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แผนบริหารการสอนรายละเอียดของรายวิชา 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   คณะศาสนาและปรัชญา/ม.ม.ร. วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง/พุทธศาสตร์ 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

GE3026          ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร                                                                                
English For Communication 

2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  
    ศาสนศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา พุทธศาสตร์ โดยเป็นวิชาบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารยป์ระภาส ลาวณัยศิ์ริ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
       ภาคการศึกษาท่ี2   ชั้นปีท่ี 2 
6. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน 
       ไม่มี 
7. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
       ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
       คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง        
จงัหวดัเลย 
   9. วนัที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
       30 กนัยายน 2558 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.1 เพ่ือให้นกัศึกษารู้จกัภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร  
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1.2 เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถส่ือสารภาษาองักฤษ  
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา  
2.1 เพ่ือให้นกัศึกษาเขา้ใจภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
2.2 เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
     การใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆเช่นการแนะนาํตนเอง  การซ้ือของ 
การสัง่อาหาร  การสนทนาโทรศพัท ์ และ การสนทนาเร่ืองทัว่ไปในชีวิตประจาํวนั โดยเนน้
ความชดัเจน ความคล่อง ความเหมาะสม  และ ความเป็นธรรมชาติในการใชภ้าษา  
       The use of English for communication in various situations such as yourself introduction, 
shopping, food orders, telephone conversations and conversations in general daily life by 
emphasizing clarity, fluency, appropriation and spontaneity in the language. 
2.จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย 
3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
จาํนวน 16 สปัดาห์ 

สอนเสริม   
นกัศึกษา
เฉพาะราย 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 
0ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
จาํนวน 16 สปัดาห์ 

การศึกษาดว้ย
ตนเอง 
6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
จาํนวน 16 สปัดาห์ 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
- จดัให้นกัศึกษาพบอาจารยเ์พ่ือขอคาํปรึกษาและแนะนาํสปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง โดยอาจารยจ์ะแจง้
วนัเวลาให้นกัศึกษาทราบ 
หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 
- การสร้างความมีวินยั ใฝ่รู้ ความซ่ือสตัย ์และความรับผิดชอบในการทาํงาน 
1.2  วิธีการสอน 
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- จะมีการสอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบในขณะท่ีสอนเน้ือหา โดยสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- กาํหนดหลกัเกณฑต่์างๆ เช่น ให้เขา้ห้องเรียนตรงเวลาและเขา้เรียนอยา่งสมํ่าเสมอ  
- ให้มีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสตัยใ์นการสอบ  
1.3  วิธีการประเมินผล 
- ร้อยละ 90 ของนกัศึกษา เขา้เรียนตรงเวลา 
- ร้อยละ 95 ของนกัศึกษา ปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์อาจารยผ์ูส้อนกาํหนด 
- ไม่มีการทุจริตในการสอบ 
2.  ความรู้ 
2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 
- มีความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และนาํไปประยกุตใ์นหลกัไวยากรณ์
ภาษาองักฤษ 
2.2  วิธีการสอน 
การบรรยายโดยใช ้Power point, video, music โดยให้นกัศึกษาทาํส่ือสารภาษาองักฤษส่งตามท่ี
ไดบ้รรยาย นกัศึกษาทาํส่ือสารภาษาองักฤษในห้องInformation Technology (IT) Room 
นกัศึกษาคิด วิเคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียนนกัศึกษาใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการศึกษาส่ือสาร
ภาษาองักฤษ นกัศึกษาคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตและจดัทาํเป็นรายงานตลอดจนนาํเสนอในชั้น
เรียน 
2.3  วิธีการประเมินผล 
ทดสอบโดยขอ้สอบกลางภาค ขอ้สอบปลายภาค และการประเมินผลจากรายงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
ความสามารถในทางพุทธิปัญญาเก่ียวกบัส่ือสารภาษาองักฤษ การวิเคราะห์ส่ือสารภาษาองักฤษ 
และแกปั้ญหาเหล่านั้นไดโ้ดยอา้งอิงหลกัการและทฤษฎีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม โดย
จะตอ้งมีหลกัฐานและกรณีศึกษาเพ่ือการอา้งอิง 
3.2 วิธีการสอน 
- ฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาจากส่ือสารภาษาองักฤษท่ีนกัศึกษาท่ีปฏิบติัแลว้  
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- การอภิปราย(discussion)เพ่ือให้ไดข้อ้เสนอแนะ แลกเปล่ียน เรียนรู้ร่วมกนั 
- การสอนโดยการสาธิต(demonstration)ของผูส้อน นกัศึกษาจะไดเ้ขา้ใจยิ่งข้ึน 
3.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลโดยขอ้สอบกลางภาค และขอ้สอบปลายภาค สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน  การเขา้เรียน ความตั้งใจในการศึกษา 
- ดูจากส่ือสารภาษาองักฤษ การมีส่วนร่วมในการส่ือสารภาษาองักฤษ  และการนาํเสนอส่ือสาร
ภาษาองักฤษในชั้นเรียน 
4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอ้งพฒันา  
- มอบหมายงานเป็นกลุ่มฝึกทกัษะการเป็นผูน้าํกลุ่ม และสมาชิกท่ีดี โดยมีการสลบักนัเป็น
หวัหนา้กลุ่มในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.2  วิธีการสอน 
- ให้นกัศึกษาส่ือสารภาษาองักฤษ ทั้งในรูปรายบุคคลและกลุ่มฝึกการทาํงานเป็นทีม 
4.3  วิธีการวดัผลประเมินผล 
การวดัผล 
 Final   test              70% 
 Assignment              30% 
 Total                            100% 
การประเมินผล 
“ 80 ” 100                  4.0  
“ 75 ”  79                  3.5  
“ 70 -   74                  3.0  
“ 65 -   69                  2.5  
“ 60   -  64                  2.0  
“ 55   -  59                  1.5  
“ 50   -  54                  1.0  
“   0  -   49                        0.0  
5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 
- ส่ือสารภาษาองักฤษท่ีมอบหมายจะมีส่วนท่ีตอ้งใชท้กัษะในการใชภ้าษาองักฤษ  การวิเคราะห์
เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2 วิธีการสอน 
- มีการนาํเสนอส่ือสารภาษาองักฤษต่อชั้นเรียน พร้อมขอ้เสนอแนะเพ่ือเนน้ให้นกัศึกษาใชภ้าษา
ท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนและกระชบั 
- ในการคน้ควา้ นกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตหรือฐานขอ้มูลท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
- ในการนาํเสนอนั้นจะตอ้งใช ้PowerPoint 
5.3  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากผลงานท่ีตอ้งวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
- ประเมินจากภาษาท่ีใชใ้นการทาํส่ือสารภาษาองักฤษและการนาํเสนอในชั้นเรียน 
- ประเมินจากการนาํเสนอส่ือสารภาษาองักฤษอยา่งเป็นระบบนาํเสนอในรูปของpower point 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
 งานอดิเรก                                                                                                                                                                                        

3 power point 
group discussion 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

2 การแนะนาํตนเอง 
การทกัทาย 

3 power point  
conversation 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

3 การซ้ือของ       3 power point 
conversation 

ประภาส  
ลาวณัยศิ์ริ 

4 การสัง่อาหาร   3 power point, 
MP4, 
conversation 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 
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5 การสนทนาโทรศพัท ์  3 power point, 
MP4, 
conversation 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

6 การไปซ้ือของขวญั 3 power point, 
MP4, 
conversation 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

7 การท่องเท่ียว 3 power point, 
MP4, 
conversation 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

8 การเขา้พกัโรงแรม 3 power point, 
MP4, 
conversation 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

9 การเรียนภาษาองักฤษ 3 power point, 
MP4, 
conversation 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

10 การคุยเก่ียวกบัเงิน 3 power point, 
MP4, 
conversation 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

11 การถามทาง 3 power point, 
MP4, 
conversation 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

12 การติดต่อช่างคอมพิวเตอร์ 3 power point, 
MP4, 
conversation 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

13 บทสนทนาเก่ียวกบัการชมโทรทศัน์ 3 power point, 
MP4, 
conversation 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 
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14 บทสนทนาท่ีสนามบิน 3 power point, 
MP4, 
conversation 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

15 การติดต่อกบัแพทย ์ 3 power point, 
MP4, 
conversation 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

16 การสนทนาเร่ืองธรรมะ 3 power point, 
MP4. 
conversation 

ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

รวม 48  ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตาํราและเอกสารหลกั 
 ประภาสลาวณัยศิ์ริ. (2558). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร.เลย:มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั. 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการประเมิน 
(เช่น การเขียนเร่ือง
ส้ันนวนิยายการ
ทดสอบย่อย การสอบ
ปลายภาค) 

 

ก าหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน
ผลปลาย
ภาค 

(1)  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  3   6  10  และ 14 20 
(2)  สอบกลางภาค  8 30 
(3)  รายงานกลุ่ม  12 20 
(4)  สอบปลายภาค  16 30 
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2. เอกสารและขอ้มูลสาํคญั  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.2555.Interaction:Effective communication in English.1-5.
นนทบุรี:มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.2555.Interaction:Effective communication in English.6-10.
นนทบุรี:มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.2555.Interaction:Effective communication in English.11-15.
นนทบุรี:มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
Natalie et.al.2010. Conversation for all occasions. Vietnam: Education for the poor.  
Richards, J.C.1991.English conversation in action.กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพแ์พร่พิทยา. 
University of Cambridge.2009. Practical English for everyday use.UK: University of 
Cambridge. 
Warshawsky et.al.1982.Spectum1: A communicative course in English. USA: Pretice Hall 
Regents. 
3.         เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
ทิศนา แขมมณี.2553.ศาสตร์การสอน.กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
4. ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ , เวบ็ไซด ์ 
- http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=1722 
- http://ict.moph.go.th/elearning/It_learning/ppt.htm 
- http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/Getting-started-with-Windows-Movie-
Maker 
- http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=143403 
5.  เอกสารและขอ้มูลการเรียนอ่ืนๆ  
- การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม Power Point, Excel, Windows Movie Maker, PPT TO  
VIDEO CONVERTERเพ่ือใชท้าํส่ือสารภาษาองักฤษภาษาองักฤษ 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
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 ให้นกัศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ไดแ้ก่ วิธีการสอน การทาํส่ือสาร
ภาษาองักฤษในและนอกห้องเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้    ท่ีไดรั้บพร้อมขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
2.  กลยทุธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินโดยภาควิชาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสงัเกตการสอนโดย
อาจารยใ์นภาควิชา 
3.  การปรับปรุงการสอน                                                                                                      
อาจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของรายวิชา แลว้จดัทาํรายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน อาจารยผ์ูส้อนเขา้รับการฝึกอบรมกลยทุธ์
การสอนการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน มีการประชุมอาจารยท์ ั้งภาควิชาเพ่ือหารือปัญหา
การเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา  
 ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน โดยการ
สุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 
5.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอนโดยนกัศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารยผ์ูส้อน หลงัการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผ์ูส้อนรับผิดชอบ
ในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยทุธ์การสอนท่ีใช ้และนาํเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาในรายงานรายวิชา เสนอต่อท่ีประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็น
และสรุปวางแผนพฒันาปรับปรุงพร้อมนาํเสนอภาควิชา / คณะ เพ่ือใชใ้นการสอนคร้ังต่อไป 
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ค าน า 
 
               กาลคร้ังหน่ึงในประเทศจีนโบราณยงัมีตรอกสายหน่ึงท่ีทั้งมืดทั้งแคบ ทั้งยงัไม่มีดวงไฟส่องทางให้

ความสว่างแมแ้ต่นอ้ย ดงันั้นเม่ือถึงยามคํ่าคืน การเดินทางในตรอกแห่งน้ีจึงเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก   คืน

วนัหน่ึง มีพระรูปหน่ึงเดินผา่นเขา้มายงัตรอกดงักล่าวเพ่ือมุ่งหนา้ไปยงัอาราม ทว่าดว้ยความท่ีตรอกน้ีมืดมิด

กระทัง่น้ิวมือทั้งหา้ของตนเองยงัไม่อาจมองเห็นได ้เม่ือเดินไปเร่ือยๆ พระรูปน้ีจึงทั้งเดินไปชนผูอ่ื้น และ

ผูอ่ื้นเดินมาชนไม่หยดุหยอ่นสร้างความลาํบากยิง่นกั ในตอนนั้นเองมีคนผูห้น่ึงถือโคมไฟเดินเขา้มายงัตรอก

ดงักล่าวพลนัทาํใหใ้นตรอกเกิดแสงสว่างข้ึนพอสมควร พระรูปนั้นไดย้นิคนเดินผา่นทางกล่าวว่า "คนตา

บอดผูน้ั้นช่างแปลกนกัตนเองมองไม่เห็นแท้ๆ ใยตอ้งถือโคมไฟใหวุ้่นวาย" เมื่อพระไดย้นิก็รู้สึกแปลกใจรอ

จนกระทัง่คนตาบอดถือโคมไฟคนนั้นเดินผา่นมาจึงเอ่ยถามข้ึนว่า "ขออภยัท่านตาบอดจริงๆหรือ"คนผูน้ั้น

ตอบว่า "ถกูแลว้ขา้เกิดมาก็พิการตาสองขา้งมองไม่เห็นสาํหรับขา้นั้นไม่ว่าจะยามเชา้สายบ่ายเยน็ลว้นไม่

ต่างกนัทั้งยงัไม่ทราบว่าแสงสว่างหนา้ตาเป็นเช่นไร"  พระไดย้นิดงันั้นก็ยิง่งุนงงมากข้ึนเอ่ยถามต่อไปว่า 

"เช่นนั้นท่านจะถือโคมไฟไปเพ่ืออะไร" คนตาบอดตอบว่า "เน่ืองเพราะขา้เคยไดย้นิคนพดูกนัว่าในยาม

กลางคืนไร้แสงสว่าง คนตาดีทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกบัขา้คือมองไม่เห็นส่ิงใด ดงันั้นขา้จึงถือโคมไฟไป

ไหนมาไหนเสมอ"   พระไดย้นิดงันั้นก็เกิดความซาบซ้ึงใจเอ่ยคาํ ‚อมิตาพุทธ‛ออกมาและกล่าวต่อไปว่า 

