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เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

  

 

ความงามและสุขภาพ (Beauty & Health Care) 

ตอน สัตวแพทย์ (Veterinarian) 
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สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง จากบทเรียน  ตอน สัตวแพทย์ (Veterinarian) 

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต ๑.๑    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทตา่ง ๆ และแสดงความคิดเห็น  อย่างมีเหตผุล 

มาตรฐาน ต ๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร   แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต ๑.๓ น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด และการเขียน 

 

สาระท่ี ๒  ภาษาและวัฒนธรรม 

มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

มาตรฐาน ต ๒.๒  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม

ไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

สาระท่ี ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุม่สาระการเรียนรูอ้ื่น และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา 

แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศนข์องตน 

 

สาระท่ี ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม  

มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

สังคมโลก       
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ด้วยสื่อการสอน The Workshop 

ความงามและสุขภาพ (Beauty & Health Care) ตอน สัตวแพทย์ (Veterinarian) 

 

ขั้นที่ 1: ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Questioning Method) 
 

ค าถาม – ภาษาอังกฤษกับอาชีพ  

 Q: What do you want to be in the future? (ในอนาคต อยากจะท างานอะไร) 

 Q: What is your dream job? (อาชีพในฝัน คืออะไร) 

 Q: Do you think you will need to use English in your work? (คิดว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน

ไหม) 

 

ค าถาม – ภาษาอังกฤษกับการท างานในสายสัตวแพทย์ (Veterinarian) 

Q: Does any of you here like pet? (มีใครบ้างที่ชอบสัตว์เลี้ยง) 

Q: If yes, where? Which is your favorite pet and why? (ถ้าชอบ ชอบสัตว์เลี้ยงประเภทไหนที่สุด เพราะ

อะไร) 

Q: Does anyone here want to work as a vet in the future? (ในอนาคต มีใครอยากท างานเป็นสัตว

แพทย์บ้าง) 

Q: If so, what kind of animal/pet do you want to treat and why? (ถ้าอยาก อยากรักษาสัตว์เลี้ยง

ประเภทไหน และเพราะอะไร) 
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Let’s see (เรามาดูกันค่ะ) 

 

ขั้นที่ 2: ขั้นด าเนินการสอน 
         

1. เปิด website www.eng24.ac.th 
2. คลิกในหมวด English for occupations 
3. ชมรายการ  

ตอน 1 http://eng24.ac.th/eng_for_occupations_view&id=94&program=The_Workshop  
ตอน 2 http://eng24.ac.th/eng_for_occupations_view&id=93&program=The_Workshop  
ตอน 3 http://eng24.ac.th/eng_for_occupations_view&id=92&program=The_Workshop  
ตอน 4 http://eng24.ac.th/eng_for_occupations_view&id=91&program=The_Workshop  
 

ขั้นที่ 3: ขั้นสรุปและน าไปใช้ 

ภาษาอังกฤษ 

ค าศัพท์ Vocabulary  
1. veterinarian (n) สัตวแพทย์ 

2. vet (n) สัตวแพทย์ 

3. pet (n) สัตว์เลี้ยง (v) ลูบคล าเบา ๆ 

4. Parts of body 

a. head (n) หัว 

b. ear (n) หูคน 

c. ear pinna (n) หูของสัตว์ 

d. mouth (n) ปากคน 

http://www.eng24.ac.th/
http://eng24.ac.th/eng_for_occupations_view&id=94&program=The_Workshop
http://eng24.ac.th/eng_for_occupations_view&id=93&program=The_Workshop
http://eng24.ac.th/eng_for_occupations_view&id=92&program=The_Workshop
http://eng24.ac.th/eng_for_occupations_view&id=91&program=The_Workshop


                              
 

