียนอ่านประโยค คนละ 1 ประโยค 
 
 

1 I sometimes cook dinner. 
2 I always help my mum. 
3 I never eat some beef. 
4 I usually play computer games. 
5 I often chat with friends after dinner. 

 
3. นกัเรียนทาํ Grammar Bank 1 ในแบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 69 Exs. 1-4, หนา้ 71 Exs. 5-9,     

หนา้ 73 Exs. 10-14 ร่วมกนัในชั้น 
4. แบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 7 Exs. 6-9 ใหน้กัเรียนทาํเป็นการบา้น 
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7.  การวดัและการประเมินผล 
วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

สงัเกตการพดูขอและใหข้อ้มูลของ
บุคคลอ่ืน 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้

สงัเกตการเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของตาํแหน่ง       
คาํวิเศษณ์ในประโยคภาษาองักฤษ
และภาษาไทย 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 

ตรวจการเขียนประโยคเก่ียวกบัตนเอง
โดยใชค้าํข้ึนตน้ท่ีกาํหนด 

สมุดนกัเรียน - 

ตรวจการเขียนประโยคเก่ียวกบัตนเอง
โดยใช ้adverb of frequency 

สมุดนกัเรียน - 

สงัเกตความใฝ่เรียนรู้ แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น  

 
8.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือเรียน SPARK 2 ม. 2 
2) Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด SPARK 1 ม. 2 
3) แบบฝึกหดั SPARK 2 ม. 2 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  
- บอกรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านได ้ 
- เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีอ่านกบัขอ้มูลของไทยได ้  
- เขียนโฆษณา Safari หรือ Leisure Park ในประเทศไทยได ้ 

 
1.  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น

อย่างมีเหตุผล 
 ตวัช้ีวดั 
 ต 1.1 ม. 2/4 เลือกหวัขอ้เร่ือง ใจความสาํคญั บอกรายละเอียดสนบัสนุน (supporting detail) และ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่าน พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง   
ง่าย ๆ ประกอบ 

มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆ โดยการพูด
และการเขียน 

 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.3 ม. 2/1 พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจาํวนั ประสบการณ์ และข่าว/ 

เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสงัคม 
สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา

กับภาษาและวฒันธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 2.2 ม. 2/2 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งชีวิตความเป็นอยูแ่ละ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัของไทย  
 

 Skills 1c 

2 ช่ัวโมง 
 

3   
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2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
การเรียนรู้เก่ียวกบัใจความสาํคญั ใจความสนบัสนุน และเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบต่าง ๆ ในการเขียน 

จะช่วยใหส้ามารถนาํคาํศพัทแ์ละประโยคไปใชใ้นการเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามโครงสร้างของการเขียน  
 

3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

1) Language Features and Functions 
Vocabulary: Verb (adopt) 
 Nouns (amusement park, rides, attractions, ghost train, experience, 

buddy, wildlife project) 
 Adjectives (rare, brave) 
Functions: Talking about the leisure park 
 I’d like to see all the animals and go on the rides there. 

2) Language Skills 
Listening: ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
Speaking: เปรียบเทียบ Safari และ Leisure Park ในประเทศไทยกบั West Midland 

Safari and Leisure Park 
Reading: อ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
Writing: เขียนโฆษณา 

 
4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการส่ือสาร 
2) ความสามารถในการคิด 

 
5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้ 
2) มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ัวโมงท่ี 1 

 

ขั้น Warm up 
1. นกัเรียนดูภาพในหนงัสือเรียน หนา้ 14 แลว้ครูถามวา่ What animals can you see on this page?    

Have you ever seen them?  
2. ครูเขียน Safari and Leisure Park บนกระดาน ใหน้กัเรียนอ่านพร้อมกนั  

 
ขั้น Presentation 
1. หนังสือเรียน หน้า 14 Ex. 1a ครูถามคาํถาม What do you think a safari and leisure park is?            

ใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
 
 

I think a safari and leisure park is a place where you can see wild animals and other 
amusements. 

 
2. หนังสือเรียน หน้า 14 Ex. 1b นกัเรียนอ่านกิจกรรมท่ีกาํหนดใหพ้ร้อมกนั แลว้ครูแบ่งนกัเรียนเป็น

กลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ใหแ้ต่ละกลุ่มพิจารณาวา่กิจกรรมใดท่ีสามารถทาํใน West Midland Safari and 
Leisure Park ได ้

3. ครูบอกนกัเรียนวา่จะไดฟั้งเร่ือง Welcome to West Midland Safari and Leisure Park ใหน้กัเรียนฟัง
และจดบนัทึกกิจกรรมท่ีสามารถทาํใน West Midland Safari and Leisure Park จากนั้นครูเปิด CD ให้
นกัเรียนฟัง 

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบักิจกรรมท่ีไดย้นิ จากนั้นครูสุ่มถามแต่ละกลุ่ม และเขียน
คาํตอบบนกระดาน 
 
 

I can drive through the park, watch animals, go river rafting, feed the animals, have 
a fun water experience and adopt animal. 
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5. นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทใ์นกรอบ Check these words และช่วยกนับอกความหมาย ถา้คาํใดท่ี   
ไม่รู้ใหเ้ปิดพจนานุกรมหาความหมาย 

rare (adj) = not seen or found very often (ซ่ึงหายาก) 
ride (n) = a large machine that people ride on for fun at a fair (เคร่ืองเล่น              

ในสวนสนุก) 
adopt (v) = to accept (รับ) 
buddy (n) = a friend (เพื่อน) 

6. หนังสือเรียน หน้า 14 Ex. 1c นกัเรียนบอกช่ือสตัวท่ี์เห็นในภาพ และสะกดคาํศพัทพ์ร้อมกนั 
 

 
1 A giraffe 2 A rhino 3 An elephant 4 The zebras 

 
ขั้น Practice 
1. THINK! หนังสือเรียน หน้า 14 ครูอธิบายวา่ใหน้กัเรียนสมมติวา่ตอ้งการไป West Midland Safari 

and Leisure Park แลว้เขียนประโยคบอกเหตุผลท่ีตอ้งการไปตามความคิดเห็นของตนเอง  
 
 

... I’d like to see all the animals and go on the rides there. It sounds like a great 
place. 

 
2. ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 3-4 คน อ่านประโยคใหเ้พื่อนฟัง ครูเขียนประโยคบนกระดาน จากนั้นถาม

นกัเรียนในชั้นวา่ใครมีเหตุผลต่างไปจากเพื่อน ใหน้กัเรียนคนดงักล่าวบอกเหตุผลของตนเอง  
 
ขั้น Production 
1. หนังสือเรียน หน้า 14 Ex. 3 ครูใหน้กัเรียนช่วยกนับอกช่ือของ Safari และ Leisure Park ในประเทศ

ไทย จากนั้นครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองเก่ียวกบัสตัวแ์ละกิจกรรมท่ีมีใน Safari ในประเทศ
ไทย และกิจกรรมท่ีสามารถทาํใน Leisure Park ใหแ้ต่ละกลุ่มจดบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการระดม
สมอง  

2. ครูใหต้วัแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนาํเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการระดมสมอง แลว้ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบ
ขอ้มูลของกลุ่มตนเองกบักลุ่มอ่ืน และบนัทึกขอ้มูลเพิ่มเติมหากเห็นดว้ยกบัขอ้มูลท่ีกลุ่มอ่ืนนาํเสนอ 
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จากนั้นใหน้กัเรียนร่วมกนัเปรียบเทียบ Safari และ Leisure Park ในประเทศไทยกบั West Midland 
Safari and Leisure Park เก่ียวกบัสตัวแ์ละกิจกรรมท่ีสามารถทาํได ้

3. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มเกบ็ขอ้มูลไวเ้พื่อทาํกิจกรรมในชัว่โมงหนา้ 
4. นกัเรียนทาํ Language Review 1c Ex. 3 ในหนงัสือเรียน หนา้ 105 ร่วมกนัในชั้น 
5. แบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 8 Exs. 1-3 ใหน้กัเรียนทาํเป็นการบา้น 
 
 
 
ช่ัวโมงท่ี 2 

 

ขั้น Warm up 
1. ครูใหน้กัเรียนจบักลุ่มเดิมจากชัว่โมงท่ีแลว้ แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มบอกกิจกรรมท่ีสามารถทาํใน         

West Midland Safari and Leisure Park หรือสตัวท่ี์อยูใ่น West Midland Safari and Leisure Park     
มากลุ่มละ 1 อยา่ง และครูเขียนขอ้มูลบนกระดาน 

2. ครูขออาสาสมคัรจากแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน พดูประโยค I want to visit West Midland Safari and 
Leisure Park because … โดยเลือกเหตุผลจากขอ้มูลท่ีเขียนบนกระดาน 
 

ขั้น Presentation 
1. นกัเรียนเปิดหนงัสือเรียน หนา้ 14 แลว้ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังเร่ือง Welcome to West Midland 