"ท่านช่างมีเมตตาธรรมห่วงใยเพื่อนมนุษย"์  คนตาบอดกลบักล่าวว่า "ผดิแลว้ขา้ทาํไปเพื่อตวัเอง"   "ทาํเพื่อ

ตวัเองอยา่งไร"พระถามต่อดว้ยความสงสยัใจ  คนตาบอดอธิบายว่า เมื่อครู่ท่านเดินอยา่งมืดมนในตรอกใช่

โดนคนเดินสวนไปมาชนเอาหรือไม่ ท่านดูขา้เองนั้นแมเ้ป็นคนตาบอดแต่ขา้ไม่โดนผูอ่ื้นเดินชนเลยแมแ้ต่

คร้ังเดียว ทั้งๆท่ีเม่ือก่อนขา้ก็เป็นเช่นเดียวกบัท่านคือโดนคนเดินมาชนเอาบ่อยคร้ัง แต่เม่ือขา้ถือโคมไฟทุก

อยา่งก็เปล่ียนไปท่ีขา้จุดโคมไปไหนมาไหนดว้ยนั้นขา้จุดเพ่ือใหแ้สงสว่างกบัผูอ่ื้น และเพ่ือใหผู้อ่ื้นมองเห็น

ตวัขา้ ตงัแต่นั้นมาขา้ก็ไม่โดนผูใ้ดเดินชนอีกเลย นิทานธรรมะเร่ืองน้ีสอนว่านกัศึกษาควรศึกษาภาษาองักฤษ

ใหส่ื้อสารได ้การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ มิเพียงช่วยใหน้กัศึกษาส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดแ้ต่นกัศึกษามีโลกทศัน์

กวา้งไกลข้ึนไดรั้บความรู้จากชาวต่างประเทศได ้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร( English for communication) 
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ใชห้ลกันกัศึกษาสามารถคิดเป็นภาษาองักฤษ ( think in English) และส่ือสารไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 

(communicate naturally)  

                                                                                                            ประภาส   ลาวณัยศิ์ริ  
                                                                                                            31 กนัยายน   2558 
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บทท่ี  1 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  1 
 
1. บทท่ี 1 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร งานอดิเรก 
2. เน้ือหา  
        1.  ความหมายของภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
        2.  ความสาํคญัของภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
        3.  งานอดิเรก 
        4.   แบบฝึกหดับทท่ี  1 
3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถบอกความหมายของภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารได ้
        2.  นกัศึกษาสามารถคุยเก่ียวกบังานอดิเรกได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 



14 

 

 
 
 
 
 

บทที่ 1   
ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร  

 
1. ความหมายของภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

       ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารเป็นการติดต่อทกัทายการเขา้สงัคม ถือเป็นส่ิงจาํเป็นของทุก
ชาติทุกภาษา สาํหรับการพูดทกัทายในภาษาองักฤษมีแบบฉบบัของการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั
ของสงัคมท่ีมีมาชา้นานท่ีนาํมาปฏิบติักนัมาจนถึงปัจจุบนั การทกัทาย การแนะนาํให้รู้จกักนั 
รวมทั้งการอาํลาจากกนันั้นมีรูปแบบ 2 ประเภทใหญ่ รูปแบบท่ีเป็นทางการ ( Formal Form) 
รูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ ( Informal Form) เป็นพ้ืนฐานการพูดภาษาองักฤษท่ีนาํสู่การประกอบ
อาชีพ การปฏิบติังาน การศึกษาต่อ การติดต่อคา้ขาย การพกัอาศยักบัชาวต่างประเทศ 

2. ความสาํคญัของภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
1. Instructions or public announcements. ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารช่วยให้นกัศึกษาสามารถ
รับความรู้ขอ้มูลสารสนเทศจากส่ือ  สงัคมออนไลน์ 
2. Travelling as  tourists in English-speaking countries. ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารใชใ้นการ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวนาํรายไดสู่้ประเทศ 
3. Conversations in a work environment. ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารใชใ้นการทาํงานใน
ต่างประเทศนาํรายไดสู่้ตนเองและสงัคม 
4. Reliable.             ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทาํให้ผูอ่ื้นเช่ือมัน่ให้ความนบัถือในตวันกัศึกษา 
5. English is the first language for ASEAN Community. ประเทศไทยอยูใ่นประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) โดยในกฎบตัรอาเซียนมาตราท่ี 34 ระบุให้ใชภ้าษาทาํงานของอาเซียน 
คือภาษาองักฤษ ( The working language of ASEAN shall be English) ซ่ึงหมายความว่า
ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนตอ้งใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกัแทนภาษาประจาํทอ้งถ่ินของ
ตนเอง การเป็นประชาคมอาเซียนไม่เฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐแต่ละประเทศ หรือเฉพาะนกัธุรกิจ
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หรือผูค้า้ขายระหว่างประเทศเท่านั้นท่ีตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารและการติดต่อธุรกิจ แต่
ความจริงแลว้ประชาชนทุกคนท่ีอยูใ่นอาเซียนตอ้งมีการเดินทางไปท่องเท่ียวเพ่ือรู้จกัคุน้เคยกนั 
เรียนรู้แลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั และประชาชนตอ้งเดินทางขา้มพรมแดนเพ่ือออกไปหางานหรือ
แสวงหาโอกาสท่ีดีกว่าให้กบัชีวิต ดงันั้น ‚ภาษาองักฤษ‛จึงนบัเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสาํคญัใน
การส่ือสารในโลกไร้พรมแดน ทั้งดา้นภูมิศาสตร์และวฒันธรรม ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนจดักระบวนการเรียนรู้ให้นกัศึกษาไดมี้พฒันาตนเองดา้นภาษาองักฤษ
อยา่งเตม็ศกัยภาพ โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะทั้งดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนไดเ้รียนรู้และส่ือสารกบัทุกประเทศ เพ่ือให้มีความสามารถในการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และพร้อมในการดาํเนินชีวิตท่ีสมบูรณ์ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
        3.  งานอดิเรก 
            A hobby1 is a regular activity that is done for enjoyment, typically during one's leisure 
time. Hobbies can include collecting themed items and objects, engaging in creative and 
artistic pursuits, playing sports, or pursuing other amusements.  
A: Do you have any hobbies? 
B: Yes, I meditate. 
A: Do you have a lot of willpower? 
B: Yes, it’s quite big. 
B: I also like to listen to music. I’m interested in meditation songs.  
B: What about you? What are your hobbies? 
A: I’m interested in photography. 
A: But I’m only a beginner. I’m not very good at it yet. 
B: Do you take digital photographs? 
A: Yes. I have a smart phone too. 
A: Last month I bought a smart phone. I want to take photos and video too. 
B: Is photography an expensive hobby? 
A: No, it’s not very expensive. 
                                                             
1

 https://en.wikipedia.org/wiki/Hobby 
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A: Of course you must buy a smart phone first, and some smart phones are expensive. 
A: But you can also get quite cheap ones. Some of them are very good. 
 
 
 
        4.   แบบฝึกหดับทท่ี 1 
1. What is your hobby?  
2. Why do you like it? 
3. Do you like meditation? Why? 
4. Where can I study meditation? 
5. How do you meditate? 
6. Who is the expert in meditation? 
7. Do you like to take a photo? 
8. What do you think of my smart phone? 
9. How do you use your smart phone?      
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บทท่ี  2 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  2 
 
1. บทท่ี 2 การแนะนาํตนเอง      การทกัทาย 
2. เน้ือหา  
        1.  การแนะนาํตนเอง       
        2.  การแนะนาํกลุ่ม 
        3.  การทกัทาย   
         4.  แบบฝึกหดับทท่ี 2 
 3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถแนะนาํตนเองได้ 
        2.  นกัศึกษาสามารถทกัทายชาวต่างประเทศได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
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      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 

บทที่ 2  
 การแนะน าตนเอง      การทักทาย 

 
1. การแนะนาํตนเอง (Self ” Introductions) 
         การแนะนาํตวัเองเป็นภาษาองักฤษแบบง่ายๆให้เร่ิมโดยการทกัทายก่อนเป็นอนัดบัแรก 
แลว้ค่อยบอกว่าเราช่ืออะไร เป็นใคร มาจากไหน และแสดงความยินดีท่ีไดรู้้จกั ซ่ึงการ
แนะนาํตนเองก็มีแบบง่ายๆเป็นกนัเอง และการแนะนาํตนเองอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงถา้เราเป็น
นกัศึกษาก็แนะนาํแบบเป็นกนัเองส่วนการแนะนาํตนเองอยา่งเป็นทางการนั้น สาํหรับนกั
ธุรกิจและผูน้าํ จาํไวว้่าควรประกอบดว้ยส่ีส่วนคือ ทกัทาย บอกช่ือ บอกขอ้มูลเพ่ิมเติม
เลก็นอ้ย กล่าวแสดงความรู้สึกดีท่ีไดเ้จอกนั  
A: Good afternoon. May I introduce myself? My name‘s Prapas. I’m your MBU 
instructor. 
B: It’s nice to meet you. I’m Yongyut. I study English for communication. 
A: Nice to meet you too. I graduated master degree in English from Loei Rajabhat  
University. I am from Loei. Nice meeting you. English for communication is fun; you can 
communicate with ASEAN community and the world. 
B: Let’s guide us about ASEAN community. 
การแนะนาํตนเอง (Self ” Introductions Response) 
- Let me introduce myself. I’m........................... 
- May I introduce myself? My name’s .............. 
- How do you do? My name ‘s .......................... 
- Good to meet you. I’m .................................... 
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- Hello. I don’t think we know each other. 
My name‘s.................................................... 
- It’s a pleasure to meet you. My name’s ............. 
- It’s nice to meet you. I’m .................................. 
- Glad to meet you. I’m ....................................... 
- It’s nice meeting you. My name’s .................... 
- It was very good to meet you. 
- Please to meet you. 
- How do you do? 
-It’s been great seeing you. My name‘s............ 

2. การแนะนาํกลุ่ม (Party Introductions   Party Introductions Responses ) 
A: Good evening, Glyn. 
B: Good evening, Prapas. 
A: This is Yongyut and Suwit. They are my students. They come from Mahamakut Buddhist 
University. 
B: Nice to meet you. 
Students: Nice to meet you too.      
คาํท่ีใช ้                                                  
- I’d like you to meet ........................ 
- I’d like to introduce you to ........... 
- Let me introduce you to ............. 
- This is ........................................ 
(Give appropriate background information, your relationship to the two people.) 
- How do you do? 
- It’s pleasure to meet you. 
- I’ m pleased to meet you. 
- Nice to meet you. 
- Hello. Good to meet you. 
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- It’s nice to meet you too. 
- It’s a pleasure to meet you. 
- Nice meeting you, too. 
- My pleasure. 
 
 
3.การทกัทาย (greeting)    
        การทกัทาย เป็นมารยาทของชาวองักฤษ    Good morning สวสัดีตอนเชา้ Good afternoon 
สวสัดีตอนบ่าย Good evening สวสัดีตอนเยน็    Good nightใชใ้นการอาํลาจากกนั  
A: Good morning. How are you? 
B: Good morning. I’m sleepy because I slept late last night. And you? 
A: I’m fine, thank you, May I help you? 
B:  Thank you. I need a cup of coffee.   
คาํทกัทาย (Greeting and Response Greeting Response) 
- How are you? 
- How are you doing? 
- How’s it going? 
- How’s everything? 
- And you? 
- How are things going? 
- Are you OK? 
- I’m doing very well. 
- Very well. 
- Great. 
- Fantastic! 
- I’m fine. 
- Fine 
- Oh, so ” so. 
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- Not bad. 
- Pretty good. 
- Okay (OK) 
- All right. 
- They are all fine. 
-Awful! 
- Pretty bad! 
- Terrible! 
- Not so good. 
- Not very well. 
- How do you do.  
- My pleasure. 
ค ากล่าวลา (Saying Goodbye and Responses  Self – Introductions Response) 
- It was nice talking to you. 
- I’ve really enjoyed talking to you. 
- I’ve enjoyed talking to you. 
- I’ve enjoyed seeing you. 
- I’d better be going. 
- Well, it’s getting pretty late. 
- It’s been wonderful seeing you again. 
- Goodbye. 
- Goodbye for now. 
- See you around. 
- Let’s get together again. 
- Please drop me a line (Please write me a letter.) 
- I hope we’ll meet again. 
- Take care. 
- Have a nice day. 
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- Have a pleasant weekend. 
- Have a nice working day. 
- Have fun. 
- Have a good time. 
- All right. Bye now. 
- So long. 
  4.แบบฝึกหดับทท่ี  2 

Answer the questions. 
1. How do you do. 
2. How are you doing? 
3. Would you mind to introduce yourself? 
4. Are you OK? 
5. Good night. 
6. May I help you? 
7. Nice to meet you. 

