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สารบัญ 
                  หนา 
คํานํา    
คําแนะนําการใชเอกสารสรปุเนื้อหาทีต่องรู 

บทที ่1 การใชภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจําวัน (Language in Daily Life) 1 
เรื่องท่ี 1 การทักทายและการกลาวลา (Greeting and Leave Taking)   1 
เรื่องท่ี 2 การแนะนําตนเองและผูอื่น (Introducing Yourself and Others)   2 
เรื่องท่ี 3 การใหและการสอบถามขอมูลสวนตัว (Sharing Personal Data)   3 
เรื่องท่ี 4 การใชภาษากาย (Body Language)      4 
เรื่องท่ี 5 การพูดโทรศัพท (Telephone Conversation)     6 
กิจกรรมทายบทที่ 1         7 

บทที ่2 คุณรูสึกอยางไร (How do you feel?)      13 
 เรื่องท่ี 1 ภาพยนตรเรื่องน้ีเปนอยางไร (How about the movie?)   13 
 เรื่องท่ี 2 คุณสนใจอะไร (What are you interested in?)    14 
 เรื่องท่ี 3 เสียใจดวยนะ (Sorry to hear that.)      16 
 เรื่องท่ี 4 ยินดีดวย (Congratulations!)      17 
 กิจกรรมทายบทที่ 2         19 
บทที ่3 การพดูแสดงความคดิรปูแบบตาง ๆ (Expression of opinion)   20 

เรื่องท่ี 1 การแสดงความคิดเห็น (Agreement/Disagreement)   20 
เรื่องท่ี 2 การแสดงความตองการและตอบรับ (Need/Want )    21 
เรื่องท่ี 3 การแสดงความชวยเหลือและบริการผูอื่นรวมทั้งตอบรับ   22 
เรื่องท่ี 4 การกลาวขอบคุณและตอบรับ (Thank you)     24 
เรื่องท่ี 5 การพูดขออนุญาตและตอบรับ (May I come in ?)    24 
เรื่องท่ี 6 การพูดขอโทษและตอบรับ (Sorry / Don’t worry)    25 
เรื่องท่ี 7 การพูดแทรกอยางสุภาพ (Excuse me)     26 
กิจกรรมทายบทที่ 3         27 

 
 
 

  



 
 

สารบัญ(ตอ) 
       หนา 
 

บทที ่4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ (Types of English Sentence)    29 
เรื่องท่ี 1 ประโยคบอกเลา        29 
เรื่องท่ี 2 ประโยคคําถาม        29 
เรื่องท่ี 3 ประโยคปฏิเสธ        30 
เรื่องท่ี 4 ประโยคคําสั่ง         30 
เรื่องท่ี 5 ประโยคอุทาน        31 
กิจกรรมทายบทที่ 4         31 

บทที ่5 ประโยคความรวม (Compound Sentence)     33 
เรื่องท่ี 1 สวนประกอบของ Compound Sentence     33 
เรื่องท่ี 2 ประโยค 2 ประโยคมารวมกันดวยคําเชื่อมที่เหมาะสม   33 
เรื่องท่ี 3 การเช่ือมประโยคใหเปน Compound Sentence    34 
กิจกรรมทายบทที่ 5         35 

บทที่ 6 อดีตกาล (Past Tense)        36 
เรื่องท่ี 1 Past Simple Tense        36 
เรื่องท่ี 2 Past Continuous Tense       37 
กิจกรรมทายบทที่ 6         38 

บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพพนักงานขับรถรบัจาง     39 
เรื่องท่ี 1 การพูดภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคมและเหมาะสมกับสถานการณ  39 
เรื่องท่ี 2 การพูดแสดงความรูสึกและแสดงความคิดเห็น    40 
เรื่องท่ี 3 การพูดแสดงความชวยเหลือ       40 
เรื่องท่ี 4 การขออนุญาต        41 
เรื่องท่ี 5 การพูดแทรกอยางสุภาพ       42 
กิจกรรมทายบทที่ 7         43 

 

 

  



 
 

สารบัญ(ตอ) 
       หนา 

บทที ่8 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบริการในสถานที่ตาง ๆ    44 
เรื่องท่ี 1 การกลาวตอนรับลูกคาของพนักงานบริการประเภทตาง ๆ   44 
เรื่องท่ี 2 ประโยคการใหบริการความชวยเหลือและบริการ    45 
กิจกรรมทายบทที่ 8         49 

เฉลยกิจกรรมทายบท          50 
บรรณานกุรม           65 
คณะผูจัดทํา           56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 

 
 เอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรู รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เปนหนังสอืสรุปเน้ือหาที่จัดทําขึ้น 

เพื่อใหผูเรียนที่เปนนักศึกษา กศน. สามารถทําความเขาใจ และเรียนรูในสาระสําคัญของเน้ือหา

รายวิชาสําคัญ ๆ ไดสะดวก และสามารถเขาถึงแกนของเน้ือหาไดดีขึ้น 

 ในการศึกษาเอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรู รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

 1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาจากหนังสือใหเขาใจในหัวขอและสาระสาํคัญ ผลการเรียนรู 

ที่คาดหวัง และขอบขายเน้ือหาของรายวิชานั้น ๆ เขาใจกอน 

 2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของเอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรูเลมนี้ โดยศึกษาแตละบท 

อยางละเอียด ทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมตามที่กําหนด และทําความเขาใจในเน้ือหาใหมใหเขาใจ 

กอนท่ีจะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป 

 3. หากตองการศึกษารายละเอียดเน้ือหาเพิ่มเติมจากเอกสารสรุปเน้ือหาที่ตองรูน้ี 

ใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน หรือครูผูสอนของทาน 
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บทที่ 1 
การใชภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจาํวัน (Language in Daily Life) 

เรื่องที ่1 การทกัทายและการกลาวลา  
1.การทักทาย  (Greeting) และการกลาวลา (LeaveTaking) เปนการสนทนา  

ที่ใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งแตกตางกันไปตามกาลเทศะ คือ เวลาและสถานภาพของผูพูด  
ดังตัวอยาง ในบทสนทนาตอไปน้ี 

-Good morning.  สวัสดีตอนเชา ใชเวลาเชาถึงเที่ยงวัน 
-Good afternoon.  สวัสดีตอนบาย ใชตั้งแตบาย เปนตนไป 
-Good evening.  สวัสดีตอนเย็น ใชตั้งแตตอนเย็น เปนตนไป 

หากเปนผูสนิทสนมคุนเคยกัน จะทักทาย โดยใชคําวา Hello หรือ Hi สวนผูที่ไมคุนเคย 
หรือสถานภาพตางกนั  มักใชคําทักทายตามเวลา  

หลังจากกลาวคําทักทายแลว มักจะไถถามทุกขสุขโดยมารยาท เชน “คุณสบายดีไหม หรือ 
เปนอยางไรบาง” โดยใชประโยคท่ีวา 

Question Answer 
-How are you?   
  
-How are you today?  
   
-How are you doing? 
-How do you do? 

-Fine, thank you. And you?  
- Nice to see you. /Nice to see you, too. 

สํานวนที่ใชตอบรบั มักนิยมใชดังน้ี 
-Fine, thank you. And how are you?  สบายดี ขอบคุณ แลวคุณละ 
-Nice to see you. หรือ Nice to see you, too.  ดีใจที่ไดพบคุณ หรือ  
-Glad to see you. หรือ Glad to see you, too. ดีใจที่ไดพบคุณเชนเดียวกัน 
- Cool, thanks. 
 

การทกัทายสําหรบัผูทีคุ่นเคยกนั 
 Sri  : Hello/Hi, Nid. How are you? 
 Nid : Fine thank you. And you? 
 Sri  : Fine, thanks. 
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2.การกลาวลา ( Leave taking ) เมื่อลาจากกัน มักใชคําวา “ลากอน” โดยใชคําวา
“Goodbye” หรือ“Bye” นอกจากนั้น ก็มีสํานวนกลาวลา ซึ่งใชตามสถานการณตาง ๆ เชน 

- See you. Bye.   แลวเจอกันใหม 
- See you later. Bye.  แลวพบกันใหม 
- See you soon.  แลวพบกันในไมชาน้ี 
- See you tomorrow.  แลวพบกันวันพรุงนี้ 
- See you next year.  ไวพบกันปหนา  การลาในกรณีที่ระบุเวลา 
- See you on Sunday.  แลวพบกันวันอาทิตย 

บทสนทนา 
Pat  : Hi, Peter. 
Peter  : Hi, Pat. How are you today? 
Pat  : Very well. We have a meeting on Sunday. 
Peter  : Yes. See you on Sunday. 
Pat  : Goodbye. See you soon. 
Peter  : Bye. 

กิจกรรม 
 ใหผูเรียนฝกโตตอบตามบทสนทนา ที่ยกใหเปนตัวอยางขางตน 
 
 

 
EN201001 

บทที่ 1 การใชภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจําวัน 
เรื่องที่ 1 การทักทายและการกลาวลา 

เรื่องที ่2 การแนะนําตนเองและผูอืน่ (Introducing Yourself and Others) 

1. การแนะนําตนเอง 
Bob  : Hello. My name is Bob. /I’m Bob. 
John  : Hello. My name is John. /I’m John. How do you do? 
Bob  : How do you do? 
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2. การแนะนําผูอื่น 
Bob : John, this is Anne from England (the UK). 
John : How do you do? Nice to meet you. 
Anne  : How do you do? Nice to meet you too. /Nice meeting you./Pleased 

to meet you. 

กิจกรรม 
ใหผูเรียนฝกสนทนาโตตอบ ตามบทสนทนาที่ยกใหเปนตัวอยางขางตน 
 
 

 
EN201002 

บทที่ 1 การใชภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจําวัน 
เรื่องที่ 2 การแนะนําตนเองและผูอื่น 

 

เรื่องที ่3 การสอบถามขอมูลสวนตัว 
บทสนทนาที ่1 
Peter  : What is your nationality? / Where are you from? (คุณมีสัญชาติอะไร) 
Anne  : I’m American. (ฉันสัญชาติอเมริกัน) 
Peter  : What do you do? (คุณทํางานอะไร) 
Anne  : I’m a doctor. (ฉันเปนหมอ) 
Peter  : How many people are there in your family? (ในครอบครัวคุณมีกี่คน) 
Anne  : There are five persons in my family.  

/I have two sisters and one brother.(ในครอบครัวของผมมี 5 คน) 
Peter  : Do you have a telephone number or e-mail address?  

