ตัวอย่าง
โครงงานภาษาอังกฤษ (English Project Work)
แบบบูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาต่าง ๆ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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หัวข้องาน (Job Title) โครงงานพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร

สาขาช่างเกษตร

งานเฉพาะ/งานย่อย (Task/Element) โครงงานค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร (10 คาบ)
สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน
หัวข้อ/รายวิชาที่บูรณาการ
Competency
Assessment/Performance Criteria
Topic/Subject
1. เรียกชื่อสิ่งประดิษฐ์
1. อ่านออกเสียงและเขียนชื่อ
การนาเสนอการค้นคว้าข้อมูล
ทางการเกษตร รวมทั้งวัสดุ
สิง่ ประดิษฐ์ทางการเกษตร รวมทั้ง ความก้าวหน้าด้าน
และส่วนประกอบต่างๆ
วัสดุ และส่วนประกอบต่าง ๆ ของ เทคโนโลยีการเกษตรจาก
ของสิ่งประดิษฐ์ทาง
สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรเป็น
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็น
การเกษตรเป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
2. อ่านและสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับ
2. อ่านเรื่องและคุณลักษณะ
สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรใน
ของสิ่งประดิษฐ์ทาง
รูปแบบของข้อความ ตาราง กราฟ
การเกษตรจากแหล่งต่าง ๆ
และสัญลักษณ์ เป็นภาษาอังกฤษได้
เป็นภาษาอังกฤษ
ถูกต้อง
3. สาธิต / อธิบาย ขั้นตอนการทางาน
3. บอกขั้นตอนการทางาน
ของสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร
ของสิ่งประดิษฐ์ทาง
โดยใช้คาบอกลาดับขั้นตอนและ
การเกษตรเป็น
โครงสร้างภาษาที่ใช้ในการบอก
ภาษาอังกฤษ
วิธีการปฏิบัติ (instructions) เป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
4. สาธิต/อธิบายสิ่งประดิษฐ์ทางการ
4. นาเสนอสิ่งประดิษฐ์
เกษตรเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
ทางการเกษตรเป็น
4.1 แนะนาตนเอง / กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ
4.2 บอกชื่อสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร
4.3 บอกจุดประสงค์ของการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร
4.4 บอกระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
4.5 บอกหน้าที่ / ประโยชน์
4.6 บอกส่วนประกอบและวัสดุที่ใช้ทา
4.7 บอกขนาด / สมรรถนะ
4.8 สาธิต/อธิบายขั้นตอนในการทางาน
4.9 จบการนาเสนอ
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คาอธิบายลักษณะงาน (Job Description)
โครงงานค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร สาขาช่างกลเกษตร
งานเฉพาะ/งานย่อย (Task/Element)
การนาเสนอสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร
(8 ชั่วโมง)
สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน
หัวข้อ/
Competency
Assessment/performance Criteria
รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
1. เรียกชื่อสิ่งประดิษฐ์ทาง
1. อ่านออกเสียงและเขียนชื่อสิ่ง
การนาเสนอการค้นคว้า
การเกษตรรวมทั้งวัสดุ
ประดิษฐ์ทางการเกษตร รวมทั้งวัสดุและ
ข้อมูลความก้าวหน้าด้าน
และส่วนประกอบต่างๆ
ส่วนประกอบต่างๆของสิ่งประดิษฐ์ทาง
เทคโนโลยีการ เกษตรจาก
ของสิ่งประดิษฐ์ทาง
การเกษตรเป็นภาษาอังกฤษไก้ถูกต้อง
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆเป็น
การเกษตรเป็นภาษา
ภาษาอังกฤษ
อังกฤษ
2. อ่านเรื่องและคุณลักษณะ
2. อ่านและสรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับสิ่ง
ของสิ่งประดิษฐ์ทางการ
ประดิษฐ์ทางการเกษตรในรูปแบบของ
เกษตรจากแหล่งต่างๆเป็น
ข้อความ ตาราง กราฟ และสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3. บอกขั้นตอนการทางาน
3. สาธิต/อธิบายขั้นตอนการทางานของสิ่ง
ของสิ่งประดิษฐ์ทางการ
ประดิษฐ์ทางการเกษตรโดยใช้คาบอก
เกษตรเป็นภาษาอังกฤษ
ลาดับขั้นตอนและโครงสร้างภาษาที่ใช้ใน
การบอกวิธีการปฏิบัติ (instructions) เป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
4. นาเสนอสิ่งประดิษฐ์
4. สาธิต/อธิบายสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร
ทางการเกษตรเป็นภาษา
เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ประกอบด้วย