Choose the best answer. 
1. You are in a meeting and it’s getting late. You say,: ‚………Let’s meet again 

tomorrow.‛ 
a. Better late than never. 
b. It’s a good day. 
c. It’s been a long day. 
d. Give me a break. 
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บทท่ี  3 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  3 
 
1. บทท่ี 3 การซ้ือของ ใชบ้ริการซกัผา้ 
2. เน้ือหา  
        1.  การซ้ือของ 
        2.  การไปใชบ้ริการซกัผา้ 
        3.  แบบฝึกหดับทท่ี 3 
3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถซ้ือของเป็นภาษาองักฤษได ้
        2.  นกัศึกษาสามารถไปใชบ้ริการซกัผา้เป็นภาษาองักฤษได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
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บทที่ 3   
การซ้ือของ ใช้บริการซักผ้า 

 
        1.  การซ้ือของ 
Store Clerk: Hi. Welcome to BigC. Can I help you find something or are you just looking? 
A               : I'm not sure. Aren't you having a sale right now? 
Store Clerk: Everything on these two racks over here is on sale. 
A           : Thanks. Oooo. This sweater is nice. But it looks a little big. Do you have this in a 
smaller size? 
Store Clerk: I think so. Let me look. Oh, here's one. Would you like to use the fitting room to 
try it on? 
A              : Sure. Thanks. 
 ...a little later... 
Store Clerk: How did it fit? 
A                : Not too bad. I think I'll take it. 
Store Clerk: Great. (She takes it off the hanger) How would you like to pay? 
A                : Well, I'm almost maxed out on my credit card, so I think I'll pay with a check. 
Store Clerk: Okay, with tax it comes to $24.93.* 
A                : Who should I make the check out to? 
Store Clerk: BigC.  
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A                : Here you are. 
Store Clerk: Can I see some I.D. too, please? 
A                : Sure, here is my driver's license. 
Store Clerk: Thanks. Here you go. Enjoy your sweater. And have a nice day. 
A                : Thanks. You too. 
* You pronounce this - twenty-four dollars and ninety-three cents, OR you can say twenty-
four ninety-three if everyone already knows you are talking about money 
    Vocabulary in conversation for  shopping clothes. 
 Are you just looking? = do you want to look alone?  
 To have a sale      = a store will have many things at a discount (The store is having a sale.)  
 To be on sale        = one or more items at a discount (This shirt is on sale.)  
 Hanger                  = holds the clothes (a picture of it is on the left)  
 Rack                     = a metal (or other kind) bar that holds clothes. You put your clothes on a 
hanger and then put the hanger on a rack.  
 Fitting room          = the place where you try on clothes  
 Max out a credit card = (this is slang) It means you have reached your limit. If you cannot 
spend more money on your credit card, you have maxed it out.  
 How would you like to pay? = do you want to pay with cash, a credit card, or a check?  
 How does it fit? = is it a good size for you?  
I'll take it             = I'll buy it  
 Who should I make the check out to? = what name should I write on the check?  
 Tax                     = the extra money a store charges. It goes to the government.  
 I.D.                     = identification (card) 
2.  การไปใชบ้ริการซกัผา้ 
Eric :  Hi Anna, come in.   
Ana :  Wow, your apartment is a mess.    
Eric :  I know, I didn't have time to put things away before you got here.   
Ana :  Look! Are those all your clothes on the couch?   
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Eric :  Yes.    
Ana :  Are they clean?   
Eric :  Actually most of them are dirty. I haven't done laundry in a while. I usually wait until I 
can do it at my parent's house.   
Ana :  My sister and I usually go to the laundromat down the street. Why don't you go there?   
Eric :  I know I should, but that place isn't very convenient. You have to wait for a long time.   
Ana :  Yes I know. I have to do it every week. Anyway, are you ready to go?   
Eric :  No I'm not ready yet. I still have to brush my teeth and wash my face. Can you wait for 
a few minutes?   
Ana :  OK, but please hurry. I think the restaurant is closing soon. 
3. แบบฝึกหดับทท่ี  3 
1. What is the name of the store?  
a. Arby's 
 b. BigC 
 c. Angelo's  
 d. Sheri's 
2. How many racks of clothes are on sale? 
a. One 
 b. Two  
 c. Three  
 d. Four 
3. When A sees the sweater, she likes it. But she would prefer ___. 
a. a smaller size 
 b. a larger size  
 c. a green one  
 d. a red one 
4. A fitting room is a place where you... 
a. buy clothes 
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 b. make clothes 
 c. try on clothes  
 d. hide clothes 
5. A says she "will take it." It means she will... 
a. buy nothing 
 b. try on the sweater 
 c. use her credit card 
 d. buy the sweater 
6. A's credit card is almost maxed out so... 
a. she will use it to buy the sweater 
 b. she will write a check instead  
 c. she cannot buy the sweater  
 d. she will use a different credit card 
7. Which item is not an I.D.? 
 a. a driver's license 
 b. a student card with a picture  
 c. a passport 
 d. an Essay about English 
Answer the questions 
1. Are those all your clothes on the couch? 
2. Are they clean?   
3. Why don't you go to the laundromat down the street?   
4. Are you ready to go from the laundromat?   
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บทท่ี  4 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  4 
 
1. บทท่ี 4 การสัง่อาหาร   
2. เน้ือหา  
        1.  บทสนทนาท่ีร้านอาหาร 
        2.  รายการอาหารท่ีสัง่ 
        3.  แบบฝึกหดับทท่ี  4 
 3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถสัง่อาหารได ้
        2.  นกัศึกษารู้จกัรายการอาหารท่ีสัง่เป็นภาษาองักฤษได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
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      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 

บทที่ 4    
การส่ังอาหาร   

 
1.บทสนทนาที่ร้านอาหาร 
At the Restaurant2 
Host       : Hello sir, welcome to the French Garden Restaurant. How many?  
Charles   : One.  
Host       : Right this way. Please have a seat. Your waitress will be with you in a moment.  
Waitress : Hello sir, would you like to order now?  
Charles   : Yes please.  
Waitress : What would you like to drink?  
Charles   : What do you have?  
Waitress : We have bottled water, juice, and Coke.  
Charles   : I'll have a bottle of water please.  
Waitress : What would you like to eat?  
Charles   : I'll have a tuna fish sandwich and a bowl of vegetable soup.  
Waiter    : May I help you? 
A:         A table for two please. 
Waiter: This way. 
Ordering 
                                                             
2

 http://www.englishspeak.com/english-lesson.cfm?lessonID=10 

http://www.learnersdictionary.com/search/Host
http://www.learnersdictionary.com/search/Hello
http://www.learnersdictionary.com/search/sir
http://www.learnersdictionary.com/search/welcome
http://www.learnersdictionary.com/search/to
http://www.learnersdictionary.com/search/the
http://www.learnersdictionary.com/search/French
http://www.learnersdictionary.com/search/Garden
http://www.learnersdictionary.com/search/Restaurant
http://www.learnersdictionary.com/search/How
http://www.learnersdictionary.com/search/many
http://www.learnersdictionary.com/search/Charles
http://www.learnersdictionary.com/search/One
http://www.learnersdictionary.com/search/Host
http://www.learnersdictionary.com/search/Right
http://www.learnersdictionary.com/search/this
http://www.learnersdictionary.com/search/way
http://www.learnersdictionary.com/search/Please
http://www.learnersdictionary.com/search/have
http://www.learnersdictionary.com/search/a
http://www.learnersdictionary.com/search/seat
http://www.learnersdictionary.com/search/Your
http://www.learnersdictionary.com/search/waitress
http://www.learnersdictionary.com/search/will
http://www.learnersdictionary.com/search/be
http://www.learnersdictionary.com/search/with
http://www.learnersdictionary.com/search/you
http://www.learnersdictionary.com/search/in
http://www.learnersdictionary.com/search/a
http://www.learnersdictionary.com/search/moment
http://www.learnersdictionary.com/search/Waitress
http://www.learnersdictionary.com/search/Hello
http://www.learnersdictionary.com/search/sir
http://www.learnersdictionary.com/search/would
http://www.learnersdictionary.com/search/you
http://www.learnersdictionary.com/search/like
http://www.learnersdictionary.com/search/to
http://www.learnersdictionary.com/search/order
http://www.learnersdictionary.com/search/now
http://www.learnersdictionary.com/search/Charles
http://www.learnersdictionary.com/search/Yes
http://www.learnersdictionary.com/search/please
http://www.learnersdictionary.com/search/Waitress
http://www.learnersdictionary.com/search/What
http://www.learnersdictionary.com/search/would
http://www.learnersdictionary.com/search/you
http://www.learnersdictionary.com/search/like
http://www.learnersdictionary.com/search/to
http://www.learnersdictionary.com/search/drink
http://www.learnersdictionary.com/search/Charles
http://www.learnersdictionary.com/search/What
http://www.learnersdictionary.com/search/do
http://www.learnersdictionary.com/search/you
http://www.learnersdictionary.com/search/have
http://www.learnersdictionary.com/search/Waitress
http://www.learnersdictionary.com/search/We
http://www.learnersdictionary.com/search/have
http://www.learnersdictionary.com/search/bottled
http://www.learnersdictionary.com/search/water
http://www.learnersdictionary.com/search/juice
http://www.learnersdictionary.com/search/and
http://www.learnersdictionary.com/search/Coke
http://www.learnersdictionary.com/search/Charles
http://www.learnersdictionary.com/search/I%27ll
http://www.learnersdictionary.com/search/have
http://www.learnersdictionary.com/search/a
http://www.learnersdictionary.com/search/bottle
http://www.learnersdictionary.com/search/of
http://www.learnersdictionary.com/search/water
http://www.learnersdictionary.com/search/please
http://www.learnersdictionary.com/search/Waitress
http://www.learnersdictionary.com/search/What
http://www.learnersdictionary.com/search/would
http://www.learnersdictionary.com/search/you
http://www.learnersdictionary.com/search/like
http://www.learnersdictionary.com/search/to
http://www.learnersdictionary.com/search/eat
http://www.learnersdictionary.com/search/Charles
http://www.learnersdictionary.com/search/I%27ll
http://www.learnersdictionary.com/search/have
http://www.learnersdictionary.com/search/a
http://www.learnersdictionary.com/search/tuna
http://www.learnersdictionary.com/search/fish
http://www.learnersdictionary.com/search/sandwich
http://www.learnersdictionary.com/search/and
http://www.learnersdictionary.com/search/a
http://www.learnersdictionary.com/search/bowl
http://www.learnersdictionary.com/search/of
http://www.learnersdictionary.com/search/vegetable
http://www.learnersdictionary.com/search/soup
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Waiter: Are you ready to order? 
A:         Yes, we'll have the chicken with vegetables, and the vegetable pasta please. 
Waiter: Anything to drink? 
A:         Just some water please. 
After the Meal 
Waiter: Can I get you anything else? Coffee? Dessert? 
A:         No, just the bill please. 
Making a Reservation 
B:         I'd like to make a reservation for 2 people on Friday night. 
Waiter: What time would you like? 
B:          8:00. 
Waiter: We don't have anything available at 8:00.  Is 7:30 ok? 
B:         Yes, that's fine. 
Waiter: Your name please? 
B:         Mike Smith. 
Waiter: Ok, Mr. Smith. We'll see you at 7:30 on Friday. 
B:         Thank you. Bye. 
Waiter: Goodbye. 

2. รายการอาหารท่ีสัง่ 
หลกัการเขียนรายการอาหารเป็นภาษาองักฤษ  จะเร่ิมตน้ดว้ยรสชาติ ส่วนประกอบสาํคญั และ
เช่ือมดว้ย with และบรรจุลงในส่วนท่ีเป็นนํ้า คือ in 
1. ขา้วสวย = steamed rice หรือ boiled rice หรือ rice  
2. ขา้วเหนียว = glutinous rice, sticky rice 
 3. ขา้วผดั = fried rice 
 4. ขา้วผดัหมู= fried rice with pork       fried rice with shrimp = ขา้วผดั กุง้เลก็ fried rice with 
lobster = ขา้วผดักุง้ใหญ่ fried rice with chicken =ขา้วผดัไก่    fried rice with crab = ขา้วผดั ปู 
5. ขา้วหนา้เป็ด = Rice with roast duck 
 6. ขา้วหมูกรอบ = Rice crispy pork 
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 7. ขา้วอบหมอ้ดิน = Baked rice with seafood in claypot (claypot คือ หมอ้ดิน) 
8. ขา้วอบกุนเชียงหมอ้ดิน = Baked rice with Chinese sausage in calypot  
9. ขา้วซ่ีโครงหมูยา่ง = Rice with roast pork spareribs (Spareribs = ซ่ีโครง) 
10. ขา้วอบสบัปะรด = Baked rice with pineapple served in a pineapple 
 11. ขา้วตม้ = Porridge (พอริจ) หรือ Rice porridge ขา้วตม้ปลา = Porridge with fish 
 12. โจ๊ก = Congee (คอนก่ี) เช่น โจ๊กหมู = Congee with pork หรือ โจ๊กไข่เยี่ยวมา้หมูเคม็ = 
Congee with preserved eggs and salted pork 
ประเภทอาหารเรียกนํ้ายอ่ย หรือกบัแกลม้(Thai Appetizer) 3 
1. ยาํวุน้เส้น = Spicy noodle salad หรือ Spicy vermicelli salad 
2. ยาํเน้ือววั = Spicy barbecued beef salad 
3. ยาํทะเล = Spicy seafood salad 
4. ส้มตาํ = Green papaya salad 
5. ยาํปลาดุกฟู = Crispy catfish salad with green mango (ใส่มะม่วงดิบฝาน) 
6. ลาบไก่ = Spicy minced chicken salad 
 7. เน้ือแดดเดียว = Deep fried marinated beef 
อาหารทัว่ไป (main dish) 
1. ไก่ตม้ข่า = Chicken in coconut milk and galangal 
 2. เน้ือผดันํ้ามนัหอย = Fried beef with oyster sauce 
 3. แกงเผด็เป็ดยา่ง = Red curry with roast duck 
 4. แกงเขียวหวานไก่ = Green curry chicken in coconut milk (แกงกะทิ) 
5. ปลาเน้ืออ่อนทอดกระเทียมพริกไทย = Fried river fish with garlic and pepper 
 6. หมูผดัใบกะเพรา = Santed pork with chilli & Basil leaves (Basil leaves = ใบกะเพรา) 
7. ปลาดุกผดัเผด็ = Santed eat fish with chilli paste (cat fish = ปลาดุก) (chili paste = 
เคร่ืองแกง) 
8. ผดักะเพราไก่ = Spicy fried chicken with basil leaves 
 9. ผดัผกัรวมมิตร = Sauted mixed vegetables in oyster sauce 
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 10. ห่อหมกปลา = Fish curry in babana leaves 
 11. ปลาช่อนแปะซะ = Snakehead with dressing 
 12. ปลากระพงราดพริก = Fried chicken with asparagus 
 13. แกงส้ม = Hot and sour soup 
 14. ไก่ผดัหน่อไมฝ้ร่ัง = Fried chicken with asparagus 
 15. หมูไข่พะโล ้= Eggs and pork in brown sauce 
ก๋วยเต๋ียว(noodle) 
1. ก๋วยเต๋ียวผดัไทย = Thai fried noodle 
 2. ก๋วยเต๋ียวราดหนา้ = Fried noodle with pork and broccoli 
 3. ก๋วยเต๋ียวเน้ือสบั = Fried noodle in minced beef sauce 
 4. ผดัซีอ๋ิวหมู = Fride noodle with pork  in soy sauced and vegetable 
แกงจืด (soup)4 
1. แกงจืดแตงกวายดัไส้ = Stuffed cucumber soup 
 2. แกงจืดวุน้เส้น = Jelly noodle soup 
 3. แกงจืดหมูสบัใส่เตา้หู้ = Minced pork and soya bean curd soup 
 4. แกงส้มกุง้ผกักระเฉด = Sour soup with shrimp and water mimosa 
 5. ตม้ยาํกุง้ = Sour prawn soup 
อาหารยอดนิยมของภาคเหนือ (northern food) 
1. นํ้าพริกอ่อง = Northem style chilli dip 
 2. แคบหมู = Streaky pork with crispy crackling 
 3. แกงฮงัเล = Hangle curry 
อาหารยอดนิยมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (Isan food) 
1. ขา้วเหนียวน่ึง = Steamed glutinous rice 
 2. ส้มตาํ = Papaya salad 
 3. ลาบเน้ือ = Spicy minced beef ลาบหมู = Spicy minced pork (minced = สบัละเอียด) 
4. ไก่ยา่ง = Roast chicken 
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อาหารยอดนิยมของภาคใต ้
1. ขนมจีนนํ้ายาปักษใ์ต ้= Curried fish sauce 
อาหารทะเล(sea food)5 
1. ปลาหมึกสอดไส้ = Stuffed squid 
 2. ปูจ๋า = Savoury crab meat 
 3. ทอดมนัปลา = Curried fish cake 
 4. ห่อหมกปลา = Steamed curried fish 
 5. ปูอบวุน้เส้นหมอ้ดิน = Crab and glass noodles in casserole หรือ claypot ก็ได ้
6. ปูผดัผงกะหร่ี = Fried crab in yellow curry 
 7. หอยแมลงภู่อบหมอ้ดิน = Mussels and mint leaves in casserole 
ของหวาน (desserts)6 
 1. รวมมิตร = Iced dessert 
 2. ขา้วเหนียวมะม่วง = Mango and sticky rice 
 3. ขา้วเหนียวทุเรียนมะม่วง = Durian and sticky rice 
 4. ทบัทิมกรอบ = Mock pomegeanate seeds 
 5. บวัลอยเผือก = Taro balls in coconut cream (coconut cream = กะทิ) 
6. เมด็ขนุน = Mock jack fruit seeds 
 7. ฝอยทอง = Gold threads (thread = เส้นดา้ย) 
8. ขนมปุยฝ้าย = Cotton - wool cake 
อาหารตามสัง่ (ordered food)7 
ขา้วขาหมู stewed pork leg on rice            ขา้วคลุกกระปิ shrimp-paste fried rice  
ขา้วซอย Chiang Mai noodles/curried noodles soup 
ขา้วตม้กุง้ rice porridge with shrimp 
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 http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=historyandphilosophy&date=04-10-2007&group=15&gblog=34 