Safari and Leisure Park และอ่านออกเสียงตาม  
2. ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 2-3 คน อ่านเร่ือง Welcome to West Midland Safari and Leisure Park สาํหรับ

นกัเรียนท่ียงัอ่านออกเสียงไม่ถูกตอ้งใหอ่้านตามครู 
3. หนังสือเรียน หน้า 14 Ex. 2 ครูบอกนกัเรียนวา่เดก็ผูห้ญิงในภาพ คือ Martha แลว้ใหน้กัเรียนอ่าน

คาํถามของ Martha เม่ือเขา้ใจคาํถามแลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มอ่านเร่ือง Welcome to West Midland Safari 
and Leisure Park อีกคร้ัง แลว้ตอบคาํถาม จากนั้นครูขออาสาสมคัรตอบคาํถาม และตรวจคาํตอบ
ร่วมกนั 
 
 

1 You can see rare animals such as elephants, giraffes, lion, zebras and rhinos. 
2 There are 30 rides and attractions there. 
3 You can help the animals by adopting one. 
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4. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัประเภทของขอ้ความท่ีอ่านวา่เป็นขอ้ความประเภทใด เช่น บทความ 
จดหมาย บนัทึก โฆษณา เป็นตน้ แลว้ครูสรุปหลงัจากนกัเรียนแสดงความคิดเห็นวา่ คือ บทความ 

5. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มดูรูปแบบการเขียนของเร่ือง Welcome to West Midland Safari and Leisure 
Park และสรุปร่วมกนั  

 
ขั้น Practice 
1. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มปรับเปล่ียนกิจกรรมต่าง ๆ ในเร่ือง Welcome to West Midland Safari and 

Leisure Park รวมทั้งตั้งช่ือ Safari and Leisure Park ใหม่   
 
 

Welcome to Wild Animal Safar i and Leisure Park 
Our Safari and Leisure Park is for everyone! Families and other visitors can watch 
and feed animals. Other exciting activities include horse-back and elephant-back 
safaris. Visit the amusement park with its 30 rides and attractions. Go on the ghost 
train or go white-water rafting. Be a brave firefighter and have a fun water 
experience. Adopt a “buddy” and help wildlife projects in Africa. Have a great 
time. 

 
2. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มอ่านขอ้ความท่ีปรับใหม่ โดยใหก้ลุ่มอ่ืนจดบนัทึกวา่ขอ้ความท่ีเพื่อนอ่านนั้น

มีการปรับกิจกรรมอะไรบา้ง 
3. ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 3-4 กลุ่ม ใหบ้อกกิจกรรมใหม่ของกลุ่มอ่ืนมา 1 กิจกรรม นกัเรียนสามารถเลือก

ขอ้มูลของกลุ่มใดมารายงานกไ็ด ้แลว้ครูเขียนกิจกรรมท่ีนกัเรียนบอกบนกระดาน จากนั้นให้
นกัเรียนอ่านกิจกรรมบนกระดานพร้อมกนั 

 
ขั้น Production 
1. หนังสือเรียน หน้า 14 Ex. 4 นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเขียนโฆษณา Safari หรือ Leisure Park ใน

ประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการระดมสมองเม่ือชัว่โมงท่ีแลว้ จากนั้นครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม
อ่านโฆษณาของกลุ่มตนเอง 

2. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มนาํโฆษณาท่ีเขียนในวนัน้ีไปทาํเป็นช้ินงานโฆษณา โดยออกแบบและใส่
ภาพประกอบใหส้วยงามและน่าสนใจ โดยครูอาจจะเตรียมตวัอยา่งโฆษณาสถานท่ีท่องเท่ียว 2-3 
โฆษณา มาใหน้กัเรียนดูเป็นตวัอยา่ง 
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3. แบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 9 Ex. 6 ใหน้กัเรียนฟัง CD แลว้เลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
4. แบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 9 Ex. 7 ใหน้กัเรียนฟัง CD แลว้เติมคาํลงในช่องวา่ง 
5. แบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 9 Exs. 4-5 ใหน้กัเรียนทาํเป็นการบา้น 

 
7.  การวดัและการประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่าน แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60  
สงัเกตการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีอ่าน
กบัขอ้มูลของไทย 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้

ประเมินช้ินงานโฆษณา แบบประเมินช้ินงาน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 
สงัเกตความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมัน่
ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น  

 
8.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือเรียน SPARK 2 ม. 2 
2) Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด SPARK 2 ม. 2 
3) แบบฝึกหดั SPARK 2 ม. 2 
4) พจนานุกรมองักฤษ-องักฤษ 
5) พจนานุกรมออนไลน ์
6) ตวัอยา่งโฆษณาสถานท่ีท่องเท่ียว 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  
- อ่านออกเสียงบทสนทนาถูกตอ้งตามหลกัการอ่านได ้
- บอกใจความสาํคญัและรายละเอียดของบทสนทนาท่ีฟังและอ่านได ้ 
- แต่งบทสนทนาตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดใหไ้ด ้ 
- พดูสนทนาใหค้าํแนะนาํตามสถานการณ์ท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

 

1.  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น

อย่างมีเหตุผล 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.1 ม. 2/2 อ่านออกเสียงขอ้ความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 
 ต 1.1 ม. 2/4 เลือกหวัขอ้เร่ือง ใจความสาํคญั บอกรายละเอียดสนบัสนุน (supporting detail) และ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่าน พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง    
ง่าย ๆ ประกอบ 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคดิเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.2 ม. 2/1 สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่าง ๆ ใกลต้วั และสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนัอยา่งเหมาะสม 
 ต 1.2 ม. 2/2 ใชค้าํขอร้อง ใหค้าํแนะนาํ คาํช้ีแจง และคาํอธิบายตามสถานการณ์ 
สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้          

ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 
 

 Everyday English 1d 

2 ช่ัวโมง 
 

4   
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 ตวัช้ีวดั  
 ต 2.1 ม. 2/1 ใชภ้าษา นํ้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกบับุคคลและโอกาส ตามมารยาทสงัคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา   
สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพนัธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง  ๆท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 4.1 ม. 2/1 ใชภ้าษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน 

สถานศึกษา และชุมชน 
 

2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
การเรียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีศึกษา จะช่วยใหส้ามารถนาํคาํศพัท ์ประโยคต่าง ๆ ไปใชใ้น

การพดู/เขียนส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนมีความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   
 

3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

1) Language Features and Functions 
Vocabulary: Making suggestions (Why don’t we …?, How about …?, Do you fancy 

…?, What time …?, Let’s meet at …, What do you think …?)  
 Agreeing (Yes, that’s a good idea., That’s sounds great., I’d like that., 

Why not?) 
 Disagreeing (I don’t think so., No, I don’t feel like it., That’s not a good 

idea., I’d rather not.) 
Functions: Making suggestions 
 Why don’t we go to the cinema? 
 How about having a picnic in the park? 
Pronunciation: /eI/ 
 playing, sailing, painting, Friday 

2) Language Skills 
Listening: ฟังเพื่อจบัใจความสาํคญั 
Speaking: พดูใหค้าํแนะนาํ ตอบรับและปฏิเสธคาํแนะนาํ 
Reading: อ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
Writing: แต่งบทสนทนาตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด 
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4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการส่ือสาร 
2) ความสามารถในการคิด 

 
5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้ 
2) มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ช่ัวโมงท่ี 1 

 

ขั้น Warm up 
1. ครูถามนกัเรียนวา่ What day is today? ครูเขียนคาํตอบบนกระดาน แลว้ถามต่อวา่ What day do you 

like? ครูเขียนคาํตอบบนกระดาน จากนั้นเขียนคาํวา่ weekend และ weekday 
2. ครูถามนกัเรียนวา่ Do you come to school on weekend or weekday? Do you go to the sea on 

weekday? Do your parents go to work on weekday?  
3. ครูถามความหมายของ weekend และ weekday นกัเรียนช่วยกนับอกความหมาย จากนั้นใหน้กัเรียน

อ่านออกเสียง weekend และ weekday พร้อมกนั  
 
ขั้น Presentation 
1. ครูเขียนคาํต่อไปน้ีบนกระดาน say, snail, May, day, bay, faint บนกระดาน แลว้ออกเสียงให้

นกัเรียนฟังทีละคาํ ใหน้กัเรียนบอกวา่คาํเหล่าน้ีออกเสียงสระอยา่งไร (/eI/) จากนั้นครูใหน้กัเรียน
อ่านออกเสียงคาํศพัทบ์นกระดาน 2 คร้ัง แลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียนอ่านออกเสียงทีละคน   

2. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 6 ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังประโยคและขีดเสน้ใตพ้ยางคท่ี์ออกเสียง /eI/ 
จากนั้นตรวจร่วมกนั แลว้ครูเปิด CD อีกคร้ัง ใหน้กัเรียนฟังและออกเสียงตาม  
  

 
1 Do you like playing football? 2 I love painting. 
3 Let’s go sailing! 4 Is it Friday already? 
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3. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 1a ครูเปิด CD โดยหยดุทีละประโยค ใหน้กัเรียนฟังและขีดเสน้ใตพ้ยางค์
ท่ีเนน้เสียง แลว้ครูเปิด CD อีกคร้ัง ใหน้กัเรียนออกเสียงตาม จากนั้นใหน้กัเรียนช่วยกนัระบุพยางคท่ี์
เนน้เสียงในแต่ละประโยค 
  
 

Are you busy this weekend?  Not really, why? 
How about going to the cinema? 
I’d rather not. Why don’t we go bowling instead? 
What time is good for you? Great! See you there! 

