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ค าน า 
 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 (Real Life English 1)      รหัสวิชา 

2000 – 1201 ได้เรียบเรียงเนื้อหาให้ตรงตามจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และกรอบสมรรถนะส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

 เนื้อหาในเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 (Real Life English 1)   จะ
ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวนและประโยคการสนทนาต่างๆท่ีต้องใช้กับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
ของผูเรียนจากส่ิงท่ีอยู่ใกลตัว สังคมและชุมชนภายนอกท่ีไกลตัวออกไปและเพื่อให้ผู้เรียนมีความชัดเจน 
บันเทิงกับกิจกรรมการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนนี้ยังมีใบงานเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูด 
โดยให้ผู้เรียนได้การแนะน าตนเอง มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักไวยกรณ์หรือหลักการใช้ภาษา มี
การบูรณการการเรียนรู้ในทักษะท้ัง 4 ด้านคือ ด้านการฟง การพูด การอานและการเขียนท่ีสัมพันธ  มีเนื้อหา
เนนความรูและความเข้าใจดานค าศัพท ส านวน วลีและประโยคทางภาษา โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะ
ประกอบดวยแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ใบงานท่ีครอบคลุมท้ัง 4 ทักษะ เพื่อให้ผูเรียน
สามารถฝึกการเรียนรูด้วยตัวเองในเรื่องการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดองค์
ความรู้ในการท าแบบทดสอบและแบบฝึกหัดประจ าหน่วย รวมท้ังการท ากิจกรรมในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมี
สรรถนะการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษตรงตามจุดประสงค์รายวิชาท่ีเรียน นอกจากนี้เอกสารประกอบการการ
สอนรายวิชานี้ได้เนนการบูรณาการแบบสอดแทรกตามเนื้อหาทุกหนวยการเรียนโดยมีแบบประเมิน มีเกณฑ
ประเมินท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายของค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและการน าความรูอันเปน   
การสงเสริมพัฒนาทักษะชีวิตผูเรียนใหเกิดความรูดวยบทบาทของความเกง  ความดีและความสุข   

 ในการนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกทานท่ีไดใหขอเสนอแนะส าหรับการจัดท าเอกสาร การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 (Real Life English 1) ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ เกิดประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอนและตัวผู้เรียนท่ีมุ่งหวังจะพัฒนาตนเองในด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อตัวเองมากท่ีสุด  
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เวลา 2 ชั่วโมง/สัปดาห รวม 36 ชั่วโมง 
---------------------------- ---------------------------- -------------------------------------------------------- 

จุดประสงครายวิชา เพื่อให ้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน   
2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ 

 
สมรรถนะรายวิชา  

1. ฟัง – ดู บทสนทนา เรื่องราว ค าส่ังต่างๆในชีวิตประจ าวันจากส่ือโสตทัศน์ 
2. สนทนาโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
3. อ่านเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน 
4. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ 

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษา ฝกปฏิบัติการฟง – ดู พูด อาน เขียน  การฟังค าส่ัง เรื่องราว  การสนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่างๆหรือท่ีก าหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่อ งในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่องท่ัวไป ข้อความส้ันๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวันจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนข้อความส้ันๆ การใช้พจนานุกรมและ online dictionary การใช้
ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือ
ฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 (Real life English 1) 
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สัปดาห์ ชั่วโมง แผนการเรียนรู ้ หนวยที่ ชื่อหัวข้อ ชั่วโมง 

1 1 - 2 1 1 Greeting and Introduction  2 
2 3 - 4 1 1 Greeting and Introduction  2 
3 5 - 6 2 2 Talking about my family 2 
4 7 - 8 2 2 Talking about my family 2 
5 9 - 10 3 3 Talking about routines 2 
6 11 - 12 3 3 Talking about routines 2 
7 13 - 14 4 4 Talking about my college and health 2 
8 15 - 16 4 4 Talking about my college and health 2 
9 17 - 18 5 5 Talking about Likes and dislikes 2 
10 19 - 20 5 5 Talking about Likes and dislikes 2 
11 21 - 22 6 6 Warning and Instructions  2 
12 23 - 24 6 6 Warning and Instructions  2 
13 25 - 26 7 7 Making a phone call 2 
14 27 - 28 7 7 Making a phone call 2 
15 29 - 30 8 8 Giving Directions 2 
16 31 - 32 8 8 Giving Directions 2 
17 33 - 34 9 9 Making an invitation 2 
18 35 - 36 9 9 Making an invitation 2 

 Total 36 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unit 1   
Greeting and Introduction 

 
 
 

Language Function:  Greeting and Introduction (Information Sheet) 
 
 

 
Listening Skill 

 
 

Listening:  Listening to the dialog between two people making introductions.   
         Write the missing words in the spaces. (Assignment Sheet 1.3) 

 
 

Reading Skill 
 
 

Reading:  Read about the story and answer the questions. (Assignment Sheet 1.2) 
 
 

 
Writing and Speaking Skill 

 
 

Writing: Make sentences and write information by yourself following these topics.  
        Then speak to your friends in front of classroom. (Assignment Sheet 1.1) 

 
 

Self-learning and ICT learning 
 

Self-learning:  Search the internet about dialog or article in greeting and introduction.   
    Read and translate to your friends in front if the classroom.  
    (Assignment Sheet 1.4) 



Information Sheet 
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รูปภาพ 1.1: การไหว้ 
ที่มา: ดวงนภา (2558) 

 
 
 
 

 



แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  (ก่อนเรียน) 
                               ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัสวิชา 2000-1201   
 

 

Choose the best answer. 