6
 http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=historyandphilosophy&date=14-10-2007&group=15&gblog=36 

7
 http://www.ielts.in.th/Articles/category 
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ขา้วผดั fried rice 
ขา้วผดัหมู/ไก่/กุง้/ปู fried rice with pork/chicken/shrimps/crabmeat 
ขา้วผดักระเพราหมู rice topped with stir-fried pork and basil 
ขา้วมนัไก่ steamed chicken with rice 
ขา้วสวย steamed rice  
ขา้วหนา้เป็ด roasted duck on rice 
ขา้วหมูแดง barbuced red pork in sauce with rice 
ขา้วหลาม sweet rice in bamboo 
ขา้วเหนียว sticky rice 
ไข่เคม็ salted eggs 
ไข่เจียวหมูสบั minced pork omelet 
ไข่ตุ๋นทรงเคร่ือง poached egg garnished with seafood 
ไข่ยดัไส้ stuffed omelet 
ไข่ลูกเขย boiled egg fried with tamarind sauce 
คอหมูยา่ง charcoal-boiled pork neck 
คะนา้นํ้ามนัหอย kale fried in oyster sauce 
คะนา้ปลาเคม็ stir-fried kaled with sun-dried salted fish 
แคบหมู fried pork rind 
ฉู่ฉ่ีปลา/กุง้ curry-fried fish/shrimps 
ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียมพริกไทย fried pork spare ribs with garlic and pepper 
ซุปหน่อไม ้spicy shredded bamboo-shoot salad (in northeastern style) 
ตม้จบัฉ่าย Chinese vegetable stew 
ตม้จืดเตา้หู้หมูสบั clear soup with bean curd and minced pork 
ตม้จืดสาหร่ายทะเล clear soup with seaweed and minced pork  
ตม้ยาํ spicy soup  
ตม้ยาํกุง้ tom yam kung 
ตม้ยาํทะเล hot and sour seafood soup 
ทอดมนักุง้ deep-fried shrimp cakes 
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ทอดมนัปลากราย special fish cakes 
นํ้าตก sliced grilled beef salad 
นํ้าพริกปลาทู fried mackerel with shrimp paste sauce 
นํ้าพริกปลาร้า fermented fish spicy dip 
นํ้าพริกหนุ่ม green chili dip  
นํ้าพริกอ่อง spicy meat and tomato dip  
กุง้ทอดกระเทียม stir-fried shrimp with garlic 
ยาํปลาดุกฟู spicy deep-fried catfish salad 
พริกคัว่ roasted chili  
นํ้าพริกเผา roasted chili paste 
กบผดัเผด็ spicy-fried frogs 
กระเพาะปลา dried fish-maw soup 
ก๋วยเต๋ียวนํ้า noodle soup 
ก๋วยเต๋ียวเน้ือสบั noodles with ground beef  
ก๋วยเต๋ียวผดัข้ีเมาทะเล หมู กุง้ ไก่ เน้ือ noodles fried with spicy seafood ,pork,shrimps ,chicken 
or beef 
ก๋วยเต๋ียว ผดัไทย pad thai ( stir-fried Thai style small rice noodles with shrimp,bean curd ,bean 
sprouts, presereved radish and ground peanuts) 
กุง้แห้ง dried shrimps 
กุง้แห้งยาํ sun-dried shrimp salad 
กุง้อบวุน้เส้น casseroled prawns/shrimps with glass noodles 
เก้ียวกรอบ crispy wonton 
เก้ียวนํ้า wonton soup 
แกงกระหร่ีเน้ือหรือไก่ yellow curry with beef or chicken 
แกงเขียวหวานไก่ green chicken curry (ถา้เป็นเน้ือก็เปล่ียนเป็น beef)  
แกงจืด clear soup  
แกงจืดปลาหมึกยดัไส้ stuffed squid soup  
แกงเทโพ pork curry with water spinach 
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แกงเผด็ spicy curry 
แกงหน่อไม ้bamboo shoot soup 
แกงเลียง spicy vegetable and prawn soup 
แกงฮงัเล Northern style pork curry with garlic 
แกงโฮะ Northern mixed curry  
ไก่ตม้ข่า chicken and galangal in coconut milk soup 
ไก่ทอด fried chicken  
ไก่ผดัขิง chicken stir-fired with ginger 
ไก่ยา่ง grilled chicken 
ไก่ห่อใบเตย fried marinated chicken wrapped in pandanus leaf 
ขนมจีนนํ้าเง้ียว rice noodles with spicy pork sauce  
ขนมจีนนํ้ายา rice noodles in fish curry sauce with vegetables 
เน้ือเคม็ salted sun-dried beef 
เน้ือนํ้าตก spicy sliced beef salad 
เน้ือยา่ง grilled beef 
เน้ือสะเต๊ะ beef satay (ดงันั้นหมูสะเต๊ะจึงเป็น pork satay) 
เน้ือหมู ,กุง้,ไก่,ผดันํ้ามนัหอย pork, prawn, chicken fried with oyster sauce 
เน้ืออบ roasted beef 
ปลาเก๋าสามรส fried grouper topped with sweet ,sour and hot sauce 
ปลาจะละเมด็ทรงเคร่ือง deep-fried pomfret garnished with shredded pork and mushrooms 
ปลาร้า a condiment of fermented fish 
ปลาช่อนแป๊ะซะ steamed whole fish with sauce 
ปลาราดพริก fried fish toppted with chilli sauce 
ปลาหมึกทอด crisp fried calamari 
ปูผดัผงกระหร่ี stir-fried crab curry 
เป็ดพะโล ้steamed duck 
เป็ดยา่งนํ้าผ้ึง honey rost duck 
เปาะเป้ียะสด steamed spring roll 
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เปาะเป้ียะทอด deep-fried spring rolls served with sweet and sour plum sauce 
ผดัผกั stir-fried vegetable 
ผดัผกับุง้ไฟแดง quick-fried water spinach seasoned with chili and soy sauce 
ผดัเผด็ปลาดุก spicy catfish   พล่ากุง้ shrimp salad with lemon grass and mint 
พะแนงเน้ือ beef in ground peanut-coconut cream curry 
มัส่มัน่น่องไก่ chicken drumstick curry and potato 
ยาํกุนเชียง Chinese sausage salad  ยาํวุน้เส้น glass noodle salad 
ลาบหมู spicy minced pork salad (ถา้เป็นเน้ือก็เปล่ียนจาก pork เป็น beef) 
ลาบดิบ raw beef sald (ระวงั ทาํลาบดิบตายไปหลายราย) 
ไส้อ ัว่ northern Thai spicy sausage หมูกรอบ fried pork crackling 
หมูกระเทียมพริกไทย pork stir-fried with garlic and peppercorns 
หอยแครงลวก steamed blanched clams with dipping sauce 
หอยทอด fried mussel pancakes หอยแมลงภู่อบ pan-steamed mussels 
หูฉลาม shark/''/s finแหนม sour sausage in banana leaf 
บวัลอย dumplings in coconut cream 
ปลากะพงน่ึงมะนาว snapper steamed with lemon  
ส้มตาํ ไม่ใส่มะเขือเทศ ไม่เผด็ spicy papaya salad without tomato ,and not much chili 
หอยทอดแบบกรอบๆ crisp fried mussel pancakes 
ไข่ เยี่ยวมา้ an egg prepared by soaking in quicklime which turns the albumen green and black 
(ใชค้าํว่า a hundred-year-old egg ห้ามใชค้าํว่า egg soaked with the horse/''/s piss8) 
Fried Egg ” ‚ไข่ดาว‛ ” มี4แบบแบ่งตามความสุกของไข่แดง ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 
1. Sunny up หรือ Sunny side up ทอดเพียงดา้นเดียว (ไม่กลบัดา้น) 
2. Over easy / Runny / Dippy ทอดทั้งสองดา้น แบบไข่แดงไม่สุก 
3. Over medium ทอดทั้งสองดา้น แบบไข่แดงสุกปานกลาง 
4. Over hard / well หรือ hard ทอดทั้งสองดา้น แบบไข่แดงสุกมาก 
Boiled egg (ไข่ตม้) มีอยู ่3 แบบ คือ 
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1. Hard-boiled egg ” ไข่ตม้สุก 
2. Medium-boiled egg ” ไข่ตม้สุกพอประมาณ 
3. Soft-boiled egg ” ไข่ลวก  
Omelet (ไข่เจียว)สาํหรับ Omelet นั้น จะมีรูปร่างหนา้ตาไม่เหมือนไข่เจียวแบบไทยๆ ( Thai 
Omelette) โดยจะออกแนวๆไข่เจียวมว้นโดยอาจจะใส่เคร่ืองควบคู่ไปดว้ย เช่น แฮม ( Ham) 
เบคอน (Bacon) หวัหอม (Onion) มะเขือเทศ (Tomato) หรือ พริกหยวก (Red / Green Pepper) 
Scrambled egg (ไข่คน)นั้นจะทาํโดยการผดัไข่ท่ีผสม เคร่ืองปรุงไวแ้ลว้ จนก่ึงสุกก่ึงดิบแลว้นาํ
ข้ึนจากกระทะ โดยไข่คนนั้นจะมีส่วนผสมท่ีใชก้นัเป็นส่วนใหญ่คือ นม เกลือ เนย และ 
พริกไทย  
Poached egg ” ‚ไข่ดาวนํ้า‛นั้นทาํโดยการ ตม้ไข่กบันํ้าและนํ้าส้มสายชู โดยไม่ใชน้ํ้ามัน 
Egg Benedict ” ‚ไข่เบเนดิกต‛์ทาํโดยการนาํแฮม หรือ โบโลญญ่า (Bologna) กบั ไข่ดาวนํ้า 
(Poached Egg) มาวางบนขนมปังคร่ึงซีก เช่น English muffin หรือ Bagel แลว้ราดดว้ยซอส 
Hollandaise 
Frittata ” ‚ไข่เจียวสเปน‛หรือ เรียกง่ายๆว่า ‚ไข่เจียวพิซซ่า‛ ส่วนผสมของ ไข่เจียวชนิดน้ีมกัจะ
ประกอบดว้ย พริกหยวก เห็ด หวัหอม และ ผกัโขม   
         ผลไม้9  ไดแ้ก่ banana กลว้ย orange  ส้ม papaya  มะละกอ mango  มะม่วง apple  แอปเป้ิล 
pineapple สบัปะรด coconut  มะพร้าว durian  ทุเรียน mangosteen มงัคุด rose-apple  ชมพู่ 
peach  ลูกพีช pear  ลูกแพร plum  ลูกพลมั apricot ลูกแอป็ปริคอท kiwi  ลูกกีวี avocado ลูกอะ
โวคาโด cantaloupe  แตงแคนตาลูป watermelon  แตงโม grape  องุ่น cherry เชอร์ร่ี strawberry 
สตรอเบอร์ร่ี raspberry  ราสเบอร์ร่ี blueberry  บลูเบอร์ร่ี guava  ผลฝร่ัง persimmon  ลูกพลบั 
pomelo  ส้มโอ pomegranate  ทบัทิม rambutan  เงาะ prickly pear  ลูกแพรขน longan ลาํใย 
lichee ล้ินจ่ี sapodilla  ละมุด 
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3. แบบฝึกหดัท่ี 4 
Choose the best answer. 

1. Mary’s aunt offers her freshly baked cookies and says: ‚………..‛ 
a. They’re hard as a rock. 
b. Don’t mess around. 
c. They’re your favorite food. 
d. Don’t make a fuss. 

