
รายละเอียดคำอธิบายรายวชิา 
พต32006 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว จำนวน 2 หน่วยกติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดบั 

มีความร ู ้  ความเข ้าใจ ท ักษะและเจตคต ิเก ี ่ยวก ับ ภาษาท่าทาง การฟัง พ ูด อ ่าน เข ียน  
ภาษาต่างประเทศ ด้วยประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพของตน ถูกต้อง  ตามหลัก
ภาษาวัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา 

ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน 
(ชั่วโมง) 

๑ คำศัพท์ (Vocabulary) บ อ ก แ ล ะ
อธิบายคำศัพท์
แ ล ะ
ความหมาย 

คำศัพท์ สำนวน ภาษาท่ีใช้ในการอธิบาย
ข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยว 

๕ 

๒ ประโยค (Sentence) บ อ ก แ ล ะ
อธิบายประโยค
แ ล ะ
ความหมาย 

ประโยค ภาษาที่ใช้ในการอธิบายข้อมูล
สำหรับการท่องเที่ยว 

๑๕ 

๓ บทสนทนา (Dialogue) โ ต ้ ต อ บ ก า ร
ส น ท น า ที่
เกี ่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม 

บทสนทนาที ่ ใช ้ในการอธ ิบายข ้อมูล
สำหรับการท่องเที่ยว 

๑๕ 

๔ ห น ้ า ท ี ่ ท า ง ภ า ษ า 
(Function) 

บ อ ก อ ธ ิ บ า ย
และ เล ื อก ใช้
ร ูปแบบการใช้
งานที่เหมาะสม
กับสถานการณ ์

หน้าที่ทางภาษา (Function) เช่น 
การทักทาย (Greeting) - การกล่าว
ลา (Good bye) -การขอบคุณ (Thank 
you) 
การแนะนำตัวเอง (Introducing) 
การขอร้อง (Request) 
การขอและให ้คำแนะนำปร ึกษา 
(Asking and Giving Advice ) 
ก า ร ถ า ม ท ิ ศ ท า ง  ( Asking for 
Direction) 
การเจรจาต ่อรอง -การบรรยาย
ลักษณะสิ่งของ (Describing things) 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Currency 
rate และอ่ืนๆ) 

๒๕ 

 
  



ที ่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา จำนวน 
(ชั่วโมง) 

๕ สัญลักษณ์ (Sign) อ่าน บอกและ
อธิบายนำไปใช้
ในสถานการณ์

จริง 

การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ แผนผัง 
กราฟ แผนภูมิ ตาราง อักษรย่อ โดยใช้ 
Comparison of adjectives/ 
Adverbs/ Contrast: but, although, 
however, in spite of.../ Logical 
connectives เช่น caused by/ 
followed by/ consist of etc. 

5 

๖ มารยาททาง สังคมและ 
วัฒนธรรม ของเจ้าของ 
ภาษา (Social Manner 
and Culture) 

เลือกใช้ภาษา 
น้ำเสียง และ
กิริยาท่าทาง 
เหมาะสมกับ
บุคคล และ
โอกาสตาม 
มารยาทสังคม
และ วัฒนธรรม 

การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยา 
ท่าทางใน การสนทนาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา เช่น 
การขอบคุณ ขอโทษ การ ชมเชย การใช้
สีหน้าท่าทางประกอบการพูด ขณะ
แนะนําตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ 
การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ การ
กล่าวอวย พร การแสดงอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธ 

๑๕ 

 
  



การวเิคราะหก์ารจดัการเรยีนรู้ 
รายวิชาวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 

ครัง้
ที ่

ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
การวเิคราะหเ์นือ้หา จำนวน

ชัว่โมง ง่าย ปานกลาง ยาก 
๑ บอกและอธิบายคำศัพท์และ

ความหมาย 
คำศัพท์ สำนวน ภาษาท่ีใช้ในการ
อธิบายข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยว 

✓   ๕ 

๒ บอกและอธิบายประโยคและ
ความหมาย 

ประโยค ภาษาท่ีใช้ในการอธิบายข้อมูล
สำหรับการท่องเที่ยว 

 ✓  ๑๕ 

๓ โต้ตอบการสนทนาที่เก่ียวข้อง
อย่างเหมาะสม 

บทสนทนาที่ใช้ในการอธิบายข้อมูล
สำหรับการท่องเที่ยว 

  ✓ ๑๕ 

๔ บอกอธิบายและเลือกใช้รูปแบบ
การใช้งานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

หน้าที่ทางภาษา (Function) เช่น 

การทักทาย (Greeting) - การกล่าว
ลา (Good bye) -การขอบคุณ (Thank 
you) 

การแนะนำตัวเอง (Introducing) 

การขอร้อง (Request) 

การขอและให้คำแนะนำปรึกษา 
(Asking and Giving Advice ) 

ก า ร ถ า ม ท ิ ศ ท า ง  ( Asking for 
Direction) 

การเจรจาต่อรอง -การบรรยาย
ลักษณะสิ่งของ (Describing things) 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
(Currency rate และอ่ืนๆ) 

  ✓ ๒๕ 

๕ อ่าน บอกและอธิบายนำไปใช้ใน
สถานการณ์จริง 

การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์
ก ับส ื ่อท ี ่ ไม ่ใช ่ความเร ียง เช ่น ภาพ 
แผนผัง กราฟ แผนภูมิ ตาราง อักษรย่อ 
โดยใช ้  Comparison of adjectives/ 
Adverbs/ Contrast: but, although, 
however, in spite of.../ Logical 
connectives เ ช ่ น  caused by/ 
followed by/ consist of etc. 