/ How do we contact you? (คุณมีเบอรโทรศัพท หรืออีเมลหรือไม) 
Anne  : Yes, I do. My telephone number is 02-2634224. My mobile 

number is 082- 2281958 and my e-mail address is 
anne777@gmail.com. 

 (ไดคะ หมายเลขโทรศัพทของฉัน คือ 02-2634224 และโทรศัพทมือถือ คือ
หมายเลข 082-2281958 และอีเมลแอดเดรส คือ anne777@gmail.com) 
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กิจกรรม 
ใหผูเรียนฝกสนทนาโตตอบตามบทสนทนาที่ 1 
 

 
EN201003 

บทที่ 1 การใชภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจําวัน 
เรื่องที่ 3 การใหและการสอบถามขอมลู 

 
เรื่องที ่4 การใชภาษากาย ( Body Language) 

1) ภาษาทาทางที่ใชในโอกาสตาง ๆ 

        
Victory       Come here 

(สัญลักษณของชัยชนะ)        (กวักมือ)  

       
Bye-bye       Boredom 
(โบกมือ)            (แสดงอาการเบ่ือ) 
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Doubt       Hand to chin 
  (สงสัย)       (เอามือเทาคาง) 
 

2) ทาทางการปฏิบตัติามวัฒนธรรมเจาของภาษา 

   
 

  Hand Shaking     Good-bye hug/kiss 
  (การจับมือกัน)      (การลาดวยการกอด/จูบ) 
กิจกรรม 

ใหผูเรียนฝกทําทาทาง ภาษากายดังกลาวขางตน และฝกออกเสียง 
3) คําศพัท สํานวน ประโยคและทาทางที่ใชในการสื่อสารในโอกาสตาง ๆ เชน 

1. คําศัพท สํานวน ประโยคที่ใชสื่อสารในโอกาสตาง ๆ 

บทสนทนา 
Suda  : Merry Christmas and Happy New Year. 

 ( สุขสันตวันคริสตมาส และสุขสันตวันปใหม ) 
Peter  : Merry Christmas and Happy New Year. 

 ( สุขสันตวันคริสตมาส และสุขสันตวันปใหม ) 
Suda  : Thanks. (ขอบคุณคะ) 
Peter  : Thank you very much. (ขอบคุณมากครับ) 
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 ตัวอยางประโยคที่ใชในโอกาสตาง ๆ 
- Happy Valentine’s Day. (สุขสันตวันวาเลนไทน) 
- Merry Christmas. (สุขสันตวันคริสตมาส) 
- Happy New Year. (สุขสันตวันปใหม) 

นอกจากนี้ยังมีการใชสํานวนในโอกาสอื่น ๆ เชน 
- Happy birthday.     (สุขสันตวันเกิด) 
- Congratulation for your new baby.   (ขอแสดงความยินดีท่ีมีลูกใหม) 
- Happy anniversary.    (สุขสันตวันครบรอบ) 

กิจกรรม 
ใหผูเรียน ฝกสนทนาโตตอบตามบทสนทนาที่ 1 และ 2 ตลอดจนฝกออกเสียง สํานวนที่ใช 

ในโอกาสตาง ๆ 
 
 

 
 
 
 

EN201004 
บทที่ 1 การใชภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจําวัน 

เรื่องที่ 4 การใชภาษากาย 
 
เรื่องที ่5 การพดูโทรศพัท ( Telephone Conversation ) 

1. การรบัโทรศพัทอยางงาย 
 
 
 
 
  

Caller Receivers 

-  Hello. Is Mrs. Brown home? 
-  I’m Peter. may I speak to Mrs. 
Brown? 

- Yes, who is calling? 
- Yes, just a minute, please. 
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2. Business 
Operator Caller 

- Hello. NFE Company. Sarah 
speaking.  May I help you? 
- He/ She is not in just now. 
Would you like to leave a 
message?  
- Sorry, she is not here now. 
Would you like to leave a 
message? 
- All right. I’ll tell him/her. 
- You’re welcome. Bye. 

- Hello, John speaking. May I 
speak to ______________.  

- Yes, Please tell him/her John is 
calling from _______and let 
him/her call me back at (mobile 
number) 

 
 
- Thank you. Bye. 

 
กิจกรรม 

ใหผูเรียนฝกสนทนาโตตอบการใชโทรศัพทตามบทสนทนาที่ 1 และ 2 
 

 
EN201005 

บทที่ 1 การใชภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจําวัน 
เรื่องที่ 5 การพูดโทรศัพท 

 
 

กิจกรรมทายบทที ่1 

กิจกรรมที ่1. เรื่องการทกัทาย (Greeting) (10 คะแนน) 
      ใหผูเรียนเริ่มทําแบบฝกหัดบทสนทนา โดยการเติมคํา หรือประโยค ลงในชองวาง 
1.1 Unofficial Greeting. 

Alex : Hello, Susan. How are you? 
Susan : _____________________. And you? 
Alex : ______________________. 
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1.2 Greeting at work. 
Mr. David : Good morning. Miss Judy. How do you do? 
Miss Judy : _________________. ___________________. 
Mr. David : Nice to see you. 
Miss Judy : _________________. 

กิจกรรมที ่2. การแนะนําตนเองและผูอื่น (Introducing Yourself and others) (1 คะแนน) 
2.1 การแนะนําตนเอง  (Self-introduction) 

 
 John : Hello. My name is John. I’m John from Thailand. 
 Bob : ___________________. How do you do? 
 John : ___________________. 
 
2.2 การแนะนําผูอื่น 
 Malee : Suda. This is Nida my friend from Phuket. 
 Suda : How do you do? Nice to meet you. 
 Nida : __________________________________________ 
 

กิจกรรมที ่3. การสอบถามขอมูลสวนตัว (5 คะแนน) 
ใหผูเรียนเขียนขอความสอบถามเพื่อนเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวที่กําหนดใหมา เปน

ภาษาอังกฤษ 

NFE CO.,LTD.  
Employment Application 
APPLICANT INFORMATION 
Name : Last Name : Gender : Date of Birth : 
Address : 
 

Post Code : 
Mobile 
Number : 

Facebook : Line ID : E-mail Address : 

Position Applied For: 
 

Desired Salary :                               
                               
Bath. 

Date Available for work :  
 

Have you ever worked for this company?      YES          NO          If so, when? 
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EDUCATION 
High School : Address : 

 
From               To Did you graduate?  YES      

NO      
Degree 

College :     address : 
 

From               To Did you graduate?  YES      
NO      

Degree 

University :     address : 
 

From               To Did you graduate?  YES      
NO      

Degree 

 
REFERENCES 
Please list three professional references. 
Full Name : Relationship : 
Company : Phone : 
Address : 
Full Name : Relationship : 
Company : Phone : 
Address : 
Full Name : Relationship : 
Company : Phone : 
Address : 
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PREVIOUS EMPLOYMENT 
Company : Phone : 
Address : Supervisor : 
Job Title : Starting Salary : Ending Salary : 
Responsibilities : 
From :                   To : Reason for Leaving : 
May we contact your previous supervisor for a reference? 
YES       NO      
Company : Phone : 
Address : Supervisor : 
Job Title : Starting Salary : Job Title : 
Responsibilities : 
From :                   To : Reason for Leaving : 
May we contact your previous supervisor for a reference? 
YES        NO      
Company : Phone : 
Address : Supervisor : 
Job Title : Starting Salary : Job Title : 
Responsibilities : 
From :                   To : Reason for Leaving : 
May we contact your previous supervisor for a reference? 
YES       NO      
 
MILITARY SERVICE 
Branch : From :           To : 
Rank at Discharge : Type of Discharge : 
If other than honorable, explain. 
 
DISCLAIMER AND SIGNATURE 
I certify my answers are true and complete to the best of my knowledge. 
If this application leads to employment, I understand that false or misleading 
information in my application or interview may result in my release. 
Signature : Date : 
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กิจกรรมที ่4  การใชภาษากาย ( Body language) 
ใหผูเรียน ศึกษารูปภาพเกี่ยวกับภาษากาย (Body language) และนําตัวเลือก 

ที่ใหไปเติมลงในชองวาง ใหตรงตามรูปลักษณะภาษากาย 

 

ที่มา : http://www.keyword-suggestions.com 
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กิจกรรมที ่5  การพดูโทรศพัท (Telephone Conversation) (3 คะแนน) 
สรุปเน้ือหา การพูดโทรศัพท แลวฝกเขียนประโยค และจับคูสนทนากับเพื่อน  

ตามสถานการณตาง ๆ 

ใหผูเรียนเขียนสํานวน และประโยคภาษาไทยตอไปน้ี เปนภาษาอังกฤษ 

 
1.1  สวัสดีคะ/ครับ ดิฉัน/ผม ขอพูดกับคุณสุดาคะ/ครับ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

1.2  คุณสุดาไมอยูคะ เธอออกไปขางนอก 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

1.3  ขอประทานโทษคะ/ครับ  ดิฉัน/ผมอยากทราบวา ใครจะคุยดวยคะ/ครับ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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บทที ่2 
คณุรูสกึอยางไร (How do you feel?) 