2.  Some students are having Thai food in a restaurant with their American teacher. A student 
asks, ‚……….‛. 
a. Do you taste hot food? 
b. Are you too spicy? 
c. How do you say about Thai food? 
d. What do you call this in English? 
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บทท่ี  5 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  5 
 
1. บทท่ี 5 การสนทนาโทรศพัท ์
2. เน้ือหา  
        1.  การคุยโทรศพัท ์
        2.  การโทรศพัทบ์อกเท่ียวบินท่ีจะไป 
        3.  แบบฝึกหดับทท่ี  5 
 3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถคุยโทรศพัท์เป็นภาษาองักฤษได ้
        2.  นกัศึกษาสามารถโทรศพัทบ์อกเท่ียวบินได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
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บทที่5    
การสนทนาโทรศัพท์ 

 
1.การคุยโทรศพัท ์(telephone call) 
A: Hi, Alice, it’s John. How are you? 
B: Oh, hi, John! I was just thinking about you. 
A: That’s nice. I was wondering if you’d like to go to a movie tonight. 
B: Sure, I’d love to! What’s playing? 
A: I was thinking about that new comedy Lights Out. What do you think? 
B: Sounds great! 
A: OK, I’ll pick you up around 7:30. The movie starts at 8:00. 
B: See you then. Bye! 
2. การโทรศพัทบ์อกเท่ียวบิน (Confirming your Flight) 
If you are taking a plane to travel, then you will be calling a travel agent and purchasing a 
ticket in your own country.  We will not cover this portion because you can do it in your own 
language.  But once you arrive to your English speaking location, you might need to change 
your flight and talk to English speaking people.  More likely, they will have people speaking 
your language, but just in case, we will cover some general topics about air traveling here. 
Confirming your flight 
Some airlines require you to call a couple days in advance to confirm your departure date.  
Here are some sentences you will be asked and what you will need to say. 
You:  "I would like to confirm my flight." 
Them:  "Can I get your ticket number?" 
You:  "The number is 45-6-43." 
Them:  "You are scheduled to depart on June 15th at 1:00 pm.  Is this correct?" 



42 

 

You:  "Yes it is." 
Them:  "Is anybody else traveling with you?" 
You:  "Yes, my wife." 
Them:  "Can I have the other ticket number?" 
You:  "It is 45-6-44." 
Them:  "Your tickets have been confirmed.  Please arrive at the airport 3 hours before your 
flight departs.  Thank you for calling." 
Some other questions you might hear are similar to the ones you might hear at the airport 
counter. 
"Would you like to book your seats now?" 
"Would you like a window seat or an aisle seat?" 
"What is your ticket number?" 
"What is your last name?" 
"What is your first name?" 
3. แบบฝึกหดับทท่ี 5 
Answer The phone call. 

1. Would you like to book your seats now? 
2. I was thinking about that new comedy Lights Out. What do you think? 
3. I was wondering if you’d like to go to a movie tonight. 
4. Can I get your ticket number? 
5. You are scheduled to depart on June 15th at 1:00 pm.  Is this correct? 
6. Is anybody else traveling with you? 
7. What is your first name? 
8. What is your last name? 
9. Would you like a window seat or an aisle seat? 
10. Can I have the other ticket number? 
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  บทท่ี  6 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  6 
 
1. บทท่ี 6 การไปซ้ือของขวญัและสตัวเ์ล้ียง 
2. เน้ือหา  
        1.  การไปซ้ือของขวญั 
        2.  การไปซ้ือสตัวเ์ล้ียง 
        3.  แบบฝึกหดับทท่ี 6 
 3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถซ้ือของขวญัเป็นภาษาองักฤษได ้
        2.  นกัศึกษาสามารถคุยเร่ืองสตัวเ์ล้ียงเป็นภาษาองักฤษได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
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บทที่ 6    
การไปซ้ือของขวญัและสัตว์เลีย้ง 

 
1. การไปซ้ือของขวญั(At the Gift Store) 

A: Reena, can you help me to buy gift for my friend? Your choice is good. 
B: Thanks for the complement. Buying gift is so sample. You just need to follow some steps.  
A: Please, tell me one by one. 
B: While buying a gift keep the likes and dislikes of the person whom you want to gift. For 
example if a person dislikes video games, can you gift him that? 
A: Not at all. He may even get angry. 
B: People buy a gift for formality only. You are spending money. So buy a gift that will make 
that person happy. 
A: I know. I also have many useless gifts. But if we do not know about likes and dislikes of a 
person, what should be done? 
B: Under such a situation it is better to buy a gift coupon. Person will buy gift of his choice.  
A : It is a good idea. 

2. การไปซ้ือสตัวเ์ล้ียง (At the Pet Store) 
A: Oh! What a beautiful cat. What do you think? 
B : I think I’d rather get a dog. Dogs are more loyal than cats. 
A : Yes, but they’re so much work! Would you be willing to walk it every single day? And 
clean up after it? 
B : Hmm. Good point. What about a bird? Or a fish? 
A : We’d have to invest a lot of money in a cage or a fish tank. And I don’t really know how 
to take care of a bird or a fish! 
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B : Well, we’re obviously not ready to get a pet yet. 
A : Yeah, you’re right. Let’s go grab some coffee and talk about it. 
 
 
 

3. แบบฝึกหดับทท่ี  6 
Answer the questions. 

1. Can you help me to buy gift for my friend? 
2. Please, tell me step by step to buy a gift. 
3. If we do not know about likes and dislikes of a person, what should we be done to buy 

a gift? 
4. What a beautiful cat. What do you think? 
5. Would you be willing to walk it every single day? And clean up after it? 
6. What about a bird? Or a fish? 
7. We’re obviously not ready to get a pet yet. What should we do? 
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บทท่ี  7 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  7 
 
1. บทท่ี 7 เท่ียวจงัหวดัเลย 
2. เน้ือหา  
        1.  เท่ียวจงัหวดัเลย 
        2.  พกัผอ่นท่ีเลย 
        3. งานผีตาโขน 
        4.  แบบฝึกหดับทท่ี 7 
 3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถแนะนาํท่องเท่ียวจงัหวดัเลยได ้
        2.  นกัศึกษาสามารถแนะนาํงานผีตาโขนได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
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บทที่ 7  
  เที่ยวจงัหวดัเลย 

  
1. เท่ียวจงัหวดัเลย(Vacation to Loei Conversation) 

George :What's today's date?  
Sandra :It's February 3 rd.  
George :When are you going on vacation?  
Sandra :I will leave to Loei tomorrow.  Loei  is cotton bloom festival now. 
George :Really?  Tomorrow? That's very soon.  
Sandra :Yeah I know.  
George :How long are you going to stay there?  
Sandra :About 2 weeks.  
George :When are you coming back?  
Sandra :I'm coming back on the 17th.  
George :Alright. Have a nice trip.  

2. พกัผอ่นท่ีเลย (Taking vacation to Loei) 
A: I just bought a ticket to Loei. I’m so excited to see the town! 
B: Good for you! Traveling is so much fun. I love discovering new places and new people. 
When are you leaving? 
A: Next week. I’m taking the Air Asia. It was cheaper. Hopefully, I’ll be able to sleep on the 
plane. 
B: I wish I could go with you! Loei is a magical place. You will have so much fun. 
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A: I hope so. I’m going to visit Phi ta khon festival which will hold there. I will stay for a 
week and then take the plane down to Bangkok. 
B: That sounds like a great vacation. I’m looking forward to a week at the mountain for my 
summer vacation. I just want to relax. 

3. งานผีตาโขน(Phi Ta Khon festival) 
        The annual Phi Ta Khon festival is held in June as the locals believe that Phra ya Tan 
will help to provide rain for rice cultivation and prosperity to their families. Villagers  will 
bring fire rocket to respect him and listen Vessundon sermon at the temple and wear ghost 
outfits parade in the streets during the annual Phi ta khon Festival in Dan Sai district of 
Loei province. 
        Phi Ta Khon festival reflects the local belief in ghosts and spirits. Held once a year in 
Dan Sai district in Loei Province, it is part of a grand merit-making festival known as the 
"Boon Luang" festival which include fire rocket merit making with Vessundon merit 
making. Part of the activities includes young boys dressed up as "spirits" wearing long 
trailing costumes made from colorful strips of cloth sewn together. 
          The origins of the Phi Ta Khon Festival can be found in the tale of Lord Buddha‘s 
last incarnation before attaining Enlightenment. In Buddhist legend, it is said that when 
Prince Vessundon, the Buddha‘s penultimate incarnation, returned to his city, it was such a 
joyous occasion that the village spirits followed to join the welcoming parade. 
          This very colorful and vibrant Phi Ta Khon procession is the central focus of the 
celebrations. The first day of the festival involves religious ceremonies performed at the 
temple while the second day is a parade of young boys in hideous-looking Phi Ta Khon 
mask„the masks are made of dried sticky rice painted in bright colors. 
           The clanging sound of the square cowbells worn around the waist announces the 
presence of the spirits who wield phallic-shaped long-handled swords decorated with red 
paint. The good-natured, fun-loving spirits mingle among the crowd, teasing and amusing 
all who take part in the procession. Spectators and visitors are welcome to join in the fun. 
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             Takhon Ghost is a kind of cumtom played in the   annual merit-making ceremony 
of Dan Sai District, Loei Province. The villagers do not only play  for fun, but also send 
the prince. Highlights of the festival are the identity in wearing the festival         costumes. 
A part of these costumes is the ghost-look masks, which are made of the northeastern-style 
‚Huad‛, triangular-shape, sticky-rice cookers. These are painted in beautiful, vibrant 
colors. The players wear these ‚ghost‛ masks and costumes made of pieces of cloth. The 
costumes are punctured to allow two holes for the player’s hands. 
           Each ‚ghost‛ carries his own weapon. He also has ‚Mark Kalaeng,‛ a square-shape 
metal object, similar to a bell, tied to his waist. The activities begin early morning of the 
first day, with the placing of the Phra Uppa Gupta image on the altar, a procession 
carrying  Guan medium and  Nang Tiam medium. 

      4.  แบบฝึกหดับทท่ี 7 
 
Answer the questions 

1. When are you going on vacation? 
2. Where is the place you going on vacation? 
3. Really?  Tomorrow? That's very soon. 
4. How long are you going to stay there? 
5. When are you coming back? 
6. Why do you love travelling? 
7. How do  you go to Loei? 
8. Why do you choose Loei for your vacation? 
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บทท่ี  8 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  8 
 
1. บทท่ี 8 การเขา้พกัโรงแรม 
2. เน้ือหา  
        1.  การจองโรงแรม 
        2.  ขอขอ้มูลจากพนกังานโรงแรม 
        3.  แบบฝึกหดับทท่ี 8 
 3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถจองโรงแรมภาษาองักฤษได ้
        2.  นกัศึกษาสามารถขอขอ้มูลจากพนกังานโรงแรมภาษาองักฤษได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
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บทที่ 8    
การเข้าพกัโรงแรม 

 
1.การจองโรงแรม (Making a hotel reservation) 
Receptionist : Hello, Marriott Hotel, how may I help you?  
Nancy : Hi. I'd like to make a reservation.  
Receptionist : Just a moment. OK, for what date?  
Nancy : July 25th.  
Receptionist : How many nights will you be staying?  
Nancy : 2 nights. What's the room rate?  
Receptionist : 75 dollars a night plus tax. Would you like me to reserve a room for you?  
Nancy : Yes please.  
Receptionist : Your name?  
Nancy : Nancy Anderson.  
Receptionist : Miss Anderson, how will you be paying?  
Nancy : Visa.  
Receptionist : Card number please.  
Nancy : 4198 2289 3388 228.  
Receptionist : Expiration date?  
Nancy : 1/9/2012  
Receptionist : OK, You're all set. We'll see you on the 25th.  

2. ขอขอ้มูลจากพนกังานโรงแรม((Asking for some information from a hotel clerk.) 
A: Good morning, sir. May I help you? 
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B: my wife and I are planning to spend our weekend in Chiang Mai and we’d like to know 
what kinds of accommodations are available there. 
A: there are all kinds of accommodations, ranging from guest houses to  five star hotels.  
B: which one would you recommend? 
A: I’d recommend the Golden Pagoda Hotel. It offers good service and it’s also very 
comfortable. 
B: where is it located? 
A: it’s in the city center. 
B: Does it have a swimming pool? 
A: Yes. It also a sauna, tennis court,   a fitness center, a discotheque, a cocktail lounge, sever 
bars and restaurants. 
B: Good. Is it very expensive? 
A: Let me check. It cost 2,057 baht per night for a single room, 2,420 baht for a twin, and 
9,660 baht for a suite. 
B: That’s a bit too expensive. Is there a less expensive hotel? 
A: Yes. The Saichai Hotel is cheaper, but it doesn’t have the kinds of facilities that the Golden 
Pagoda Hotel offers. Anyway, it does have a swimming pool. 
B: What’s the rate? 
A: Let me check. It cost 1,210 baht for a single room, 1,452 baht for a twin, sir. 
B: That sounds better. Are the rooms air conditioned? 
A: Yes. In addition to that, each room has a bath, a color TV, a telephone, and a mini-bar. 
B: I wonder if it necessary to make a reservation in advance. 
A:I suppose so, since this is the high season. If you like I can make a reservation for you.  
B: That would be nice. I’d like a twin room for three nights. 
A: Yes, sir. I’ll make the reservation for you right away. 
B: Thank you very much. 
A: My pleasure. 
คาํศพัทแ์ละประโยคใชใ้นบทสนทนาท่ีโรงแรม 
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Manager    Receptionist    Housekeeper    Chambermaid 
Room attendant        Porter 
Hotels and accommodation 
These expressions may come in useful when choosing accommodation. 
Can you recommend any good …? 
Hotels 
B&Bs (abbreviation of bed and breakfasts) 
Self-catering apartments 
Youth hostels 
Campsites 
How many stars does it have? 
I'd like to stay in the city center 
How much do you want to pay? 
How far is it from the …? 
City center Airport Railway station 
Making the booking 
OK, I'll take it 
I'd like to make a reservation 
What’s your name, please? 
Could I take your name? 
Can I take your ID card?( passport, credit card) 
Credit card number 
Telephone number 
What time will you be arriving? 
Checking in: On arrival at your hotel these expressions will help you when checking in. 
I've got a reservation.   Your name, please? 
My name's …Mark Smith.     Could I see your passport? 
Could you please fill in this registration form? 
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My booking was for a twin room 
My booking was for a double room 
Would you like a newspaper? 
Would you like a wake-up call? 

3. แบบฝึกหดับทท่ี 8 
Answer the questions. 

