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แผนการสอนและแบบฝึกหัดประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
รายการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

 

 
 
 

ตอน  Homestay Owner เจ้าของโฮมสเตย ์
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แผนการสอน 
Speak Up ตอน เจ้าของโฮมสเตย์ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ 
1. ใช้ประโยคพ้ืนฐานในการสื่อสารในการทักทาย น าเสนอข้อมูล ถามเพ่ือให้ได้ข้อมูล และบอกลาได้ 

โดยเฉพาะในบริบทการประกอบอาชีพเจ้าของโฮมสเตย์ 
2. เข้าใจและใช้โครงสร้าง There is/are เพ่ือน าเสนอบริการหรือบรรยายสิ่งของที่มีในสถานที่หนึ่งๆ ได้ 
 

ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง 
สาระที่ 1  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ 
  คิดเห็น  อย่างมีเหตุผล 
 มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง ความรู้สึก  
  และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน ต 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ

 สังคม 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครถูามน านักเรียนเข้าเรื่อง ว่านักเรียนเคยให้คนที่ไม่รู้จักมาค้างแรมที่บ้านไหม ถ้าเคย รู้สึกอย่างไร ถ้าไม่

เคย ยินดีให้คนที่ไม่รู้จักมาค้างแรมไหม เคยไปโฮมสเตย์ที่ไหนหรือไม่ คิดว่าโฮมสเตย์ต่างจากโรงแรม
อย่างไร เจ้าของโฮมสเตย์ต้องท าอะไรบ้างที่ต่างจากเจ้าของหรือพนักงานโรงแรม  

2. ครูน าเสนอวิดีทัศน์ 
3. ครูถามนักเรียนว่าวิดีทัศน์เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพเจ้าของโฮมสเตย์หรือไม่ อย่างไร เปิดโอกาสให้

นักเรียนถามค าถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาชีพดังกล่าว 
4. ครูแจกใบงานประกอบวิดีทัศน์ให้นักเรียน แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนและให้นักเรียน

อภิปรายและช่วยกันร่วมท าแต่ละกิจกรรม 
5. เมื่อจบแต่ละกิจกรรม ครูตรวจและอภิปรายค าตอบกับนักเรียน 
6. หากมีเวลาเหลือท้ายคาบเกิน 10 นาที ครูให้ท ากิจกรรมฝึกพูดในห้องเรียนท้ายบทเรียน 
7. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
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สื่อการสอน 
1. วิดีทัศน์รายการ Speak Up ตอน เจ้าของโฮมสเตย์ 
2. ใบงานประกอบวีดิทัศน์ 
 
การวัดและประเมินผล 
1. การมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นในกลุ่ม 
2. ความถูกต้องในการตอบค าถามในใบงาน 
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Exercise 1:  Put T in front of statements that are true and F in front of statements 

that are false. 

 

__________ 1. If there are rooms available, they have free rooms for you. 
 
__________ 2. People with reservation have already booked their rooms. 
 
__________ 3. You have to pay for your complimentary drinking water. 
 
__________ 4. You can only access the internet in your room if Wi-Fi is available throughout 

the residence. 
 
__________ 5. If breakfast is included in your homestay package, you do not have to pay 

for it again. 
 
__________ 6. A bicycle route is a road where you can bike. 
 
__________ 7. You can make something warm or hot by putting it in a refrigerator. 
 
__________ 8. At the end of your stay, you have to check in before you can leave the  
  hotel. 
 
  



   
 

ชมวีดิทัศน์รายการได้ทาง www.eng24.ac.th 
Visit us at www.eng24.ac.th 

Exercise 2:  Fill in the blanks with the following words to complete the given 

situations. Note that one word will not be used. 

 

keep accept see 

show stay rent 

 

1. You want to know for how many days your guests will be at your homestay. 

 

 

 

2. You want your guests to know they can pay to use the bicycles. 

 

 

 

3. You want some proof of their identity. 

 

 
 
 
4. You want to give your guests a tour of your residence. 
 
 
 
5. You want to tell them not to make loud noises at night. 

 
 
 

1 
How long would you like to ____________________? 

2 

We have bicycles that you can ____________________. 