1.  Malee :    How are you today, Wichai? 
 Wichai : …………………………………………… 
  a. How are you?                    b. Thank you. 
  c. I’m Wichai.      d. I’m fine. Thanks. 
 
2.  Nop :  Good morning Peter. How are you doing? 
 Peter :  …………………………………………… 
 Nop :     I’m sorry to hear that. Take care. 
  a. Not so well. I have a cold.    b. I’m fine. Thanks. 
  c. Not bad. And you?    d. What’s the matter? 
 
3. Greeting someone you’ve never met before, what would you say? 
  a. Hi! How are you?                 b. How have you been? 
  c. Good morning. Pleased to meet you.    d. Nice to see you again. 
 
4. Greeting someone you often meet, what would you say? 
  a. Hi! How are you?                   b. Good morning.  Nice to meet you. 
  c. Nice to meet you.                           d. Pleased to meet you too. 
 
Complete the conversation. (5-8) 

Peter : Hello, Sara. I’m glad to see you again. (5)……………………………… 
Sara : I’m all right.  And you? 
Sara : (6) ………………………… I have a cold. 
Peter : That’s too bad. Take care of yourself. 
Sara : Thanks. (7)…………………………my boyfriend?  His name is David. 
   David, this is my friend, Peter. 
Peter : It’s nice to meet you. 
David :  Nice to meet you too. 
Sara : Well, I’m afraid we must go now. We are going to Chiang Mai. 
Peter :  Have a good time. (8)………………………………… 
Sara : All right. See you.  
David :  Good bye. 
Peter :  Bye. 
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5.  a. I’m Peter.                                             b. My name’s Peter. 
 c. Nice to meet you.     d. How are you doing? 
 
6.  a. I’m fine.         b. I’m all right. 
    c. Not so well.       d. That’s too bad. 
 
7.  a. Is this                                                     b. Is she 
 c. May I introduce                                   d. I would like 
 
8.  a. Good luck.                                              b. See you soon. 
 c. Nice to meet you.     d. Thank you. 
 
9.  Sack  :   ……………………………… 
 Pete  :   Yes, I’m. 
 a. Is he tall?                                                 b. Are you a teacher? 
 c. Does she listen to music?                        d. Are they going to school? 
 
10. Somchai :   Are you Thai? 
     John   :   ……………………………. 

  a. Yes, we are student.                                 b. No, I’m not. I’m Chinese. 
  c. Yes, I’m a teacher.                                   d. No, I’m not. I’m a doctor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (ก่อนเรียน) 
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1. d  2. a  3. c  4. a  5. d  6. c  7. c  8. b  9. b 10. b 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Unit 1  
Introduction 

 
1. สาระส าคัญประจ าบทเรียน (Introduction) 

การทักทายและการแนะน าตนเองเปนวัฒนธรรมในการเขาสังคม ซึ่งถือว่าเปนส่ิงจ าเปนของทุก 
ชาติทุกภาษา  การพูดทักทายในภาษาอังกฤษมีแบบฉบับของการส่ือสารในชีวิตประจ าวันของสังคมท่ีมีมาชา
นานท่ีน ามาปฏิบัติกันมาจนถึงปจจุบัน การทักทาย การแนะน าใหรูจั กกัน รวมท้ังการอ าลาจากกันนั้นมี
รูปแบบ 2 ประเภทใหญ รูปแบบท่ีเปนทางการ (Formal Form) รูปแบบท่ีไมเปนทางการ (Informal Form) 
เปนพื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษท่ีน าสูการประกอบอาชีพ การปฏิบัติงาน การศึกษาตอ   
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วยการเรียนรู้ (Competency) 

2.1 ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการทักทายและการอ าลา 
2.2 สนทนาโต้ตอบ แลกเปล่ียนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ 

      การทักทายและอ าลา 
      การใช้ภาษาท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ 
      ใช้โครงสร้างทางภาษาท่ีถูกต้อง 
      จดจ าและใช้วลี ประโยค ส านวนภาษาทางสังคม 
      แสดงบทบาทสมมุติหรือสถานการณ์จ าลองตามท่ีก าหนด 

2.3 อ่านเรื่องวัฒนธรรมการทักทายและข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มประเทศอาเซียน 
2.4 เขียนให้ข้อมูลในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการทักทายและการอ าลา 
2.5 ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือฝึกฝนกับเพื่อน 
 