1. Hello, Marriott Hotel, how may I help you? 
2. Would you like a newspaper? 
3. Would you like a wake-up call? 
4. Can you recommend any good hotel? 
5. How will you be paying? 
6. Would you like me to reserve a room for you? 
7. How many nights will you be staying?  
8. What's the room rate? 
9. Could I take your name? 
10. Can I take your passport? 
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บทท่ี  9 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  9 
 
1. บทท่ี 9 การเรียนภาษาองักฤษ 
2. เน้ือหา  
        1.  บทสนทนาการเรียนภาษาองักฤษ 
        2.  คุณเก่งวิชาไหน 
        3.  แบบฝึกหดับทท่ี 9 
 3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถสนทนาการเรียนภาษาองักฤษได ้
        2.  นกัศึกษาสามารถบอกว่าเก่งวิชาไหนได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
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บทที่ 9   
การเรียนภาษาอังกฤษ 

 
1. บทสนทนาการเรียนภาษาองักฤษ 

A: How long have you been studying English? 
B: For about eight years. 
B: I started when I was ten. My teacher was from America. 
B: He was a very good teacher. 
B: I enjoyed studying English with him. 
A:Are you still studying English? 
B: Yes, I take courses at night now. 
A:How often do you have classes? 
B: Twice a week usually. 
A:Do you find English difficult? 
B: Yes, it’s rather difficult, I think. 
B: Do I make many mistakes? 
A: No, your English is very good. 
A: Do you often listen English songs? 
B: Yes, I listened them every night? 
A: Do you enjoy reading English books? 
B: Yes, I read a lot of English books. 
B: But I prefer conversation. I like talking to foreigners. 
 แนวทางการสนทนา 
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What do you think of television? 
I enjoy watching television. 
I hate watching television. 
I dislike watching television. 
I love watching television. 
I like watching television. 
How do you find studying English? 
Studying English is fun. 
Studying English is hard. 
Studying English is difficult. 
Studying English is easy. 
Studying English is pleasant. 

2. คุณเก่งวิชาไหน 
Office of English Language Programs (2010)10แนะนาํบทสนทนาคุณเก่งวิชาไหน 
A: I want to learn to do. 
B: I want to study English. 
A: So … what should we do? 
B: Well, I like to do arts and crafts, and I’m really good at drawing. What do you think? 
A: Hmm … how about playing a board game? That would be more fun. 
B: OK. Let’s play Scrabble! I’m really good at spelling, too! 
A: Oh, yeah? We’ll see about that! 
คาํศพัทวิ์ชาเป็นภาษาองักฤษ 
artศิลปะ             biologyชีววิทยา   chemistryเคมี   Englishภาษาองักฤษ    geographyภูมิศาสตร์    
historyประวติัศาสตร์    Mathematics คณิตศาสตร์   musicดนตรี     Physical Educationพลศึกษา
physicsฟิสิกส์        scienceวิทยาศาสตร์        social studiesสงัคมศึกษา                 Thaiภาษาไทย 

                                                             
10

 Office of English Language Programs(2010)everyday conversation. UAS: Bureau of International Information 

Programs. 
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3. แบบฝึกหดัท่ี 9 
Answer the questions 

1. What do you think of English? 
2. What should we do if I want to study? 
3. I’m really good at drawing. What do you think of drawing? 
4.  Hmm … how about playing a board game? That would be more fun. 
5. How long have you been studying English? 
6. Are you still studying English? 
7. How often do you have classes? 
8. Do you find English difficult? 
9. Do I make many mistakes? 
10. Do you often listen English songs? 
11. Do you enjoy reading English books? 
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บทท่ี  10 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  10 
 
1. บทท่ี 10   การคุยเก่ียวกบัเงิน      
2. เน้ือหา  
        1.   การคุยเก่ียวกบัรายไดก้ารใชชี้วิต 
        2.   แบบฝึกหดับทท่ี 10 
 3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถตอบคาํถามเก่ียวกบัรายได ้เป็นภาษาองักฤษได ้
        2.  นกัศึกษาสามารถคุยเก่ียวการใชชี้วิตเป็นภาษาองักฤษได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
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บทที่ 10    
การคุยเกี่ยวกับเงนิ 

 
1. การคุยเก่ียวกบัรายไดก้ารใชชี้วิต 

A: How much money do you earn? 
B: I get one thousand dollars a month. 
A: Is that a good salary? 
B: It’s quite good for this country. 
A: Do you own a house? 
B: No, I rent an apartment. 
A: How much is the rent? 
B:I pay eighty five dollars a month. 
A: Is it a furnished apartment? 
B: Yes, but it’s not air-conditioned. 
A: Do you have any servants? 
B: Yes, we have a servant. She lives with us and does the cooking. We pay her 300 dollars a 
month. 
A: Is food expensive here? 
B: No, it quite cheap. Meat is rather expensive, however. We don’t eat a lot of meat. 
A: What’s the cost of living like in New York? 
B: It’s very expensive at the moment. 

2. แบบฝึกหดัท่ี 10 
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Answer the questions 
1. What sort of house do you want? 
2. How much money do you earn? 
3. What’s the cost of living like in Loei? 
4. Is food expensive here? 
5. How much is the rent? 
บทท่ี  11 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  11 
 
1. บทท่ี 11 การถามทาง 
2. เน้ือหา  
        1.  บทสนทนาถามทางท่ีหน่ึง 
        2.  บทสนทนาถามทางท่ีสอง 
        3.  แบบฝึกหดับทท่ี 11 
 3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถถามทางเป็นภาษาองักฤษได ้
        2.  นกัศึกษาสามารถบอกทางเป็นภาษาองักฤษได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
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บทที่ 11    
การถามทาง 

 
1. บทสนทนาถามทางท่ีหน่ึง Conversation  at Muang district, Loei province. 

B: Excuse me, I’m looking for Mahamakut Buddhist University. 
A: Mahamakut Buddhist University! It isn’t far from here. You can go by a taxi.  
B: Please tell me to how to go to  Mahamakut Buddhist University.  
A: I am very please to tell you. I know where is Mahamakut Buddhist University.  
B: That’s okay. I am at the post office now.  
A: Ok, please remember. Go straight ahead, pass Loei River Bridge, pass three intersections 
and turn right at Srisa-ard school. Go straight ahead on Wisuthitap road. Pass the bookstore. 
Mahamakut Buddhist University is on right hand side. You can see the sign   of  Mahamakut 
Buddhist University.  It is in Srisuthavas temple. 
B: Thanks for your directions.  
A: You’re welcome. 
Vocabularies for directions 
Go straight ahead = ตรงไปขา้งหนา้      intersection = ส่ีแยก      
Bridge                  = สะพาน                   turn right    = เล้ียวขวา 
turn left                = เล้ียวซ้าย                 It is on right hand side สถานท่ีนั้นอยูฝ่ั่งขวามือ 
It runs parallel to this street. ว่ิงขนานไปกบัถนนสายน้ี   It is on left hand side  อยูฝ่ั่งซ้ายมือ 
The corner          =หวัมุม                        cross over = ขา้มถนน 
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 Next to              = ติดกบั                       in front of = หนา้      near=ใกล ้  opposite = ตรงขา้ม 
Flyover              = สะพานลอย              crosswalk =ทางมา้ลาย       highway = ทางสายใหญ่ 
 
 
 
 
                             Loei River Bridge 
                              l 
                              l Mahamakut Buddhist University in Srisuthavas temple. 
                              l 
 The bookstore    l 
                              l 
Srisa-ard school  l 
+--------------------l 
+ 
+ 
 l     Loei River Bridge 
Post Office 
Map from Post Office to Mahamakut Buddhist University 

2. บทสนทนาถามทางท่ีสอง 
A: Excuse me. Could you tell me where the library is? 
B: Yes, it’s that way. You go three blocks to Washington Street, then turn right. It’s on the 
corner, across from the bank. 
A: Thanks! I’ve only been in town a few days, so I really don’t know my way around yet. 
B: Oh, I know how you feel. We moved here a year ago, and I still don’t know where 
everything is! 
แนวการถามทาง 
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-Could you tell me … is slightly more polite than ‚Can you tell me …?‛ 
-Could you tell me where the library is? Notice that ‚library‛ is stressed here  because it is the 
word with the important information. This is an indirect question, so the subject (the library) 
comes before the verb (is). The word order is reversed in a direct question (Where is the 
library?). 
- Yes, it’s that way. Notice the stress on ‚that.‛ The speaker is pointing in a certain direction 
and wants to emphasize that direction. 
- I know how you feel is a way of saying ‚I understand.‛ Notice the emphasis on ‚feel.‛ The 
speaker wants to show empathy and understanding. 
- I still don’t know where everything is! Notice the word order of where ‚everything is.‛ The 
subject (everything) comes before the verb (is). This word order is different from the direct 
question (Where is everything?). 
3. แบบฝึกหดัท่ี 11 
Answer the questions. 

1. Excuse me, I’m looking for Mahamakut Buddhist University. 
2. Please tell me to how to go to  Mahamakut Buddhist University. 
3. Excuse me. Could you tell me where the library is? 
4. Thanks! I’ve only been in town a few days, so I really don’t know my way around yet. 
5. What does flyover mean? 
6. What does crosswalk mean? 
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บทท่ี  12 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  12 
 
1. บทท่ี 12   การติดต่อช่างคอมพิวเตอร์ 
2. เน้ือหา  
        1.  บทสนทนากบัช่างคอมพิวเตอร์ 
        2.  คาํศพัทค์อมพิวเตอร์ 
        3.  แบบฝึกหดับทท่ี 12 
 3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถสนทนากบัช่างคอมพิวเตอร์เป็นภาษาองักฤษได ้
        2.  นกัศึกษาสามารถเชา้ใจคาํศพัทค์อมพิวเตอร์ได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
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      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 12    
การตดิต่อช่างคอมพวิเตอร์ 

 
1.บทสนทนากบัช่างคอมพิวเตอร์ 
Anna : Hi Jason, Sorry to bother you. I have a question for you.  
Jason : OK, what's up?  
Anna : I've been having a problem with my computer. I know you're an engineer so I thought 
you might be able to help me.  
Jason : I see. What's the problem?  
Anna : I have a file that I can't open for some reason.  
Jason : What type of file is it?  
Anna : It's a Word document I've been working on. I need to finish it by tomorrow.  
Jason : Were you able to open it before, on the computer you're using now?  
Anna : Yes, I was working on it last night and everything was fine, but this morning I couldn't 
open the file.  
Jason : Do you think your computer might have a virus?  
Anna : No, I checked and there weren't any.  
Jason : OK. I'm not sure what's wrong. If it's possible, email the file to me and I'll see if I can 
get it to open.  
Anna : OK, I'll do that when I get home. Are you going to be around tonight?  
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http://www.learnersdictionary.com/search/I
http://www.learnersdictionary.com/search/couldn%27t
http://www.learnersdictionary.com/search/open
http://www.learnersdictionary.com/search/the
http://www.learnersdictionary.com/search/file
http://www.learnersdictionary.com/search/Jason
http://www.learnersdictionary.com/search/Do
http://www.learnersdictionary.com/search/you
http://www.learnersdictionary.com/search/think
http://www.learnersdictionary.com/search/your
http://www.learnersdictionary.com/search/computer
http://www.learnersdictionary.com/search/might
http://www.learnersdictionary.com/search/have
http://www.learnersdictionary.com/search/a
http://www.learnersdictionary.com/search/virus
http://www.learnersdictionary.com/search/Anna
http://www.learnersdictionary.com/search/No
http://www.learnersdictionary.com/search/I
http://www.learnersdictionary.com/search/checked
http://www.learnersdictionary.com/search/and
http://www.learnersdictionary.com/search/there
http://www.learnersdictionary.com/search/weren%27t
http://www.learnersdictionary.com/search/any
http://www.learnersdictionary.com/search/Jason
http://www.learnersdictionary.com/search/OK
http://www.learnersdictionary.com/search/I%27m
http://www.learnersdictionary.com/search/not
http://www.learnersdictionary.com/search/sure
http://www.learnersdictionary.com/search/what%27s
http://www.learnersdictionary.com/search/wrong
http://www.learnersdictionary.com/search/If
http://www.learnersdictionary.com/search/it%27s
http://www.learnersdictionary.com/search/possible
http://www.learnersdictionary.com/search/email
http://www.learnersdictionary.com/search/the
http://www.learnersdictionary.com/search/file
http://www.learnersdictionary.com/search/to
http://www.learnersdictionary.com/search/me
http://www.learnersdictionary.com/search/and
http://www.learnersdictionary.com/search/I%27ll
http://www.learnersdictionary.com/search/see
http://www.learnersdictionary.com/search/if
http://www.learnersdictionary.com/search/I
http://www.learnersdictionary.com/search/can
http://www.learnersdictionary.com/search/get
http://www.learnersdictionary.com/search/it
http://www.learnersdictionary.com/search/to
http://www.learnersdictionary.com/search/open
http://www.learnersdictionary.com/search/Anna
http://www.learnersdictionary.com/search/OK
http://www.learnersdictionary.com/search/I%27ll
http://www.learnersdictionary.com/search/do
http://www.learnersdictionary.com/search/that
http://www.learnersdictionary.com/search/when
http://www.learnersdictionary.com/search/I
http://www.learnersdictionary.com/search/get
http://www.learnersdictionary.com/search/home
http://www.learnersdictionary.com/search/Are
http://www.learnersdictionary.com/search/you
http://www.learnersdictionary.com/search/going
http://www.learnersdictionary.com/search/to
http://www.learnersdictionary.com/search/be
http://www.learnersdictionary.com/search/around
http://www.learnersdictionary.com/search/tonight
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Jason : Yeah, I'll be home after 8PM. Send it to me when you get a chance and I'll call you 
later.  
2.คาํศพัทค์อมพิวเตอร์ 
1. assembly language : ภาษาแอสเซมบลี เป็นภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์ เป็น
ภาษาระดบัตํ่าคลา้ยๆกบัภาษา Basicและภาษา Cobol 
 2. automatic teller machine : เคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั  เป็นเคร่ืองทีไม่มีคนประจาํอยู ่ซ่ึง
สามารถควบคุมการถอนเงิน การดูยอดบญัชีและทาํงานอ่ืนๆ เก่ียวกบัการจ่ายเงินโดยอตัโนมติั 
 