อังกฤษ
4.1. แนะนาตนเองหรือกลุ่ม
4.2. บอกชื่อสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร
4.3. บอกจุดประสงค์ของการสร้างสิ่ง
ประดิษฐ์ทางการเกษตร
4.4. บอกระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
4.5. บอกหน้าที/่ ประโยชน์
4.6. บอกส่วนประกอบและวัสดุที่ใช้ทา
4.7. บอกขนาด/สมรรถนะ
4.8. สาธิต/อธิบายขั้นตอนการทางาน
4.9. จบการนาเสนอ
4.10. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่นาเสนอ
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คาอธิบายลักษณะงาน (Job Description)
โครงการประชาสัมพันธ์และจาหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
งานเฉพาะ/งานย่อย (Task/Element)
1. การจัดทาสลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (2 ชั่วโมง)
2. การประชาสัมพันธ์และการจาหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (4 ชั่วโมง)
สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน
หัวข้อ/
Competency
Assessment/performance Criteria
รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
1. เรียกชื่อพืชที่ใช้ทาเครื่องดื่มเพื่อ
1. อ่านออกเสียงและเขียนชื่อพืชที่ใช้ทา
ฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพส่วนประกอบของ
สุขภาพ
สารอาหาร และประเภทของ
เครื่องดื่ม สารอาหาร และประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็น
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นภาษา
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษ
อังกฤษได้ถูกต้อง
แผ่นพับประชา
2. บอกรายละเอียดในผลิตภัณฑ์เป็น 2. บอกจานวน/ปริมาณ/หน่วย โดยเลือกใช้
สัมพันธ์เครื่องดื่มเพื่อ
ภาษาอังกฤษ
คาที่เหมาะสมกับประเภท/ชนิด ของ
สุขภาพการ
ส่วนประกอบเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
นาเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
3. ทาฉลากผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเพื่อ
3. เขียนรายละเอียดในฉลากผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ
สุขภาพเป็นภาษาอังกฤษ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นภาษาอังกฤษได้
ถูกต้อง ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานที่
ผลิต วันผลิต/วันหมดอายุ น้าหนัก
ราคา ส่วนประกอบ คุณค่าทาง
โภชนาการ คาแนะนาในการใช้
ผลิตภัณฑ์ การบริโภค
4. ทาแผ่นพับประชา สัมพันธ์เครื่องดื่ม 4. เขียนคาแนะนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็น
เพื่อสุขภาพเป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ประกอบด้วย
ภาพผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ รส
คุณค่าทางโภชนาการ ข้อความโฆษณา/คา
เชิญชวนอื่นๆ สถานที่ติดต่อ
5. นาเสนอผลิตภัณฑ์เครื่อง
5. สาธิต/อธิบายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อ
ดื่มเพื่อสุขภาพเป็นภาษา
สุขภาพเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
อังกฤษได้
ประกอบด้วย แนะนาตนเอง/กลุ่ม บอกชื่อ
ผลิตภัณฑ์ บอกสถานที่ผลิต บอกส่วนประกอบ
บอกคุณค่าทางโภชนาการ สาธิตขั้นตอนการใช้/
การบริโภคผลิตภัณฑ์ เชิญชวนให้ลองชิม
ผลิตภัณฑ์ บอกราคา จบการนาเสนอ
ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่นาเสนอ
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คาอธิบายลักษณะงาน (Job Description)
โครงงานการรีดนมโคโดยใช้เครื่องรีดนม
สาขาเทคโนโลยีโคนม
งานเฉพาะ/งานย่อย (Task/Element)
การนาเสนอการรีดนมโคโดยใช้เครื่องรีดนม
(2 ชั่วโมง)
สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน
หัวข้อ/
Competency
Assessment/performance Criteria
รายวิชาทีบ่ ูรณาการ
Topic/Subject
1. เรียกชื่ออวัยวะของโคนม 1. อ่านออกเสียงและเขียนชื่ออวัยวะของโค การนาเสนอวิธีการรีด
เพศเมียที่เกี่ยวข้องกับการ
นมเพศเมียที่เกี่ยวข้องกับการรีดนม
นมโค
รีดนม วัสดุและอุปกรณ์ที่
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดนมโคเป็น
วิชาภาษาอังกฤษ
ใช้ในการรีดนมโคเป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
โครงงาน
ภาษาอังกฤษได้
2. อธิบายวิธีการรีดนมโค
เป็นภาษาอังกฤษได้
3. นาเสนอวิธีการรีดนมโค
เป็นภาษาอังกฤษได้