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

5 
 

e. muzzle (n) ปากของสัตว์ที่มีลักษณะยื่น 

f. beak (n) จงอยปาก 

g. moustache (BrE) mustache (AmE) (n) หนวดคน 

h. whisker (n) หนวดสัตว ์

i. hair (n) ผม หรือขน ของคน 

j. fur (n) ขนสัตว์ 

k. nail (n) เล็บ 

l. claw (n) กรงเล็บ 

m. abdomen (n) ท้อง 

n. tail (n) หาง 

o. fin (n) ครีบ 

p. pectoral fin (n) ครีบหน้า 

q. nostril (n) รูจมูก 

r. mane (n) ขนแผงคอม้า 

s. withers (n) ตะโหนกม้า 

5. rabies (n) เชื้อหรือโรคพิษสุนัขบ้า 

6. nasal discharge (n) ขี้มูก 

7. eye discharge (n) ขี้ตา 

8. tick (n) เห็บ 

9. flea (n) หมัด 

10. wound (n) แผล 

11. trainee (n) ผู้ช่วยฝึกหัด 

12. vet student (n) นักเรียนสัตวแพทย์ 

13. absolutely (adv.) อย่างแน่นอน 
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14. vaccine (n) วัคซีน 

15. vaccination (n) การฉีดวัคซีน 

16. dry food (n) อาหารแห้ง 

17. wet food (n) อาหารเปียก 

18. mixture (n) การผสมกัน 

19. routine checkup (n) การตรวจเช็คเป็นประจ า เป็นตาราง 

20. healthy (adj.) ที่มีสุขภาพดี 

21. physical examination (n) การตรวจทางกายภาพ 

22. dynamic examination (n) การตรวจการเคลื่อนไหว 

23. stethoscope (n) หูฟังของหมอ 

24. heartworm (n) พยาธิ 

25. medication (n) การให้ยา, การใช้ยา 

26. spot on (n) ยาแบบหยดเฉพาะที่ (v) ตรงจุด 

27. treat (v) รักษา 

28. vacuum (v) ดูดฝุ่น 

29. regularly (adv.) อย่างสม่ าเสมอ 

30. annual vaccine (n) วัคซีนประจ าปี 

31. symptom (n) อาการ 

32. saliva (n) น้ าลาย 

a. salivate (v) น้ าลายไหล 

b. salivating (n) การที่น้ าลายไหล 

33. restless (adj.) ที่อยู่ไม่นิ่ง 

34. shaky (adj.) ที่สั่น 

35. palpate (v) ลูบคล า 
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a. palpating (n) การลูบคล า 

b. palpation (n) การลูบคล า 

36. observe (v) สังเกต 

a. observing (n) การสังเกตการณ์ 

37. appointment (n) การนัดหมาย 

38. neuter (v) ท าหมัน 

39. spay (v) ท าหมัน (ใช้กับสัตว์ตัวเมีย) 

40. castrate (v) ท าหมัน (ใช้กับสัตว์ตัวผู้) 

41. lame (adj.) ที่ป่วย, ที่ไม่สบาย, ที่เจ็บ (ม้า หมายถึงขาเจ็บ) 

42. hurt (v) ท าใหเจ็บ 

43. pain (n) ความเจ็บ, ความปวด 

44. medicine (n) ยา 

45. bay (n) สีน้ าตาลแดง 

46. polo pony (n) ลูกม้าท่ีใช้เล่นโปโล 

47. heal (v) สมานแผล 

48. underlying (adj.) ที่เป็นสาเหตุ, ที่อยู่ข้างใต้ 

49. originally (adv.) อย่างแรกเริ่ม 

50. injury (n) ความบาดเจ็บ 

51. mystery (n) ปริศนา 

52. forelimb (n) ขาหน้า (ม้า) 

a. right forelimb ขาหน้าขวา 

b. left forelimb ขาหน้าซ้าย 

53. hindlimb (n) ขาหลัง (ม้า) 

a. right hindlimb ขาหลังขวา 
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b. left hindlimb ขาหลังซ้าย 

54. vital signs (n) สัญญาณชีพ 

55. examine (v) ตรวจสอบ 

56. reaction (n) ปฏิกริยา 

57. tendon (n) เส้นเอ็น 

58. hoof (n) กีบเท้าม้า 

a. hooves (n) พหูพจน์ 

59. hoof tester (n) ที่หนีบกีบ 

60. take it easy ใจเย็น ๆ 

61. swell (v) บวม 

a. swelling (adj.) ที่ก าลังบวม 

b. swollen (adj.) ที่บวมแล้ว 

62. 4 stages of horse walking and running 

a. walk (v) เดิน 

b. trot (v) วิ่งเรียบ 

c. canter (v) วิ่งโขยก 

d. gallop (v) วิ่งควบ 

63. rhythm (n) จังหวะ 

64. discoloration (n) การที่สีจางลง 

65. drag (v) ลาก 

66. horse shoe (n) เกือกม้า 

67. pressure (n) แรงกดดัน, แรงกดทับ 

68. muscle (n) กล้ามเนื้อ 

69. squeeze (v) กด, บีบ 
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70. tensed (adj.) ที่เกร็ง 