  3. auxiliary storage : หน่วยเก็บช่วย หน่วยเก็บรองเป็นหน่วยความจาํท่ีช่วยในการรองรับ
หน่วยความจาํหลกัของคอมพิวเตอร์หรือท่ีเรียกว่า หน่วยความจาํสาํรอง (Secondary storage) 
  4. background processing : การประมวลผลส่วนหลงั เป็นการ execute โดยอตัโนมติัของ
โปรแกรมส่วนหลงัระหว่างโปรแกรมคอมฯ กบัระบบปฏิบติัการ เม่ือระบบไม่สามารถทาํตาม
คาํสัง่การประมวลผลส่วนหนา้ได ้
  5. backup : การสาํรอง การสาํรองเอาไวใ้ชส้าํรองโปรแกรมหรือสาํรองไวเ้พ่ือกนัโปรแกรม
เสียหาย 
  6. BASIC: ภาษาเบสิก เป็นภาษาระดบัสูงใชใ้นการเขียนโปรแกรม เพ่ือให้คอมพิวเตอร์
สามารถประมวลผลไดแ้ละการทาํงานเป็นแบบแบ่งเวลา (Time Sharing) 
  7. Batch processing: การประมวลผลแบบกลุ่ม การประมวลผลของตวัเลขหรือกลุ่มของตวัเลข
จะมีการประมวลผลแบบกลุ่มและการประมวลผล เป็นแบบเรียงลาํดบั การรันโปรแกรมของ
คอมพิวเตอร์จะรัน 1 โปรแกรมไม่เหมือนกบัท่ีตอ้งการรันโปรแกรมทีละ Operator ในโปรแกรม 
  8. binary number system : ระบบเลขฐานสอง ในระบบเลขฐานสองจะมีอยู ่2 digits คือ เลข 0 
กบัเลข 1 ซ่ึงคอมพิวเตอร์จะให้แปลงคาํสัง่เป็น  เลข 0 และ 1 ในการประมวลผล และใชเ้ลข 0,1 
เป็นเง่ือนไขหรือการกระทาํ 
  9. Booting the system: การเร่ิมทาํงานของระบบ การเร่ิมตน้ทาํงานของคอมพิวเตอร์ จะเร่ิมจาก
การ Boot เคร่ืองและจะมีระบบปฏิบติัการหรือ DOS    เขา้มาในหน่วยความจาํหลกั 
10. Buffer: ท่ีพกัขอ้มูล ท่ีปรับอตัรา หรือกนัชน ใชพ้กัขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์ input/out กบั CPU 
เป็นพ้ืนท่ีสาํหรับหน่วยความจาํขนาดเลก็ ติดต่อ   buffer สองตวั 
11. Bug: จุดบกพร่อง การ error ในระบบหรือโปรแกรม การ error ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

http://www.learnersdictionary.com/search/Jason
http://www.learnersdictionary.com/search/Yeah
http://www.learnersdictionary.com/search/I%27ll
http://www.learnersdictionary.com/search/be
http://www.learnersdictionary.com/search/home
http://www.learnersdictionary.com/search/after
http://www.learnersdictionary.com/search/8PM
http://www.learnersdictionary.com/search/Send
http://www.learnersdictionary.com/search/it
http://www.learnersdictionary.com/search/to
http://www.learnersdictionary.com/search/me
http://www.learnersdictionary.com/search/when
http://www.learnersdictionary.com/search/you
http://www.learnersdictionary.com/search/get
http://www.learnersdictionary.com/search/a
http://www.learnersdictionary.com/search/chance
http://www.learnersdictionary.com/search/and
http://www.learnersdictionary.com/search/I%27ll
http://www.learnersdictionary.com/search/call
http://www.learnersdictionary.com/search/you
http://www.learnersdictionary.com/search/later
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หรือในรายละเอียดบางช้ินของฮาร์ดแวร์ 
12. Bus: บสั การส่ือสารระหว่าง provide หรือ มากกว่า 1 devices เช่น ระหว่าง CPU, 
หน่วยความจาํ และ อุปกรณ์รอบนอก โดยคอมพิวเตอร์จะต่อเขา้กบัเคร่ือง server 
  13. Byte: ไบต ์เป็นกลุ่มของบิต จะมีอยู ่8 operator ในหน่วยหน่ึง โดยจะมีตวัแปรเป็นอกัขระ
หรือสญัลษัณ์พิเศษโดยปกติ 1 ไบตจ์ะมี 8 บิต 
14. Cache memory: หน่วยความจาํแบบแคชเป็นหน่วยความจาํท่ีมีการทาํงานสูง ความเร็วสูง 
เป็นการทาํงานของหน่วยความจาํเพ่ือประมวลผลขอ้มูลหรือโครงสร้าง 
15. CAD/CAM: การออกแบบและผลิตโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยโดยปกติทัว่ไปจะนาํ
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการออกแบบและกระบวนการผลิตของธุรกิจต่าง  ๆ
16. CAI: การสอนใชค้อมพิวเตอร์ช่วยคือการใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการสอน ซ่ึงผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้เองโดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือ 
17. Constant: ค่าคงท่ีเป็นตวัเลขท่ีไม่สามารถเปล่ียนไดใ้นโปรแกรม 
18. Control program: โปรแกรมควบคมุ ปกติจะเป็นระบบปฏิบติัการ โปรแกรมควบคุมสามารถ
ช่วยควบคุมการปฏิบติัการและการจดัการในระบบคอมพิวเตอร์ 
 19. Control unit: หน่วยควบคุมเรียกกนัว่า CPU และสามารถพบไดใ้นการ execution ของ
โครงสร้างโปรแกรม และเป็นการประมวลผลส่วนกลางซ่ึงจะทาํงานควบคุมโดยตรงของระบบ
คอมพิวเตอร์ 
20. Cursor: ตวัช้ีตาํแหน่ง สญัลกัษณ์ท่ีแสดงผลบนจอภาพ คือ ขีดเส้นใตก้ระพริบเพ่ือแสดงหรือ
ช้ีว่า ตวัถดัไปอยูต่าํแหน่งไหน อาจจะเป็นสญัลกัษณ์ขีดเส้นใต ้หรือกล่องซ่ึงบอกว่าคุณกาํลงัอยู่
ตาํแหน่งไหนบนจอภาพ 
21. Cylinder: ทรงกระบอก แทร็คบนจานแม่เหลก็ซ่ึงเกิดจากจานแม่เหลก็แต่ละแผน่เรียงกนัเป็น
ทรงกระบอก และแทร็คท่ีเรียงตรงกนัเรียกว่า cylinder 
22. Data: ขอ้มูล ขอ้มูลท่ีเตรียมไวเ้พ่ือจะนาํไปเขา้สู่การประมวลผล 
23. Data base: ฐานขอ้มูลท่ีรวมของไฟลท่ี์มีความสมัพนัธ์กนัโดยใชห้ลกัการบางอยา่งทาํให้
ขอ้มูลไม่ซํ้ าซ้อนกนัและสามารถ เรียกใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
24. Data base administrator: การบริหารฐานขอ้มูลเป็นงานท่ีใชส้าํหรับคน้หา ปรับปรุง แกไ้ข
การเขา้ถึงฐานขอ้มูล เป็นการเอาไวใ้ชฐ้านขอ้มูลโดยใชร้ะบบฐานขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นการใชง้าน
ทัว่ไป การบาํรุงรักษา 
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25. Data base management system: ระบบการจดัการฐานขอ้มูลเป็นโปรแกรมสาํหรับจดัการ
ฐานขอ้มูล ปรับปรุงขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล ระบบน้ีสามารถประมวลผลไดห้ลายโปรแกรม
พร้อมกนั 
26. Cathode ray tube: หลอดภาพ เป็นหลอดอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจะส่งข่าวสารไปแสดงผลลพัธ์ ไม่
ว่าจะเป็นการแสดงผลลพัธ์ดา้นขอ้มูลบนหลอดทีวีและหนา้จอ 
27. Central processing unit: หน่วยประมวลผลกลาง เป็นส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มี
หนา้ท่ีในการควบคุมการแปลและการรันโปรแกรมและคาํสัง่ต่างๆ ใน CPU ประกอบดว้ย
หน่วยความจาํหลกั หน่วยคาํนวณและตรรกะ และหน่วยควบคุม 
28. Channel: ช่องสญัญาณหรือร่องขอ้มูลเป็นเส้นทางสาํหรับการส่งสญัญาณระหว่างคาํสัง่และ
ตาํแหน่งของขอ้มูล แบ่งเป็นแทร็คในเทปแม่เหลก็หรือเรียกว่า แบนดใ์นดรัมแม่เหลก็ เป็น
อุปกรณ์ท่ีเป็นตวันาํขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ไปสู่ CPU และจาก CPU ไปสู่อุปกรณ์ต่างๆ 
29. Chip: ชิป สร้างมาจากซิลิโคนประกอบดว้ยอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และประกอบเป็น 
integrated 
30. Computer: คอมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองคาํนวณระบบอิเลก็ทรอนิกส์โดยออกแบบเพ่ือจดัระบบท่ี
เป็นอตัโนมติัในการรันและการทาํงานมีหน่วยรับขอ้มูล หน่วยประมวลผลและแสดงผลลพัธ์ 
โดยละเอียดเป็นลาํดบัขั้นตอนแปลทีละคาํสัง่ท่ีไดรั้บไป 
3. แบบฝึกหดับทท่ี  12 
1. Hi, Sorry to bother you. I have a question for you.  
2. What's up?  
3. What's the problem?  
4. You have a file that you can't open for some reason. What type of file is it?  
5. Were you able to open it before, on the computer you're using now? 
6. What does ATM mean? 
7. What does CAI mean? 
8. What does CAD mean? 
9. What does cursor mean? 
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10. What does data mean? 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี  13 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  13 
 
1. บทท่ี 13 บทสนทนาเก่ียวกบัการชมโทรทศัน์ 
2. เน้ือหา  
        1.  บทสนทนาท่ีหน่ึง   
        2.  บทสนทนาท่ีสองในภาพยนตร์ 
        3.  บทสนทนาท่ีสามในภาพยนตร์ 
        4.  บทสนทนาท่ีส่ี 
        5.  บทสนทนาท่ีห้า 
        6. แบบฝึกหดับทท่ี 13 
 3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถสนทนาเก่ียวกบัการชมโทรทศัน์เป็นภาษาองักฤษได ้
        2.  นกัศึกษาสามารถตอบคาํถามเก่ียวกบัการชมโทรทศัน์เป็นภาษาองักฤษได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
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      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 

 
 
 

บทที่  13  
บทสนทนาเกี่ยวกับการชมโทรทัศน์ 

 
  การชมโทรทศัน์11เป็นการเพ่ิมความรู้ ประสบการณ์ชีวิต การศึกษาภาษาองักฤษ 

1. บทสนทนาท่ีหน่ึง 
A: "What are you doing now?" 
B: "I'm watching TV." 
A: "What are you watching?" 
B: "I'm watching Friends. What are you doing?" 
A: "I'm doing my homework, but I really need to take a break."  
B: "You want to do something?" 
A: "Yes. But I shouldn't. I got to finish my assignment now." 
B: "Alright. Call me later then." 
A: "OK. Bye." 
 2     บทสนทนาท่ีสองในภาพยนตร์ 
A: "Where are you going now?" 
B: "I'm going to the bank." 
A: "Aren't you supposed to be at work?" 
                                                             
11

 http://www.talkenglish.com/lessonpractice.aspx?ALID=553 
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B: "I'm working now. I'm making a deposit for our company." 
A: "Where do you work?" 
B: "I work for a restaurant as a controller." 
A: "Wow. That's great." 
B: "Great seeing you. I have to go now. I'll talk to you later." 
 3   บทสนทนาท่ีสามในภาพยนตร์ 
A: "Hi Steve. What are you doing here?" 
B: "I'm meeting a friend here for dinner. How about you?" 
A: "I'm on my way home but I needed to stop by the book store to buy a text book." 
B: "Didn't you finish school yet?" 
A: "I have one more year, and then I'm done." 
B: "What are you majoring in?" 
A: "I'm majoring in Sociology" 
B: "How do you like your major?" 
A: "I really find the subject very interesting. I'm enjoying all my classes." 
B: "That's great." 
A: "I better go now. I don't want to miss the bus." 
B: "Aright, I'll talk to you later."  A: "Okay. See you later."  
4.  บทสนทนาท่ีส่ี 

A: "What do you do besides work and watching TV?" 
B: "When I have some time, I like to exercise." 
A: "Do you go jogging or do you go to a health club?" 
B: "I joined Samsung Health Club a couple of months ago." 
A: "How do you exercise?" 
B: "I usually spend 30 minutes on the bicycle for the cardio, and then I lift weights for about 
45 minutes." 
A: "How often do you go?" 
B: "I want to go four times a week, but I'm too lazy. Last week, I only went to workout once." 
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5. บทสนทนาท่ีห้า 
A: What time is that soccer game on? I thought it started at noon. 
B: We must have had the wrong time. Oh, well … soccer’s not my favorite sport anyway.         
I much prefer basketball. 
A: Oh, really? I thought your favorite sport was tennis! I’m a big fan of basketball, too.  
B: How about a game sometime? 
A: Sure thing! Why don’t we go shoot some hoops now since the soccer game isn’t on?  
B: Excellent idea. Let’s go. 

