
ชื่อเรื่อง รายละเอียด ที่มา ระดับชั้น Link รายการ/ดาวนโหลด

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 1

 Everyday English

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. ออกเสียงพยัญชนะ sh ch ได

2. ออกเสียงหนักเบาได

3.  ออกเสียงตามระดับสูงตํ่าได

4. พูดแสดงความรูสึกในโอกาสตางๆ ได

วิทยากร : นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/cU3RHrJUmIU

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 2 สัญลักษณ ปายประกาศ 

ฉลากยา คูมือการใชอุปกรณ 

คําแนะนํา คําเตือนตาง ๆ

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. คนหาความหมายคําศัพทจากพจนานุกรมคําศัพท (Dictionary) ได

2. วิเคราะหคําศัพทจากรากศัพทได

3. เขาใจความหมายของปายประกาศ สัญลักษณ คําแนะนํา 

และคําเตือนได                                                   วิทยากร : 

นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/oAwPkdvQKQM

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 3 นวนภาษาที่เหมาะสม

กับการพูดโตตอบทางโทรศัพท

ในสถานการณตาง ๆ

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. ใชสํานวนภาษาที่เหมาะสมในการพูดตอบโตทางโทรศัพทกับเพื่อน 

ญาติพี่นอง ผูคุนเคยได

2.  ใชโทรศัพทในการสอบถามขอมูลตางๆ ได

3.  ใชโทรศัพทในการสอบถามขอมูลหรือใหขอมูลที่เกี่ยวกับอาชีพได

วิทยากร : นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/zVM2goyaLv0

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 4  

ความแตกตางทางวัฒนธรรมของเ

จาของภาษา ความเชื่อ 

ธรรมเนียมประเพณี 

มารยาททางสังคม 

และการเปรียบเปรย 

เปรียบเทียบดวยสํานวน สุภาษิต 

คําพังเพยและบทกลอน

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. เขาใจความแตกตางของวัฒนธรรมของเจาของภาษาอังกฤษ

2. ใชคําศัพท และโครงสรางภาษาที่ถูกตอง 

เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษาได

3. 

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางวัฒนธรรมเจาของภาษาและวัฒนธรร

มของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษได

วิทยากร : นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/N9awH6112XU

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 5 News & News 

Headline

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. บอกองคประกอบและโครงสรางที่สําคัญของขาวได

2. อานขาว และบอกประเภทของขาวได

3. อานขาว สรุปใจความสําคัญ และตอบคําถามจากเนื้อหาของขาวได 

4. อานขาวสารจากหนังสือพิมพ และสืบคนขอมูลในดานตาง ๆ จาก 

Internet ได

วิทยากร : นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/BENEhbeRxBU

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 6

Self-Sufficiency Economy

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. รู และเขาใจหลักการของ Self-sufficiency Economy 

2. เขาใจความหมายของคําศัพทและสํานวน ที่ใชในบทความ Self-

sufficiency Economy 

3. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือเลาเรื่องเกี่ยวกับ Self-sufficiency 

Economy

วิทยากร : นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/m2uufYn9oMM

https://youtu.be/cU3RHrJUmIU
https://youtu.be/oAwPkdvQKQM
https://youtu.be/zVM2goyaLv0
https://youtu.be/N9awH6112XU
https://youtu.be/BENEhbeRxBU
https://youtu.be/m2uufYn9oMM


English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 7 Have you exercised 

today?

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1.ศึกษาคนควาความรูและขอมูลจากสื่อตางๆ ได

2. ตัวอยางขอมูลเรื่องการดูแลสุขภาพ

3. การอานออกเสียงคําศัพท สํานวน วลี เกี่ยวกับสุขภาพ ไดแก 

aerobics, relax, health, firm, have a headache ฯลฯ

วิทยากร : นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/6FtlhqYjtSc

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 8 Shall we save the 

energy?

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1.ศึกษาคนควาความรูและขอมูลจากสื่อตางๆ ได

2. ตัวอยางขอมูลเรื่องการประหยัดพลังงาน (Energy saving)

3. การอานออกเสียงคําศัพท สํานวน วลี เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 

เชน reduce, reuse, recycle, turn on, turn off, plug in, unplug 

เปนตน

วิทยากร : นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/K-EmhS33ZHM

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 9 What have I done?

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1.ศึกษาคนควาความรูและขอมูลจากสื่อตางๆ ได

2. ตัวอยางบทสนทนาเกี่ยวกับการไปตัดเสื้อ

3. การอานออกเสียงคําศัพท สํานวน วลี เกี่ยวกับการไปตัดเสื้อ เชน 

measure , sleeves, seam, shorten เปนตน 

วิทยากร : นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/9MmILv1KYnE

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 10 What is your email 

address?