 
4. ครูสุ่มเรียกนกัเรียนอ่านออกเสียงคนละ 1 ประโยค โดยใหน้กัเรียนออกเสียงเนน้หนกัใหถู้กตอ้ง 
5. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 1b ครูบอกนกัเรียนวา่จะไดฟั้งบทสนทนาระหวา่ง Tim และ Emily        

ใหน้กัเรียนปิดหนงัสือเรียน และตั้งใจฟังบทสนทนาวา่ทั้ง 2 คนคุยเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  
 

 
The dialogue is about free-time activities and suggesting what to do. 
 

6. ครูใหน้กัเรียนฟังบทสนทนาอีกคร้ัง โดยจดบนัทึกประโยคท่ีเป็นประโยคแนะนาํ ถา้นกัเรียนฟัง      
ไม่ทนัครูใหฟั้งอีกคร้ัง จากนั้นใหน้กัเรียนช่วยกนับอกประโยคท่ีไดย้นิ แลว้ครูเขียนประโยค         
บนกระดาน 

7. นกัเรียนเปิดหนงัสือเรียน หนา้ 15 อ่านออกเสียงบทสนทนาพร้อมกนั เสร็จแลว้ใหน้กัเรียนตรวจ
ประโยคบนกระดาน  

 
ขั้น Practice 
1. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 2 นกัเรียนอ่านคาํถามท่ีกาํหนดให ้ขีดเสน้ใตค้าํสาํคญั แลว้อ่านบทสนทนา

เพื่อหาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาํท่ีขีดเสน้ใต ้จากนั้นใหน้กัเรียนตอบคาํถาม ครูขออาสาสมคัรบอก
คาํตอบ แลว้ใหน้กัเรียนตรวจคาํตอบของตนเอง 
 
 
 
 



 
 

53 

  
 

1 He suggests going to an amusement park or the cinema. 
2 She doesn’t like roller coaster. 
3 They agree to go bowling. 
4 7 pm. 

 
2. นกัเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทสนทนา โดยครูแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ใหก้ลุ่มท่ี 1 อ่านบทของ Tim 

และกลุ่มท่ี 2 อ่านบทของ Emily จากนั้นสลบักนั 
3. ครูสุ่มเลขท่ีเพื่อเรียกนกัเรียนใหอ่้านบทสนทนา 4-5 คู่ 

 
ขั้น Production 
1. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 3 นกัเรียนจบัคู่ฝึกสนทนาตามบทสนทนา โดยแสดงสีหนา้ ท่าทาง และใช้

นํ้ าเสียงใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ ครูเดินสงัเกตรอบ ๆ ชั้นเรียน จากนั้นครูสุ่มเรียกนกัเรียน 3-4 คู่ แสดง
บทบาทสมมติเป็น Tim และ Emily แลว้ครูมอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละคู่มาอ่านบทสนทนาใหค้รูฟัง
นอกเวลาเรียน 

2. นกัเรียนอ่านประโยคใน Ex. 1a อีกคร้ังพร้อมกนั แลว้ช่วยกนับอกความหมายของประโยค 
3. นกัเรียนทาํ Language Review 1d Ex. 4 ในหนงัสือเรียน หนา้ 105 ร่วมกนัในชั้น 

 
 

 
ช่ัวโมงท่ี 2 

 

ขั้น Warm up 
ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัประโยคแนะนาํท่ีเรียนเม่ือชัว่โมงท่ีแลว้ และขออาสาสมคัรยกตวัอยา่ง
ประโยคแนะนาํ 2-3 คน  

 
ขั้น Presentation 
1. ครูใหน้กัเรียนเปิดหนงัสือเรียน หนา้ 15 แลว้อ่านประโยคในกรอบสีแดงพร้อมกนั ซ่ึงเป็นประโยค

ใหค้าํแนะนาํ ตอบรับและปฏิเสธคาํแนะนาํ แลว้ครูยกตวัอยา่งประโยคแนะนาํบนกระดาน เช่น 
Why don’t we go to the cinema? 
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How about having a picnic in the park? 
Do you fancy going out for dinner? 
Let’s go shopping. 

ใหน้กัเรียนสงัเกตคาํท่ีตามหลงั Why don’t we, How about, Do you fancy, Let’s แลว้บอกครูว่า    
วลีเหล่าน้ีตามดว้ยคาํประเภทใด จากนั้นครูสรุปให้ฟังอีกคร้ัง 

 Why don’t we + v 1 
How about + v -ing 
Do you fancy + v -ing 
Let’s + v 1 

2. ครูบอกนกัเรียนวา่ครูจะพดูข้ึนตน้ประโยคแนะนาํ และขออาสาสมคัรต่อประโยคของครูใหส้มบูรณ์ 
และเรียกเพ่ือนอีก 1 คน ใหเ้ป็นผูต้อบ จะตอบรับหรือปฏิเสธคาํแนะนาํกไ็ด ้เช่น 

T: How about …? 
S1: How about having pizza?  
S2: I’d rather not. 
 

T: Why don’t we …?     
S1: Why don’t we go to swimming pool?  
S2: That sounds great. 

ในขณะท่ีนกัเรียนพดูถาม-ตอบ ครูเขียนประโยคของนกัเรียนบนกระดาน 
3. ครูแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม ใหก้ลุ่มท่ี 1 อ่านประโยคแนะนาํ และกลุ่มท่ี 2 อ่านประโยคคาํตอบ 

จากนั้นสลบับทบาทกนั  
   

ขั้น Practice 
1. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 4 นกัเรียนอ่านประโยค 1-4 พร้อมกนั แลว้หาประโยคในบทสนทนาท่ีมี

ความหมายเหมือนกบัประโยคเหล่าน้ี  
  
 

1 Are you doing anything this weekend? - Are you busy this weekend? 
2 When is a convenient time? - What time is good for you? 
3 I will meet you there. - See you there! 
4 I would prefer to do something else. - I’d rather not. 
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2. หนังสือเรียน หน้า 15 Ex. 5 นกัเรียนจบัคู่กนัแต่งบทสนทนา โดยเปล่ียนขอ้มูลในบทสนทนา Ex. 1b 
ท่ีพิมพด์ว้ยสีฟ้าเป็นขอ้มูลของนกัเรียนเองตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด ครูใหน้กัเรียนเลือกใชค้าํแนะนาํ 
คาํตอบรับและตอบปฏิเสธจากกรอบสีแดง ครูเดินสงัเกตการทาํงานของนกัเรียนและคอยให้
คาํแนะนาํ  

3. ครูใหน้กัเรียนแต่ละคู่ฝึกสนทนากนั ครูเดินสงัเกตการสนทนาของนกัเรียน 
 

ขั้น Production 
1. ครูใหน้กัเรียนแต่ละคู่ออกมาสนทนาท่ีหนา้ชั้นเรียน โดยใหน้กัเรียนใชน้ํ้าเสียงใหเ้หมาะสมกบั

สถานการณ์ 
2. แบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 10 Exs. 4-5 ใหน้กัเรียนทาํเป็นการบา้น 

 
7.  การวดัและการประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ประเมินการอ่านออกเสียงบทสนทนา แบบประเมินการอ่านออกเสียง ระดบัคุณภาพ พอใช ้
ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่าน   
บทสนทนา 

แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60 

ประเมินการแต่งบทสนทนาตาม
สถานการณ์ท่ีกาํหนด 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 

ประเมินการพดูสนทนาใหค้าํแนะนาํ
ตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด 

แบบประเมินการแสดงบทสนทนา/
บทบาทสมมติ 

ระดบัคุณภาพ พอใช ้

สงัเกตความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมัน่
ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น  

 
8.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือเรียน SPARK 2 ม. 2 
2) Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด SPARK 2 ม. 2  
3) แบบฝึกหดั SPARK 2 ม. 2 
4) พจนานุกรมองักฤษ-องักฤษ 
5) พจนานุกรมออนไลน ์
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จุดประสงค์การเรียนรู้  
- บอกรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านได ้ 
- เขียนเรียงความตามประเดน็ท่ีกาํหนดใหไ้ด ้ 

