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เลมท่ี 1 
Greeting, Parting and Introduction 

(การทกัทาย การกลาวอําลา และการแนะนําตัว) 



 

 

 

แบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเลมนี้ ใชประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีเนื้อหาความรูที่
สอดคลองกับสาระ และมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งมุงเนนการฝกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยจัด
กิจกรรมในรูปแบบที่นักเรียนสามารถใชศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง และยังสามารถ
ฝกฝนทักษะไดซ้ําๆ เพื่อเปนการเพิ่มระดับความสามารถ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ผสมผสานกับทักษะภาษาที่เก่ียวของอันเปนพื้นฐานสําคัญของนักเรียนในการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น 

แบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเลมนี้ จะชวยใหครูผูสอนสามารถ          
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของตนเอง            
ซึ่งการเสริมสรางประสบการณการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะนั้น จะชวยใหนักเรียน
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกวานั้นยังเกิดทักษะ
ทางภาษาที่คงทนและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง 

ผูจัดทําของขอบคุณทานผูอํานวยการโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ใหความสนับสนุนในการจัดทําแบบฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเลมนี้ตลอดมา และผูจัดทํามุงหวังเปนอยางยิ่งวา แบบฝก
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเลมนี้ จะเปนประโยชนตอนักเรียน ครู และผูสนใจ 
ไดเปนอยางดียิ่ง  
 
 
 

กิตติวัฒน  อาจญาจารย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
แบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเลมนี้ ใชประกอบการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนในรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีจุดประสงคเพื่อมุงเนน
การฝกเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนเปนประการสําคัญ ซึ่งเนื้อหา
ความรูที่นําเสนอเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตประจําวัน และสอดคลองตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยไดจัดทําแบบฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จํานวน 7 เลม ดังนี ้

เลมที่ 1  Greeting, Parting and Introduction  
   (การทักทาย การกลาวอําลา และการแนะนําตัว) 

เลมที่ 2  Gratitude and Apology 
   (การกลาวขอบคุณ และการกลาวขอโทษ) 

เลมที่ 3  Asking and offering Help 
   (การถามและการเสนอใหความชวยเหลือ) 

เลมที่ 4  Asking and Giving Direction 
   (การถามและการบอกเสนทาง) 

เลมที่ 5  Asking for giving and refusing permission 
   (การขออนญุาต การปฏิเสธ และการตอบรับ) 

เลมที่ 6  Shopping 
   (การซื้อของ) 

เลมที่ 7  Asking and Answering about health 
   (การถามและตอบคําถามเก่ียวกับสุขภาพ) 

ในเลมประกอบดวยคําชี้แจง คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะสําหรับครู 
คําแนะนําการใชแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
จุดประสงคการเรียนรูแบบทดสอบกอนเรียน แบบฝกทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน    
เฉลยแบบทดสอบและแบบฝกทักษะ และบรรณานุกรม ทั้งนี้เพื่อใหผูที่สนใจใชศึกษา
และคนควาเพ่ิมเติมได 
 

 
 



 

 

 

 
1. ศึกษา และทําความเขาใจในเนื้อหาความรู แบบฝก วิธีการใชแบบฝกทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในคูมือการใชโดยละเอียด  
2. ใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบการจดัการเรียนการ

สอน วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 

3. จัดการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเอง โดยการใชแบบฝก
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

4. ชี้แจงใหนักเรียนอานคําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการที่กําหนด  

5. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน โดยทําลงในกระดาษคําตอบที่เตรียม
ให แลวตรวจคําตอบจากเฉลย  

6. พิจารณา ใหคําปรึกษา แนะนําตามความเหมาะสม แตละแบบฝกที่มี
เนื้อหาความยาก-งาย แตกตางกัน  

7. ทําแบบทดสอบหลังเรียน และเรียนรูทักษะที่เกี่ยวของอยางสอดคลองกัน 
8. ทบทวนความรูหลังเรียน หลังจากที่นักเรียนเรียนจบเลมแลว 
9. สงเสริมใหศึกษาเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด ใหกําลังใจในการฝกทักษะและ

เนนเรื่องความซื่อสัตยตอตนเองในการทําแบบฝกทักษะและแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่นาฟงและนาอานจากสื่อประเภท
ตางๆ และแสดงความคิดเห็น อยางมีเหตุผล 

1.  ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายที่ฟงและอาน       
(ต 1.1 ม.2/1) 

2.  อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตองตาม
หลักการอาน (ต 1.1 ม.2/2) 

3.  เลือก/ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญรายละเอียดสนับสนุน และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและ
ยกตัวอยางประกอบ (ต 1.1 ม.2/3) 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 

1.  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องตางใกลตัวสถานการณ 
ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคมและสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม         
(ต 1.2 ม.2/1) 

2.  ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายอยางเหมาะสม (ต 1.2 
ม.2/2) 

3.  พูดและเขียนแสดงความตองการนําเสนอและใหความชวยเหลือใน
สถานการณการใหความชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือใน
สถานการณตางๆ อยางเหมาะสม (ต 1.2 ม.2/3) 

 
 



 

 

 

 
 

1.  นักเรียนสามารถสนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับการทักทาย           
การกลาวลา การแนะนําตัว การกลาวขอบคุณ การกลาวขอโทษ การขอความ
ชวยเหลือ การเสนอใหความชวยเหลือ และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม 

2.  นักเรียนสามารถเลือกและใชคําเกี่ยวกับการทักทาย การกลาวลา           
การแนะนําตัว การกลาวขอบคุณ การกลาวขอโทษ การขอความชวยเหลือ        
และการเสนอใหความชวยเหลืออยางคลองแคลว 

3.  นักเรียนสามารถพูดและเขียนแสดงความตองการเสนอ ตอบรับ         
และปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณที่กําหนดไดอยางเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
แบบทดสอบกอนเรียน 1 
ใบความรู เรื่อง Greeting, Parting and Introduction                                        

(การทักทาย การกลาวอําลา และการแนะนําตัว) 4 
แบบฝกทักษะที่ 1 16 
แบบฝกทักษะที่ 2 17 
แบบฝกทักษะที่ 3 18 
แบบฝกทักษะที่ 4 19 
แบบฝกทักษะที่ 5 20 
แบบฝกทักษะที่ 6 21 
แบบทดสอบหลังเรียน 22 
ภาคผนวก 25 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรยีน 26 
เฉลยแบบฝกทักษะที่ 1 27 
เฉลยแบบฝกทักษะที่ 2 27 
เฉลยแบบฝกทักษะที่ 3 27 
เฉลยแบบฝกทักษะที่ 4 27 
เฉลยแบบฝกทักษะที่ 5 28 
เฉลยแบบฝกทักษะที่ 6 28 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 29 

บรรณานุกรม 30 
 
 