3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Learning Objectives) 
3.1 ใช้ค าศัพท์และส านวนภาษาในการทักทายและการอ าลาได้ 
3.2 ใช้วลี ประโยค ส านวนภาษาทางสังคมเกี่ยวกับการทักทายและการอ าลาได้ 
3.3 ใช้ภาษาท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการทักทายและการอ าลาได้ 
3.4 น าอ่านเรื่องวัฒนธรรมการทักทายและข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 

 
4. สาระการเรียนรู้ (Contents)  

4.1 Greeting  
4.2 Introduction 
4.3 Introduction others 
4.4 Leaving 
4.5 Accepting leaving 
 
 
 
 



1. Greeting  
 

1.1. Greeting each occasion 
 

 
รูปภาพ 1.2: การทักทายแบบไหว้สวัสดี 

ที่มา: ดวงนภา (2558) 
 

Greeting each occasion, you can use these sentences as following: 
Good morning. (after 12.00 a.m. to 12.00 p.m.) 
Good afternoon.  (after 12.00 p.m. to 06.00 p.m.) 
Good evening.  (after 06.00 p.m. to 12.00 a.m.) 
Good night.  (used when go to bed) 

Accepting greeting: 
Good morning     Good morning 
Good afternoon  Good afternoon 
Good evening   Good evening 
Good night  Good night 
 
Example 
Mr.Job:  Good morning, Mr. Smith. 
Mr.Smith:  Good morning, Mrs.Laura. 
 
 
 
 
 
 



1.2. Greeting in the first meeting  
 

 
รูปภาพ 1.3: การทักทายแบบจับมือ 

ที่มา: ดวงนภา (2558) 
 
 

Useful expression  
How do you do? ( use only in first time meeting) 
Nice to meet you. 
I’m glad to meet you. 
I’m pleased to meet you. 
Nice to know you. 
 
Example 
Mr.Sam:  Good morning, Mr.Jack.  I’m pleased to meet you. 
Mr.Jack :  Good morning, Mr.Sam.  I’m glad to meet you, too. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Greeting people 

 
รูปภาพ 1.4: การทักทายแบบจับมือ 

ที่มา: ดวงนภา (2558) 
1.3.1 Formal Greeting 
Example 
Mr.Jack:  Good morning Mr.Tee. 
Mr.Tee:  Good morning Mr.Jack.  How are you today? 
Mr.Jack:  Fine, thank you. And how are you? 
Mr.Tee:  Fine, thank you. 

After greeting you can say or asking others questions as following:  
It’s a lovely day, isn’t it?  
It’s isn’t very nice today, is it?  
It’s nice and warm, isn’t it?  
It isn’t a lovely day, is it?  
Responding 
Yes, it is.  
Yes, it’s lovely.  
Yes, it’s beautiful.  
No, it isn’t.  
No, it’s terrible.  
 

1.3.2. Informal Greeting 
Hi, Sam.  / Hello Joe.  
Hi, Sam. How are things?  
Hello, Joe. How’re you doing?  
Hello, Liz. How’s life? / Hi, how’s everything?  
Hi, what’s new? / What’s up?  



Responding 
So so. 
All right, thank you.  
Very well, thank you.  
Not bad.  
Not much. 
Nothing special. 
Example 
Sam: Hello, Liz. How’s life? 
Liz : All right, thank you. What’s new? 
Sam: Nothing special. 

After greeting you can say or asking others questions as following:  
How are you? 
How are you today? 
How are you this morning? 
How are you this afternoon? 
Responding 
I’m fine, thank you. And how are you? 
Fine, thank you.  And you? 
Very well, thank you. 
I’m not so well today.  
Not so well. I have a fever 
Not very well.  I have flu.  
I’m sorry to hear that.  
Take care of yourself.  
That’s too bad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Introduction  
 

1.1 formal Introduction 
May I introduce myself?  My name is Somchai Wongsa. 
Can / Could I introduce myself? My name is Jame Smith. 
How do you do, Mr. Steve?  My name is Merry. 
How do you do, Miss Susan?  I’m glad to meet you. 

After greeting you can say or asking others questions as following:  
I come from Phayao, Thailand. 
I work at / in the post office near here. 
I’m a student.  
I’m a doctor.  
Example 
Good morning.  My mane is Sombat Yoodee. 
I come from Phayao, Thailand. 
I work at the hospital. 

After greeting you can say or asking others questions as following:  
Where do you come from? / Where are you from?  
What do you do?  
What’s your job?  
Example 
David:   May I introduce myself? My name is David. 
William:  How do you do? My name is William. 
David:   Nice to know you. Where are you from? 
William:  I’m from Australia. And you? 
David:   I’m from America. 
 
1.2 Informal Introduction 
Hi / Hello. I’m Andy. From England 
Hi / Hello. My name is William from England. 
Example 
Bob:  Hello. I’m Bob Robin from England. 
Liza:  Hello. I’m Liza from Canada. 
Bob:  It’s a nice party, isn’t it? 
Liza:  Lovely. How do you do? 
Bob:  How do you do? Glad to know you. 
Liza:  Glad to know you, too. 
 