2. เขียนบอกขั้นตอนการรีดนมโคเป็น
ภาษาอังกฤษได้
3. สาธิต/อธิบาย วิธีการรีดนมโคเป็นภาษา
อังกฤษได้ถูกต้อง ประกอบด้วย
3.1. แนะนาตนเอง/กลุ่ม
3.2. บอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดนมโค
3.3. สาธิต/อธิบายขั้นตอนในการรีดนมโค
3.4. จบการนาเสนอ
3.5. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่นาเสนอ
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โครงงา จิตรกรรมสร้างสรรค์
สาขาวิจิตรศิลป์
งานเฉพาะ / งานย่อย (Task/ Element)
จานวน 12 ชั่วโมง
การนาเสนอภาพงานจิตรกรรมสร้างสรรค์เป็นภาษาอังกฤษ
สมรรถนะ
(Competency)

เกณฑ์การประเมิน
Assessment/Performance Criteria

1. บรรยายภาพจิตรกรรมที่วาดขึ้นเอง
เป็นภาษาอังกฤษ

1. เขียนคาบรรยายใต้ภาพของงานจิตรกรรม:
ประเภทของภาพ, ชื่อภาพ, ขนาด, สีที่ใช้

2. อธิบายภาพจิตรกรรมที่วาดขึ้นเอง
เป็นภาษาอังกฤษ

2. บอกแนวคิด แรงบันดาลใจ ของภาพเขียน
ของตนเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

3. เสนอขายภาพจิตรกรรมเป็นภาษา
อังกฤษ

3. บอกข้อมูลของภาพ บอกราคา และต่อรอง
ราคา ภาพงานจิตรกรรมได้ถูกต้อง

4. สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

4. โต้ตอบการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ
4.1 แนะนาตนเอง ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษได้
ถูกต้อง
4.2 นาเสนอผลงานจิตรกรรมของตน
(Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

หัวข้อที่บูรณาการ
การนาเสนอภาพงาน
จิตรกรรมสร้างสรรค์เป็น
ภาษาอังกฤษ

การสัมภาษณ์งาน

7

โครงการเสนอแบบงานก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น
สาขางานช่างก่อสร้าง
งานเฉพาะ / งานย่อย (Task/ Element)
จานวนคาบ 12 ชั่วโมง
การนาเสนอแบบงานก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น เป็นภาษาอังกฤษ
หัวข้อที่บูรณาการ
สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน
Topic
(Competency)
Assessment/Performance Criteria
1. อ่านรายการประกอบแบบ
อาคาร 2 ชั้น เป็น
ภาษาอังกฤษ

1. อ่านออกเสียงชื่อวัสดุ ขนาด
คุณลักษณะเฉพาะของรายการ
ประกอบแบบอาคาร 2 ชั้นได้ถูกต้อง

