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วิชา 3000-1201 ทกัษะพฒันาเพือการสือสารภาษาองักฤษ 1 

 

คาํอธิบายรายวิชา (ทกัษะพฒันาเพือการสือสารภาษาองักฤษ 1) 

 ศกึษา ปฏบิตั ิพฒันาทกัษะทางดา้นการฟงั พดู อ่าน เขยีน เพอืการสอืสารในชวีติประจาํวนั 

เพมิพนูการใชค้าํ และสาํนวนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานทเีกยีวขอ้งกบัสาขาอาชพี และ 

การปฏบิตังิาน เขา้ใจความเหมอืนความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรม ตามมารยาทสงัคม ประเพณี และ 

ของเจา้ของภาษา ฝึกการสนทนาในรปูแบบต่าง ๆ โดยใชบ้ทบาทสมมต ิสถานการณ์จาํลอง เป็นตน้ 

 

มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตต้อบเรอืงราวในชวีติประจาํวนั และการทาํงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง

เหมาะสมตามวฒันธรรมสงัคม 

2. เลอืกใชส้าํนวนทางภาษาไดเ้หมาะสมกบับุคคลและกาลเทศะ 

3. ใชก้ลยทุธใ์นการฟงัและอ่านเพอืความเขา้ใจ บอกใจความสาํคญั รายละเอยีด ถ่ายโอนขอ้มลู

จากเรอืงทฟีงัและอ่าน 

4. เขยีนบรรยาย เขยีนบนัทกึ เขยีนจดหมาย กรอกขอ้มลู แบบฟอรม์ โดยใชโ้ครงสรา้งทาง

ภาษาทถีูกตอ้ง 

5. บรูณาการเรยีนรูใ้นชนัเรยีนกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองในศนูยก์ารเรยีน โดยมหีลกัฐานการ

เรยีน บนัทกึการเรยีนรู ้การประเมนิผลความกา้วหน้าของตนเอง 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. พฒันาทกัษะทางดา้นการฟงั พดู อ่าน เขยีน เพอืการสอืสารในชวีติประจาํวนัและการทาํงาน

ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

2. ใชภ้าษาตามมารยาททางสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Greeting  
1.1 การพดูทกัทาย 

1.2 การแนะนําตนเอง 

1.3 การกล่าวลา 

 

สาระสาํคญั 

ใหผู้เ้รยีนสามารถใชส้าํนวนประโยคการทกัทาย การแนะนําตนเองและผูอ้นืไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม 

สถานการณ์ 

 

ความสาํคญั 

จุดเรมิตน้ของการสนทนา มกัจะเรมิจากการทกัทายกนัเป็นอนัดบัแรก เพราะถอืเป็นธรรมเนียม

ประพฤตปิฏบิตักินัมานาน ซงึคนทเีราพบอาจจะเป็นคนทเีรารูจ้กั หรอืไม่เคยรูจ้กักนัมาก่อน เพอืเป็น

การแสดงออกถงึการมมีารยาทและมอีธัยาศยัทดี ี 

 

Greeting 
Directions: Read the incomplete dialogue. Choose the best answer to fill in the blanks. 

 

Conversation 1: At the party. 

David: Hello, Tom. ………1………? 

Tom: ……..2……… thanks………3………? 

David: Pretty good. Tom, this is Beth Garza. He’s a new friend from Mexico. 

Tom: ………4………, Beth. I’m Tom Cruise. 

Beth: Nice to meet you, too. ………5………? 

Tom: I’m from Australia. 

Beth: Oh, I love Australia! It’s really beautiful. 

Tom: Thanks………6……… 

Beth: Goodbye. 

 

1.  1. May I come in 

2. How are you today 

3. Can you see me 

4. How are you doing in your studies 

5. How old are you 

 



 
 
 

2.  1. I’m very well 

2. I like my class 

3. I see your class report 

4. I’m doing in my studies 

5. I know you well 

 

3.  1. How was your trip 

2. How old are you 

3. How about you 

4. How was your work  

5. How do you do 

 

4.  1. Nice to hear from you 

2. Nice to talk with you 

3. Nice to meet you 

4. Nice to see you again 

5. Nice to come with you 

 

5.  1. What is a competition 

2. What kind of competition 

3. Where are you study 

4. Where are you from 

5. What do you do 

 

6.  1. Nice to talk with you 

2. Nice to be with you 

3. Nice to see you again 

4. Nice to hear from you 

5. Nice to come with you 

 

A: "Hey John, …………….(7)……………" 

B: "What a surprise!. I haven't seen you for a long time. How 

have you been?" 