71. solve (v) แก้ปัญหา 

72. paralyzed (adj.) ที่เป็นอัมพาด 

73. flex (v) งอ, คู ้ 

74. walking machine (n) เครื่องช่วยเดิน 

75. paddock (n) คอกม้า 

76. soft ground (n) พ้ืนนุ่ม 

77. dynamic examination (n) การตรวจการเคลื่อนไหว 

78. fetlock joint (n.) ข้อต่อตาตุ่ม (ม้า) 

79. intention (n) ความตั้งใจ 

80. saddle (n) อานม้า 

81. gender (n) เพศ 

82. different words for different genders 

a. horse (n) ม้า 

- mare (n) ม้าตัวเมีย 

- stallion (n) ม้าตัวผู้ (ยังไม่ตอน) 

- gelding (n) ม้าตัวผู้ (ตอนหรือท าหมันแล้ว) 

- foal (n) ลูกม้า 

b. deer (n) กวาง 

- doe (n) กวางตัวเมีย 

- stag (n) กวางตัวผู้ 

- buck (n) กวางตัวผู้ 

* stag night ปาร์ตี้คืนสละโสดของชายหนุ่ม 
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c. chicken (n) ไก่ 

- hen (n) ไก่ตัวเมีย แม่ไก่ 

- rooster (n) ไก่ตัวผู้ 

- cock (n) ไก่ตัวผู้ 

* hen night ปาร์ตี้สละโสดของหญิงสาว 

** cock (สแลง) อวัยวะเพศชาย 

d. goat (n) แพะ 

- billy goat (n) แพะตัวผู้ 

- nanny goat (n) แพะตัวเมีย 

e. pig (n) หมู 

- boar (n) หมูตัวผู ้

- sow (n) หมูตัวเมีย (v) หว่านเมล็ดพืช 

* You are a pig! เป็นค าหยาบ ค าว่า pig ในภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นค าหยาบ แปลว่า 

โสโครก โสมม 

f. sheep (n) แกะ 

- ram (n) แกะตัวผู้ 

- ewe (n) แกะตัวเมีย 

g. dog (n) สุนัข 

- bitch (n) สุนัขตัวเมีย 

* bitch (สแลง) เป็นค าหยาบ หมาตัวเมีย 

83. tough (adj.) ที่แข็งแกร่ง 

84. patient (adj.) ทีอ่ดทน 

85. observative (adj.) ทีช่่างสังเกต 

86. eager to learn (adj.) ที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
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ความรู้เกี่ยวกับการท างานสัตวแพทย ์
 

หลักในการท างานของสัตวแพทย ์
1. ใช้สรรมพนามแทนสัตว์เลี้ยงว่า he/she  หลีกเลี่ยงการใช้สรรพนาม it แทนชื่อสัตว์เลี้ยง เพราะสัตว์เลี้ยงถือ

เป็นสมาชิกในครอบครัว 

2. ตรวจอาการจากหน้าไปหลัง เวลาท า physical examination ต้องท าการตรวจจากด้านหน้าไปด้านหลัง โดย

เริ่มจากส่วนศีรษะไปหาง 

3. ส าหรับม้า ต้องส่งเสียงให้ม้าได้ยินก่อนที่จะเดินเข้าหา เป็นสิ่งส าคัญมาก ที่จะต้องส่งเสียงให้ม้าได้ยินก่อนที่จะ

เดินเข้าหา มิฉะนั้นม้าจะตกใจและอาจจะเกิดอันตราย 

4. เวลาจูงม้า ต้องไม่พันสายจูงม้ารอบมือ เนื่องจาก หากม้าตกใจ จะท าให้คนจูงถูกม้าลากไปด้วย 

 

รูปประโยคในการซักประวัติของสัตว์ 
1. ถามประวัติเบื้องต้น 

- What is his/her name? 