2. เขียนรายการประกอบแบบ
อาคาร 2 ชั้น เป็นภาษา
อังกฤษ

2. เขียนรายการวัสดุ ขนาด และ
คุณลักษณะเฉพาะของรายการ
ประกอบแบบอาคาร 2 ชั้น เป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

3. นาเสนอผลงานเป็นภาษา
อังกฤษ

3. นาเสนอรายการประกอบแบบอาคาร 2
ชั้น เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3.1 บอกประมาณการราคาค่าใช้จ่าย
3.2 บอกรายการวัสดุที่ใช้
3.3 บอกระยะเวลาในการก่อสร้าง
3.4 บอกรายละเอียดรายการประกอบ
แบบอาคาร
4. อธิบายรายละเอียดในสัญญาการ
ก่อสร้างเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
4.1 บอกความหมายคาศัพท์เฉพาะ
ของสัญญาการก่อสร้าง
4.2 บอกรายละเอียดของสัญญาการ
ก่อสร้างเป็นภาษาอังกฤษ :
ผู้ว่าจ้าง วิศวกรควบคุมงาน
ก่อ สร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง
ฯล
4.3 กรอกข้อมูลในสัญญาก่อสร้างได้
ถูกต้อง

4. อ่านสัญญาการก่อสร้างเป็น
ภาษาอังกฤษ

การเขียนรายการประกอบแบบงาน
ก่อสร้างเป็นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ รายการประกอบแบบอาคาร
นามาจากผู้สอนช่างก่อสร้าง
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โครงการจัดเลี้ยงอาหารว่าง
สาขาอาหารและโภชนาการ
งานเฉพาะ / งานย่อย (Task/ Element)
จานวน 10 ชั่วโมง
การนาเสนอการจัดเลี้ยงอาหารว่างเป็นภาษาอังกฤษ
สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน
หัวข้อที่บูรณาการ
(Competency)
Assessment/Performance Criteria
Topic
1. บอกชื่อรายการอาหารว่างใน
การจัดเลี้ยงเป็นภาษาอังกฤษไ

1. อ่านออกเสียงชื่อรายการอาหารว่างชนิด
ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

2. ทาแผ่นพับโฆษณารับจ้างจัด
เลี้ยงอาหารว่างเป็น
ภาษาอังกฤษ

2. เขียนแนะนารายการอาหารว่างชนิดต่าง ๆลง
ในแผ่นพับโฆษณาการรับจัดเลี้ยงอาหารว่าง
เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

3. เสนอขายการรับจัดเลี้ยง
อาหารว่างเป็นภาษาอังกฤษ

3. เสนอราคาค่าบริการ การต่อรองราคา
บอกประเภทของอาหารว่าง การอานวย
ความสะดวกในการจัดเลี้ยงเป็นภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้อง

4 . นาเสนอการจัดเลี้ยงอาหารว่าง
เป็นภาษาอังกฤษ

4. พูดเชิญชวน แนะนารายการอาหารว่างที่ใช้
ในการจัดเลี้ยงเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

การนาเสนอการจัดเลี้ยง
อาหารว่างเป็นภาษาอังกฤษ
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โครงการเขียนรายละเอียดประกอบแบบระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่ สาขาไฟฟ้า
งานเฉพาะ / งานย่อย (Task/ Element)
จานวน 6 ชั่วโมง
การเขียนรายละเอียดประกอบแบบระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ
สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน
หัวข้อที่บูรณาการ
(Competency)
Assessment/Performance Criteria
Topic
1. อ่านคาอธิบายรายละเอียดประกอบ
แบบระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่
เป็นภาษาอังกฤษ

1. อ่านออกเสียงคาศัพท์เฉพาะ และ
สัญลักษณ์ในรายละเอียดประกอบแบบ
ระบบไฟฟ้าใน อาคารขนาดใหญ่ เป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

2. เขียนคาอธิบายรายละเอียด
สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบไฟฟ้า
ในอาคารขนาดใหญ่เป็นภาษา
อังกฤษ

2. เขียนคาศัพท์เฉพาะ สัญลักษณ์ ราย
ละเอียดประกอบแบบระบบไฟฟ้าใน
อาคารขนาดใหญ่เป็นภาษาอังกฤษและ
อธิบายความหมายเป็นภาษาไทยได้
ถูกต้อง

.