 
เรื่องที ่1 ภาพยนตรเรือ่งนีเ้ปนอยางไร (How about the movie?) 
 ในการสนทนาโดยท่ัวไป เมื่อมีการพูดคุยสอบถามเรื่องตาง ๆ แลว การแสดงความชอบ  
ความไมชอบ หรือความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ เปนเรื่องธรรมดาและสามารถพบเห็นได 
โดยทั่วไป คําศัพทที่ใชแสดงอากัปกริยาดังกลาวขางตน จะประกอบดวย คําตอไปน้ี 
 Like  = ชอบ 
 Dislike  = ไมชอบ 
 Pleasant  
 Pleased 
 Unpleasant = ไมพึงพอใจ  
 
 กรณีที่เราชอบ จะใชในรูปประโยคบอกเลา ตัวอยาง เชน 

 I like seafood.   ฉันชอบอาหารทะเล 
 I like to walk to school.  ฉันชอบเดินไปโรงเรียน 
 I like dogs.    ฉันชอบสุนัข 

 
ในกรณีที่เราไมชอบ สามารถเขียนรูปประโยค เปนประโยคปฏิเสธ โดยใช Verb to do มา

วางไวหลังประธาน ตามดวย not นําหนากริยาแท ยกตัวอยางเชน 
 I don’t like seafood.   ฉันไมชอบอาหารทะเล 
 I don’t like to walk to school.  ฉันไมชอบเดินไปโรงเรียน 
 I don’t like dogs.    ฉันไมชอบสุนัข 

ความรูสึกทีแ่สดงความชอบ ไมชอบ หรือความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ 
ตัวอยาง เชน 

I like seafood. (ฉันชอบทานอาหารทะเล) 
I like spicy food. (ฉันชอบทานอาหารรสจัด) 
I dislike hot food. (ฉันไมชอบทานอาหารรอน ๆ) 
I dislike him. (ฉันไมชอบเขา) 
I’m so impressed to hear that. (ฉันดีใจมากที่ทราบเรื่องน้ี) 
It’s awful. (มันนากลัว) 
I love it. (ฉันชอบมัน) 
I enjoy swimming. (ฉันชอบวายนํ้า) 

= พึงพอใจ 



14 
 

นอกจากนี้ ยังมีสํานวนที่แสดงอารมณ ความรูสึกพอใจ/ไมพอใจ เชน 
That’s great. (ยอดเยี่ยมจริง)   That’s bad. (แยจริง ๆ) 
How wonderful! (วิเศษมาก)   How awful! (แยมาก) 
 Awesome!  (เยี่ยมมาก)   Brilliant! (เยี่ยมยอด) 
 Stunning (นาทึ่ง) 
 
สุดากับมาลี ไปดูภาพยนตรดวยกัน สุดาชอบภาพยนตรเรื่องน้ีมาก เธอดูดวยความ

สนุกสนานและพอใจกับเงินและเวลาที่เสียไป ซึ่งแตกตางกับมาลีซึ่งไมพอใจกับภาพยนตรเรื่องน้ี
เลย สุดาและมาลสีามารถใชสํานวนตอไปน้ี ในการพูดได 

Suda : I’m so pleased with this movie./This movie makes me pleasant. 
Malee : I’m not pleased with this movie./This movie makes me unpleasant. 

กิจกรรม 
ใหผูเรียน ฝกเขียนและออกเสียงแสดงความรูสึกที่แสดงความพอใจและไมพอใจ ใน

ตัวอยางที่ยกมาขางบนน้ี 
 

 
     EN203001 

บทที่ 2 คุณรูสึกอยางไร (how do you feel?) 
เรื่องที่ 1 พอใจ/ไมพอใจ 

 
 
เรื่องที ่2 คณุสนใจอะไร (What are you interested in?) 
 โดยทั่วไป บุคคลมักมีความสนใจ และไมสนใจแตกตางกันไป คําศัพทที่ใชบอกความสนใจ 
 คือ คําวา interested ตามดวยบุพบท in ซึ่งประกอบดวยโครงสรางประโยค ดังน้ี 
 
 
 
 ซึ่งประโยคท่ียกตัวอยางขางตน อยูในรูปประโยคบอกเลา 
 ในกรณีที่จะทํารูปประโยคบอกเลาเปนประโยคปฏิเสธ ใหใชคําวา not วางไวหลัง Verb to 
be ซึ่งความหมายจะเปลี่ยนเปนสิ่งตรงกันขามทันที 
  

Subject + Verb to be + interested in +noun (คําถามที่แสดงถึงสิ่งที่เราสนใจ) 
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ความรูสึกทีแ่สดงถึงความสนใจและไมสนใจ 
ตัวอยางเชน 

I’m interested in singing. (ฉันสนใจในการรองเพลง) 
I’m not interested in dancing.  (ฉันไมสนใจในการเตนรํา) 
I’m uninterested in swimming. (ฉันไมสนใจในการวายน้ํา) 
I have no idea. (ฉันไมมีความคิดเห็น/ฉันไมรูเรื่องเลย) 
 I’m not bothered. (ชางมันเถอะ) 
บทสนทนาที ่1 
Preecha : Let’s go and exercise. (เราไปออกกําลังกายกันเถอะ) 
Suda : I’m not interested in exercise. I’d rather stay at home.  

(ฉันไมสนใจในการออกกําลังกาย ฉันสนใจที่จะอยูบาน) 
Preecha : OK. Bye. (ครับ ลากอน) 
Suda  : Bye. See you.  (ลากอน แลวพบกันคะ) 

 
บทสนทนาที ่2 
Suphit : I want to get a new dress. What color? (ฉันจะซื้อชุดใหม สีไหนดี) 
Udom : I have no idea. Suda can give you better advice.  

 (ผมไมรูเรื่องเลย สุดานาจะแนะนําคุณได) 
Suphit : That’s a good idea. Thank you. (เปนความคิดที่ดี ขอบคุณคะ) 
Udom : You’re welcome. (ไมเปนไรครับ) 
กิจกรรม  ใหผูเรียนฝกสนทนาโตตอบตามบทสนทนาที่ 1 และ 2 
 
 

 
  EN203002 

บทที่ 2 คุณรูสึกอยางไร (how do you feel?) 
เรื่องที่ 2 สนใจ/ไมสนใจ 

 
  



16 
 

เรื่องที ่3 เสียใจดวยนะ (Sorry to hear that.) 
 ในชีวิตประจําวัน การแสดงความเสียใจตอเรื่อง หรือเหตุการณที่สูญเสียของบุคคล เปน
มารยาททางสังคม ที่พึงปฏิบัติตอกัน ผูพูดจึงตองใชคําพูด และสํานวนที่แสดงความเห็นอกเห็นใจ 
ตอผูสูญเสียที่อยูในอารมณเศราใหผอนคลาย และเกิดกําลังใจในการตอสู และดํารงชีวิตตอไป 
การใหกําลงัใจ/เห็นใจ/ปลอบใจ 
คําศัพท สํานวน และประโยค ที่แสดงถึงความรูสึก 

Don’t worry.    ไมตองกังวล 
Cheer up!    สู ๆ 
Take it easy.   ใจเย็น ๆ ไว 
Good job. / Well done.  ทําไดดีมาก 
You did a good job.  ทําไดดีมาก 
Relax.    ทําใหสบาย 
It’s going to be fine.  เด๋ียวก็ดีเอง 
Take it easy.   ใจเย็น ๆ 
Let it go.   ปลอยมันไป 
Let it be.   ปลอยใหมันเปนไป 

 
 

บทสนทนาที ่1 
Anne : I lost my mobile. (ฉันทําโทรศัพทหาย) 
Suda : Don’t worry. You will get the new one. (ไมตองกังวล เธอก็แคซื้อใหม) 
Anne : Thank you. Have you done your homework? 

 (ขอบคุณ และคุณทําการบานแลวหรือยัง) 
Suda :Oh! I forgot it. (โอ ฉันลืมทํา) 
Anne : Take it easy. I can help you. Let’s start right now. You will be fine. 
 (ใจเย็น ๆ ไว ฉันชวยเธอได เรามาทําการบานกันเด๋ียวน้ีเถอะ เดี๋ยวก็ดีเอง) 
Suda : Thanks a lot. (ขอบคุณมาก) 
Suda : OK. (จะ) 

บทสนทนาที ่2 
Suphit : Somsri is the champion. (สมศรีเปนผูชนะเลิศ) 
Suda : She did a good job. She is the winner. (เธอทําไดดีมาก เธอคือผูชนะ) 
Suphit : Congratulations to our champion. (ยินดีดวยกับผูชนะเลิศของเรา) 
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 นอกจากนี้ยังสามารถใชสํานวนคําวา sympathy แสดงความเศราโศกเสียใจ เชน 
 It’s my sympathy to hear that your father passed away. 
 I deeply regret. 

 
นอกจากแสดงความเสียใจ ยังสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจ ปลอบใจ และใหกําลังใจ  

ในโอกาสตาง ๆ ซึ่งสํานวนที่มักจะใช ไดแก 
 Don’t worry.   ไมตองกังวล 
 Cheer up.   สู ๆ 
 Take it easy.   ใจเย็น ๆ ไว 
 Relaxed.   ทําใหสบายใจ 
 You will be fine.  เด๋ียวก็ดีเอง 
 Well done.   ทําไดดีมาก 
 You did a good job.  ทําไดดีมาก 

กิจกรรม 
ใหผูเรียนฝกสนทนาโตตอบตามบทสนทนาที่ 1 และ 2 
 

 
EN203003 

บทที่ 2 คุณรูสึกอยางไร (how do you feel?) 
เรื่องที่ 3 ใหกําลงัใจ/เห็นใจ/ปลอบใจ 

 
เรื่องที ่4 ยินดดีวย (Congratulations!) 
 การแสดงความยินดีกับเพื่อน ๆ และผูใหญในโอกาสที่บุคคลนั้น ๆ ไดรับความเจริญกาวหนา
ในหนาที่การงานและอาชีพ ตลอดจนการไดเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น เปนมารยาททางสังคม ที่ผูมี
นํ้าใจพึงปฏิบัติตอกัน 
 สํานวนที่ใชในการแสดงความยินดี ไดแก คําวา Congratulations!  

หรือคําวา Congratulations on your…………………………….! เปนตน 
ดีใจและเสียใจ 
คําศัพท สํานวนและประโยค ที่แสดงถึงความรูสึก ดังน้ี 

- Congratulations!    ยินดีดวย 
- How wonderful!    วิเศษมาก 
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- Marvelous!    วิเศษจริง ๆ 
- That’s great!    ยอดมาก 
- I’m glad that……    ฉันดีใจที่........ 
- I’m so pleased…..    ฉันดีใจมากที่........ 
- I’m glad to hear…..    ฉันดีใจมากที่ไดทราบวา........ 
- I’m so sorry.     ฉันรูสึกเสียใจมาก 
- Condolences.    การแสดงความเสียใจ 

 
บทสนทนาที ่1 
Nid : Congratulations on your success. (ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของคุณ) 
Wit : I’m so pleased to hear that. (ดีใจมากที่ทราบขาว) 
Nid : Thank you. (ขอบคุณคะ) 
บทสนทนาที ่2 
Malee  : I’m so sorry for being late. (ขอโทษที่มาชา) 
Suda  : Don’t worry. You can make it. (ไมตองกังวล คุณยังมาทันเวลา) 
Malee  : My deep condolences for your father passing away./I deeply regret it. 
 (รูสึกเห็นใจอยางสุดซึ้ง กับการจากไปของคุณพอของคุณ / ฉันรูสึกเสียใจมาก) 
Suda  : Thank you. (ขอบใจจะ) 

กิจกรรม 
ใหผูเรียนฝกสนทนาโตตอบ ตามบทสนทนาที่ 1 และ 2 
 

 

 
EN203004 

บทที่ 2 คุณรูสึกอยางไร (how do you feel?)  เรื่องที่ 4 ดีใจ/เสียใจ 
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กิจกรรมทายบทที ่2 
การแสดงความรูสึกตาง ๆ (Expression of feeling ) 