A: "I'm doing very well. …………..(8)……………" 



 
 
 

B: "I finally have some free time. I just finished taking a big 

examination, and I'm so relieved that I've done with it." 

7         1.   how about you? 

  2.   how old are you?  

  3.   how have you been? 

  4.   how do you like it here? 

 5.   how long have you been here? 

8.  1.   how about you? 

  2.   how old are you?  

  3.   how have you been? 

  4.   how do you like it here? 

 5.   how long have you been here? 

A: I don't think we've met. I'm Stacy. (hold out hand to shake) 

B: Hi Stacy. I'm Carl. 

A: Hi Carl. So,……………..(9)……………? 

B: Oh, Jane and I used to work together at a coffee shop. 

A: Oh, you mean when you were working in Japan? 

B: That's right. And how do you know her? 

A: Actually,……………..(10)………………... Our moms are 

sisters. 

B: No way! You two don't look anything alike. 

9. 1.  how do you know Jane 

 2.   how are things?  

 3.   how's your new job? 



 
 
 

4.   how are you here with? 

 5.  what's new? 

10.  1.  I don't think we've met. 

 2.  Jane is my cousin. 

 3.  I hear it's hot there. 

 4.  I'm from Australia. 

 5. It's our pleasure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Asking for & Giving Information 
 การถามและการใหข้อ้มลูส่วนตวัและทวัไป 

 การถามและการใหข้อ้มลูในงานอาชพี 

 

สาระสาํคญั 

ใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจและสามารถนําสาํนวนและโครงสรา้งภาษาเกยีวกบัการถามและ 

การใหข้อ้มลูส่วนตวั ขอ้มลูทวัไป และขอ้มลูในงานอาชพี ไปใชใ้นการสอืสารในชวีติประจาํวนัและการ

ทาํงาน 

การถามและการใหข้อ้มลูคอื การถามและการใหข้อ้มลูของบุคคล  กจิกรรม  และทศิทาง  ซงึ

ตอบคาํถาม  Wh – questions  ไดแ้ก่  ขอ้มลูเกยีวกบั  วนัเดอืนปีเกดิ  ส่วนสงู  นําหนกั  ความสามารถ

พเิศษ  ความชอบ / ไม่ชอบ  ความรู ้/ การศกึษา  ประวตั ิ กจิกรรมประจาํวนั  และทศิทาง / สถานที

สาํคญัต่าง ๆ ตลอดจนขอ้มลูในงานอาชพี 

 

ความสาํคญั 

การศกึษาสาํนวนภาษาและโครงสรา้งภาษาทใีชใ้นการถามและการใหข้อ้มลู ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิ

การเรยีนรูแ้ละสามารถนําสาํนวนภาษาและโครงสรา้งภาษาไปใชใ้นการถามขอ้มลู เมอืมขีอ้สงสยั และให้

ขอ้มลูต่าง ๆ ดว้ยความมนัใจและสอืสารไดถู้กตอ้งตามมารยาททางสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของ

ภาษา 

 

การถามและการให้ข้อมลู 

1. การถามและการใหข้อ้มลูส่วนตวัและทวัไป 

1.1 ชอืและชอืสกุล 

1.2 วนั เดอืน ปีเกดิ 

1.3 สถานทเีกดิ หรอื แหล่งทมีา 

1.4 นําหนกั 

1.5 ส่วนสงู 

1.6 สถานภาพทางการสมรส 

1.7 ครอบครวั 

1.8 การศกึษา ฯลฯ 

2. การถามและการใหข้อ้มลูในงานอาชพี 

2.1 ตาํแหน่ง  

2.2 ความรบัผดิชอบ  

2.3 สถานททีาํงาน  

2.4 ประเภทของงาน/ธุรกจิ  



 
 
 

 

Direction: Choose the best answer. 

1. A: ………………  

B: On November the fifth. 

1. Where do you come from?   

2. When were you born? 

3. How tall are you? 

4. Are you married? 

5. What do you do? 

 

2. A: Do you have any brothers or sisters? 

B: ……………… 

1. Yes, I’m one meter and sixty centimeters. 

2. No, I’m the only child. 

3. Yes, I’m excellent. 

4. Yes, I’m a student. 

5. No, I’m single. 

 

3. A: What’s your address? 

B: ……………… 

1. At 96 Moo 7, Muang, Chiangmai. 

2. On May 12th, 1999.  

3. I’m Buddhist.  

4. It’s 60 kgs. 

5. 20 years old. 