การเขียนรายละเอียดประกอบ
แบบระบบไฟฟ้าในอาคารขนาด
ใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ
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โครงการการสร้างตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก
สาขาไฟฟ้า
งานเฉพาะ / งานย่อย (Task/ Element)
จานวน 12 ชั่วโมง
การนาเสนอผลงานการสร้างตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก (MDB:Main Distribution Board)
สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน
หัวข้อที่บูรณาการ
(Competency)
Assessment/Performance Criteria
Topic
1. อ่านรายการประกอบตู้ควบคุม
การจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักเป็น
ภาษาอังกฤษ

1. อ่านออกเสียงคาศัพท์ คุณลักษณะเฉพาะ
จากรายการประกอบตู้ควบคุมการจ่าย
กระแสไฟฟ้าหลัก เป็นภาษาอังกฤษได้
ถูกต้อง

2 เขียนรายการประกอบตู้ควบคุม 2. เขียนคาศัพท์รายการประกอบตู้
การจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักเป็น
ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก
ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3 อ่านสัญลักษณ์, สัญญาณไฟ,
แผนภาพจากรายการประกอบ
ตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
หลักเป็นภาษาอังกฤษ

3. อธิบาย ถ่ายโอนข้อมูล สัญลักษณ์
สัญญาณไฟ แผนภาพจากรายการ
ประกอบตู้ ควบคุมการจ่ายกระแส
ไฟฟ้าหลัก เป็นภาษาอังกฤษ และ
บอกความหมายเป็นภาษาไทยได้
ถูกต้อง

4 นาเสนอผลงานรายการ
ประกอบตู้ควบคุมการจ่าย
กระแสไฟฟ้าหลักเป็น
ภาษาอังกฤษ

4. สาธิต / อธิบาย รายการประกอบตู้
ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักเป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
4.1 บอกรายละเอียดคุณลักษณะ
4.2 บอกความจุของกระแสไฟฟ้า
4.3 จุดเด่นในการใช้งาน

การนาเสนอผลงานการสร้าง
ตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก
(Main Distribution Board)
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โครงการเปิดศูนย์วิเคราะห์และซ่อมเครื่องยนต์
สาขาช่างยนต์
งานเฉพาะ / งานย่อย (Task/ Element)
จานวน 10 ชั่วโมง
การให้บริการวิเคราะห์และช่อมเครื่องยนต์
สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน
หัวข้อที่บูรณาการ
(Competency)
Assessment/Performance Criteria
Topic
1. บอกประเภทของงานบริการ
1. อ่านออกเสียงคาศัพท์ และ เขียน การให้บริการวิเคราะห์และ
วิเคราะห์และซ่อมเครื่องยนต์ใน
ชื่อประเภทของงานบริการ การ
ช่อมเครื่องยนต์
ศูนย์บริการ
วิเคราะห์และ ซ่อมเครื่องยนต์เป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
2. ให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติ
2. สนทนาโต้ตอบกับลูกค้า
ชาวต่างชาติได้
ถูกต้อง
2.1 กล่าวต้อนรับ
2.2 เสนอให้บริการ
2.3 สอบถามเกี่ยวกับอาการของ
เครื่องยนต์
2.4 ความต้องการซ่อมบารุง
2.5 บอกราคาค่าซ่อม และค่า
อะไหล่
2. เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ให้บริการ ซ่อมบารุงในบบฟอร์ม
ภาษาอังกฤษ

3. เติมข้อมูลในแบบฟอร์มการรับ
งานซ่อมบารุงรถยนต์เป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

4. ลงทะเบียนประวัติการซ่อมบารุง
ในแบบฟอร์มประวัติการ
บารุงรักษารถยนต์เป็น
ภาษาอังกฤษ