กิจกรรม เรือ่งการทกัทาย (10 คะแนน) 
ใหผูเรียนศึกษาคําศัพท สํานวน และประโยคที่แสดงความพอใจ และไมพอใจ ความสนใจ 

ความไมสนใจ การใหกําลังใจ  เห็นใจ  ปลอบใจ และนํามาใช ในสถานการณที่กําหนด ดังตอไปน้ี 
โดยการเขียนและออกเสียงแสดงความรูสึก (ขอละ 1 คะแนน) 

1. สุดาไมชอบสุนัข เธอตองพูดวาอยางไร 
______________________________________________________________ 
2. มาลัยบอกสุดาวาเธอสอบไดท่ี 1 สุดาควรจะพูดวาอยางไร 
______________________________________________________________ 
3. วิชัยขอความคิดเห็นจากวิโรจน ในเรื่องการซอมแซมโทรศัพทมือถือดวยตนเอง 
แตวิโรจนไมมีความรูในเรื่องดังกลาว วิโรจนควรพูดวาอยางไร 
______________________________________________________________ 
4.นันทาเปนผูชนะเลิศจากการประกวดรองเพลง พรสุดาซึ่งเปนเพื่อนรัก ควรจะกลาว 
แสดงความยินดีกับนันทาวาอยางไร 
______________________________________________________________ 
5. ชาตรีมาเขาเรียนสาย เขาควรจะบอกคุณครู และเพื่อน ๆ วาอยางไร 
______________________________________________________________ 
6. มานะสอบปลายภาคไมผาน ทานควรกลาวคําปลอบใจเขาวาอยางไร 
______________________________________________________________ 
7. คุณแมเพื่อนปวยและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ทานควรกลาวคําแสดงความเสียใจ  
วาอยางไร 
______________________________________________________________ 
8. ฉันสนใจในการเลนแบดมินตัน 
______________________________________________________________ 
9. ฉันไมสนใจในการเตนแอโรบิค 
______________________________________________________________ 
10. สุดาบอกมาลีวา ตุกตาผาตัวน้ี ฉันทํามันดวยตัวเองนะ มาลีควรจะกลาววาอยางไร 
กับสุดา 
______________________________________________________________ 
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บทที ่3 
การพูดแสดงความคดิเหน็รปูแบบตาง ๆ 

(Expression of opinion, ideas/wishes/offering helps, etc.) 
ภาษาเพือ่แสดงความคิดเหน็และความตองการ 

 
เรื่องที ่1 การแสดงความคดิเหน็ (เหน็ดวย/ไมเห็นดวย ยอมรบั/ไมยอมรับ) 
Agreement/Disagreement 

Agreement เปนรูปแบบของการสนทนาที่มีความเห็นพองดวย เมื่อฝายหน่ึงแสดง
ความเห็นอาจอยูในรูปประโยคบอกเลาธรรมดา และคูสนทนาก็แสดงความเห็นดวย และสํานวนที่
ใชในการแสดงความเห็นดวย อาจเลือกใชตามโอกาสอันสมควร ไดแก 
 

Agreement Disagreement 
Yes, I think so. (ใช ฉันก็คิดอยางนั้น) 
Yes, I agree with you. (ใช ฉันเห็นดวย) 
Yes, you are right.  
(ใช คุณพูดถูก) 
Yes, I think you are right.  
(ใช คิดวาคุณพูดถูก) 
Yes, that’s my opinion too. 
(ใช ความเห็นฉันก็เปนเชนน้ันแหละ) 

No, I don’t think so. (ไม ฉันไมคิดอยางนั้น) 
Well, I really don’t think so.  
(เอ!....ฉันไมไดคิดเชนน้ันจริง ๆ ) 
No, I don’t agree with you. 
 (ไมละ ฉันไมเห็นดวยกับคุณ) 
No, I don’t think you are right.  
(ไม ฉันไมคิดวาคุณถูกนะ) 
I can’t say I agree with you. 
 (ฉันไมสามารถจะพูดไดวาเห็นดวยกับคุณ) 
 

 
 

Disagreement คือคําพูดที่ใชในการสนทนาอีกลักษณะหน่ึง เปนคําพูดท่ีมีความหมาย 
ในทํานองขัดแยง หรือไมเห็นดวยกับความเห็นของคูสนทนา ซึ่งจะตองมีศิลปะในการพูด เพื่อไมให 
เปนการขัดแยง และจะทําใหการสนทนาเปนไปอยางราบรื่น และคําพูดท่ีใชในการแสดงความ 
ไมเห็นดวย อาจเลือกใชในโอกาสอันสมควร ไดแก 
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Agreement Disagreement 
Yes, I think so. (ใช ฉันก็คิดอยางนั้น) 
Yes, I agree with you. (ใช ฉันเห็นดวย) 
Yes, you are right. (ใช คุณพูดถูก) 
Yes, I think you are right. 
 (ใช ฉันคิดวาคุณพูดถูก) 
Yes, that’s my opinion too.  
(ใช ความเห็นฉันก็เปนเชนน้ันแหละ) 

No, I don’t think so. (ไม ฉันไมคิดอยางนั้น) 
Well, I really don’t think so.  
(เอ!....ฉันไมไดคิดเชนน้ันจริง ๆ) 
No, I don’t agree with you.  
(ไมละ ฉันไมเห็นดวยกับคุณ) 
No, I don’t think you are right.  
(ไม ฉันไมคิดวาคุณถูกนะ) 
I can’t say I agree with you.  
(ฉันไมสามารถจะพูดไดวา เห็นดวยกับคุณ) 
 

 
บทสนทนาที ่1 

A : Bangkok  is hotter than Singapore’s. 
B : I think so. I don’t think so. /I agree with you. 
A : Bangkok  is more polluted. Do you agree? 
B  : Yes, but living in rural areas is less convenient. 
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บทที่ 3 การพูดแสดงความคิดรูปแบบตาง ๆ 
เรื่องที่ 1 การแสดงความคิดเห็น 

 
เรื่องที ่2 การแสดงความตองการและตอบรบั (Need/Want Yes/Please do/sure) 

เมื่อตองการใหผูอื่น ทําบางสิ่งบางอยางให อาจเปนการรบกวนผูอื่น รูปประโยคท่ีใช  
จึงแสดงความสุภาพอยางยิ่ง อาจใชประโยคบอกเลาธรรมดา หรือประโยคคําถาม มีถอยคําสํานวน 
 ที่ใชในโอกาสตาง ๆ ดังน้ี 

I’d like some more coffee.   ฉันชอบดื่มกาแฟ 
I want to go to………    ฉันตองการจะไป…………………………… 
I wish you could go with me.   ฉันอยากใหคุณพาฉันไป 
I need………………………    ฉันตองการ…………………………………. 
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การตอบรับอาจใชสํานวนสั้น ๆ ตอไปน้ีตามความเหมาะสม 
Yes…/Please do. /Sure.   ใช/ขอความกรุณา/แนนอน 
Thank you. I’d love to.   ขอบคุณ ฉันยินดีมาก 
With pleasure.   ดวยความยินดี 
Thank you so much.   ขอบคุณมาก 
Very kind of you.   คุณใจดีจังเลย 

 
บทสนทนาที่ 2 

1. A : Would you like some more coffee? 
B :Yes, please. I’d like some more coffee. 

 
2. A : Where are you going? 

B : I want to go to school 
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บทที่ 3 การพูดแสดงความคิดรูปแบบตาง ๆ 
เรื่องที่ 2 การแสดงความตองการและตอบรบั 

 
เรื่องที ่3 การแสดงความชวยเหลือ และบริการผูอืน่รวมทั้งตอบรับ  

(Can I help you?/Yes, of course) 
การใชชีวิตประจําวันของคนเรา ตองเกี่ยวของกับการจับจายใชสอย ไมวาจะเปนอาหาร 

เครื่องด่ืม เสื้อผา และของใช ตลอดจนยารักษาโรค การแสดงความชวยเหลือ และบริการผูอื่น  
จําแนกออกตามสถานการณตาง ๆ  มักนิยมใชสํานวนที่ใชถามเมื่อใหบริการ ดังนี้ 

ประโยคคําถาม 
- What can I do for you? ฉันจะชวยอะไรคุณไดบาง 
- Can I help you?    
- May I help you? 
- Need some help?   
- Do you need some help? 

 คุณตองการความชวยเหลือรึเปลา

ฉันจะชวยคุณไดไหม 
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- If you need anything, please tell me. 
- If you need anything, please let me know. 

ประโยคคําตอบ 
- Certainly.   แนนอน 
- Yes, of course.   ใชไมเปนไร 
- I’m afraid………………..  ฉันเกรงวา…………………………….. 
- Sorry, but……………….. เสียใจแต…………………………….. 
-  

บทสนทนา ในการแสดงความชวยเหลือและบริการผูอื่น 

At the Thai Embassy in the United Kingdom. (the UK) 
Receptionist  : Sawasdee Ka, What can I do for you? 
Suda   : I'm so glad you can speak Thai. 
Receptionist  : Oh! I can speak and understand Thai just a little bit. 
Suda  : I lost my passport yesterday and I went to the police station 

to inform  them. This is the police record. 
Receptionist  : Please wait for a few minutes. I will ask Mr. John at the 

consular Section   to help you. 
Suda   : Thank you for your help. 
Receptionist   : It's my pleasure. 
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บทที่ 3 การพูดแสดงความคิดรูปแบบตาง ๆ 
เรื่องที่ 3 การแสดงความชวยเหลอืและบริการผูอื่นรวมทั้งตอบรบั 

 
  

ถาคุณตองการอะไรโปรดบอก 
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เรื่องที ่4 การกลาวขอบคณุและตอบรับ (Thank you./You’re welcome) 
การกลาวขอบคุณ/ขอบใจ เปนความจําเปน ในโอกาสที่บุคคลอื่น ทําคุณประโยชน  

หรือไดเอื้อเฟอชวยเหลือ โดยการแสดงออกทางวาจา ดังสํานวนตอไปน้ี 
Thank you You’re welcome 

- Thank you for your help.  
      (ขอบคุณที่ใหความชวยเหลือ) 
- Thank you very much for your 

kindness. (ขอบคุณที่คุณใหความเมตตา) 
- Thank you for your invitation  
      (ขอบคุณสําหรับการเช้ือเชิญ) 

Don’t mention it 
You’re welcome.   
You’re quite welcome. 
Not at all. 
Never mind 

 

ไมควรใชการตอบรับ Never mind กับผูที่อาวุโสกวา เพราะถือวาไมสุภาพ 
 

 
         EN204004 

บทที่ 3 การพูดแสดงความคิดรูปแบบตาง ๆ  เรื่องที่ 4 การกลาวขอบคุณและตอบรบั 
 
เรื่องที ่5 การพดูขออนญุาตและตอบรบั (May I come in ?/Yes you can) 