 

4. A: ……………… 

B: I’m one meter fifty-six centimeters. 

1. How old are you? 

2. How tall are you? 

3. How heavy are you? 

4. How many brothers and sisters do you have? 

5. How much hours do you spend doing your homework? 

 

 



 
 
 

 

5. Nurse: What’s your weight? 

Patient: ……………… 

1. I’m twenty. 

2. I weigh 66 kilos. 

3. I live at 104 Moo 7.  

4. I have two brothers and one sister. 

5. I spend three hours doing my homework. 

 

6. At Lost & found at the airport 

Staff: What color is your luggage? 

Traveler: It’s……………… 

1. green  

2. DKNY 

3. rectangular  

4. used for dressing 

5. more expensive than usual 

 

7. At Lost & found at the airport 

Staff: ……………… 

Traveler: Leather with plastic on the top 

1. What brand is your luggage? 

2. What shape is your luggage? 

3. What’s your luggage made of? 

4. Is your luggage bigger than that one? 

5. Has your luggage got a belt at the front? 

For Item 8 – 10 

8. Who do you work for?  (4) 

9. What is your responsibility in the company? (1) 

10. What kind of business does your company do? (3) 

1. I take care of all machines, cleaning, oiling, replacing parts, and everything. 

2. I work in the central part of Thailand. 

3. We produce parts for bicycles. 

4. I’m with World Bike. 

5. We have a lot of branches in Southeast Asia. 



 
 
 

Telephoning 
คาํและสาํนวนทางภาษาทใีชใ้นการรบัฝากขอ้ความ 

ประโยคทนีิยมใชใ้นการสนทนาทางโทรศพัท ์

บทสนทนาทางโทรศพัทใ์นชวีติประจาํวนั 

 

สาระสาํคญั 

 ใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคาํ สาํนวนทางภาษาในการรบัฝากขอ้ความ ประโยคทนีิยมใชใ้นการสนทนาทาง

โทรศพัทแ์ละบทสนทนาทางโทรศพัท ์

 

ความสาํคญั 

 การใชภ้าษาองักฤษในการสนทนาทางโทรศพัท ์เป็นทกัษะพนืฐานทผีูเ้รยีนควรศกึษารูจ้กัการใช้

คาํ สาํนวนทางภาษา ประโยคในการรบัฝากขอ้ความ บทสนทนาทางโทรศพัท ์ และสามารถนําไปใชใ้น

ชวีติประจาํวนัได ้

 

ตวัอย่างประเดน็ออกข้อสอบ 

Telephoning 
Direction: Choose the best answer to complete the dialogue. 

A: Good morning. ABC Company. How can I help you? 

B: ………(1)……… 

A: I’m sorry.  He’s out at the moment. ………(2)………? 

B: Please ask him to call me back? 

A: Can I have your name, please? 

B: My name’s Tony Andrew. 

A: ………(3)………? 

B: I am from an IT company. 

A: And can I take your number, please? 

B: My phone number is 089-7979801. 

A: Sorry, I can’t hear you.  ………..(4)……… 

B: 089-7979801. 

A: ………(5)……… 

 

1. 1. I’ll you through to Eric. 

2. Who is calling, please? 



 
 
 

3. Hold on, please. 

4. I’d like to speak to Eric, please. 

5. I’ll tell Eric that you called. 

 

2. 1. Can I take the message? 

2. Could I leave the message? 

3. Why you like to speak to? 

4. Can I give him a message? 

5. Could you spell that, please? 

 

3. 1. She is another line right now. 

2. Where are you from? 

3. I heard you called me. 

4. Could you ask him to call me back? 

5. Could you wait for just one moment, please? 

 

4. 1. I’m sorry I missed your call this morning. 

2. Please tell him I called. 

3. I’m trying to reach Mr. Eric. 

4. You have the wrong number. 

5. Can you repeat it again, please? 

 

5. 1. I’ll tell Mr. Brown that you called. 

2. I’ll tell her soon. 

3. OK. I’ll make sure he gets the message. 

4. See them again. 

5. I hope to you see again. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Direction: Choose the best vocabulary to complete the dialogue. 
 

Peter: Good morning, Siam Hotel. Can I help you? 

Ann: Hello, may I……(6)…… to Jerry?   

Peter: …….(7)……. the line, please. I’m afraid she’s in the meeting. 

Would you like to……..(8)…….. a message? 