3. Introduction 0thers 

 
รูปภาพ 1.5: การแนะน าให้รู้จักกัน 

ที่มา: ดวงนภา (2558) 
 
2.1 Formal Introduction 
I’d like to introduce you to Mr. Dacha. 
I’d like you to meet Miss Suporn. 
John, may / can / could I introduce you to Miss Sopa Sangdeun. 
Let me introduce you to Miss Sopa Sangdeun. 
I’m pleased to introduce Miss Sangdeun. 
Responding 
How do you do?   
Nice to meet you./ Glad to meet you./Pleased to meet you. 
Example 
Somporn: Let me introduce you to Mr. Peter, my General Manager, This is Miss Suda. 
Peter:   How do you do. Pleased to meet you. 
Suda:   How do you do. Pleased to meet you, too. 
Peter:   What do you do? 
Suda:   I’m a nurse. 

2.2 Informal Introduction 
Example 
Pen:  Hi, Peter. This is Laura, she’s my cousin.  Laura, this is Peter, my classmate. 
Peter:  Hi, Laura. Pleased to meet you. 
Laura:  Hi, Peter. Pleased to meet you, too. 
 



4. Leaving 
4.1. Saying goodbye after speaking 
4.2. Saying goodbye before travel  
4.3. Saying goodbye in telephone  
4.4. Saying goodbye after party  
4.5. Saying goodbye before go to bed  
 
4.1. Saying goodbye after speaking 
 

Useful expression  
Goodbye. Goodbye.  Bye. Bye. Take care. Yes, I will. 

 

 
รูปภาพ 1.6:การบอกลา 
ที่มา: ดวงนภา (2558) 

 
Useful expression  
See you. See you.  
See you later. Yes, see you. 
See you soon. Yes, see you. 
See you tomorrow. Yes, see you. 
See you next time. Yes, see you. 
See you next week. Yes, see you. 
Hope to see you soon. Yes, I hope so. 
Don’t forget to write. I won’t. Good bye. 
Don’t forget to call. I won’t. Good bye. 
Give my love to Tom. Yes, I will. 
 
 



Example 
Miss Suda:  See you later. 
Mr.Tom:  Yes, see you. 
Example 
Miss Cathy:  Give my regards to Mr. David. 
Miss Suda :  Yes, I will. 
Example 
Miss Carol: Hope to see you soon, bye. 
Mr. Dany:  Yes, I hope so. 
 
4.2. Saying goodbye before travel 
  

Useful expression  
Bye   Good bye   So long  See you  See you later 

After that you can say or asking others sentences as following:  
Have a nice day. / Have a nice trip. 
I wish you luck. / Have a good time. 
Have a nice weekend. / Have a safe journey back home. 
Responding 
You too. / Thank you, too. 
Example 
Miss Anna:  Take care and have a nice day, Bill. 
Mr. Bill:  Thank you, too. 
Responding 
You too. 
Thank you, too. 
Example 
Miss Anna:  Take care and have a nice day, Bill. 
Mr. Bill:  Thank you, too. 
Example 
Miss Aliz:  I wish you luck. 
Mr.Bob:  You too, Good bye. 
Example 
Miss Sue:  Have a nice trip. 
Mr. Jack:  Thank you, Bye. 
Miss Sue:  Bye. 
 
 
 



Example 
Miss Lauca:  Have a good time, Joe. 
Mr. Joe:  Thank you. Good bye. 
Miss Lauca:  Good bye. 
 
4.3. Saying goodbye in telephone  
I’m much obliged to you. 
Thank you for your assistance. 
Well, Thanks for the information. 
Thank you very much for your help. 
I’m very grateful for your assistance. 
Responding 
Not at all./ Don’t mention it. /You’re welcome.  
Saying goodbye 
Good bye. / Bye. 
I call you later. / Thanks for calling. 
Thank you, Good bye. 
I look forward to hearing from you. 
I look forward to seeing/meeting you. 
I’ll speak to you tomorrow/next week. 
Look forward to hearing from you again soon. 
Example 
Miss Cathy:  Well, Thanks for the information. 
Mr. Dan:  You’re welcome. Good bye. 
Miss Cathy:  Good bye. 
Example 
Miss Suda:  I’m much obliged to you. 
Mr.Tom:  Not at all. 
Miss Suda:  Good bye. 
 
4.4. Saying goodbye after party 
What a nice party! 
Thanks for the meal. 
Thank you for inviting me. 
Thank you for this lovely meal. 
Thank you so much for a lovely party. 
Responding 
That’s all right. 



You’re welcome. 
Thanks for coming. 
I’m glad you liked it. 
It’s nice of you to say so. 
Example 
Miss Suda:  I must be going. Thank you for this lovely meal. 
Mr.Tom:  You’re welcome. 
Miss Suda:  Good bye. 
Example 
Mr.Ken:  Thanks for the meal. 
MissSuda:  That’s all right. 
 