4. กรอกข้อมูลในประวัติการบารุง
รักษารถยนต์เป็นภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้อง
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โครงการสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์
สาขางานช่างเทคนิคการผลิต
งานเฉพาะ / งานย่อย (Task/ Element)
จานวน 6 ชั่วโมง
ขั้นตอนการสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์
สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน
หัวข้อที่บูรณาการ
(Competency)
Assessment/Performance Criteria
Topic
1. บอกชื่อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 1. อ่านออกเสียงและเขียนคาศัพท์วัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องจักรในการทา
เครื่องมือ และเครื่องจักรในการทาชิ้นส่วน
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป็น
แม่พมิ พ์เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
ภาษาอังกฤษ
2. สาธิต และ เขียนลาดับ ขั้นตอนการสร้าง
2. บอกขั้นตอนการสร้างชิ้นส่วน
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
แม่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้อง

ขั้นตอนการสร้างชิ้นส่วน
แม่พิมพ์
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โครงงานเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
งานเฉพาะ / งานย่อย (Task/ Element)
สมรรถนะ
(Competency)

สาขางานผ้า
จานวน 10 ชั่วโมง

การให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้า
เกณฑ์การประเมิน
Assessment/Performance Criteria

หัวข้อที่บูรณาการ

Topic

1. บอก รูปร่าง สัดส่วน ขนาด
เสื้อผ้าสตรีแบบต่าง ๆ เป็น
ภาษาอังกฤษ

1. อ่านออกเสียงคา และเขียนบรรยาย
การให้บริการตัดเย็บ เสื้อผ้า
รูปร่าง ขนาดเสื้อผ้าสตรีแบบต่าง ๆ เป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

2. บริการลูกค้าชาวต่างชาติได้

2. สนทนาโต้ตอบกับลูกค้าชาวต่างชาติเป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
2.1 กล่าวต้อนรับ
2.2 ให้คาแนะนาออกแบบเสื้อแบบต่าง
ที่เหมาะสมกับรูปร่าง และ ผ้า
2.3 บอกราคาค่าแรง
2.4 กาหนดวันรองเสื้อ และรับเสื้อ

3. จัดแสดงแบบเสื้อแบบต่าง ๆ ได้

3. บรรยายแบบเสื้อแบบต่าง ๆ เป็นภาษา
อังกฤษได้ถูกต้อง
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โครงงาน New Products for the Next Generation
งานเฉพาะ / งานย่อย (Task/ Element)
สมรรถนะ
(Competency)
1. บอกชื่อผลิตภัณฑ์สินค้าเป็น
ภาษาอังกฤษ
2. ทาฉลากผลิตภัณฑ์เป็น
ภาษาอังกฤษ

3. ทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์

4. การเสนอขายผลิตภัณฑ์

สาขางานการตลาด
จานวน 12 ชั่วโมง

การประชาสัมพันธ์และเสนอขายผลิตภัณฑ์
เกณฑ์การประเมิน
Assessment/Performance Criteria
1. อ่านออกเสียง และเขียนชื่อสินค้า ตรา
สินค้าเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
2. เขียนรายละเอียดในฉลากผลิตภัณฑ์
เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
2.1 ชื่อผลิตภัณฑ์
2.2 ส่วนประกอบ
2.3 วิธีใช้ / คาแนะนา
2.4 วันที่ผลิต
2.5 สถานที่ผลิต
2.6 วันที่ผลิต
2.7 วันหมดอายุ
2.8 น้าหนัก
2.9 ราคา
3. เขียนแนะนาผลิตภัณฑ์เป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3.1 ภาพผลิตภัณฑ์
3.2 ตราผลิตภัณฑ์
3.3 ชื่อผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
3.4 คุณภาพ / รายละเอียดผลิตภัณฑ์
3.5 สถานที่ติดต่อ
4. 4.นาเสนอผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้อง
4.1 แนะนาตนเอง
4.2 บอกชื่อผลิตภัณฑ์ คุณภาพ /
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
4.3 เสนอราคาต่อรองราคาข้อเสนอ
พิเศษ ต่าง ๆ