 
1.  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น

อย่างมีเหตุผล 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.1 ม. 2/4 เลือกหวัขอ้เร่ือง ใจความสาํคญั บอกรายละเอียดสนบัสนุน (supporting detail) และ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่าน พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง    
ง่าย ๆ ประกอบ 

มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆโดยการพูด
และการเขียน 

 ตวัช้ีวดั 
 ต 1.3 ม. 2/1 พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจาํวนั ประสบการณ์ และข่าว/

เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสงัคม 
 
2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การเรียนรู้เก่ียวกบัใจความสาํคญั ใจความเฉพาะ และเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างของบทอ่าน จะช่วย
ใหส้ามารถเขียนขอ้ความไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 
 
 

 Across cultures 1e 

2 ช่ัวโมง 
 

5  
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3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

1) Language Features and Functions 
Vocabulary: Verbs (last, play against) 
 Nouns (team, competition, match, championship, field)  
 Adjectives (professional, diamond-shaped)  
 Phrases ((be) crazy about, all year round) 
Functions: Describing sports teenagers play 
 Basketball is one of the most popular sports in Thailand and many 

teenagers are crazy about it. 
2) Language Skills 

Reading: อ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
Writing: เขียนเก่ียวกบักีฬาท่ีวยัรุ่นไทยนิยมเล่น 

3) Cultures กีฬาในทอ้งถ่ิน 
 
4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการส่ือสาร 
2) ความสามารถในการคิด 

 
5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

1) ใฝ่เรียนรู้ 
2) มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ช่ัวโมงท่ี 1 

 

ขั้น Warm up 
1. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบักิจกรรมท่ีคนไทยส่วนใหญ่ทาํในเวลาวา่ง 
2. ครูถามนกัเรียนวา่ ใครบา้งท่ีเล่นกีฬาในเวลาวา่ง และส่วนใหญ่นกัเรียนเล่นกีฬาอะไร 
3. ครูถามนกัเรียนวา่ กีฬาอะไรบา้งท่ีเป็นท่ีนิยมของคนไทย 
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ขั้น Presentation 
1. ครูเขียนคาํวา่ National Pastimes บนกระดาน แลว้ใหน้กัเรียนเดาวา่จากคาํดงักล่าวนกัเรียนจะได้

เรียนเก่ียวกบัอะไร 
2. ครูเขียนหวัขอ้ “India: crazy about cricket” และ “USA: baseball nation” ครูถามนกัเรียนวา่ 2 หวัขอ้

น้ีมีอะไรท่ีคลา้ยกนั (ช่ือประเทศ และช่ือกีฬา) จากนั้นใหน้กัเรียนคาดเดาใหม่วา่จากทั้ง 2 หวัขอ้ 
นกัเรียนจะไดเ้รียนเก่ียวกบัอะไร 

3. หนังสือเรียน หน้า 16 Ex. 1 ครูถามนกัเรียนวา่ ใครชอบกีฬาคริกเกต็และเบสบอลบา้ง และใครเล่น
กีฬาทั้ง 2 ชนิดน้ีได ้(ใหน้กัเรียนยกมือ หากมีนกัเรียนท่ีสามารถเล่นกีฬาดงักล่าวได ้ครูอาจจะให้
นกัเรียนสรุปวธีิการเล่นใหเ้พือ่นในหอ้งฟัง) 
 
 

I like/don’t like cricket/baseball. 
You play cricket with a bat, a ball and two wickets on a pitch. There are two teams 
of eleven players. 
You play baseball with a bat, a ball and four bases on a diamond-shaped field. 
There are two teams with nine players each. 

 
4. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แลว้แจก Worksheet 1 และ 2 (อยูท่า้ยแผน ฯ Across cultures 

1e) ใหทุ้กกลุ่ม ซ่ึง Worksheet 1 จะเป็นประโยคจากเร่ือง National Pastimes จาํนวน 8 ประโยค ให้
นกัเรียนจดักลุ่มประโยคเป็น 2 กลุ่ม ตามหวัขอ้ “India: crazy about cricket” และ “USA: baseball 
nation” ส่วน Worksheet 2 ใหน้กัเรียนดูประโยคใน Worksheet 1 ซ่ึงคาํศพัทบ์างคาํจะมีหมายเลข     
1-11 กาํกบัไว ้ใหน้กัเรียนจบัคู่คาํศพัทด์งักล่าวกบัความหมาย 
  

 
Worksheet 1 
“India: crazy about cricket” sentence no. 2, 3, 6, 7 
“USA: baseball Nation” sentence no. 1, 4, 5, 8 
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Worksheet 2 
1 h 2 f 3 g 4 a 5 c 6 i  
7 k 8 j 9 b 10 d 11 e 

 
5. นกัเรียนอ่านออกเสียงประโยคตามครูทีละประโยคตั้งแต่ประโยคท่ี 1-8 แลว้ครูสุ่มเรียกนกัเรียนให้

อ่านทีละกลุ่มพร้อมกนั 
6. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มจดักลุ่มประโยค และจบัคู่คาํศพัทก์บัความหมาย โดยครูขีดเสน้ใตค้าํศพัท์

และใส่หมายเลขคาํศพัทก์าํกบัในแถบประโยค เพื่อช่วยใหน้กัเรียนเดาความหมายได ้
7. ครูขออาสาสมคัรจากแต่ละกลุ่มนาํเสนอการจดักลุ่มประโยคและการจบัคู่คาํศพัทก์บัความหมาย  
 
ขั้น Practice 
1. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านคาํศพัทแ์ละประโยค 
2. ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 2-3 กลุ่ม อ่านประโยคของหวัขอ้ “India: crazy about cricket” และสุ่มเรียกอีก  

2-3 กลุ่ม อ่านประโยคของหวัขอ้ “USA: baseball nation” 
3. ครูใหน้กัเรียนอ่านคาํศพัทท์ั้งหมดพร้อมกนั 

 
ขั้น Production 
1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเขียนประโยค 5- 6 ประโยค เก่ียวกบักีฬาท่ีนกัเรียนรู้จกัมากลุ่มละ 1 

ประเภท โดยดูบทอ่านหวัขอ้ “India: crazy about cricket” หรือ “USA: baseball nation” เป็นตน้แบบ 
2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มอ่านประโยคของกลุ่มตนเอง ครูใหก้ลุ่มท่ีเป็นผูฟั้งตรวจประโยคของกลุ่มท่ี

นาํเสนอ  
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ช่ัวโมงท่ี 2 

 

ขั้น Warm up 
1. นกัเรียนเล่นเกม crossword เพื่อทบทวนคาํศพัทท่ี์เรียนไปเม่ือชัว่โมงท่ีแลว้ โดยครูถ่ายเอกสาร 

Worksheet 3 (ทา้ยแผน ฯ Across cultures 1e) แจกใหน้กัเรียนเล่นเป็นคู่หรือกลุ่ม ครูใหเ้วลานกัเรียน
เล่นเกม 5 นาที   
  

  
1 crazy 2 team 3 competition  
4 match  5 last 6 professional  
7 against  8 championship 9 diamond 
10 field 
    

 
  p    

t   r 
e o 

 m a t c h f 
 m  o  f i e l d  
 m  s  

c h a m p i o n s h i p 
r    e  i  

a t o   

z  d i a m o n d 
y  t   a  

 i l a s t 
o  

a g a i n s t 
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2. ครูขออาสาสมคัรอ่านประโยคคนละ 1 ประโยค นกัเรียนท่ีเหลือสะกดคาํศพัทพ์ร้อมกนั และตรวจ
คาํศพัทใ์นตาราง ทาํเช่นน้ีทีละขอ้จนครบ 

 
ขั้น Presentation 
1. ครูใหน้กัเรียนศึกษาประโยคท่ีนกัเรียนจดักลุ่มเม่ือชัว่โมงท่ีแลว้ และพิจารณาวา่ประโยคใดเป็น

ประโยคใจความสาํคญัของแต่ละเร่ือง ทาํไมจึงเลือกประโยคดงักล่าว 
2. ครูสุ่มเรียกตวัแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ใหบ้อกคาํตอบ พร้อมบอกเหตุผล จากนั้นครูเฉลยคาํตอบและ

อธิบายวา่ประโยคใจความสาํคญั คือ ประโยคท่ีมีใจความครอบคลุมประโยคอ่ืน ๆ ในขอ้ความ    
ส่วนใหญ่ ซ่ึงประโยคแรกในยอ่หนา้มกัจะเป็นประโยคใจความสาํคญั 

3. ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังเร่ือง “India: crazy about cricket” 1 คร้ัง แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัเรียง
ประโยคท่ีจดักลุ่มแลว้ตามท่ีไดฟั้ง จากนั้นนกัเรียนฟังเร่ือง “India: crazy about cricket” อีกคร้ัง และ
ตรวจประโยคท่ีเรียงไว ้

4. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่ ประโยคท่ี 1 เป็นประโยคใจความสาํคญั ประโยคท่ี 2-3 เป็นประโยคท่ีขยาย
ความ ส่วนประโยคสุดทา้ยเป็นประโยคสรุปความ ดงันั้น ในยอ่หนา้หน่ึง ๆ จะประกอบดว้ยประโยค
ใจความสาํคญั ประโยคขยายความ และประโยคสรุปความ 
 

ขั้น Practice 
1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเรียงประโยคจากเร่ือง “USA: baseball nation” โดยพิจารณาตาม

โครงสร้างท่ีครูอธิบาย เสร็จแลว้ช่วยกนับอกลาํดบัการเรียงประโยค 
2. ครูเปิดเร่ือง “USA: baseball nation” ใหน้กัเรียนฟัง แลว้ตรวจการเรียงประโยค   
3. หนังสือเรียน หน้า 16 Ex. 2 นกัเรียนอ่านประโยคท่ีใหม้า และขีดเสน้ใตค้าํสาํคญัในแต่ละประโยค  

เสร็จแลว้ใหอ่้านบทอ่าน เพือ่มองหาคาํพอ้งความหมาย (synonym) คาํท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม 
(opposite) หรือกลุ่มคาํ/วลี ท่ีมีความหมายเหมือนกนัหรือต่างกนักบัคาํสาํคญัท่ีขีดเสน้ใตไ้ว ้จากนั้น
ตอบคาํถาม เสร็จแลว้ตรวจคาํตอบร่วมกนั 
  
 

1 F They are crazy about baseball. 
2 T 
3 F It can last up to four or five days. 
4 F Many Indian children play cricket. 
5 T 
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ขั้น Production 
1. หนังสือเรียน หน้า 16 Ex. 3 นกัเรียนจบัคู่กนัเขียนเรียงความสั้น ๆ เก่ียวกบักีฬาท่ีวยัรุ่นไทยนิยมเล่น 

พร้อมทั้งตั้งช่ือเร่ืองดว้ย 
 
 

Thailand: popular  spor t 
Basketball is one of the most popular sports in Thailand and many teenagers are 
crazy about it. There are two teams of five players and a game lasts 40 minutes 
with a break after every ten minutes. The aim is to throw the ball into the opposing 
team’s round net which is fitted to a metal ring to score points. The team with the 
most points wins. Many teenagers dream of becoming a professional player and 
playing for their country. 

 
2. ครูสุ่มเรียกนกัเรียน 3-4 คู่ อ่านเร่ืองท่ีเขียนใหเ้พื่อนฟัง  
3. ครูใหน้กัเรียนนาํเร่ืองท่ีเขียนไปออกแบบและหาภาพประกอบตกแต่งใหส้วยงาม แลว้นาํมาส่งใน

ชัว่โมงต่อไป 
4. นกัเรียนทาํ Language Review 1e & Prepositions Exs. 5-6 ในหนงัสือเรียน หนา้ 105 ร่วมกนัในชั้น 
5. นกัเรียนทาํ Vocabulary Bank 1 ในแบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 92 Ex. 1 เป็นการบา้น 
6. แบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 10 Exs. 1-3 ใหน้กัเรียนทาํเป็นการบา้น 

 
7.  การวดัและการประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่าน แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60  
ตรวจการเขียนประโยคเก่ียวกบักีฬา     
ท่ีรู้จกั 

สมุดนกัเรียน - 

ประเมินการเขียนเรียงความเก่ียวกบั
กีฬาท่ีวยัรุ่นไทยนิยมเล่น 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้

สงัเกตความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมัน่
ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น  
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8.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1) หนงัสือเรียน SPARK 2 ม. 2 
2) Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด SPARK 2 ม. 2 
3) แบบฝึกหดั SPARK 2 ม. 2 
4) พจนานุกรมองักฤษ-องักฤษ 
5) พจนานุกรมออนไลน ์
6) Worksheet 1-3 
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    Worksheet 1 
 

Classify the sentences under  two headings “India: crazy about cricket” or  “USA: baseball nation”. 
1 In the USA, many children learn baseball from a very young age. 
2 In cricket, there are two teams of eleven players and a match1 can last2 from one day to four or five 

days. 
3 Schools often have their own cricket team3 and competitions4 take place all year round5. 
4 In baseball, there are two teams of nine players and they play on a diamond-shaped6 field7. 
5 Schools often have their own baseball team and they play against8 one another in championships9. 
6 Many teenagers dream of becoming a professional10 cricketer and playing for their country. 
7 Cricket is the most popular sport in India and many teenagers are crazy about11. 
8 Many American kids have their own favourite baseball hero and love wearing their favourite team 

colours. 
 
 

India: crazy about cr icket 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 

USA: baseball nation 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Worksheet 2 
 

Match the words with their  meanings. 
 

_____ 1 a match a การแข่งขนั     
_____ 2 last b ผูช้นะเลิศ     
_____ 3 team c ตลอดทั้งปี     
_____ 4 competition d อยา่งมืออาชีพ    
_____ 5 all year round e คลัง่ไคล ้    
_____ 6 diamond-shaped f ต่อเน่ือง 
_____ 7 field g ฝ่ายเดียวกนั    
_____ 8 play against h การแข่งขนักีฬา   
_____ 9 championship i รูปทรงเพชร   
_____ 10 professional j ลงเล่นแข่งขนั   
_____ 11 crazy about k สนาม 
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1
8

2

4

5

3

10

9

7

6

Worksheet 3 
 

Complete the crossword. 
 

      
    
  

       
           
     

            
        
     
         
       

      
  

       
 

Across  4, 5, 7, 8, 9, 10 Down 1, 2, 3, 6 
 

1. Cricket is the most popular sport in India, and many teenagers are (1) __________ about it. 
2. In India, schools often have their own cricket (2) __________ and (3) __________s take place all 

year round. 
3. In cricket, there are two teams of eleven players and a (4) __________ can (5) _______ from one 

day to four or five days. 
4. Many teenagers dream of becoming a (6) __________ cricketers. 
5. In the USA, schools often have their own baseball team and they play (7) __________ one another 

in (8) __________s. 
6. In baseball, there are two teams of nine players and they play on a (9) __________- shaped           

(10) __________ . 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  
- บอกรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านหรือฟังได ้  
- เปรียบเทียบความแตกต่างของโครงสร้างประโยคภาษาองักฤษและภาษาไทยได ้ 
- เขียน blog ในประเดน็ท่ีกาํหนดใหไ้ด ้ 

 
1.  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองทีฟ่ังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น  

อย่างมีเหตุผล 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.1 ม. 2/4 เลือกหวัขอ้เร่ือง ใจความสาํคญั บอกรายละเอียดสนบัสนุน (supporting detail) และ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่าน พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง   
ง่าย ๆ ประกอบ 

มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆโดยการพูด
และการเขียน 

 ตวัช้ีวดั 
 ต 1.3 ม. 2/1 พดูและเขียนบรรยายเก่ียวกบัตนเอง กิจวตัรประจาํวนั ประสบการณ์ และข่าว/

เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสงัคม 
สาระท่ี 2  ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา

กับภาษาและวฒันธรรมไทย และนํามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 2.2 ม. 2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งการออกเสียงประโยค

ชนิดต่าง ๆ และการลาํดบัคาํตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 Writing 1f 

2 ช่ัวโมง 
 

6  
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2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
การเรียนรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการใชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่ การใชเ้คร่ืองหมายต่าง ๆ ในการเขียน

ประโยค รวมทั้งความสามารถในการสะกดคาํศพัท ์การเรียนรู้เทคนิคในการตรวจงานเขียน และรูปแบบ
การเขียนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จะช่วยใหส้ามารถเขียนส่ือสารไดถู้กตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

 
3.  สาระการเรียนรู้ 

3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 
1) Language Features and Functions 

Vocabulary: Verbs (get up, make, play, celebrate, help, visit, stay, relax) 
 Nouns (contraction, punctuation, capital letters) 
Functions: Describing a typical weekend 
 I have a dance lesson. After that I help my mum around the house and 

then we have lunch. 
2) Language Skills 

Listening: ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
Reading: อ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
Writing: เขียน blog เก่ียวกบัวนัหยดุสุดสปัดาห์ 

 
4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการส่ือสาร 
2) ความสามารถในการคิด 
 

5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
1) ใฝ่เรียนรู้ 
2) มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ช่ัวโมงท่ี 1 

 

ขั้น Warm up 
1. ครูใหน้กัเรียนเล่นเกม Funny weekend Happy weekday โดยพดูจบัคู่กิจกรรมกบัวนัหยดุสุดสปัดาห์ 

หรือวนัธรรมดาใหถู้กตอ้ง เช่น go to school, have lessons, go to the cinema, watch a DVD  
2. ครูอธิบายการเล่นเกม โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 ทีม แต่ละทีมส่งตวัแทนออกมา 8 คน ตวัแทนของ

แต่ละทีมจะพดูสลบักนั ระหวา่งกิจกรรมกบัวนัหยดุสุดสปัดาห์หรือวนัธรรมดา หากคนท่ี 1 ของทีม
A พดูกิจกรรม คนท่ี 1 ของทีม B ตอ้งพดู weekend หรือ weekday ใหส้มัพนัธ์กบักิจกรรมนั้น 
หลงัจากนั้นสลบัใหค้นท่ี 2 ของทีม B พดูก่อน หากคนท่ี 2 ของทีม B พดู weekend คนท่ี 2 ของทีม A 
ตอ้งพดูกิจกรรมท่ีทาํในวนัหยดุสุดสปัดาห์มา 1 กิจกรรม จึงจะไดค้ะแนน หากบอกกิจกรรมผดิหรือ
พดู weekend เหมือนทีม B ทีม A จะไม่ไดค้ะแนน แต่ทีม B จะไดค้ะแนนแทน  

Team A S1: Go to school 
Team B S1: Weekday 
T: Team B gets 1 point. 
 