การพูดเพื่อขออนุญาต เปนมารยาทที่พึงกระทํา เมื่อตองการทําอะไร และสํานวน ที่มักใช 
กันท่ัวไป มีดังน้ี 
สํานวนที่มักใชในการกลาวตอบรับ 
 

Asking Permit Permit 
 
May I interrupt you for a moment?  
(ขออนุญาต ฉันขอขัดจังหวะคุณสักครูไดไหม) 
May I come in? (ขออนุญาตเขาขางในไดไหม) 
Can I borrow your pen? 
(ฉันขอยืมปากกาคุณไดไหม) 
Excuse me. Can you give me a few 
minutes? 
(ขอโทษนะคะ ขอเวลาฉันสักครูไดไหมคะ) 

 
Yes, of course. (ไดแนนอน) 
Certainly. (แนนอน) 
Sure. (ไดเลย) 
Go ahead. (ตามสบาย) 
 
My pleasure. (ยินดีเปนอยางยิ่ง) 
(It’s) my pleasure. (ฉันยินดี) 
 

ไมเปนไร 
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บทที่ 3 การพูดแสดงความคิดรูปแบบตาง ๆ 
เรื่องที่ 5 การพูดขออนญุาตและตอบรบั 

 
 
เรื่องที ่6 การพดูขอโทษและตอบรับ (Sorry / Don’t worry) 
 

การกลาวคําขอโทษ เปนการแสดงความเสียใจ และการขออภัยเปนมารยาทอันดียิ่งที่ตอง
แสดงออกเปนประจําเมื่อกระทําผิดไป แมจะเปนเรื่องเล็กนอยก็ตาม โดยใชประโยคขอความ ดังน้ี 

I’m very sorry to be late. (ขอโทษดวยนะ ที่มาชา) 
I lost your book. I’m so sorry. (ฉันทําหนังสือของคุณหายไป ฉันขอโทษดวยนะ) 
I’m terribly sorry for…………… (ฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับ………………) 
Sorry, it’s my fault.  (ฉันขอโทษ มันเปนความผิดของฉันเอง) 
Please forgive me for being late. (กรุณาอภัยใหฉันดวยที่มาชา) 
 

อีกฝายอาจกลาวตอบเพื่อเปนเชิงใหอภัยมีสํานวน ดังน้ี 
The apology Accepting an apology 

I’m very sorry to be late.  
(ขอโทษดวยนะที่มาชา) 
I lost your box, I’m so sorry.  
(ฉันทํากลองหายไป ฉันขอโทษดวยนะ) 
I’m terribly sorry for……………  
(ฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับ………………) 
Sorry, it’s my fault. 
(ฉันขอโทษ มันเปนความผิดของฉันเอง) 
Please forgive me for being late.  
(กรุณาอภัยใหฉันดวยที่มาชา) 

Forget it. (ลืมมันไปเถอะ) 
Don’t worry. (ไมตองหวง) 
It doesn’t matter. (ไมเปนอะไร) 
Of course. (ไมเปนไร) 
Certainly. 
That’s all right. 
That’s quite all right. 
 

 

ไมเปน

อะไรหรอก 
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บทที่ 3 การพูดแสดงความคิดรูปแบบตาง ๆ 
เรื่องที่ 6 การพูดขอโทษและตอบรบั 

 
เรื่องที ่7 การพดูแทรกอยางสุภาพ (Excuse me) 

การพูดแทรกอยางสุภาพ เปนสิ่งที่จําเปนมาก เพราะสิ่งเหลานี้ จะบงบอกถึงวัฒนธรรม 
ที่ดีงาม ที่ทุกคนควรกระทํา ใหเกิดเปนนิสัย และสํานวนที่มักใชในการพูดแทรกอยางสุภาพ มีดังน้ี 

- Excuse me, sir. Could you speak louder? 
ขอโทษครับ/คะคุณผูชาย กรุณาพูดเสียงดังหนอยไดไหม 
 

- Excuse me, madam. Could you show me that book? 
ขอโทษครับ/คะคุณผูหญิง กรุณาโชวหนังสือของคุณใหฉันดูไดไหม 
 

- Excuse me, how far is it to the airport? 
ขอโทษครับ/คะ จากตรงน้ีถึงสนามบินไกลแคไหน 

ตัวอยาง บทสนทนา 
Suda : Excuse me. Is this seat unoccupied? 
Chaba : Yes, it is. 
Suda  : Thank you. 
Chaba  : You're welcome. What's your name? 
Suda : My name is Suda. 
Chaba  : Nice to meet you. I'm Chaba. 
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บทที่ 3 การพูดแสดงความคิดรูปแบบตาง ๆ 
เรื่องที่ 7 การพูดแทรกอยางสุภาพ 



27 
 

กิจกรรมทายบทที ่3 
การพูดแสดงความคดิเหน็ในรูปแบบตาง ๆ 

(Expression of opinion, ideas / wishes, offering help, etc.) 
กิจกรรมที่ 1 (10 คะแนน) 

ใหผูเรียนศึกษาประโยคท่ีใชในการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ แลวฝกออกเสียง  
และเขียน แลวนําไปใชในสถานการณจริง โดยใหเขียนคําตอบในชองวางตามที่กําหนด  
(ขอละ 1 คะแนน) 

1. A : I think the weather in Bangkok is getting hotter. What do you think? 

 
   B : ___________________________________________ (กรณีเห็นดวย) 

  __________________________________________ (กรณีไมเห็นดวย) 
 

2. A : __________________________________________(เสนอความชวยเหลือ) 
   B : Yes, I’m looking for a shirt. 
 
3. A : __________________________________________ 

(การพูดอนุญาตเขาช้ันเรียน) 
   B : O.K. 

4. A : __________________________________________(การพูดขอยืมสิ่งของ) 
   B : It’s my pleasure. 
 

5. Suda steps on Somchai’s foot. What would she say? 
_____________________________________________________ 
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กิจกรรมที่ 2 Match the response. (ใหผูเรียนจับคูประโยคตอไปน้ี) 
 

a. What a pity! How did you hurt it? 

 
b. That’s OK. I’ll tell you what we’re  
going to do and you can stay at 
home. 
c. Don’t worry! It isn’t expensive. 
 
 
d. That’s OK. Everybody is already 
here. 
e. Don’t worry! Take some aspirin and 
stay in bed. 
 

_________1) I’m afraid I can’t come 
to the class because I’m not feeling 
well. 
_________2) I’m sorry the train was 
late. 
_________3) I’m really sorry. I’ve 
broken the plate. 
_________4) I’m afraid I can’t come 
to work today. I’ve got a 
temperature. 
_________5) I’m sorry, I can’t play 
football today. I’ve hurt my leg. 
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บทที ่4 
รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ 
(Types of English Sentence) 

เรื่องที ่1 ประโยคบอกเลา (Affirmative or Statement or Dedication Sentence) 
ประโยคบอกเลา คือ ประโยคที่ใชในการสื่อสารเร่ืองราว ขาวสาร ขอคิดเห็นตาง ๆ  

ในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย ประธาน (Subject) และกริยา (Verb) ซึ่งอาจจะมีกรรม (Object) 
หรือสวนขยาย (Complement) ดวยก็ได 
 
 
 

ตัวอยาง 
 
 
 

ในประโยคบอกเลา การกระจายกริยา ตองเปนไปตามประธาน (Subject) และกาล 
(Tense) ที่บอกเลาเรื่องน้ัน 
 

 
EN205001 

บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ 
เรื่องที่ 1 ประโยคบอกเลา 

 

เรื่องที ่2 ประโยคคําถาม (Question sentence) 
เปนประโยคท่ีใชถาม เพื่อตองการคําตอบจากผูที่เราสนทนาดวย และขึ้นตนดวยคํา ที่เปน

คําถาม ไดแก what (อะไร), when (เมื่อไหร), where (ที่ไหน), who (ใคร), whom (ถึง, แกใคร), 
whose (ของใคร), which (อันไหน/สิ่งไหน), why (ทําไม), how (อยางไร) เชน 
 

- What is your name?    คุณช่ืออะไร 
- Where do you teach?    คุณสอนท่ีไหน 
- When did he leave school?  เขาจบเมื่อไหร 

He likes you.  (เขาชอบเธอ) 

ประธาน        +         กริยา        +         กรรม 
(Subject)                  (Verb)               
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EN205002 

บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ 
เรื่องที่ 2 ประโยคคําถาม 

เรื่องที ่3 ประโยคปฏเิสธ (Negative Sentence) 
คือประโยคท่ีมีคําหรือวลีที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธอยูในประโยค หรือประโยคที่มี not 

เขามา ซึ่งจะมีคํากริยาวิเศษณ (Adverb) เชน not, never, hardly, scarcely, rarely เปนตน 
หรือคําสรรพนามแสดงการปฏิเสธ เชน no one, nobody, none, no, nothing เปนตน 

ตัวอยาง ประโยคปฏิเสธ 
- They are not farmers.    พวกเขาไมใชชาวนา 
- He doesn’t like Bobby.   เขาดูไมเหมือนกับบอบบี้ 
- I don’t want to go with him.   ฉันไมตองการไปกับเขา 
-  

 
EN205003 

บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ  เรื่องที่ 3 ประโยคปฏิเสธ 

เรื่องที ่4 ประโยคคําสั่ง (Imperative or Order sentence) 
เปนประโยคท่ีบอกใหทํา หรือขอรองใหทําตามที่ผูนั้นบอก โดยไมตองมีประธาน 

ของประโยคก็ได 
ตัวอยางประโยคคําสั่ง 
- Open the door, please. กรุณาเปดประตูดวย 
- Don't walk on the lawn! หามเดินในสนาม 
- Enter your personal code.  ใสรหัสสวนตัวของทาน 
- Sit down here!    น่ังตรงน้ี 
- Follow me!    ตามฉันมา 
- Come here!   มานี่สิ 
- Let’s go now!   ไปเดี๋ยวนี้ 
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บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ 
เรื่องที่ 4 ประโยคคําสั่ง 

เรื่องที ่5 ประโยคอุทาน (Exclamatory sentence) 
คือประโยคท่ีใชแสดงความรูสึกและอารมณ เชน เสียใจ ดีใจ เปนตน ใชไดทั้งประโยค 

เต็มรูป และลดรูป เชน 
- Oh my God!   โอพระเจาชวย 
- How marvelous!   เหลือเช่ือจริง ๆ 
- What a wonderful party! ชางเปนงานที่มหัศจรรยอะไรเชนนี้ 
- Oops!    อุย! 