หัวข้อที่บูรณาการ

Topic
การประชาสัมพันธ์และเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษ
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โครงงานมัคคุเทศก์น้อย
งานเฉพาะ / งานย่อย (Task/ Element)

สาขางานมัคคุเทศก์

จานวนคาบ 15 ชั่วโมง

นาชาวต่างชาติเที่ยวในจังหวัด
สมรรถนะ
(Competency)

เกณฑ์การประเมิน
Assessment/Performance Criteria

หัวข้อที่บูรณาการ

Topic

ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
1. สนทนาโต้ตอบกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มา นาชาวต่างชาติเที่ยวใน
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
เที่ยวในจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
จังหวัด
เป็นภาษาอังกฤษได้
1.1 ทักทายขอบคุณ ขอโทษ กล่าวลา
1.2 แนะนาสถานที่น่าท่องเที่ยว
1.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีของท้องถิ่น
1.4 แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ
1.5 การเดินทาง
1.6 ที่พักแบบต่าง ๆ และราคา
1.7 สินค้า / ของที่ระลึกประจาท้องถิ่น
1.8 ร้านอาหารอร่อย
2. เขียนบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของตน
เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
2.1 รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยว
2.2 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
2.3 การเดินทาง
ทาแผ่นพับแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
2.4 ที่อยู่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัด
ในจังหวัด
3. เขียนโปรแกรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3.1 ชื่อบริษัททัวร์
3.1 ประเภทของทัวร์ : 1 วัน, 2 วัน, 3 วัน
ทาโปรแกรมการท่องเที่ยวเป็น
3.2 เวลาออกเดินทาง / เวลากลับ
ภาษาอังกฤษได้
3.3 พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
3.4 กิจกรรมการท่องเที่ยวประจาวัน
3.5 การบริการต่าง ๆ สถานที่ติดต่อ
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โครงการติดตั้งจานสัญญาณดาวเทียม
งานเฉพาะ / งานย่อย (Task/ Element)

สมรรถนะ
(Competency)

สาขาอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 15 ชั่วโมง

ขั้นตอนการติดตั้งจานสัญญาณดาวเทียม
เกณฑ์การประเมิน
Assessment/Performance Criteria

หัวข้อที่บูรณาการ
Topic

1. อ่านคู่มือการติดตั้งจานดาวเทียมเป็น 1. อ่านออกเสียงและเขียนคาศัพท์ วัสดุ
ขั้นตอนการติดตั้งจาน
ภาษาอังกฤษ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ประกอบของจานดาวเทียม สัญญาณดาวเทียม
เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งจาน
ดาวเทียมเป็นภาษาอังกฤษ

3. รับงานการติดตั้งจานสัญญาณ
ดาวเทียมเป็นภาษาอังกฤษ

4. ทาสัญญาการรับจ้างงานเป็นภาษา
อังกฤษได้

2. อธิบาย / สาธิต ขั้นตอนการติดตั้งจาน
ดาวเทียมเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3. พูดโต้ตอบกับลูกค้า เสนอขายพร้อมติดตั้งจาน
สัญญาณดาวเทียมเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3.1 ทักทายลูกค้า
3.2 แนะนาสินค้า
3.3 เสนอราคา
3.4 ต่อรองราคา
3.5 การบริการหลังขาย
3.6 เงื่อนไขอื่น ๆ
4. กรอกแบบฟอร์มสัญญาการรับจ้างงานเป็น
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

17

รายชื่อคณะกรรมการ
จัดทาตัวอย่างการบูรณาเนื้อหาภาษาอังกฤษกับวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. นางสาวสุจิตรา ปทุมลังการ์
2. นางสาวรัตนา ผาสุก
3. นางกิตติยา เจกะโพธิ์
4. นางสุจินดา ศรีเมือง
5. นางยุพดี เพ็ชรพิมานวงศ์
6. นางสาวอังคณา สุนทรสีมะ

สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
วิทยาลัยพณิชยการบางนา