Team B S2: Weekend 
Team A S2: Have lessons 
T: Wrong! Team B gets 1 point. 

     
ขั้น Presentation 
1. หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 1 ครูบอกนกัเรียนวา่ จะไดอ่้าน Mary’s Blog โดย Mary ตั้งช่ือหวัขอ้ blog 

ของตนเองวา่ Sundays are the best! ใหน้กัเรียนคิดวา่ Mary ทาํกิจกรรมอะไรทุกวนัอาทิตย ์ 
 
 

I think Mary plays football on Sundays. 
 

2. ครูเขียนตารางในหนงัสือเรียน หนา้ 17 Ex. 2 บนกระดาน ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกกิจกรรมท่ีคิดวา่ 
Mary ทาํในแต่ละช่วงเวลาของวนั แลว้ครูเขียนกิจกรรมท่ีนกัเรียนบอกลงในตาราง 
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3. ครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังเร่ือง Mary’s Blog ก่อนเปิด CD ครูบอกใหน้กัเรียนตั้งใจฟังวา่แต่ละ
ช่วงเวลาของวนั Mary ทาํอะไรบา้ง พร้อมทั้งจดบนัทึกขอ้มูล เม่ือฟังจบใหน้กัเรียนช่วยกนัตรวจ
กิจกรรมในตารางบนกระดานและปรับแก ้ 

4. หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 2 นกัเรียนอ่าน Mary’s Blog ในใจ และตรวจคาํตอบในตารางอีกคร้ัง 
  

 
Morning Afternoon Evening 

get up late, eat breakfast, 
play football, help her mum 
in the kitchen 

visit her grandparents go to the cinema or stay 
home and watch DVD, have 
fun and relax 

 
5. ครูสุ่มเรียกนกัเรียนพดูบอกกิจกรรมท่ี Mary ทาํ โดยใชข้อ้มูลจากตาราง ครูพดูข้ึนตน้ประโยควา่   

On Sundays, Mary …  
 
 

On Sundays, Mary gets up late. She eats breakfast and then plays football. She 
helps her mum in the kitchen. 
In the afternoon, she sometimes visits her grandparents. 
In the evening, she goes to the cinema or stays home and watches a DVD. She has 
fun and relaxes. 

 
ขั้น Practice 
1. ครูใหน้กัเรียนขีดเสน้ใตค้าํกริยาใน blog แลว้ช่วยกนัตอบวา่มีคาํอะไรบา้ง และคาํกริยาเหล่าน้ีเขียน

ในรูปของ tense อะไรบา้ง 
  

 
Present simple:  ’s, get up, eat, makes, go, play, ’m, help, cooks, ’s, visit, go, stay, 
watch, do, have, relax 
Present continuous:  ’m celebrating 
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2. ครูเขียนประโยคดา้นล่างน้ีบนกระดาน (หรือพิมพใ์ส่กระดาษแจกนกัเรียน) แลว้ใหน้กัเรียนทาํงานคู่
ช่วยกนัแกไ้ขประโยคใหถู้กตอ้ง 

1 My favourite day Sunday. 
2 My mother always making delicious hamburgers. 
3 In the picture, I am dance with my friends and my brother sings. 
4 My uncle usually drive to my home on Sundays. 
5 My mum and dad cook in the kitchen now. 
6 We are wait for our lunch. 

3. ครูขออาสาสมคัรอ่านประโยคท่ีแกไ้ขแลว้คนละ 1 ประโยค พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล   
  

 
1 My favourite day is Sunday. 
2 My mother always makes delicious hamburgers. 
3 In the picture, I dance with my friends and my brother sings. 
4 My uncle usually drives to my home on Sundays. 
5 My mum and dad are cooking in the kitchen now. 
6 We are waiting for our lunch. 

 
ขั้น Production 
1. นกัเรียนจบัคู่กนัแต่งประโยคเก่ียวกบักิจกรรมท่ีทาํในวนัหยดุสุดสปัดาห์คู่ละ 5 ประโยค เสร็จแลว้   

ครูใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนกนัตรวจระหวา่งคู่ ถา้ประโยคของเพื่อนผดิใหน้กัเรียนปรับแกใ้หเ้พื่อน  
2. ครูสุ่มถามนกัเรียนท่ีเพื่อนแกไ้ขประโยคให ้โดยใหอ่้านประโยคเดิมและอ่านประโยคท่ีเพื่อนแกไ้ข

ให ้แลว้นกัเรียนคนอ่ืน ๆ ช่วยกนัตรวจวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 
3. แบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 11 Exs. 1-2a ใหน้กัเรียนทาํเป็นการบา้น 
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ช่ัวโมงท่ี 2 

 

ขั้น Warm up 
1. ครูสนทนากบันกัเรียนวา่ ปัจจุบนันกัเรียนสามารถส่ือสารกนัดว้ยช่องทางใดบา้ง ในการส่ือสารกนั

นั้นนกัเรียนมีคาํศพัทเ์ฉพาะท่ีใชส่ื้อสารกนัในกลุ่มหรือไม่ มีการใชค้าํยอ่อะไรบา้ง มีการรวบคาํเขา้
ดว้ยกนัหรือไม่ แลว้ครูอธิบายวา่การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษกมี็คาํศพัทเ์ฉพาะกลุ่มเช่นกนั รวมทั้ง
การใชรู้ปยอ่ ซ่ึงผูใ้ชจ้ะใชใ้นการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ 

2. ครูใหน้กัเรียนบอกคาํยอ่ในภาษาองักฤษและคาํท่ีเกิดจากการรวบคาํท่ีนกัเรียนใชใ้นการส่ือสารกนั
บ่อย ๆ  
 

 
Abbreviation 
U = you r = are IC = I see  
OMG = Oh my god! RIP = Rest in Peace  CU = See you.   
Contraction 
isn’t = is not ’d like = would like don’t = do not       
hasn’t = has not 

 

ขั้น Presentation 
1. ครูอธิบายนกัเรียนวา่ การเขียนมี 2 แบบ คือ แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ ใหน้กัเรียน

ยกตวัอยา่งการเขียนท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พร้อมทั้งบอกเหตุผล 
2. หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 3 นกัเรียนอ่าน Mary’s Blog และพิจารณาวา่เป็นการเขียนอยา่งเป็น

ทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยพิจารณาวา่มีการเขียนแบบใชรู้ปยอ่ ใชภ้าษาพดู หรือมีการละคาํ
สรรพนามหรือไม่ 
  

 
Contractions: Sunday’s, I’m, It’s 
Everyday language: Sundays are the best, my dad, my mum, lots of, stay home, 
have fun and relax 
Pronouns that are omitted: Hope you do the same! 
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3. ครูถามนกัเรียนวา่ ในการเขียนนั้นนอกจากการคาํนึงถึงรูปแบบการเขียนแลว้ นกัเรียนยงัตอ้ง
คาํนึงถึงอะไรอีก ใหน้กัเรียนช่วยกนัคิด  

4. หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 4 ครูใหน้กัเรียนเขียนแกไ้ขประโยคใหถู้กตอ้ง เสร็จแลว้เปรียบเทียบกบั
เพื่อน จากนั้นครูขออาสาสมคัรอธิบายประเดน็การแกไ้ขคนละ 1 ขอ้ 
  

 
1 I like taking pictures and I love painting. 
2 We’ve got a cat, a dog and two hamsters. 
3 Rosa’s from Madrid, Spain. 
4 Wow! This Sunday lunch is delicious. 