 

     
EN205005 

บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ 
เรื่องที่ 5 ประโยคอทุาน 

     
กิจกรรมทายบทที ่4 

รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ 
(Type of English Sentence) 

กิจกรรมที ่1 (10 คะแนน) 
 

What kind of sentences are these?  
(ใหบอกประเภทของประโยคท่ีใหมาวาเปนประโยคชนิดใด) (ขอละ 1 คะแนน) 
 
1. I like to play football. 
___________________________________________________ 
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2. Are you hungry? 
___________________________________________________ 
3. Suda doesn’t like to live alone. 
___________________________________________________ 
4. No entry. 
___________________________________________________ 
5. How beautiful! 
___________________________________________________ 

 

Change these sentences into question (Q) and negative (N)sentences. 
(ใหเปลี่ยนประโยคทีก่ําหนดใหเปนประโยคคําถามและปฏเิสธ) (ขอละ 1 คะแนน) 

1. He will go to France tomorrow. 
(Q)________________________________________________  
(N)________________________________________________  

2. Suda works hard every day. 
(Q)________________________________________________  
(N)________________________________________________ 

3. They can speak English. 
(Q)________________________________________________  
(N)________________________________________________ 

4. Malee went to Pattaya yesterday. 
(Q)________________________________________________  
(N)________________________________________________ 

5. She is singing a song. 
(Q)________________________________________________  
(N)________________________________________________ 
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บทที ่5 
ประโยคความรวม 

(Compound Sentence) 

เรื่องที ่1 สวนประกอบของ Compound Sentence 
 การเช่ือมประโยค 2 ประโยคเขาดวยกัน โดยมี คําเช่ือม (Conjunction) คือ and, but  
หรือ or โดยแตละประโยค ตางมีความหมายสมบูรณ 

and เช่ือมประโยคท่ีคลอยตามกัน เชน 
- Suda can speak English and French. 

but เช่ือมประโยคที่เห็นตางกัน เชน 
- Malee does not study French but she can speak it. 

or เช่ือมประโยคซึ่งเลือกอันใดอันหน่ึง เชน 
- I’ll go to the cinema or visit my parents. 

 

 
EN206001 

บทที่ 5 ประโยคความรวม (Compound Sentence) 
เรื่องที่ 1 สวนประกอบ compound sentence 

เรื่องที ่2 ประโยค 2 ประโยคมารวมกันดวยคําเชือ่มที่เหมาะสม คอื and, but, or เชน 

 
- Suda can speak English and French. 

สุดาพูดภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได 

- Malee does not study French, but she can speak it. 
มาลีไมไดเรียนภาษาฝรั่งเศสแตพูดภาษาฝรั่งเศสได 
 

- You can have fried rice or boiled rice. 
คุณสามารถเลือกทานขาวผัดหรือขาวตมก็ได 
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บทที่ 5 ประโยคความรวม (Compound Sentence) 
เรื่องที่ 2 ประโยค 2 ประโยค มารวมกันดวยคําเชื่อมที่เหมาะสม 

 

เรื่องที ่3 การเชือ่มประโยคใหเปน Compound Sentence โดยใชเครือ่งหมาย/คําเชื่อม 
1. “,” (comma) + คําสันธาน เชน 
 They tried their best, yet they didn’t succeed. 

2. “;” (Semicolon) ใชในกรณีที่มีเครื่องหมายอื่น ๆ อยูดวย เชน 
 I also bought her a new car; I have not yet, however, given it to her. 

3. Correlative Conjunction ไดแกคําตอไปน้ี 
Both……….and………..  ทั้ง...............และ........... 
Either………or………..   ไมอยางใดก็อีกอยางหนึ่ง 
Neither………nor……...  ไมท้ังสองอยาง 
เชน 

Both boys and girls learn English. 
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กิจกรรมทายบทที ่5 
ประโยคความรวม 

(Compound Sentence) 
กิจกรรมที่ 1 (5 คะแนน) 

Look all the following sentences given and then identify which one is the 
compound sentence. Write “C” in the blank in front of the sentence. 
 (ใหผูเรียนดูประโยคท่ีใหมา และใหบอกวาประโยคใดเปนประโยคความรวม แลวเขียนอักษร “C” 
ลงในชองวางหนาประโยค) 

_________1) I like to swim. 
_________2) Malee can speak English and French. 
_________3) Don’t walk on the lawn. 
_________4) How much sugar do you want? 
_________5) That building is old but strong. 
_________6) This lady is neither rich nor clever. 
_________7) Both boys and girls learn Japanese. 
_________8) What would you like, coffee or tea? 
_________9) The bird sings. 
_________10) It rained heavily in Bangkok. 
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บทที6่ 
อดตีกาล 

( Past Tense) 

เรื่องที ่1 Past Simple Tense 
Past Simple Tense คือ ประโยคที่แสดงเหตกุารณที่เกดิขึ้น และสิน้สุดแลวในอดตี 
มีโครงสรางประโยค ดังน้ี 
 

 
 
 
1.1 เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต และจบลงไปแลวกอนพูดประโยคน้ัน เชน 

He spoke.   เขาเปนคนพูด 
She came here yesterday. เธอมาที่น่ีเมื่อวานนี้ 
 

2.2 แสดงการกระทํา ที่กระทําเปนประจําในอดีต โดยมีคําที่แสดงความบอย  
ความเปนประจําอยูดวย เชน 

He always got up late when he was young.  
เมื่อตอนเด็ก ๆ เขาตื่นสายเปนประจํา 
 

 
EN207001 

บทที่ 6 อดีตกาล (Past Tense) 
เรื่องที่ 1 Past Simple Tense 

 
 
 
 

 
  

Subject   +   V2   +   Object   +  (adv. of place)   +   (adv. of time) 
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เรื่องที ่2 Past Continuous Tense 
หรืออีกอยางหน่ึงเรียกวา Past Progressive Tense เปน Tense ที่ใชแสดงเหตุการณ 

ที่กําลังเกิดขึ้น ณ ชวงเวลาหน่ึงในอดีต หรือ มีเหตุการณ 2 เหตุการณ กําลังเกิดขึ้นพรอมกัน  
ณ ชวงเวลาหนึ่งในอดีต 

โครงสรางประโยค Past Continuous Tense 
 

 

เชน 
We were playing in the garden. เรากําลังเลนอยูในสวน 
He was singing a song.  เขากําลังรองเพลง 

 

 
EN207002 

บทที่ 6 อดีตกาล (Past Tense) 
เรื่องที่ 2 Past Continuous Tense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Subject    +    V.to be   +    V. - ing 
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กิจกรรมทายบทที ่6 
อดตีกาล 

(Past Tense) 
กิจกรรมที ่1 (5 คะแนน) 

Change the following sentences into Past Simple Tense.  
(เปลี่ยนประโยคตอไปน้ีใหเปนประโยคอดีตกาล) 

1. Malee comes here this morning. 
___________________________________________________ 
 
 
2. Mike always gets up at six o’clock. 
___________________________________________________ 
 
3. Suda and Malee are going to England tonight. 
___________________________________________________ 
 
4. My teacher gives me a book. 
___________________________________________________ 
 
5. He often comes late to school. 
___________________________________________________ 
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บทที ่7 
ภาษาอังกฤษสําหรบัอาชพีพนกังานขบัรถรบัจาง 

 
เรื่องที ่1 การพดูภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคมและเหมาะสมกับสถานการณ 
 

Taxi Passenger 
- Good morning. 
Good afternoon. 
Good evening. 
 
- Where are you going? 
Where to, Sir? 
Where to, Madam? 
Where to, Miss? 
 
- Which airport? 
 

- Good morning. 
Good afternoon. 

  Good evening. 
 
- I want to go to the airport. 
 
 
 
 
- DonMuang, please. 

Suvarnabhumi, please. 
 

เมื่อมีผูโดยสารเรียกใชบริการจากพนักงานขับรถรับจางนั้น สิ่งแรกที่ควรทํา คือ การ
ทักทายโดยทักทายตามเวลา คือ 

Good morning.   สวัสดีครับ เมื่อพบผูโดยสารตอนเชา 
Good afternoon.   สวัสดีครับ เมื่อพบผูโดยสารตอนบาย 
Good evening.   สวัสดีครับ เมื่อพบผูโดยสารตอนค่ํา 

หรืออาจถามดวยขอความสั้น ๆ ท่ีสุภาพ และเขาใจไดวา 
Where to, Sir?   ไปท่ีไหนครับคุณผูชาย 
Where to, Madam?  ไปท่ีไหนครับคุณผูหญิง 
Where to, Miss?   ไปท่ีไหนครับคุณผูหญิง 

ชาวตางชาติจะตอบไดหลากหลาย โดยอาจพูดเฉพาะช่ือสถานที่ ดังน้ี 
Suvarnabhumi airport. สนามบินสุวรรณภูมิ 
KhaoSarn Road.  ถนนขาวสาร 
The weekend market. ตลาดนัดสุดสัปดาหหรือตลาดนัดจตุจักร 
Chatuchak market.  ตลาดนัดสวนจตุจักร 
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EN208001 

บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพพนกังานขับรถรบัจาง 
เรื่องที่ 1 การพูดภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคม และเหมาะสมกบัสถานการณ 

 
 

เรื่องที ่2 การพดูแสดงความรูสึกและแสดงความคิดเห็น 
ขณะขับรถบริการผูโดยสาร ยอมมีเวลาพูดคุยกันพอสมควร โดยเฉพาะพูดแสดงความรูสึก 

และแสดงความคิดเห็น อยางเชนตัวอยางตอไปน้ี 
 
The traffic is bad.   รถติด 
The traffic is too bad.  รถติดจังเลย 
The traffic is very bad.  การจราจรติดขัดมาก 
It takes thirty minutes to get to the airport.  ใชเวลา 30 นาทีไปสนามบิน 
It takes about twenty minutes to get there.ใชเวลาประมาณ 20 นาทีที่จะไปที่น่ัน 

 

 
EN208002 

บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพพนกังานขับรถรบัจาง 
เรื่องที่ 2 การพูดแสดงความรูสึก และแสดงความคิดเหน็ 

 
 

เรื่องที ่3 การพดูแสดงความชวยเหลือ 
หนาที่ของพนักงานขับรถรับจาง ไมเพียงแตขับรถเทาน้ัน แตจําเปนตองชวยเหลือ

ผูโดยสาร การชวยเหลือเริ่มดวยการพูดแสดงความชวยเหลือ เชน 
- Let me help you.   ใหผมชวยคุณนะครับ 
- I can take you to the nearest toilet at the gas station.  