4.5. Saying goodbye before go to bed 
Sleep well. Good night. /Have a good dream. Good night. 
Responding 
Good night. 
Thank you, Good night. 
Example 
Miss Anna:  Sleep well. Good night. 
Mr. Bill:  Good night. 
Example 
Miss Sue:  Have a good dream. Good night. 
Mr. Jack:  Thank you, Good night. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Accepting Leaving 

 

Useful sentences Meaning 
Good bye. 
See you. 
Good night. 
See you later. 
See you again. 
See you around. 
Have a good time. 
See you next week. 
Have a nice weekend. 
I’ll see you after class. 
Take care and have a nice day. 
Give my best wishes to your sister. 
Good bye, Tom.  Say hello to your brother. 

ลาก่อน 
แล้วพบกัน 
ราตรีสวัสด์ิ 
แล้วเจอกัน 
แล้วพบกันใหม่ 
แล้วค่อยเจอกัน 
ขอให้มีความสุข 
แล้วเจอกันสัปดาห์หน้า 
สุขสันต์วันหยุด 
แล้วเจอกันหลังเลิกเรียน 
ดูแลสุขภาพและมีความสุขนะ 
ฝากความปรารถนาดีให้พี่สาวด้วยนะ 
ลาก่อนนะ ทอม ฝากสวัสดีพี่ชายด้วยนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercise 1 
Instruction: Choose the best answer. 
1. Thank you very much for all your help. 

a) See you  b) Don’t mention it.  c) It’s not worth it. d) Good bye. 
 

2. My name is Malee.  How are you? 
   a) How do you do? b) I’m fine, thank you.  c) All right.         d) I’m sorry. 
 
3. I’d like you to meet my friend, Somchai.   
   a) All right.  b) I’m pleased to meet you.  c) Hello.        d) Thank you. 
 
4. See you next time. 
   a) All right .  b) Really?          c) Yes, see you.    d) You will. 
 
5. A: Good night. 
    B: Yes, ....................................... 
    a)  Sleep well.     b)  Sleep it off.                  c) Sleep on it.         d) Sleep over. 
 
6. A: Good bye. Thank you for your meal. 
    B: .........................................   
    a) All the way.    b) All too soon.     c) All the best.        d) You’re welcome 
 
7. A: Hello. How are you doing? 
   B: ............................................... 
     a) I’m fine. And you? b) Thank you.   c) How are you too? d) I don’t know. 
 
8. A: Bye.  Gbood night. 
    B: ........................................... 
    a) Bye. Have a good day.    b) Good night.       c) Thank you. You, too.    d) Happy, too. 
 
9. A: Today is my birthday.  
    B: ............................................. 
    a) Congratulations.           b) Thanks a lot.      c) I wish you to be happy.     d) Good. 
 
10. Nice to know you. Where are you from? 
    a) I am from Korea.  b) I am a student. c) I am fine. d) I come from Thailand. 
 
 



Key of exercise 
 
1. b  2. b  3. b  4. c  5. a  6. d  7. a  8. b  9. c 10. a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานท่ี 1.1 
 

Skill: Writing and Speaking  
Instruction: Make sentences and write information by yourself following these topics. 
Then speak to your friends in front of classroom. 
 

1. Greeting your teacher and your friends 
2. Tell about your full name 
3. Tell about your nickname 
4. Tell about your age 
5. Tell about your address 
6. Tell about where you live  
7. Saying good bye  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานท่ี 1.2 
 

Skill: Reading   
Instruction: Read about the story and answer the questions.  

 

 
รูปภาพ 1.2: https://www.google.co.th/search? 

 
Questions 

1. What is the time in this dialog? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Where is Mr.Tom do? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Where is Doni do? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Where is Mr.Tom work in? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Where is Doni work in? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 



ใบงานท่ี 1.3 
 

Skill: Listening   
Instruction: Listening to the dialog between two people making introductions.  Write 
the missing words in the spaces. 
  
 Malee:   Hello.  My name is Malee Meechai.  
 Wichai:  ………………………… to meet you, Malee.  
   I’m Wichai Chaikla. 
 Malee:   Sorry, did you say Wichai Chaikla?  
   How ……………… you spell ……………………? 
 Wichai:  It’s W – I- C- H- A- I    C- H- A- I- K- L- A.  
 Malee:  …………… to meet you, Wichai.   
   Are you a ……………. of Suwit’s? 
 Wichai:  Yes, I am.  Do you know her? 
 Malee:  Yes, she is in my …………. Class.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานท่ี 1.4 
 

Skill: Self learning  
Instruction: Search the internet about dialog or article in greeting and introduction.  
Read and translate to your friends in front if the classroom. 
      
      For examples: 
 

 
 
 

รูปภาพ 1.2: https://www.google.co.th/search? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (หลังเรียน) 
                               ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัสวิชา 2000-1201   
 
 

Choose the best and mark (x) in your answer sheet. 
Complete the conversation. (1-4) 
Nick: Hello, Top. I’m glad to see you again. (1)……………………………… 
Top: I’m all right and you? 
Nick: (2) ………………………… I have a cold. 
Top:  That’s too bad. Take care of yourself. 
Nick:  Thanks. (3)…………………………    my girlfriend? Her name is Lek. 
  Lek, This is my friend, Top. 
Top:  It’s nice to meet you. 
Lek:  Nice to meet you too. 
Nick: Well, I’m afraid we must go now. We are going to Chiang Mai. 
Top:  Have a good time. (4)………………………………… 
Nick:  All right. See you.  
Lek:  Good bye. 
Top: Bye. 
 