 
5. ครูอธิบายนกัเรียนวา่ เพื่อใหข้อ้ความท่ีเขียนมีความถูกตอ้งมากท่ีสุด ทุกคร้ังหลงัการเขียนนกัเรียน

ตอ้งตรวจงานเขียนวา่ยงัมีขอ้บกพร่องหรือผดิพลาดอะไรบา้ง และแกไ้ข ซ่ึงการอ่านตรวจทานงาน
เขียนเรียกวา่ proofread หลงัจากนั้นครูถามนกัเรียนวา่ ความผดิพลาดท่ีมกัเกิดข้ึนในการเขียนไดแ้ก่
อะไรบา้ง  

6. นกัเรียนอ่าน Study Skills และสรุปร่วมกนั จากนั้นครูใหน้กัเรียนเปรียบเทียบวา่โครงสร้างประโยค
ภาษาองักฤษและภาษาไทยแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง เช่น การใชเ้คร่ืองหมายต่าง ๆ การใชต้วัอกัษร   
ตวัใหญ่ การผนัคาํกริยาตามประธาน  

 
ขั้น Practice 
1. ครูใหน้กัเรียนจบัคู่กนั แลว้ครูแจกขอ้ความใหคู่้ละ 1 แผน่ ใหน้กัเรียนแกไ้ขการเขียนท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 
this Summer I’m takeing a trip to Thailand with some friends. First, we’re going to 
spent a few days in 73rain73k. I have some Thai friends there, and they might take 
us on a tour of the city after that, we’re going to take a 73rain to Chiang Mai and go 
camping for a couple of weeks. Its going to be a perfect vacation? See you all  
when I get back.  
Mayuko 
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2. ครูขออาสาสมคัรอ่านประโยคท่ีมีการแกไ้ข พร้อมทั้งอธิบายส่ิงท่ีแกไ้ข 
 
 

This summer I’m taking a trip to Thailand with some friends. First, we’re going to 
spend a few days in Bangkok. I have some Thai friends there, and they might take 
us on a tour of the city. After that, we’re going to take a train to Chiang Mai and go 
camping for a couple of weeks. It’s going to be a perfect vacation. See you all 
when I get back.  
Mayuko 

 
ขั้น Production 
1. หนังสือเรียน หน้า 17 Ex. 5 ครูใหน้กัเรียนเขียน blog เก่ียวกบัวนัหยดุสุดสปัดาห์ของตนเอง ความ

ยาว 80-100 คาํ โดยเขียนเก่ียวกบักิจกรรมท่ีทาํในช่วงเวลาเชา้ บ่าย และเยน็จนถึงคํ่า ครูใหน้กัเรียน  
ตั้งช่ือเร่ืองเอง เม่ือเขียนเสร็จแลว้ใหน้กัเรียนอ่านตรวจทานงานเขียนของตนเอง  

2. ครูใหแ้ลกเปล่ียนกบัเพื่อนเพือ่ตรวจความถูกตอ้ง จากนั้นครูขออาสาสมคัรอ่านงานของตนเอง 1-2 
คน และบอกประเดน็บกพร่องท่ีเพื่อนช่วยแกไ้ขให ้  
 

 
Weekends are the best! 
Saturday’s my favourite day. In the morning, I have a dance lesson. After that I 
help my mum around the house and then we have lunch. In the afternoon, we go 
shopping. In the evenings, I go to the cinema or watch a DVD. 
On Sundays, I like to relax and have fun. In the morning, I get up late and have a 
big breakfast. In the afternoon, I visit my grandparents or go to the park with my 
friends. In the evening, I listen to music or read a book and have an early night.   

 
3. นกัเรียนทาํ Self-Check 1 ในหนงัสือเรียน หนา้ 113 
4. แบบฝึกหดั (Workbook) หนา้ 11 Exs. 2b-5  ใหน้กัเรียนทาํเป็นการบา้น 

 
 
 



 
 

75 

7.  การวดัและการประเมินผล 
วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

ตรวจการตอบคาํถามจากการอ่านหรือ
การฟัง 

แบบฝึกหดั (Workbook) ร้อยละ 60  

ตรวจการเขียนประโยคเก่ียวกบั
กิจกรรมท่ีทาํในวนัหยดุสุดสปัดาห์ 

สมุดนกัเรียน - 

สงัเกตการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของโครงสร้างประโยคภาษาองักฤษ
และภาษาไทย 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ระดบัคุณภาพ พอใช ้

ประเมินการเขียน blog เก่ียวกบั
วนัหยดุสุดสปัดาห์ 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 

สงัเกตความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมัน่
ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น  

 
8.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือเรียน SPARK 2 ม. 2 
2) Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด SPARK 2 ม. 2  
3) แบบฝึกหดั SPARK 2 ม. 2 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  
- บอกรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านได ้ 
- พดูแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีกาํหนดใหไ้ด ้  
- เขียนสรุปผลการอภิปรายในประเดน็ท่ีกาํหนดใหไ้ด ้ 

 
1. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น  

อย่างมีเหตุผล 
 ตวัช้ีวดั 
 ต 1.1 ม. 2/4 เลือกหวัขอ้เร่ือง ใจความสาํคญั บอกรายละเอียดสนบัสนุน (supporting detail) และ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่าน พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง   
ง่าย ๆ ประกอบ 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคดิเห็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.2 ม. 2/4 พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง

หรืออ่านอยา่งเหมาะสม 
มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคดิรวบยอด และความคดิเห็นในเร่ืองต่าง  ๆโดยการพูด

และการเขียน 
 ตวัช้ีวดั 
 ต 1.3 ม. 2/2 พดูและเขียนสรุปใจความสาํคญั/แก่นสาระ หวัขอ้เร่ือง (topic) ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์

เร่ือง/ข่าว/เหตุการณ์ท่ีอยูใ่นความสนใจของสงัคม 
 
 

 ASEAN corner  1 

1 ช่ัวโมง 
 

7   
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2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 
การเรียนรู้เก่ียวกบัความสาํคญัของภาษา โดยเฉพาะภาษาท่ีใชใ้นประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน 

ช่วยใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดผลประโยชน์และโอกาสทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจและการศึกษา 

 

3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

1) Language Features and Functions 
Vocabulary: Verbs (broaden, survive) 
 Nouns (opportunity, advantage, race, hub, investor, infrastructure, 

cooperation, industry) 
 Adjectives (available, multilingual, fluent, beneficial) 
         Adverb (peacefully) 
Functions: Discussing about language you should learn 
 I think we should learn Mandarin because there are lots of Chinese 

companies in Asia. 
2) Language Skills 

Speaking: แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัภาษาท่ีนกัเรียนไทยควรเรียนรู้ 
Reading: อ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
Writing: เขียนสรุปผลการอภิปรายในประเดน็ท่ีกาํหนด 

 

4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการส่ือสาร 
2) ความสามารถในการคิด 

 

5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
1) ใฝ่เรียนรู้ 
2) มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
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6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้น Warm up 

ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ภาษาท่ีใชใ้นประเทศกลุ่มประชาคม
อาเซียน และนอกจากภาษาไทยแลว้นกัเรียนสามารถพดูภาษาของประเทศใดในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

 
ขั้น Presentation 
1. ครูใหน้กัเรียนดูภาพและอ่านช่ือเร่ือง Why do we learn languages? ในหนงัสือเรียน หนา้ 18 แลว้ให้

นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความสาํคญัของภาษา 
2. หนังสือเรียน หน้า 18 Ex. 1 ครูใหน้กัเรียนอ่านคาํถามและขีดเสน้ใตค้าํวา่ multilingual, economy, 

education system ครูถามนกัเรียนวา่จากคาํถามและคาํศพัทท่ี์ขีดเสน้ใตน้กัเรียนคิดวา่จะไดเ้รียน
เก่ียวกบัอะไร 

3. ครูใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทท์ั้ง 3 คาํ ตามครู จากนั้นนกัเรียนอ่านออกเสียงคาํศพัทพ์ร้อมกนั 
แลว้หาความหมายของคาํศพัทจ์ากพจนานุกรม 

multilingual (adj) = using, speaking, or writting in several different languages         
(ซ่ึงพดู/เขียนไดห้ลายภาษา) 

economy (n) = the system by which a country’s money and goods are produced 
and used, or a country considered in this way (เศรษฐกิจ) 

education system (n) = the system of the process of teaching and learning, usually at 
school, college, or university (ระบบการศึกษา) 

4. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แลว้ใหน้กัเรียนอ่านบทอ่านยอ่หนา้ท่ี 1 และยอ่หนา้สุดทา้ย
แลว้บอกใจความสาํคญัของทั้ง 2 ยอ่หนา้ จากนั้นครูอธิบายวา่การอ่านเรียงความท่ีมีหลายยอ่หนา้   
ยอ่หนา้ท่ี 1 มกัจะเป็นใจความสาํคญัของเร่ือง และยอ่หนา้สุดทา้ยจะเป็นการสรุปเร่ือง ซ่ึงส่วนมาก
แลว้ประโยคท่ี 1 ของยอ่หนา้ จะเป็นประโยคใจความสาํคญัของยอ่หนา้นั้น ๆ 

5. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มอ่านบทอ่านเร่ือง Why do we learn languages? และตอบคาํถามใน Ex. 1 จากนั้นครู
สุ่มเรียกนกัเรียนบอกคาํตอบกลุ่มละ 2 ขอ้ 
 
 

1 Because it’s a great tool to help us to learn new things.  
2 Malaysia and Singapore. 
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3 It makes Singapore a business hub of Asia. It draws a lot of investors to the 

country. 
4 There is cooperation between schools and universities in Singapore and many 

world-class institutes around the world. 
5 It is good for jobs and business investment. 