สัตว์เลี้ยงชื่ออะไร 

- What is the gender of the pet? 

สัตว์เลี้ยงเพศอะไร 

- How old is she/he? 

อายุเท่าไร 

- What is her color? 

สีอะไร 

- How long have you had her/him? 

อยู่ในความดูแลมานานแค่ไหนแล้ว 
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- Is his/her vaccination up-to-date? 

ได้รับวัคซีนครบถ้วนหรือไม่ 

- What kind of food do you give her/him? 

ให้อาหารประเภทไหน 

2. ถามอาการป่วย 

- What is wrong with her/him today? 

ป่วยเป็นอะไรมา 

- What is the problem with her/him today? 

ป่วยเป็นอะไรมา 

- How long has he/she been having…? 

เป็น... มานานแค่ไหนแล้ว 

- How long has he/she been lame? 

เจ็บขา (ม้า) มานานแค่ไหนแล้ว 

- Is he/she allergic to any medicine? 

แพ้ยาอะไรบ้างไหม 

- Has he/she been eating normally lately? 

ทานอาหารได้ปกติไหม ระยะหลัง 

- How about her appetite? 

ทานอาหารได้ปกติไหม 

- How often does he/she go to the bathroom? 

เข้าห้องน้ าบ่อยแค่ไหน 

3. ให้ค าแนะน า 

- Do not let her gain any more weight. 

อย่าให้น้ าหนักเพ่ิมมากกว่านี้ 
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- You should watch her/him for a couple of hours. 

คอยดูอย่างใกล้ชิด สองสามชั่วโมงนี้ 

- If you see anything wrong, bring her/him back. 

ถ้าเห็นอะไรผิดปกติ พาสัตว์เลี้ยงกลับมา 

4. ท าการนัดหมายครั้งต่อไป 

- See you again next  time. 

year for the annual vaccination. 

พบกัน… หน้า  

ครั้งหน้า, ปีหน้าส าหรับการฉีดวัคซีนประจ าปี 
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ความรูภ้าษาอังกฤษ 

เสียงร้องของสัตว์ในภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากต่างวัฒนธรรม เสียงของสัตว์เหมือนกัน แต่ในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ก็ได้ยินเสียงของสัตว์เหล่านั้น

ต่างกัน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องรู้จักเสียงเหล่านี้ เพ่ือให้เข้าใจวัฒนธรรมที่ต่างกันมากข้ึน  

1. dog 

- woof woof! 

2. horse 

- neigh neigh! 

3. Cow 

- moo moo! 

4. pig 

- oink oink! 

5. goat, sheep 

- baa baa! 

6. rooster 

- cock-a-doodle-do! 

7. duck 

- quack quack! 

8. bird 

- tweet tweet! 

เป็นที่มาของ twitter ซึ่งแปลว่าเสียงนกร้อง 

9. frog 

- ribbit ribbit! 
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 อาชีพสัตวแพทย์ (ถามค าถามเพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์) 
1. ขั้นตอนการท างานของสัตวแพทย์มีอะไรบ้าง 

2. ทักษะที่จ าเป็นในการท าอาชีพสัตวแพทย์คืออะไร 

3. ความส าคัญของภาษาอังกฤษกับอาชีพสัตวแพทย์ 

a. ความจ าเป็นของภาษาอังกฤษในการท างานของสัตวแพทย์มีมากน้อยอย่างไร 

b. ทักษะภาษาอังกฤษใดบ้าง ที่มีความจ าเป็นในการท างานของสัตวแพทย์ 

c. โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในการท างานของสัตวแพทย์มีมากน้อยอย่างไร 

d. หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือแกรมมา มีความจ าเป็นในการท างานหรือไม่ ถ้ามี หลักไวยากรณ์ใดบ้าง

ที่มีความเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก 

4. หากต้องการจะเป็นสัตวแพทย์ ถ้าจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ทราบหรือไม่ว่าควรจะศึกษาต่อในคณะใด  

5. คุณลักษณะใดบ้างที่สัตวแพทย์ที่ด ีควรมี 

 