6. แบบฝึกหัดบทที่ 13 
1. What is your favorite movie? 
2. What are you watching? 
3. What are you doing now? 
4. Why are you watching TV now? 
5. What do you do besides work and watching TV? 
6. What time is that soccer game on? 
7. What kind of movie is Harry Potter? 
8. Why don’t we go shoot some hoops now since the soccer game isn’t on?  
9. What will happen in the weather forecast? 
10. What about the weather that report on TV? 
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บทท่ี  14 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  14 
 
1. บทท่ี 14   บทสนทนาท่ีสนามบิน 
2. เน้ือหา  
        1.    บทสนทนาท่ีสนามบิน 
        2.   คาํศพัทเ์ก่ียวกบัการเดินทางอากาศเป็นภาษาองักฤษ 
        3.  แบบฝึกหดับทท่ี 14 
 3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถสนทนาเป็นภาษาองักฤษท่ีสนามบินได ้
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

บทที่  14   
บทสนทนาที่สนามบิน 

 
1.บทสนทนาท่ีสนามบิน 
At the Airport - Interactive Practice 
A: "Welcome. May I have your tickets?" 
B: "Here you go." 
A: "Is anybody else traveling with you two?" 
B: "No. It's just us." 
A: "Do you have your passports with you?" 
B: "Yes. Here it is." 
A: "I'm going to ask you a series of questions. Please respond with a yes or a no."  
B: "Ok." 
A: "Did someone you do not know ask you to take something on the plane with you?"  
B: "No." 
A: "Did you have possession of your luggage since you packed?" 
B: "Yes." 
A: "Did you leave your luggage unattended at all in the airport?" 
B: "No." 
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A: "Are you carrying any weapons or firearms?" 
B: "No." 
A: "Are you carrying any flammable material?" 
B: "No." 
A: "Do you have any perishable food items?" 
B: "No." 
A: "Great. Can you place your baggage over here?" 
B: "Sure." 
A: "Would you like an aisle or a window seat?" 
B: "Window seat please." 
A: "Ok. I am placing you two in 21A and 21B. The gate number is C2. It is on the bottom of 
the ticket. They will start boarding 20 minutes before the departure time. C2 is located around 
the corner through the hall. Thank you." 
B: "Can you point me to gate C2?" 
A: "Sure. It's that way. Around that corner." 
B: "Great. Thank you."  
2.คาํศพัทเ์ก่ียวกบัการเดินทางอากาศเป็นภาษาองักฤษ 
Airline สายการบิน  
Airport สนามบิน  
Baggage allowance / luggage allowance นํ้าหนกัสมัภาระท่ีอนุญาต  
Connecting flight การต่อเคร่ือง  
Flight เท่ียวบิน  
Flight number หมายเลขเท่ียวบิน  
aircraft เคร่ืองบิน  
Helicopter เฮลิคอปเตอร์  
Jet เคร่ืองบินเจ็ท  
Plane (คาํยอ่ของ aero plane) เคร่ืองบิน  
To fly บิน  
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To land ลงเคร่ืองบิน  
To miss a flight ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั  
To take off ข้ึนเคร่ืองบิน  
Landing เคร่ืองบินลง  
Take-off เคร่ืองบินออกบิน  
ท่ีสนามบิน 
Arrivals มาถึง  
Baggage reclaim การรับสมัภาระหลงัลงเคร่ือง  
Baggage handler คนขนสมัภาระ  
Boarding การข้ึนเคร่ือง  
Boarding card บตัรผา่นข้ึนเคร่ือง  
Carousel สายพานลาํเลียงกระเป๋า  
Check-in desk โต๊ะสาํหรับเชค็เขา้  
Departure lounge ห้องโถงผูโ้ดยสารขาออก  
Departures ออกเดินทาง  
Gate ประตู  
Hand baggage / hand luggage กระเป๋าห้ิว  
Hold baggage / hold luggage กระเป๋าท่ีไม่ไดถื้อข้ึนบนเคร่ือง  
Passport หนงัสือเดินทาง  
Runway ลานเคร่ืองบิน  
Security ความปลอดภยั  
Trolley รถเขน็  
Pilot นกับิน  
Captain กปัตนั  
First officer (หรือท่ีเรียกกนัว่า co-pilot) ผูช่้วยกปัตนั  
Flight attendant ลูกเรือ  
Air steward พนกังานชายบนเคร่ืองบิน air stewardess / air hostess พนกังานหญิงบนเคร่ืองบิน  
Aisle seat ท่ีนัง่ริมทางเดิน  
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in-flight entertainment ความบนัเทิงระหว่างเท่ียวบิน  
In-flight meal ม้ืออาหารบนเคร่ือง  
Seatbelt เขม็ขดันิรภยั  
Turbulence หลุมอากาศ  
Window seat ท่ีนัง่ริมหนา้ต่าง  
ส่วนต่างๆของเคร่ืองบิน 
Aisle ทางเดิน Cabin ห้องผูโ้ดยสาร  
Cockpit ห้องขบัเคร่ืองบิน Engine เคร่ืองยนต ์ 
Landing gear เกียร์ลงจอด propeller ใบพดั wing ปีก  
3. แบบฝึกหดับทท่ี 14 

Answer the questions 
1. May I have your tickets? 
2. Do you have your passports with you? 
3. Would you like an aisle or a window seat? 
4. Are you carrying any flammable material? 
5. Can you point me to gate C2? 
6. Are you carrying any weapons or firearms? 
7. What does first officer mean? 
8. What does baggage reclaim mean? 
9. What does luggage allowance mean? 
10. What does cockpit mean? 
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บทท่ี  15 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  15 
 
1. บทท่ี 15   การติดต่อกบัแพทย ์
2. เน้ือหา  
        1.  บทสนทนากบัแพทยท่ี์หน่ึง 
        2.  บทสนทนากบัแพทยท่ี์สอง 
        3.  แบบฝึกหดับทท่ี 15 
 3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถสนทนากบัแพทยไ์ด ้
        2.  นกัศึกษาสามารถติดต่อกบัโรงพยาบาลได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 

บทที่  15    
การตดิต่อกับแพทย์12 

 
1.บทสนทนากบัแพทยท่ี์หน่ึง 
Doctor : Hello Mrs. Wilson.  
Patient: Hi Doctor.  
Doctor : How are you feeling?  
Patient : I don't feel good.  
Doctor : What's bothering you?  
Patient: I have a stomachache and a headache.  
Doctor : Where does it hurt?  
Patient: Here  
Doctor : Do you have a fever?  
Patient : No, I don't think so.  
Doctor : OK. Let me look at your throat. Open your mouth. Your throat's red. Does it hurt?  
Patient : Yes. It's sore.  
Doctor : When did it start to feel this way?  
Patient : Last week.  

                                                             
12
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Doctor : I think you have a virus. It might be the flu. I'm going to give you a prescription for 
some medicine.  
Patient: Thank you.  
Doctor : Try to get some rest, and be sure to drink lots of water and orange juice.  
2.บทสนทนากบัแพทยท่ี์สอง 
Doctor: What seems to be the problem? 
Patient: Well, I have a bad cough and a sore throat. I also have a headache. 
Doctor: How long have you had these symptoms? 
Patient: About three days now. And I’m really tired, too. 
Doctor: Hmm. It sounds like you’ve got the flu. Take aspirin every four hours and get plenty 
of rest. Make sure you drink lots of fluids. Call me if you’re still sick next week. 
Patient: OK, thanks. 

3. แบบฝึกหดับทท่ี 14 
Answer the questions. 

1. How are you feeling? 
2. What's bothering you? 
3. Do you have a fever? 
4. What seems to be the problem? 
5. When did it start to feel this way? 
6. How do I care myself? 
7. What does symptom mean? 
8. What does cholera mean? 
9. What does cancer mean? 
10. What does bird flu mean? 
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บทท่ี  16 
แผนบริหารการสอนประจาํ บทท่ี  16 
 
1. บทท่ี 16   การสนทนาเร่ืองธรรมะ 
2. เน้ือหา  
        1.  การสนทนาเร่ืองธรรมะ 
        2.  Benefit of meditation                                                                                                                                                                      
........3.แบบฝึกหดับทท่ี 16 
3. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
        1.  นกัศึกษาสามารถสนทนาเร่ืองธรรมะภาษาองักฤษได ้
        2.  นกัศึกษาสามารถสนทนาเร่ือง Vitisa meditation ได ้ 
4.  กิจกรรมการเรียน  
       1. ศึกษาเอกสารการสอนและฟังคาํบรรยายจากอาจารย ์  นกัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
       2. ทาํแบบฝึกหดั  
       3.ทาํแบบประเมินผลหลงัเรียน 
5. ส่ือการสอน 
      1. เอกสารการสอน 
      2. วีดีโอประกอบการสอน 
6. การประเมินผล  
      1. ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 
      2. ประเมินผลหลงัเรียน 
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      3. ประเมินผลจากการสอบประจาํภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 

บทที่  16   
 การสนทนาเร่ืองธรรมะ 

1.การสนทนาเร่ืองธรรมะ 
Meditation conversation13 
Mark: So what is meditation? 
Alec: Hmm..good question. Well meditation is a huge variety of techniques that are used to 
move people into the moment…or to use a cliche, the ‚here and now‛. 
Mark: Hm-mm what kind of techniques? For example, can you give me an example? 
Alec: Well…yeah…there are Buddhist techniques. There are many different types of Buddhist 
techniques but some of the main techniques are to do with using your breath so that you are 
focusing on your breathing and you’re bringing your mind, your thinking mind ” what they 
call the aahm…what is it…the crazy monkey, is it?…or the mad monkey? The mad monkey 
mind…and you are bringing that… redirecting that…commanding the attention of your 
mind…your thoughts…and bringing it to the breath, focusing on the breath. 
Mark: Focusing so like…controlling your mind and focusing on the breath. 
Alec: No you don’t control your mind. That is impossible…you just have to gently redirect 
it…continually redirect it…towards focusing on your senses. So in a way…meditation ” a big 
part of meditation ” is using your senses to go…what do they call it?…beyond your senses. 
Mark: And how long have you been meditating? 
Alec: Since I was a teenager…and in my early twenties, you know. I started to meditate…I 
                                                             
13

 http://englishconversations.org/2007/04/10/talking-about-meditation/ 
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got hold of this… 
Mark: So that is a hundred… 
Alec: That is a thousand years ago. 
Mark: Ha ha ha… 
Alec: You know, several lifetimes ago. No, I was really into trying to work out what the hell 
was going on…because I…I had a lot of hang-ups…still do I suppose, but I can work with 
them much easier now. 
Mark: You went to India, is that right? 
Alec: No, no, no, I will just explain. I went to India very recently by comparison. When I was 
about twenty…ninteteen, twenty, I was reading one particular book I remember which really 
influenced me was by Alan Watts who wrote a lot of books about West meets East… 
Mark: Um-hm 
Alec: …which was very big at the time…it still is, you know…that…a lot of people were 
looking into the mystical philosophies of the Eastern way and I remember reading this and 
practicing it just sitting. I remember choosing…my first try at meditation was choosing 
various comfortable seats. I had my back straight and I was very relaxed and then focusing on 
parts of my body for example my hands…just to focus my attention just on how my hands 
felt…the sensation in my hand…or my whole body sometimes…and to focus on what 
occurred and by working on that…on a continual basis…it is a very transformational thing. 
Mark: Mm. 
Alec: So meditation is very very transformational. 
Mark: You have done guided meditation with me before. What do you think we go upstairs 
and you take me through a guided mediation? 
Alec: Yeah, ok, that would be great. 
Mark: (Do) you want to do that now or later? 
Alec: Whenever you want to because really aah… 
Mark: Let’s sit here and talk a little and we will do that a little bit later. 
Alec: Ok  

http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Watts
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2. Benefits of  meditation 
                         หลองพ่อวิริยงัค ์สิรินธโร สอนว่า มนุษยค์วรทาํสมาธิเพ่ือให้ผุท้าํสมาธิฉลาดข้ึน 
จิตใจสงบ มีความสุขสามารถทาํไดง่้ายๆคือทาํวิธิสาสมาธิคือ บริกรรมพุทโธในวนัละสามเวลา
คร้ังละห้านาทีก็เพียงพอต่อดาํเนินชีวิตอยา่งปกติ ไม่วิปริต 
The benefit of meditation first makes good sleep. Second Eliminate disease. Third Brain 
wisdom. Forth making carefully work. Fifth suppressing the malignancy.  Sixth relieve stress. 
Seventh. Extra happy. Eighth. Soft mind.   Ninth. Change one’s mind.  Tenth  When you die 
you will find a great   expiring, good path. 11th. Grow Holy Halo.12th. It is Charitable. Vitisa 
meditation is the simplest method of meditation which use minimum time but the benefits of 
meditation is high willpower continuously that is enough willpower to sustain the needs of the 
human mind completely. Meditation is mind clarification without the spiritual mood. 
Whenever you possibly meditate, you will be happy and peaceful. Vitisa meditation is suitable 
for all genders, all ages, all occasions and in all places. How to meditate Vitisa meditation- 
Only  spiritual meditation is just reciting Buddho in mind, each 5 minutes any poses (standing, 
walking, sitting and lying). It is performed 3 times daily (morning, midday and evening), as 
the chance to do. The timing was convenient as 15 minutes per day, and will continue to do 
every day, that is 450 minutes per month, which is the average minimum willpower which is 
enough for a person to hold their own happy hearts. 
3.แบบฝึกหดับทท่ี 16 

1. What is the benefit of meditation? 
a.To go to hell.                                             b.To get a lot of money      
c.To show your friends.                              d.To  sleep well. 

2. What is not the benefit of meditation? 
a. To make you full.                                    b. To cure diseases.      
c. To make you blight.                                 d.To make a merit. 

3. Whatis Vitisa meditation? 
a. Difficult meditation                                    b. Easy meditation 
c. Nippana meditation                                    d. Christian meditation 
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4. What is meditation? 
a. Mind thirst               b. Mind   hungry         c. Mind   purification. Mind confusion 

5. How to meditate Vitisa meditation. 
a. travel to garden.                                          b. shop in the mall.   
c. sell goods to customers.                             d.recite Buddho 

6. In one day how long do you meditate Vitisa meditation? 
a. 5 minutes                b.  15 minutes              c. 30 minutes                 d. 450 minutes 

7. Is it enough power to lead a life if you meditate Vitisa meditation? 
a. Yes it is enough to show your magic.         b. Yes it is enough to have a happy life. 
c. No it isn’t enough to have a happy life.     d. No it isn’t enough to do anything. 
             8.  Why should people meditate?   
a. for  having magic power                             b. for flying   
c. for killing people                                         d. for  getting willpower  
 

Assignment 
1. A: Excuse me, where is the Emporium Department Store? 

B: It is on Sukhumvit road. Please get on sky train and get out at Phompong railway 
station. 
A: Thank you. 
B: Your welcome. 

2.  
A: Ajan Travor, if you are free, would you mind teaching English to me? 
B: Yes, I’d be glad to. What days would you like to study? 
A: Would you mind if I need to study on Friday and Saturday evening at 6.30 PM? 
B: No, not at all. I would be glad to teach both of you 
A: Would you mind if we need to start next month? 
B: Sure. Let’s start on the first Friday. 
A: Thank you so much. 
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B: Not at all. I’m glad to do it. 
3. This dinner is so wonderful. 
4. Thank you for everything you do for me. 
5. I don’t want to disturb you. 
6. You must be careful. 
7. I want to send this registrated letter. 
8. I want to purpose some important problems.   
9. Do me a flavor. 
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