1. a. I’m Nick.                                           b. My name’s Nick. 
 c. Nice to meet you.       d. How are you doing? 
 
2.  a. I’m fine.                                             b. I’m all right. 
 c. Not so well.         d. That’s too bad. 
 
3.  a. Is this                                                      b. Is she 
 c. May I introduce                                       d. I would like 
 
4.  a. Good luck.                                          b. See you soon. 
 c. Nice to meet you.                                     d. Thank you. 
 
5.  Niwat: How are you today, Wichai? 
 Wichai: …………………………….......... 
 a. How are you?                                      b. Thank you. 
 c. I’m Wichai.                                         d. I’m fine. Thanks. 
 
 



แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (หลังเรียน) 
                               ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัสวิชา 2000-1201   
 

 

6.  Nop:  Good morning Peter. How are you doing? 
 Peter:   ……………………………………………. 
 Nop:   I’m sorry to hear that. Take care. 
 a. Not so well. I have a cold.                    b. I’m fine. Thanks. 
 c. Not bad. And you?      d. What’s the matter? 
 
7. Greeting someone you’ve never met before, what would you say? 
 a. Hi! How are you?                                 b. How have you been? 
 c. Good morning. Pleased to meet you.     d. Nice to see you again. 
 
8. Greeting someone you often meet, what would you say? 
 a. Hi! How are you?                                 b. Good morning.  Nice to meet you. 
 c. Nice to meet you.                                  d. Pleased to meet you too. 

9.  A: What do you do? 
 B:  ………………………………. . 
 a. I’m okay.                                              b. I’m a carpenter. 
 c. I like it.                                                  d. I’m fine, thanks. 
 
10. A:  What……..your favorite sport? 
 B:  I like football. 
 a. is            b. are 
 c. do           d. Does 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (หลังเรียน) 
                               ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 รหัสวิชา 2000 - 1201   
 
1. d  2. c  3. c  4. b  5. d  6. a  7. c  8. a  9. b 10. a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1. แบบประเมินทักษะการพูด 
แบบบันทึกการประเมินการพูด 

 

 

     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน 

     (................................................................) 
     วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ................. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน 

    (................................................................) 

     วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ................. 

 

 
เลขที ่

                              
ประเด็น/คะแนน 

 
  ชื่อ - สกุล 

ความถูกต้อง 
ความ

คล่องแคล่ว 

การแสดงท่าทาง/ 
น้ าเสียงประกอบการ

พูด 

รวม
คะแนน 

5 5 5 15 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8       
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      



 
เกณฑ์การให้คะแนนการพูด 

 
            ระดับ

คะแนน 
 
  ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 
รวม 

5 4 3 2 
 
1 

ความถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 

1. ออกเสียง 
ค าศัพท์/
ประโยคได้ 
ถูกต้องตาม
หลักการ  
2. ออกเสียง
เน้นหนักค า/
ประโยคอย่าง
สมบูรณ ์

1.ออกเสียง 
ค าศัพท์/
ประโยคได้
ถูกต้องตาม
หลักการ 
2.ออกเสียงมี
เสียงเน้น 
หนักค า/
ประโยคเป็น
ส่วนใหญ่ 

1.ออกเสียง 
ค าศัพท์
ประโยคได้ 
ถูกต้องเป็น
ส่วน ใหญ่ 2. 
ออกเสียง
เน้นหนักเป็น
บางค า 
 

1.ออกเสียง 
ค าศัพท์
ประโยคได้
เป็นบางค า 
2.ไม่มีการ
เน้นหนักของ
ค า 
 

1.ออกเสียง
ค า/ประโยค
ผิดหลักการ
ออกเสียงท า
ให้สื่อสาร
ไม่ได้ 
 

 

ความคล่องแคล่ว พูดต่อเน่ืองไม่
ติด ขัดพูดชัด 
เจนท าให้
สื่อสารได้ 

พูดต่อเน่ือง
ติดขัดเล็ก 
น้อยและ
สื่อสารได้ 

พูดตะกุก ตะ
กักบ้าง แต่ยัง
พอสื่อสารได้ 

พูดเป็นค าๆ
หยุดเป็น
ช่วงๆเพ่ือท า
ให้สื่อ สารได้
ไม่ 
ชัดเจน 

พูดได้บางค า 
ท าให้สื่อ 
ความหมาย 
ไม่ได้  

การแสดงท่าทาง/ 
น้ าเสียงประกอบ 
การพูด 

แสดงท่าทาง 
และพูดด้วย
น้ าเสียง
เหมาะสมกับ
บทบรรยาย 

พูดได้ดีมี
น้ าเสียงกับ
บทบรรยาย 
มีท่าทาง 
ประกอบ
บางครัง้ 

พูดได้ดีกับ
บทบรรยาย 
แต่ไม่มี
ท่าทาง 
ประกอบ 

พูดเหมือน
อ่านไม่เป็น
ธรรมชาติขาด
ความน่าสนใจ 

พูดได้น้อย
มาก ไม่มี
ท่าทาง ไม่
มั่นใจ  

รวม  

 