3 
May I ____________________ your passport, please? 

4 

This way, please. I’ll ____________________ the rooms that we have. 

5 

Please ____________________ your voices down at night. 
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Exercise 3:  Part One: Identify who is more likely to say the following statements. Put 

(H) in front of those said by homestay owners and (C) in front of those 

said by customers. 

 

__________ (a) What time is breakfast? 

__________ (b) We have bicycle rentals. 

__________ (c) What’s the price per night? 

__________ (d) May I see your passport, please? 

__________ (e) I’ll show you the room. 

__________ (f) Pets are not allowed. 

__________ (g) How long would you like to stay? 

 

Part Two:  Complete the dialog with the expressions given above. 

 

Homestay owner: Welcome to Ai Din Homestay. May I help you? 

Customer: Hi! Do you have a room for two available? 

Homestay owner: You’re in luck. We just had a cancellation, so we have a room for you. 

Customer: That’s just wonderful.  

Homestay owner: (1) ____________________.  

Customer: Two nights. (2) ____________________. 

Homestay owner: It’s 990 baht per night, including breakfast. 

Customer: Alright. I’ll pay in cash.  

Homestay owner: (3) ____________________. A driver’s license is fine, too. 

Customer: Here it is. By the way, I have a question.  (4) ____________________. 

Homestay owner: Breakfast is from 7 to 11 a.m. Tomorrow, we’re serving noodle soup. 

Customer: That sounds delicious.  
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Homestay owner: Before I’ll take you to your room, there are a couple of rules that I 

need to tell you. (5) ____________________. Also, no smoking in the 

bedroom.  

Customer: Got it. 

Homestay owner: If you want to have a look around the area, we have a map for you.  

 (6) ____________________. But, of course, you can walk as well because 

a lot of interesting places are in a walking distance. 

Customer: Perfect. I love biking. I’m sure I’m going to have so much fun. Alright, so 

where is my room? 

Homestay owner: (7) ____________________. This way, please. 
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Exercise 4:  Part One: Match the items/facilities with their purposes. 
 

Lawn chairs ■  ■ Cooking 

Bedside lamps ■  ■ Sunbathing 

Washing machine ■  ■ Laundry 

Kitchen ■  ■ Reading 
 

Part Two: Look at the sentences below. Then, write your own sentences, using the 
items/facilities in Part One. 

 

We have a hairdryer for you if you want to dry your hair. 
There is a hairdryer for you if you want to dry your hair. 

 

We have bicycles for you to rent and ride around the neighborhood 
There are bicycles for you to rent and ride around the neighborhood. 

 
1. Lawn chairs 
 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Bedside lamps 
 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Washing machine 
 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Kitchen 
 
________________________________________________________________________________  



   
 

ชมวีดิทัศน์รายการได้ทาง www.eng24.ac.th 
Visit us at www.eng24.ac.th 

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม: กิจกรรมฝึกพูดในห้องเรียน 
1. ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มละ 4-5 คน จากนั้น ให้แต่ละกลุ่มเลือกสถานที่ในโรงเรียน (เช่น ห้องสมุด โรง

อาหาร หรือหากโรงเรียนมีหลายอาคาร ให้แต่ละกลุ่มเลือกแต่ละอาคารก็ได้) และคิดบทแนะน าสถานที่

ดังกล่าวให้น่าเข้าไปเยี่ยมชมหรือใช้บริการ สมมติให้ผู้ฟังเป็นผู้ที่ไม่เคยมาเยี่ยมใช้สถานที่ดังกล่าว เน้นให้ใช้

โครงสร้างที่ We have … หรือ There is/are …  จากนั้น น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 

ตัวอย่าง: 

สมมตไิด้สถานที่เป็นห้องคอมพิวเตอร์ 

A: Welcome to our computer room. There are 50 computers in this room, so you don’t 

have to worry that there won’t be enough for everyone. 

B: In addition, there are headphones that you can borrow if you want to listen to music or 

watch videos. 

C:  Also, we have a printer for you in the back of the room, so you can print out documents 

that you need. The service fee is only two baht per page. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


