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ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566 

 

รายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร รหัสวิชา 30000-1201 

 

โดย 

นางสาวปิยวรรณ  กระมุท 

สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน             อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                   กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 
 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566 

 

รายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร รหัสวิชา 30000-1201 

บทเรียนโมดูลที่ 7 

เรื่อง News online 

 

โดย 

นางสาวปิยวรรณ  กระมุท 

สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน             อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                   กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบคำนำ 
หน้าที่  

ก 
แผ่นที่ : 1 

 

คำนำ 

หน่วยการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารในส่วนของหัวข้อหน่วยที่7 การพูดถึงสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์โดยการตั้งคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนแก่ผู้เรียนในการดึงความสนใจของผู้เรียนก่อน
เข้าสู่บทเรียน และกำหนดเกณฑ์การประเมินและข้อตกลงร่วมกันภายในขอบเขตของหลักสูตรและอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
 ผู้จัดทำได้จัดแบ่งเนื้อหาในโมดูลย่อย 5.1 เรื่อง “News online” โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับ คำศัพท์ 
สำนวน เกี่ยวกับการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ผู้จัดทำหวังว่าบทเรียนโมดูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน หรือผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจ หากมีส่วน
หนึ่งส่วนใดบกพร่อง ผู้จัดทำพร้อมรับคำแนะนำ เพ่ือพัฒนาบทเรียนโมดูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 
         ผู้จัดทำ 
        นางสาวปิยวรรณ    กระมุท



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบสารบัญ 
หน้าที่  

ข 
แผ่นที่ : 1 

 

สารบัญ                                                                                                        

 หน้า 

     คำนำ 

     สารบัญ            

     ใบขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

     ใบคำชี้แจงการใช้บทเรียนโมดูล 

     ใบแบบทดสอบก่อนเรียน 

     ใบกระดาษคำตอบก่อนเรียน 

     ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

     ใบจุดประสงค์ 

     ใบเนื้อหา 

     ใบแบบฝึกหัด 

     ใบเฉลยแบบฝึกหัด 

     ใบสั่งงาน 

     ใบปฏิบัติงาน 

     ใบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

     ใบแบบทดสอบหลังเรียน 

     ใบกระดาษคำตอบหลังเรียน 

     ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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โมดูลที่ 7 : News online 
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สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
1 

แผ่นที่ : 1 

ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

 

 

 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ตรวจค าตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 

 

 

ท าแบบฝึกหัด / ท าใบปฏิบัติงาน 

 

 

ตรวจค าตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด  

/ ใบเฉลยใบปฏิบัติงานและด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

ประเมินผล ร้อยละ 60 

 
 

 

ไม่ผ่านเกณฑ์                  ผ่านเกณฑ์ 

 

 

ทบทวนโมดูลที่ไม่ผ่าน        ศึกษาโมดูลต่อไป



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
2 

แผ่นที่ : 1 

 
คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล ......7.... 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน (แนะนำเนื้อหาบทเรียนของโมดูล) 

ในการสนทนาเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ คำศัพท์ รู้-เข้าใจ ความหมายของคำศัพท์ สำนวน 

การเริ่มต้นบทสนทนาที่เก่ียวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ วลี ประโยค ที่ต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสม  

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด/ใบสั่งงาน/ใบปฏิบัติงาน 

6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยใบปฏิบัติงาน 

7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน       

          

          

          

          

     

 

 

            

     



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
3 

แผ่นที่ : 2 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล .....7..... 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ 

ลงในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
4 

แผ่นที่ : 3 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล ......7..... 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการ

ปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงใน

กระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวน

เนื้อหาของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
5 

แผ่นที่ : 4 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล .....7..... 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

     (ที่มาบทเรียน/อธิบายเนื้อหา/หัวข้อบทเรียนของโมดูล   

     จุดมุ่งหมาย (Objective)  

     (สิ่งท่ีผู้เรียนจะได้จากการศึกษาและการทำแบบทดสอบของโมดูลนี้)  

1.อ่านข้อความ ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ได้ 

2.สามารถสรุปใจความสำคัญของข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ได้ 

3.สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

 

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

     (ความรู้พื้นฐานที่ควรมีเพื่อนำมาขยายความรู้บทเรียนของโมดูลนี้)  

โดยทั่วไปแล้วสื่อสิ่งพิมพ์จะมีทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้ 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ 

คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่ให้ความรู้ เช่น หนังสือเรียน หนังสือสารคดี หรือหนังสือที่ให้ความรู้ใน
เรื่องต่างๆ 

2. สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร 

คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่เน้นให้ข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 

– นิตยสาร วารสาร คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง โดยจะเน้นการออกแบบที่สวยงาม
และโดดเด่น ดูสะดุดตา น่าสนใจ 

– จุลสาร คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่นำเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ ให้กับผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจ มักมีการพิมพ์ออกเผยแพร่ใน
โอกาสพิเศษหรือแล้วแต่วาระ 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล หน้าที่  

6 
แผ่นที่ : 5 

 

– หนังสือพิมพ์ คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่นำเสนอข่าวสารในรูปแบบเนื้อหารายละเอียดและรูปภาพ มีทั้งหนังสือพิมพ์
แบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 

– โปสเตอร์ คือสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการโฆษณา เป็นลักษณะแผ่นใหญ่เพื่อให้ดูโดดเด่นและดึงดูดความสนใจ นิยม
นำไปติดตามสถานที่ต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 

– ใบปลิว คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลแบบแผ่นเดียว ส่วนใหญ่มักพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 เพ่ือให้ง่ายต่อการ
นำไปแจก 

– แผ่นพับ คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นที่มีการพับ เนื้อหาหรือข้อมูลจะเป็นการสรุปใจความสำคัญ หรือ
เป็นข้อความอธิบายสั้นๆ 

– โบรชัวร ์คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่นำเสนอข้อมูลเพื่อการโฆษณาสินค้า ส่วนใหญ่นิยมพิมพ์เป็นสมุดเล่มเล็กๆ จำนวน 8 
หน้าขึ้นไป 

3. สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการบรรจุภัณฑ์ 

คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์หรือสินค้า โดยจะแยกเป็นสิ่งพิมพ์หลัก คือสิ่งพิมพ์ที่ใช้ปิดรอบขวดหรือ
กระป๋อง และสิ่งพิมพ์รอง คือสิ่งพิมพ์ที่เป็นกล่องบรรจุหรือลัง 

4. สื่อสิ่งพิมพ์มีค่า 

คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่นำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญตามกำหนดกฎหมาย เช่น ธนาณัติ เช็คธนาคาร บัตรเครดิต หนังสือ
เดินทาง โฉนด ฯลฯ 

5. สื่อสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ 

คือประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นตามลักษณะพิเศษแล้วแต่การใช้งาน เช่น นามบัตร ปฏิทิน สิ่งพิมพ์พิเศษ
บนแก้วหรือบนผ้า เป็นต้น 

6. สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนี้จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะสำหรับใช้งานในคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น Document formats, E-book for Palm/PDA เป็นต้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
7 

แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ .....1..... 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน  10 ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1.อ่านข้อความ ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ได้ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2.สามารถสรุปใจความสำคัญของข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ได้ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3.สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
8 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ ....1...... 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

.ข้อ a b c d 

     

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

  (  )  ไผ่านเกณฑ์ 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.............ครูปิยวรรณ กระมุท....................) 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบเฉลย
แบบทดสอบก่อน

เรียน หน้าที่  
9 

แผ่นที่ : 1 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ .....1.... 

 

ข้อ a b c d 

1. a    

2.   c  

3.   c  

4.   c  

5.   c  

6.    d 

7. a    

8.   c  

9. a    

10.  b   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ 

ใบกิจกรรม/แบบฝึกหัด



 

 

 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
10 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. ผู้เรียนสามารถทักทายและตอบรับในการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ได้ถูกต้อง 

2. ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ที่เรียนรู้ได้ถูกต้อง 

3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ได้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
11 

แผ่นที่ : 1 

 

    (เนื้อหาในโมดูล ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนด) 

(5) Learn English with News | BBC, ABC News, and others - YouTube

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xR7qcezLcXI
https://www.youtube.com/watch?v=xR7qcezLcXI
https://www.youtube.com/embed/xR7qcezLcXI?feature=oembed


 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
12 

แผ่นที่ : 2 

 

  

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
13 

แผ่นที่ : 3 

(เนื้อหาในโมดูล ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนด) 

(5) Let's Learn English! Topic: The News - YouTube 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oHHoZC50TnE
https://www.youtube.com/embed/oHHoZC50TnE?feature=oembed


 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
14 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบแบบฝึกหัด 
หน้าที่  
15 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบแบบฝึกหัดโมดูลย่อยที่ 1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................คำ

ชี้แจง :  ให้นักเรียนดูภาพด้านล่างแล้วตอบคำถาม 

 

Tuesday,July 5 Plan Your Future Economics Museum Paul Williams  

financial mistakes you can go to the museum 

 

What?      Who? 