 
2. แบบประเมินทักษะการฟัง 
แบบบันทึกการประเมินการฟัง 

 

 
เลขที ่

                ประเด็น/
คะแนน 

 

ชื่อ - สกุล 

ความเข้าใจ 
การจับใจความ 

ส าคัญ 

การรู้
ความหมาย 

ค าศัพท ์

ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง 

รวม 
คะแนน 

5 5 5 5 20 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       

 

 

    ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน 

    (................................................................) 
     วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ................. 

 



 
เกณฑ์การให้คะแนนการฟัง 

 

           
ระดับ              

คะแนน 
 
  ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 
รวม 

5 4 3 2 

 
1 

ความเข้าใจ 
 

ตอบค าถามท่ีฟัง
ได้ทั้งหมด 

ตอบค าถามท่ีฟัง
ได้ประมาณ 80 
% 

ตอบค าถามท่ีฟังได้
ประมาณ  60 % 

ตอบค าถามท่ีฟัง
ได้ประมาณ 40 
% 

ตอบค าถามที่ฟังได้
ต่ ากว่า  
40 %  

การจับใจความ
ส าคัญ 

จั บ ใ จค วามส า 
คัญของเน้ือ หา
ได้ทั้งหมด 

จับใจความส า คัญ
ข อ ง เ น้ื อ ห า
ประมาณ 80 % 

จับใจความส า คัญ
ของเน้ือหาได้
ประมาณ  60 % 

จับใจความส า 
คัญของเน้ือหา
ประมาณ40 % 

จับใจความส าคัญ
ของเน้ือหาได้ต่ ากว่า 
40 %  

การรู้
ความหมาย 

ค าศัพท ์

รู้ความหมาย 
ค าศัพท์ทั้งหมด 
 

รู้ความหมาย 
ค าศัพท์โดย 
ส่วนใหญ่และ 
ชัดเจน 

รู้ความหมาย 
ค าศัพท์เป็นส่วน
ใหญ่ แต่ไม่ชัดเจน 

รู้ความหมาย 
ค าศัพท์เล็ก น้อย
และไม่ชัดเจน 

ไม่รู้ความหมายของ
ค าศัพท์และเดา
ความหมายแบบสุ่ม
ไม่ชัดเจน 

 

การปฏิบัติตาม
ค าสั่ง 

ปฏิบัติตามค าสั่ง
ได้ถูก ต้องและ
คล่องแคล่ว 

ปฏิบัติตามค า สั่ง
ได้ถูกต้องแต่
ค่อนข้างช้า 

ปฏิบัติตามค า สั่ง
ได้บ้างและค่อนข้าง
ช้า 

ปฏิบัติตามค าสั่ง
ไม่ค่อยถูกต้อง
และค่อนข้างช้า 

ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ได้ถูกต้องน้อยมาก  

รวม  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



3. ทักษะการอ่าน 
แบบบันทึกการประเมินการอ่าน 

 

 
เลขที ่

                ประเด็น/คะแนน 
 

ชื่อ - สกุล 

ความเข้าใจ 
การจับใจความ 

ส าคัญ 
การรู้ความหมาย รวมคะแนน 

5 5 5 15 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      

     

     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน 

    (................................................................) 
     วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ................. 

 
 



เกณฑ์การให้คะแนนการอ่าน 
 

          ระดับ 

คะแนน 
 
  ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 
รวม 

5 4 3 2 
 
1 

ความเข้าใจ 
 
 

ตอบค าถาม 
เรื่องที่อ่าน ได้
ทั้งหมด 

ตอบค าถาม 
เรื่องที่อ่านได้
ประมาณ 80% 

ตอบค าถาม 
เรื่องที่อ่านได้
ประมาณ 60% 

ตอบค าถาม 
เรื่องที่อ่านได้
ประมาณ 40% 

ตอบค าถาม 
เรื่องที่อ่านได้
น้อยมาก  

การจับใจความ
ส าคัญ 

จับใจความ 
ส าคัญของ 
เน้ือหาได้ 
ทั้งหมด 

จับใจความส าคัญ
ข อ ง เ น้ื อ ห า ไ ด้
ประมาณ 80% 

จับใจความส าคัญ
ข อ ง เ น้ื อ ห า ไ ด้
ประมาณ 60% 

จับใจความส าคัญของ
เ น้ือหาไ ด้ประมาณ 
40% 

จับใจความส าคัญ
ของเน้ือ หาได้
เล็กน้อย  

การรู้
ความหมาย 

ค าศัพท์ 

สามารถเดา
ความ หมาย
ค าศัพท์จาก
บริบทได้ 
ทั้งหมด 

สามารถเดาความ 
หมายค าศัพท์จาก
บริบทได้ประมาณ 
80% 

สามารถเดาความ 
หมายค าศัพท์จาก
บริบทได้ประมาณ 
60% 

สามารถเดาความ 
หมายค าศัพท์จาก
บริบทได้ประมาณ 
40% 

ไมส่ามารถเดา
ความหมาย
ค าศัพท์จาก
บริบทได้ 

 
 