ผมสามารถพาคุณไปหองนํ้าที่ใกลที่สุดท่ีปมนํ้ามันครับ 
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บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพพนกังานขับรถรบัจาง 
เรื่องที่ 3 การพูดแสดงความชวยเหลอื 

 
เรื่องที ่4 การขออนญุาต 

ทุกครั้งที่มีขอขัดของประการใดก็ตาม พนักงานขับรถรับจาง จําเปนตองขออนุญาต
ผูโดยสาร กอนดําเนินการเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อความสบายใจ และมีความเขาใจที่ตรงกัน เชน 
 

Taxi Passengers 
- Which airline are you flying with? 

 
- Can I take the expressway for 50 

Baht? 
 
- You will need to check in two hours 

before the flight. 
 
- Can I take your luggage? 

Thai Airways, Gate1. 
 
Here is the money. 
 
 
Thank you. 
 
 
Yes, please. 
 

 
 

 
EN208004 

บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพพนกังานขับรถรบัจาง 
เรื่องที่ 4 การขออนุญาต 
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เรื่องที ่5 การพดูแทรกอยางสุภาพ 
ถาผูโดยสารกําลังพูดอยู หรือพูดยังไมจบ พนักงานขับรถรับจางตองไมพูดแทรก แตเมื่อใด

ที่ตองการพูด ควรเอยดวยความสุภาพวา 
Excuse me.   ขอโทษนะครับ 

จากนั้นจึงเอยถึงเรื่อง ท่ีตองการจะพูด หรืออาจเริ่มดวยการเรียกผูโดยสารที่อยูบนรถ คือ 
Sir.   ทานครับ (เปนการเรียกผูโดยสารที่เปนผูชาย) 
Madam   คุณผูหญิงครับ (ใชเรียกผูโดยสารที่เปนหญิงสูงวัย) 
Ma’am   คุณผูหญิงครับ (เรียกผูโดยสารที่เปนหญิงสูงวัย) 
Miss    คุณผูหญิงครับ (เรียกผูโดยสารที่เปนหญิงสาว) 
จากนั้นพนักงานขับรถรับจาง จึงพูดเรื่องราวที่ตองการจะบอก หรือจะพูดคุยกับผูโดยสาร

ตางชาติ หากพนักงานขับรถรับจาง เขาใจมารยาททางสังคม และสามารถใชภาษาอังกฤษได
เหมาะสมกับสถานการณอยางนี้แลว ทานจะเปนพนักงานขับรถรับจางที่มีความสามารถอยางยิ่ง 
 
 

 
EN208005 

บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพพนกังานขับรถรบัจาง 
เรื่องที่ 5 การพูดแทรกอยางสุภาพ 
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กิจกรรมทายบทที ่7 
 

กิจกรรมที ่1 (5 คะแนน) 
 
ใหผูเรียนเขียนประโยคตอไปน้ีเปนภาษาอังกฤษ 

1. คุณจะไปที่ไหนครับ/ คะ 
___________________________________________________ 
 
2. ฉันตองการไปท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
___________________________________________________ 
 
3. ตรวจเช็คสิ่งของของคุณกอนลงจากรถ 
___________________________________________________ 
 
4. อยาลืมสัมภาระของคุณนะครับ 
___________________________________________________ 
 
5. การจราจรติดขัดมาก 
___________________________________________________ 
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บทที ่8 
ภาษาอังกฤษสําหรบัพนกังานบรกิารในสถานที่ตาง ๆ 

 
เรื่องที ่1 การกลาวตอนรบัลกูคาของพนกังานบรกิาร 

พนักงานบริการ มีหนาที่ตอนรับ หรือรับรองแขกหรือผูที่เขามาติดตอหนวยงาน หรือสถาน-
ประกอบการ เพื่อสอบถามขอมูล จึงตองทําหนาที่ใหขอมูล ผูมาติดตอประสานงาน อํานวยความ
สะดวกตามความตองการของผูมาติดตอหรือลูกคา เชน 

บทสนทนา พนักงานตอนรับในโรงแรม 
Receptionist Customers/Clients 

- Hello, CK Park Hotel. May I help you? 
 
 

- Just a moment. OK, for what date? 
 
- How many nights will you be staying? 
 
- 1,500 baht a night plus tax. Would you 
like me to reserve a room for you? 

 
- Your name, please. 
 
- Miss Patterson, how will you pay, cash 
or credit card? 

 
- Can we contact you by phone or e-
mail? 

 
- Here is the Key card. Room No. 1115 
on the eleventh floor. 

- Hi. I’d like to make a room 
reservation. 
 

- November, 26th. 
 
- 2 nights. What’s the room rate? 
 
- Yes, please. 

 
 
- Jane Patterson. 
 
- Credit card. 
 
 
-My phone is ________, and my e-mail 
address is _________. 
 
- Thank you. 
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EN209001 

บทที่ 8 ภาษาอังกฤษสําหรับพนกังานบริการในสถานที่ตาง ๆ 
เรื่องที่ 1 การกลาวตอนรับลูกคาของพนักงานบรกิารประเภทตาง ๆ 

 
เรื่องที ่2 การใหบรกิาร ณ สถานบริการประเภทตาง ๆ (Various Services) 

การใชภาษาในการนําเสนอใหบริการ และการตอบรับ ควรใชภาษาและสํานวนที่สุภาพ  
1. พนักงานบริการนําเสนอบริการโดยใชสํานวน ดังน้ี 
1.1 กลาวทักทาย 

Good morning, Sir/ Madam. 
Good afternoon, Sir/ Madam. 
Good evening, Sir/ Madam. 
 

1.2 เสนอใหบรกิาร 
- May I help you? 
- Can I help you? 
- What can I do for you? 
- If you need anything, please tell me. 
- If you want something, please let me know. 

1.3 ผูรับบรกิารตอบ โดยใชสํานวน ดังน้ี 
- Yes, please. 
- Yes, of course. 
- Sure. 
- Certainly. 
- I need __________. 
- I want __________. 
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1.4 การกลาวขอบคณุ 
- Thank you. 
- Thank you for your help. 
- Thank you very much for your kindness. 

1.5 การตอบรบัการขอบคุณของลกูคา 
- It’s my pleasure. 
- It doesn’t matter. 
- Don’t worry. 
- Don’t mention it. 

1.6 การขอความชวยเหลือ 
- Excuse me ______________________. 

ตัวอยาง การนําเสนอการใหบริการและการตอบรับ ณ สถานที่ตาง ๆ 

At the post-office 
Clerk Passenger 

- Good morning, sir. May I help you? 
 
 
 

- You should buy a parcel-box .We’ll 
wrap it for you. 

 
- Let me weigh your parcel. It weighs 

2 gm. That will be 100 baht. 
 

- Thank you. Here is your change. 
 
- You’re welcome. 

- Yes, I would like to send this 
present  
to my friend in ChaingMai. What 
should I do? 

- That’s great. How much does it 
cost? 

 
- Here’s 500 baht. 
 

 
- Thank you. Good bye. 
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At the train station.  
Clerk Passenger 

- Good afternoon. Can I help you? 
 

- Economy or first? 
 

- It takes 12 hours to Hat Yai. 
 

- 1,280 Baht. 
 

- Thank you. 
 

- You’re welcome. Have a nice trip. 

- I would like to buy a ticket to 
Hat Yai today, please. 

- First class please. 
 

- How much? 
 

- Here you are. 
 

- Thank you. 

 
At the airport (Check-in Counter) 

Counter Check-in  Passenger 
- Good morning. Can I help you? 

 
 

- Passport, please. 
 

- One moment, please. 
 

- Any luggage? 
 

- Please go through security check 
on your right hand side. The flight 
leaves at 10.30 am. Please be at 
boarding gate at 10.00 am. 

- Good morning. I’m going to 
ChiangMai at 10.30 am. On flight  
TG 123. 

- Here you are. 
 

- O.K. 
 

- One suitcase. 
 

- Thank you 
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Tourist Information at the airport. 
Tourist Information Counter/Desk 

- Good morning. 
 

- Yes, please. I want to go to 
Ayutthaya. 
 

- By car. 
 
 

- How much? 
 

- Thank you. 

- Good morning. Can I help you? 
 

- Yes, by car or by train? 
 
 

- You can rent a car at the car 
rental service or buy a ticket 
from the limousine counter. 

- It costs about 2,500 – 3,000 Baht 
per round trip. 

- You’re welcome 
 

 
 

 
EN209002 

บทที่ 8 ภาษาอังกฤษสําหรับพนกังานบริการในสถานที่ตาง ๆ 
เรื่องที่ 2 ประโยคการใหบรกิารความชวยเหลือและบริการ 
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กิจกรรมทายบทที ่8 
กิจกรรมที ่1 (5 คะแนน) 
 
Read the dialogue then answer questions. (อานบทสนทนาแลวตอบคําถาม) 

1. Whom does the customer want to send the present to? 
_______________________________________________ 
 
2. Where does the customer want to send the present to? 
_______________________________________________ 
 
3. What does the clerk suggest him to do before sending it? 
_______________________________________________ 
 
4. How much does it cost for the present weighing 2 grams? 
_______________________________________________ 
 
5. Where did the incident take place? 
_______________________________________________ 
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เฉลยกิจกรรมทายบท 
บทที ่1 

กิจกรรมที ่1 
เรื่องที ่1 (1 คะแนน) 

1.1 Fine, thanks you. 
Fine, thanks. 
1.2 Good morning. Mr. David. 
Nice to see you, too. 

 
เรื่องที ่2 (1 คะแนน) 

2.1 Hello. My name is Bob. 
How do you do? 
2.2 How do you do? Nice to meet you, too. 

 
เรื่องที ่3 (5 คะแนน) 

3.1 When were you born? 
3.2 Where were you born? 
3.3 What is your nationality? 
3.4 What are you doing? 
3.5 How many people  are there in your family? 

 
เรื่องที ่4 เปนกิจกรรมฝกทกัษะ (ไมมีคะแนน) 
 
เรื่องที ่5 (3 คะแนน) 

1.1 Hello. May I speak to Suda, please? 
1.2 Suda is out. 
1.3 Who is calling, please? 

 
เกณฑการใหคะแนน 

1. เรื่องท่ี 1 และเรื่องที่ 2 
- ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลยไดขอละ 0.5 คะแนน 
2. เรื่องท่ี 3 และเรื่องที่ 5 
- ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลยไดขอละ 1 คะแนน 
- เขียนสะกดคําศัพทผิดหักคะแนนขอละ 0.5 คะแนน 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที ่2 
กิจกรรมที ่2-3 

1. Suda doesn’t like dogs. 
2. You did a good job / well done. 
3. I have no idea. 
4. Congratulations on your success. 
5. I’m sorry for being late. 
6. Don’t worry. / Take it easy/ Cheer up! 
7. It’s my sympathy to hear that your mother passed away./ I deeply 
regret . / I’m so sorry to hear that. 
8. I’m interested in playing badminton. 
9. I’m not interested in aerobics. 
10. That’s great. / How wonderful! 