When?      Why? 

Where?      How?



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบเฉลย
แบบฝึกหัด 

หน้าที่  
16 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบเฉลยแบบฝึกหัดโมดูลย่อยที่ .....1..... 

(เฉลยแบบฝึกหัด)  

What?  Plan Your Future 

When?  Tuesday,July 5  

Where? Economics Museum 

Who?  Paul Williams 

Why?  financial mistakes 

How?  you can go to the meseum 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบสั่งงาน 
หน้าที ่ 
17 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบสั่งงานโมดูลย่อยที่ .....1..... 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

     คำส่ัง : ให้นักเรียนดูภาพด้านล่างแล้วตอบคำถาม 

 

Wayne Sanders Destroyed bt Fame! Wayne Sanders Tuesday,July 5 

became an angry person couldn’y handle fame 

What?       Why? 

When?       How? 

Who?    

 



 

 

 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบเฉลยการ
ปฏิบัติงาน 

หน้าที่  
18 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบเฉลยการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ ......1... 

 

 

What?  Wayne Sanders Destroyed by Fame! 

When?  Tuesday,July 5 

Who?  Wayne Sanders 

Why?  Became an angry preson  

How?  couldn’t handle fame 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบเกณฑ์การ
ประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน หน้าที่  
19 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ ......1.... 

     ข้อพิจารณา  

     (การพิจารณาตามหัวข้อที่กำหนด และคุณลักษณะที่พึงประสงค์) 

          การให้คะแนน 

1. คะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน 

2. การพิจารณาให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การใหค้ะแนน 

     เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

1. ใช้สำนวนเริ่มต้น
สนทนาเป็นผู้โทรได้
ถูกต้อง 

    

2. ใช้สำนวนเป็นผู้
รับสายได้ถูกต้อง 

    

3. สามารถนำเข้าสู่
จุดประสงค์การโทร 
ใช้ คำ วลี ประโยค 
ได้เหมาะสม 

    

4. คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ใช้คำ 
สำนวนได้หลากหลาย 
ตามบริบท เนื้อหา-
การเจรจา 

    

 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบเกณฑ์การ
ประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน หน้าที่  
20 

แผ่นที่ : 2 

 

ใบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ ...1....... 

    

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ      

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

........8-10............. ดีมาก 

...... 6-7............... ดี 

.........4-5............ พอใช้ 

.........3............ ปรับปรุง 

 

     เกณฑ์การประเมิน  

             เกณฑ์ผ่าน : ร้อยละ 60 หรือได้คะแนนในระดับคุณภาพ  ดี และ/หรือ ดีมาก 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

หน้าที่  
21 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบประเมินผลการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ .....1..... 

 

 ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

รายการปฏิบัติงาน 

 

รวมคะแนน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

3 2 1 0 

1. ใช้สำนวนเริ่มต้นสนทนาเป็นผู้
โทรได้ถูกต้อง 

    
 

2. ใช้สำนวนเป็นผู้รับสายได้
ถูกต้อง 

    
 

3. สามารถนำเข้าสู่จุดประสงค์
การโทร ใช้ คำ วลี ประโยค ได้
เหมาะสม 

    
 

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใช้
คำ สำนวนได้หลากหลาย ตาม

บริบท เนื้อหา-การเจรจา 

    
 

คิดเป็นร้อยละ (ของคะแนนเต็ม ...... คะแนน)  

ผลการประเมินอยู่ในระดับ ....................................... 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ประเมิน 

(.........................................................) 

……./…………/…………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย  : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
22 

แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ ......1.... 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จำนวน  10 ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
23 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ .....1.... 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา........................ 

 

 

 

 

 

. 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

        สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์  (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.....................................................................) 

 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 



 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 7 : News online 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา เกี่ยวกับส่ือ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

ใบเฉลย
แบบทดสอบหลัง

เรียน หน้าที่  
24 

แผ่นที่ : 1 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ .....1..... 

 

ข้อ คำตอบ 

1. a 

2. c 

3. c 

4. c 

5. c 

6. d 

7. a 

8. c 

9. a 

10. b 

 