Ann: Yes. Please…….(9)…….. her to call me back at 081-227-9844. My 

name is Ann from Company. 

Ann: Okay. Is that all?   

Peter: Yes, that…….(10)……. be all. Thank you. 

Ann: You’re welcome.   

 

6 1. talk 

2. say  

3. mention 

4. connect  

5. want 

 

7 1. Wait 

2. Hold 

3. Just 

4. Carry 

5. Make 

 

8 1. take 

2. sound 

3. get 

4. leave 

5. see 

 

9 1. speak 

2. put 

3. ask 

4. start 

5. have 



 
 
 

10. 1. could 

2. should 

3. might 

4. will 

5. would 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Asking for & Giving Directions   
สาระสาํคญั  

 ใหผู้เ้รยีนรูค้าํศพัท ์ สาํนวน  ประโยค เพอืใชใ้นการถามและบอกตาํแหน่งทศิทางในการสอืสาร

ในชวีติประจาํวนั  

 

ความสาํคญั 

 สามารถใชค้าํศพัท ์ สาํนวน  ประโยค   เพอืความรูแ้ละความเขา้ใจจนสามารถนําไปใชใ้นการ

สนทนาสอืสารเพอืบอกตาํแหน่งทศิทางได ้ จะทาํใหผู้เ้รยีนสามารถสอืสารกบัชาวต่างประเทศไดอ้ยา่ง

มนัใจ   

 

Directions: Read the map and answer the questions. 

 
 

1. “Where is the cinema?”  “It is on ……………”  

 1.  Blue Street  

 2.  Red Street   

 3.  Pink Street 

 4.  White Street 

 5.  Main Street and Blue Street 

 

 



 
 
 

2. Where is the hotel? 

 1.  It is opposite the school.  

 2.  It is next to the church.  

 3.  It is near the bus station.  

 4.  It is front of the hospital.  

 5.  It is between the school and the theatre.  

 

3. How do I get to the railway station?  

 1.  Turn right on Red Street  

 2.  Go ahead and turn right  

 3.  Take the fourth left 

 4.  Take the fourth right 

 5.  Turn around  

4. Nick wants to exchange some money, but he cannot find the way. 

What should he say? 

 1.  Where the bank is? 

 2.   You tell me the bank is?  

 3.  Is there some bank please? 

 4.  Excuse me, I’m looking for a bank. 

          5.  It is between the railway and the bus station. 

 

5. Do you know where the museum is?  

 1. It is next to the hotel. 

 2. It is opposite the bus station. 

 3. It is on the right of the bus station. 

 4.  It is opposite the railway on Red Street.  

 5.  It is between the railway and the bus station.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6- 7 Study the picture given and suppose you are driving a car in the picture to your friend’s 

house at the middle of the picture.  Then answer questions 1 and 2. 

 

 

 

 

 

6. When you drive to the interjection, ………………………   

1. turn on 

2. turn left 

3. turn over 

4. turn right 

5. turn around 

7. After turning in 1, keep straight pass the two buildings on your right and then turn right.  

Your friend’s house is ……………………………. 

1. on the left 

2. at the back  

3. at the front 

4. on the right 

5. at the end of the street 

8 – 10 Study the road map given 

  

 

 

 

 



 
 
 

 

8.  A: Can you tell me how to get the drug store from the school? 

 B: Certainly.  ………………………………………………… 

1. Go straight on Draper Avenue until you pass the bank, turn right to 

Independence Boulevard. 

2. Go straight on Draper Avenue until you pass the bank, turn left to 

Independence Boulevard. 

3. Go straight on Ventura Way until you pass the post office, turn left to Gate 

Street. 

4. Go straight on Ventura Way until you pass the hotel, turn right to Monroe 

Road.   

5. Go straight on Ventura Way until you pass the hotel, turn left to Monroe 

Road.   

9. At the hospital 

A:  Excuse me.  Is there a gas station near here? 

B:  Yes, there’s one on ………………………..  

1. Independence Boulevard 

2. North Tryon Street 

3. Drapper Avenue 

4. Monroe Road 

5. Gate street 

10. On Independence Boulevard 

A:  Excuse me.  Where is the hospital? 

B:  …………………………………… 

1. It’s behind the bank on Gate Street. 

2. It’s next to the park on Ventura Way. 

3. It’s at the end of the street across from the park. 

4. It’s in front of the police station across from the park. 

5. It’s on the corner of Independence Boulevard and Monroe road. 

 

 