 
ขั้น Practice 
1. หนังสือเรียน หน้า 18 Ex. 2 ครูใหน้กัเรียนจบัคู่อภิปรายวา่ภาษาใดในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน

ท่ีนกัเรียนไทยควรเรียนรู้ พร้อมบอกเหตุผล 
2. ครูขออาสาสมคัร 5-6 คู่ นาํเสนอผลการอภิปราย นกัเรียนคู่อ่ืน ๆ สามารถร่วมเสนอขอ้มูลเพิ่มเติมได ้
 
ขั้น Production 

หนังสือเรียน หน้า 18 Ex. 3 ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ใหแ้ต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกนั   
ในประเดน็ ขอ้ดีของการท่ีคนในประเทศไทยสามารถพดูภาษาไดม้ากกวา่ 1 ภาษา แลว้แต่ละกลุ่ม
เขียนสรุปผลจากการอภิปราย 

 
7.  การวดัและการประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ตรวจการตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน สมุดนกัเรียน ร้อยละ 60  
สงัเกตการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ภาษาท่ีนกัเรียนไทยควรเรียนรู้ 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 

ประเมินการเขียนสรุปผลการอภิปราย
ในประเดน็ท่ีกาํหนด 

แบบประเมินการเขียน ระดบัคุณภาพ พอใช ้ 

สงัเกตความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมัน่
ในการทาํงาน 

แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น  

 
8.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือเรียน SPARK 2 ม. 2 
2) พจนานุกรมองักฤษ-องักฤษ 
3) พจนานุกรมออนไลน ์
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จุดประสงค์การเรียนรู้  
- ทบทวนคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์ท่ีเรียนมาแลว้ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
- เขียน quiz เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนมาแลว้ได ้

 

1.  สาระ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 
สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองทีฟ่ังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง  ๆและแสดงความคดิเห็น

อย่างมีเหตุผล 
 ตวัช้ีวดั  
 ต 1.1 ม. 2/4 เลือกหวัขอ้เร่ือง ใจความสาํคญั บอกรายละเอียดสนบัสนุน (supporting detail) และ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอ่าน พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง    
ง่าย ๆ ประกอบ 

สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และนําไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 ตวัช้ีวดั 
 ต 2.1 ม. 2/3 เขา้ร่วม/จดักิจกรรมทางภาษาและวฒันธรรมตามความสนใจ 

 
2.  สาระสําคญั/ความคดิรวบยอด 

การรู้และเขา้ใจคาํศพัท ์โครงสร้างภาษา ช่วยใหพ้ดู/เขียนส่ือสาร และเขา้ร่วมกิจกรรมทางภาษาได้
อยา่งเหมาะสม 

 
 
 
 

 O-NET practice & Fun time 1 

1 ช่ัวโมง 
 

8  
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3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 ทักษะเฉพาะวชิา 

1) Language Features and Functions 
Vocabulary: คาํศพัทใ์นหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
Grammar : ไวยากรณ์ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  

2) Language Skills 
Listening: ฟังเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะ 
Writing: เขียน quiz เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนมาแลว้ 

 
4.  สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการส่ือสาร 
2) ความสามารถในการคิด 

 
5.  คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

- มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
 
6.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้น Warm up 
ครูเขียนวลี When I grow up, I want to b a … บนกระดาน แลว้สนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัอาชีพท่ี
นกัเรียนอยากทาํ  

 
ขั้น Presentation 
1. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนับอกคาํศพัทท่ี์เรียนในหน่วยการเรียนรู้น้ี โดยครูกาํหนดหวัขอ้ ใหน้กัเรียนบอก

คาํศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ดงักล่าว 
2. นกัเรียนปิดหนงัสือเรียน ครูทบทวนไวยากรณ์ท่ีเรียนในหน่วยการเรียนรู้น้ี โดยใหน้กัเรียนบอก

โครงสร้างและวิธีการใช ้ครูเขียนในรูป mind map 
 
 
 
 
 



 
 

82 

 
 
ขั้น Practice 
1. หนังสือเรียน หน้า 20 Ex. 1 ครูใหเ้ล่นเกม What am I? โดยครูจะเป็นผูอ่้านคาํใบ ้หรือใหน้กัเรียน     

1 คน อ่านคาํใบ ้แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนัทายวา่คืออาชีพอะไร  
  

 
1 shop assistant 2 pilot  
3 magician’s assistant 4 nurse  
5 fashion designer 6 secretary 
7 police officer 8 hairdresser 
 

2. หนังสือเรียน หน้า 20 Ex. 2 ครูใหน้กัเรียนทาํ quiz โดยหา้มเปิดดูเน้ือหา เสร็จแลว้ใหน้กัเรียน
เปรียบเทียบคาํตอบกบัเพื่อน จากนั้นครูจึงเฉลยคาํตอบ  
  

 
1 Cricket.  
2 Drive through the Safari Park and see animals and visit amusement park.    
3 You can put on weight.  
4 Baseball. Each team needs to have nine players.  
5 Up to five days. 

ไวยากรณ์ 
หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1

Present 
simple

Present 
continuous

Adverbs of 
frequency

-ing form 
& to-

infinitive
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3. หนังสือเรียน หน้า 20 GAME ครูเลือกนกัเรียน 2 คนท่ีเรียนเก่งเป็นคนพดูประโยค โดยผลดักนัพดู 
แลว้แบ่งนกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม ใหแ้ต่ละกลุ่มฟังประโยคท่ีเพื่อนพดู แลว้ทายวา่คืออาชีพอะไร ถา้ทาย
ถูกจะได ้1 คะแนน กลุ่มท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดจะเป็นผูช้นะ  

Leader : I cut people’s hair. 
Team B S1: Hairdresser 
T: Team B gets 1 point. 
Leader : I look after people’s teeth. 
Team A S2: Dentist 
T: Team A gets 1 point. 

4. หนังสือเรียน หน้า 20 Ex. 4 ครูบอกนกัเรียนวา่จะไดฟั้งเพลง แลว้ใหน้กัเรียนจดบนัทึกคาํศพัท์
เก่ียวกบัอาชีพท่ีไดย้นิในเพลง จากนั้นครูเปิด CD ใหน้กัเรียนฟังเพลง เม่ือฟังจบครูถามนกัเรียนวา่
อาชีพใดบา้งท่ีมีในเพลง ถา้นกัเรียนบอกคาํตอบไม่ถูกหรือบอกไม่ครบ ครูใหน้กัเรียนฟังอีกคร้ัง 
  

 
architect, actress, musician, comedian  

 
5. หนังสือเรียน หน้า 19 O-NET practice ครูใหเ้วลานกัเรียนทาํขอ้สอบ เสร็จแลว้ตรวจคาํตอบร่วมกนั 

ถา้นกัเรียนไม่เขา้ใจ ใหค้รูอธิบายเพิ่มเติม 
  

 
Ex. 1 1 A a, B c 2 A b, B c 3 A d, B b 
Ex. 2 1 b 2 d 3 a 4 c  5 c 

 
 
ขั้น Production 

หนังสือเรียน หน้า 20 Ex. 3 นกัเรียนจบัคู่กนั แลว้ครูแจกกระดาษใหคู่้ละ 1 แผน่ ใหแ้ต่ละคู่คิด
คาํถาม quiz 5-6 ขอ้ เก่ียวกบัเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ครูใหน้กัเรียนเปิดดูเน้ือหาได ้และให้
นกัเรียนเขียนคาํตอบไวด้า้นหลงักระดาษ เม่ือทุกคู่คิดคาํถามเสร็จแลว้ใหแ้ลกกนัทาํ quiz กบัคู่อ่ืน  
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1 What is one advantage of being a magician’s assistant? (travel a lot) 
2 Haw many rides at West Midland Safari & Leisure Park. (30) 
3 How many players are there in a cricket team? (11) 
4 How many teams are there in a match? (2) 
5 What is Mary’s favoutite day? (Sunday) 

 
 
7.  การวดัและการประเมินผล 

วธีิการวดั เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 
ตรวจการเขียน quiz เก่ียวกบัเน้ือหา
ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 

- ร้อยละ 60  

สงัเกตความมุ่งมัน่ในการทาํงาน แบบประเมินคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

ระดบัคุณภาพ ผา่น  

 
8.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1) หนงัสือเรียน SPARK 2 ม. 2 
2) Class Audio CDs ประกอบส่ือฯ ชุด SPARK 2 ม. 2 

 
 
 
 
 
 