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. สืบคนขอมูลตาง ๆ จาก Internet  และรับสง email ได

2. ศึกษาคนควาความรูและขอมูลทางสิ่งตาง ๆ ได

3. เขาใจและใชประโยคซับซอนในสถานการณตาง ๆ ได

4. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั้งอยางเปนทางการและ

ไมเปนทางการได

วิทยากร : นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/okUuWrwRScI

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 11

Natural Disaster : ภัยธรรมชาติ

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. คนควาความรูและขอมูลจากสื่อตางๆ ได

2. สืบคนขอมูลตางๆ จาก Internet ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ใชประโยคที่ซับซอนได

4. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรู 

ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการไดวิทยากร : นางสาวไอวีญาย  

ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/QzK7MSY-lj4

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 12 Let’s travel 

ไปเที่ยวกันเถอะ!!!

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. ใชคําศัพท ในการสืบคนตารางเวลาของ bus train, boat หรือ 

subway เปนตน หรือ แผนพับ หนังสือพิมพ หรือ website ที่เกี่ยวของ

2. ใชคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการการถาม และใหขอมูล 

(Asking and Giving Information) ไดถูกตองตามสากลนิยม

3. ใชคําศัพทสํานวนภาษาอังกฤษในการบอกทิศทาง (Direction) 

ไดถูกตองตามหลักสากลนิยม

4. ใชคําศัพทสํานวน หรือการแลกเปลี่ยนขาวสารความรูวิทยากร : 

นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/VwCjpGnGo1Y

https://youtu.be/6FtlhqYjtSc
https://youtu.be/K-EmhS33ZHM
https://youtu.be/9MmILv1KYnE
https://youtu.be/okUuWrwRScI
https://youtu.be/QzK7MSY-lj4
https://youtu.be/VwCjpGnGo1Y


English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 13 The weather

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. ใชคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษ 

ในการถามตอบเกี่ยวกับบทอานพยากรณอากาศ (Weather Forecast) 

ไดถูกตองตามสากลนิยม

2. ใชคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษ 

เพื่อถามและใหขอมูลเกี่ยวกับการพยากรณอากาศ

3. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการพยากรณอากาศในรูปแบบตางๆจาก 

Internet ได

วิทยากร : นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/0w3Q3AbY5DE

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 14

Global warming ภาวะโลกรอน

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. อานออกเสียงคําศัพท สํานวน และวลี 

จากบทความเกี่ยวกับภาวะโลกรอนได

2. นําคําศัพท สํานวน และวลี 

จากบทความเกี่ยวกับภาวะโลกรอนไปใชไดอยางถูกตอง

2. เขาใจและตอบคําถามบทความเกี่ยวกับภาวะโลกรอนได

3. สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับภาวะโลกรอนได

4. เขาใจและใชประโยค Passive Voice ได

วิทยากร : นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/OPg-D2dTqYg

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 15 Urgent wanted 

ตองการดวน!!!

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. ศึกษา คนควา ขอมูลเกี่ยวกับการสมัครงานจากสื่อตางๆได

2. สืบคนขอมูลจาก Internet และสง email สมัครงานได

3. เขาใจและใชประโยคซับซอนในสถานการณตางๆได 

วิทยากร : นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/52LpThGBH0c

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 16 English for 

Traditional 

Thai Massage : 

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานนว

ดแผนไทย

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. ใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใหบริการนวดแผนไทยได

2. ใชสํานวนภาษาอังกฤษในการเชิญชวน นัดหมายลูกคา 

และการใหขอมูลเกี่ยวกับการนวดแผนไทยได

วิทยากร : นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/ey4aDEMw6Y8

English Social Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ตอนที่ 17 English for seller : 

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย 

วัตถุประสงค / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาอังกฤษในการเจรจาซื้อขายในสถานการณที่ตางกันได 

โดยใชสถานการณจําลองและสื่อที่เหมาะสม

วิทยากร : นางสาวไอวีญาย  ปกษาเจริญกุล

สถานี ETV ม.ปลาย https://youtu.be/oB3NKaDxSos

https://youtu.be/0w3Q3AbY5DE
https://youtu.be/OPg-D2dTqYg
https://youtu.be/52LpThGBH0c
https://youtu.be/ey4aDEMw6Y8
https://youtu.be/oB3NKaDxSos