 

รวม 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



4. ทักษะการเขียน 
แบบบันทึกการประเมินการเขียน 

 

 
เลขที ่

                                          
ประเด็น/คะแนน 

 

ชื่อ - สกุล 

การใช้ภาษา เน้ือหา รวมคะแนน 

12 8 20 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     

     

     ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน 

    (................................................................) 
     วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ................. 
 

 
 

 



เกณฑ์การให้คะแนนการเขียน 
 

          ระดับ
คะแนน 

 
  ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

คะแนน 
รวม 

5 4 3 2 1 

การใช้ภาษา 
 
 

1.เขียนค าศัพท์ได้
ถูกต้อง 
2. เลือกใช้ค าศัพทต์รง
กับเน้ือหาประโยค
ถูกต้อง 
3. มีเครื่องหมาย 
วรรคตอนที่ถูกต้อง 

1.เขียนค าศัพท์ได้ 
2. เลือกใช้ค าศัพท์
ตรงกับเน้ือหา
ประโยค 
3. มเีครื่องหมาย 
วรรคตอน 

1. สะกดค าผิดมาก 
แต่พอเดา
ความหมายได้ 

2 รูปประโยค
ผิดพลาด 
3. เครื่องหมาย 
วรรคตอนไม่ครบแต่
ถูกต้อง 

1. สะกดค าผิดมาก 
เดาความ หมายได้
เป็นบางค า 

2 รูปประโยค
ผิดพลาด 
3. เครื่องหมาย 
วรรคตอนไม่ครบ
และไม่ถูกต้อง 

1. สะกดค าผิด
มาก ไม่สามารถ
เดาความหมายได้
เป็นบางค า 

2 รูปประโยค
ผิดพลาด 
3. ไม่มเีครื่อง 
หมายวรรคตอน 

 

เน้ือหา รายละ เอียดเ น้ือหา 
ตรงตามที่ก าหนด 

ร ายล ะ เอี ย ดขอ ง
เน้ือหามากแต่ยังไม่
ครอบคลุม 
ทั้งหมด 

ร ายล ะ เอี ย ดขอ ง 
เน้ือหาพอใช้ได้แต่ยัง
ไม่ครอบคลุม 

รายละ เอี ยดของ 
เน้ือหาน้อย แต่พอ
เข้าใจในบริบท 

รายละเอียดของ
เน้ือหาน้อยมาก  

รวม 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ภาระงาน / ช้ินงาน 
แบบบันทึกการประเมินคุณภาพชิ้นงาน / ภาระงาน 

 

 
เลขที ่

                                          
ประเด็น/คะแนน 

 

       ชื่อ - สกุล 

ความสมบูรณ์ 
ของชิ้นงาน 

ความคิดสร้างสรรค์ รวมคะแนน 

5 5 10 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

                                           

                        ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน 

                                                        (................................................................) 

                                                 วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ................. 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพชิ้นงาน / ภาระงาน 
 

            ระดับ
คะแนน 

 
  ประเด็น 
การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 
รวม 

5 4 3 2 1 

ความสมบูรณ์ของ
ชิ้นงาน 

 
 

รายละเอียด
ครอบคลุมตาม
ค าสั่งทั้งหมด 

รายละเอียด
ครอบคลุมตาม
ค าสั่งเป็นส่วน
ใหญ ่

รายละเอียด
ครอบคลุมตาม
ค าสั่งแต่ยังไม่
ถูกต้องทั้งหมด  

รายละเอียดไม่
ครอบคลุมตาม
ค าสั่ง  

รายละเอียด
ไม่ครอบ 
คลุมตาม
ค าสั่งและไม่
ถูกต้อง 

 

ความคิดสร้างสรรค ์ ป ร ะ ยุ ก ต์
ชิ้ น ง า น ใ ห้ มี
ค ว า ม แ ป ล ก
ใ ห ม่ แ ล ะ
สวยงาม 
 

มีการประยุกต์
ชิ้นงานให้มีความ
แปลกใหม่แต่ยัง
คล้ายกับ 
ตัวอย่าง 

เป็นชิ้นงาน 
ที่ ป รั บ ป รุ ง
ดั ด แ ป ล ง
เล็ ก น้อยจ าก
ตัวอย่าง 

เป็นชิ้นงานที ่
เหมือนกับ 
ตัวอย่างต่มีการ
ประยุกต์และมี
ค ว า ม แ ป ล ก
ใหม่เล็กน้อย 

เป็นชิ้นงานที่
เหมือนตัว 
อย่าง  

รวม 
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