 
เกณฑการใหคะแนน 

- ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลยไดขอละ 1 คะแนน 
- เขียนสะกดคําศัพทผิดหักคะแนนขอละ 0.5 คะแนน 

 
เฉลยกิจกรรมทายบทที ่3 

กิจกรรมที ่3 
1. B: - I think so. 
- I agree with you. 
- I don’t think so. 
- I don’t agree with you. 
2. A: - What can I do for you? 
- May I help you? 
- Can I help you? 
3. A: May I come in? 
4. A: May I borrow your English book? 
5. I’m sorry/ I’m so really sorry. 
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Match the response a-e to the apologies No. 1-5 
1) b  2) d   3) c   4) e   5) a 

 
เกณฑการใหคะแนน 

- ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลยไดขอละ 1 คะแนน 
- เขียนสะกดคําศัพทผิดหักคะแนนขอละ 0.5 คะแนน 
 

เฉลยกิจกรรมทายบทที ่4 
กิจกรรมที ่4 
What type of sentence are there 

1. ประโยคบอกเลา (Affirmative Sentence) 
2. ประโยคคําถาม (Question Sentence) 
3. ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) 
4. ประโยคคําสั่ง (Imperative Sentence) 
5. ประโยคอุทาน (Exclamatory Sentence) 
 
Change these sentences into question (Q) and negative (N) 

sentences. 
1. Will he go to France tomorrow? (Q) 
He will not go to France tomorrow. (N) 
2. Does Suda work hard every day? (Q) 
Suda doesn’t work hard every day. (N) 
3. Can they speak English? (Q) 
They cannot speak English.(N) 
4. Did Malee go to Pattaya yesterday? (Q) 
Malee didn’t go to Pattaya yesterday (N) 
5. Is she singing a song? (Q) 
She is not singing a song. (N) 

 
เกณฑการใหคะแนน 

- ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลยไดขอละ 1 คะแนน 
- เขียนสะกดคําศัพทผิดหักคะแนนขอละ 0.5 คะแนน 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที ่5 
กิจกรรมที ่5 (5 คะแนน) 

_________1) I like to swim. 
___C____2) Malee can speak English and French. 
_________3) You don’t walk on the lawn. 
_________4) How much sugar do you want? 
___C____5) That building is old but strong. 
___C____6) This lady is neither rich nor clever. 
___C____7) Both boys and girls learn Japanese. 
___C____8) What would you like, coffee or tea? 
________9) The bird sings. 
________10) It rained heavily in Bangkok. 

 
เกณฑการใหคะแนน 

- ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลยไดขอละ 0.5 คะแนน 
 

เฉลยกิจกรรมทายบทที ่6 
กิจกรรมที ่6 

1. Malee came here yesterday. 
2. Mike always got up at six o’clock. 
3. Suda and Malee were going to England last night. 
4. My teacher gave me a book. 
5. He often came late to school. 

 
เกณฑการใหคะแนน 

- ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลยไดขอละ 1 คะแนน 
- เขียนสะกดคําศัพทผิดหักคะแนนขอละ 0.5 คะแนน 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที ่7 
กิจกรรมที ่7 (5 คะแนน) 

1. Where are you going to? 
2. I would like to go to Suvarnabhumi Airport. / To Suvarnabhumi Airport. 
3. Check your belongings before getting off. 
4. Don’t forget your luggage. 
5. The traffic is very bad. / The traffic is jammed. / The traffic is terrible. 

 
เกณฑการใหคะแนน 

- ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลยไดขอละ 1 คะแนน 
- เขียนสะกดคําศัพทผิดหักคะแนนขอละ 0.5 คะแนน 

 
 

เฉลยกิจกรรมทายบทที ่8 
กิจกรรมที ่8 (5 คะแนน) 

1. His friend 
2. Chiang Mai 
3. He advises him to buy a parcel-box and he will wrap it for him. 
4. 100 baht 
5. At the Post-Office. 

 
เกณฑการใหคะแนน 

- ตอบไดถูกตองตามแนวเฉลยไดขอละ 1 คะแนน 
- เขียนสะกดคําศัพทผิดหักคะแนนขอละ 0.5 คะแนน 
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บรรณานกุรม 
 

ธันยภัทร ไชยทรัพย. รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันระดบัมัธยมศกึษาตอนตน 
(พต21001) กรุงเทพ : นวตสาร จํากัด, 2555 
 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผังการออกขอสอบสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ  
ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน. 

 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, หนังสอืเรยีนสาระความรูพื้นฐาน รายวิชาภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจําวัน ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน (ฉบับปรบัปรุง 2554). 
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรกึษา 
1. นายประเสริฐ  บุญเรือง  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชาญวิทย ทับสุพรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายสุรพงษ   จําจด   รองเลขาธิการ กศน. 
4. นางวัทนี   จันทรโอกุล  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
5. นางกนกพรรณ  สุวรรณพิทักษ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา 
6. นางศุทธินี   งามเขตต  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเรียบเรียงและผูบรรณาธกิาร 
1. นางสาวอรวรรณ  พนาพันธ  ขาราชการบํานาญ 
2. นางสาวปรารถนา  สุคําภา  สํานักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี 
3. นางสาวสุมนจันทร  วุฒิจันทร  สํานักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี 

คณะทํางาน 
1. นายสุรพงษ    มั่นมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2. นายศุภโชค    ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาวสุลาง    เพ็ชรสวาง  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวเบญจวรรณ อําไพศรี  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
5. นางสาวชมพูนท  สังขพิชัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 
1. นางสาวทิพวรรณ  วงคเรือน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2. นางสาวชมพูนท  สังขพิชัย  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 
นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูจัดทํากิจกรรมทายบทเอกสารสรุปเนือ้หาทีต่องรู 
ระหวางวันที ่1- 3 มิถุนายน 2559 

ณ หองประชุมบรรจง ชูสกุลชาต ิชั้น 6 สํานักงาน กศน. 
 

ที่ปรกึษา 
1. นายสุรพงษ   จําจด    เลขาธิการ กศน. 
2. นายกิตติศักด์ิ  รัตนฉายา   รองเลขาธิการ กศน. 
3. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล   ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

ผูเขียน/ผูเรียบเรียง และบรรณาธิการ 
1. นางนันฐินี   ศรีธัญญา   ขาราชการบํานาญ 
2. นางสาวพิมพใจ  เมษฐสุขใส   ขาราชการบํานาญ 
3. นายตรีศักด์ิ   ตั้งประดิษฐ   กศน.เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

คณะทํางาน 
1. นางเกณิกา   ซิกวารทซอน   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 
2. นายธานี   เครืออยู   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 
3. นางสาวจุรีรัตน  หวังสิริรัตน   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 
4. นางสาวอุษา  คงศรี    กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 
5. นางสาวกรวรรณ  กวีวงษพิพัฒน   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 
6. นายภาวิต   นิธิโสภา   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 
7. นางสาวหทัยมาดา  ดิฐประวรรตน   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 
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คณะผูจัดทําเอกสารสรุปเนือ้หาที่ตองรูรายวิชา  
ภาษาอังกฤษระดบัประถมศกึษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศกึษาตอนปลาย 

ระหวางวันที ่15 - 17 กุมภาพันธ 2560 
ณ หองประชุมสุบงกช สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

 
ที่ปรกึษา 

1. นายกฤตชัย  อรุณรัตน  เลขาธิการ กศน. 
2. นายประเสริฐ หอมดี   รองเลขาธิการ กศน. 
3. นางตรีนุช  สุขสุเดช  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นายวิเชียรโชติ โสอุบล   ผูอํานวยการ 

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 5. นายทรงเดช  โคตรสิน  รองผูอํานวยการ 
       สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผูจัดทํา/ปรับปรุง 

1. นางอภิรดี  วันแกว   ครูชํานาญการพิเศษ กศน. อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ 

2. นายวิทยา  พงศมัตสยะ   ครูชํานาญการพิเศษ ศว.รอยเอ็ด 
3. นางปราณีต  พงศมัตสยะ  ครูชํานาญการพิเศษ ศว.รอยเอ็ด 
4. นางสาวชนุติกาญจน มาสกุล   ครูชํานาญการ กศน. อ.วารินชําราบ 

จ.อุบลราชธานี 
5. นางนัตยา  บุญนาค  ครูปวช. กศน. อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
6. Mr.Peter  Gadd   อาสาสมัครภาษาอังกฤษ  
      สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
7. นางแสงโสม  ไลสวัสดิ ์  อาสาสมัครภาษาอังกฤษ  
      สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8. นางทวีภรณ  บุญลา   ครูชํานาญการพิเศษ 

             สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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คณะผูบรรณาธกิารเอกสารสรปุเนื้อหาทีต่องรูรายวชิา 

ภาษาอังกฤษระดบัประถมศกึษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศกึษาตอนปลาย 
ระหวางวันที ่2 – 3  มีนาคม  2560 

ณ หองประชุมสุบงกช สถาบนั กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 
ที่ปรกึษา 

1. นายกฤตชัย  อรุณรัตน เลขาธิการ กศน. 
2. นายประเสริฐ หอมดี  รองเลขาธิการ กศน. 
3. นางตรีนุช  สุขสุเดช ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นายวิเชียรโชติ โสอุบล  ผูอํานวยการ 

สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 5. นายทรงเดช  โคตรสิน รองผูอํานวยการ 
      สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ผูเรียบเรียง/บรรณาธิการ 
 

1. นางอภิรดี  วันแกว  ครูชํานาญการพิเศษ  
กศน. อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

2. นายวิทยา  พงศมัตสยะ  ครูชํานาญการพิเศษ ศว.รอยเอ็ด 
3. นางปราณีต  พงศมัตสยะ ครูชํานาญการพิเศษ ศว.รอยเอ็ด 

 4. Mr.Peter  Gadd  อาสาสมัครภาษาอังกฤษ  
     สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5. นางทวีภรณ  บุญลา  ครูชํานาญการพิเศษ 
     สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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