✓   ๕ 



ครัง้
ที ่

ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
การวเิคราะหเ์นือ้หา จำนวน

ชัว่โมง ง่าย ปานกลาง ยาก 
๖ เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และ

กิริยาท่าทาง เหมาะสมกับบุคคล 
และโอกาสตาม มารยาทสังคม
และ วัฒนธรรม 

การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยา 
ท่าทางใน การสนทนาตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา 
เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การ ชมเชย 
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด 
ขณะแนะนําตนเอง การสัมผัสมือ การ
โบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่
ชอบ การกล่าวอวย พร การแสดง
อาการตอบรับหรือปฏิเสธ 

 ✓  ๑๕ 

 
  



ใบความรู ้

ถ้ามีใครสักคนเดินเข้ามาถามเราว่า “คุณชื่ออะไร“ เราจะรู้สึกยังไง มันก็แปลกๆ ดังนั้นตามธรรมเนียม
แล้ว สิ่งแรกที่เราต้องทำ คือ การทักทายภาษาอังกฤษก็คล้ายกับไทย คือ จะทักทายกันก่อน แล้วแนะนำตัวเรา
ก่อน แล้วคู่สนทนาก็จะแนะนำชื่อของเขาเองเหมือนกัน 

บทสนทนาคำทักทายภาษาอังกฤษ 

A : Hello, my name is Sam. 

( เฮ็ลโล มายเนม อิส แซม ) สวัสดี ชื่อของผม คือ แซม (ผมชื่อแซม) 

B : Hey, I’m Jane. 

( เฮ้ ไอม เจน ) หวัดดี ฉัน คือ เจน (ฉันชื่อเจน) 

A : Nice to meet you. 

( ไนซ ทุ มีท ยู ) ยินดี ที่ได้ พบ คุณ (ยินดีที่ได้รู้จัก) 

B : Nice to meet you, too. 

( ไนซ ทุ มีท ยู ทู ) ยินดี ที่ได้ พบ คุณ เช่นกัน (ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน) 
 

ค ำศัพทท์ีใ่ชใ้นกำรทักทำย 

 
  



 
 

การต้อนรับ ทักทาย นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศัพท์ สํานวน ประโยคที่ใช้ใน
การทักทาย ดังนี้ 

1. การกล่าวต้อนรับ ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวต้อนรับโดยการกล่าวว่า Welcome to .....(ชื่อสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวมาเยือน) เช่น ยินดีต้อนรับสู่ ............ 

ตัวอย่าง : Welcome to Lampang. ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดลำปาง  

Welcome to Mueang Lampang. ยินดีต้อนรับสู่อำเภอเมืองลำปาง  

2. การทักทาย การแนะนำตนเองและบุคคลอ่ืน (Greeting and introduce oneself and others ) 

2.1 Greeting (การทักทาย) 

2.1.1 Informal greetings ( การทักทายอย่างไม่เป็นทางการ ) 

 

 



Example 

A : Hi, Gordon. How are you? 

B : Hi, Frank. Fine, thanks and you? 

A : Good. Thanks. 

Example 

Tom : Good morning Mr.Thomson. How are you?  

(กุด ม๊อนิง มิสเตอะ ธอมสัน ฮาว อ๊า ยู ) อรุณสวัสดิ์ คุณทอมสัน คุณเป็นอย่างไรบ้าง  

Mr. Thomson : I’m very well, thank you. How are you.? 

( ไอม เว๊ริ เว็ล แธ็งคิว ฮาว อา ยู ) ผม สบายดี ขอบคุณ คุณ เป็น อย่างไร บ้าง  

Tom : I’m very well, thank you.  

(ไอม เว๊ริ เว็ล แธ็งคิว) ผม สบายดี ขอบคุณ 

Mr. Thomson : How may I help you, Tom?  

(ฮาว เม ไอ เฮ็ลพ ยู ทอม ) มีอะไร ให้ ผม ช่วย คุณ ไหม ทอม  

2.1.2 Formal greeting (การทักทายอย่างเป็นทางการ) 

 
 



Example 

A : Good morning Miss Susan. How do you do ? 

B : Good morning Mr.John. How do you do ? 

คำอธิบาย : 

Hello แปลว่า สวัสดี ใช้ทักทายกับคนทั่วๆ ไปที่เราไม่รู้จักมักคุ้น ไม่ควรใช้คำว่า Hi หวัดดี 

Nice to meet you แปลว่า ดีที่ได้พบคุณ แต่เนื่องจากเป็นสำนวน จึงแปลว่า ยินดีที่ได้รู้จัก  

I’m ไอม ย่อมาจาก I am (ไอ แอม) ผม/ฉัน คือ I อ่านว่า อาย แต่เวลาพูดจริง จะเร็วจนได้ยินว่า ไอ  

I’m Ted. แปลว่า ผมคือเท็ด แต่เนื่องจากใช้ในการแนะนำตัว จึงแปลว่า ผมชื่อ เท็ด ใช้ในการ แนะนำตัวทั่วไป  

หรือจะใช้คำว่า My name is Ted. (กระผมชื่อเท็ด) ก็ได้ซึ่งฟังดูแล้วเป็นทางการมากขึ้น  

คำทักทายภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ 

คำทักทายแบบไม่กำหนดช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้มีดังนี้ 

Hello! เฮ็ลโล แปลว่า สวัสดี เป็นคำทักทายสุภาพทั่วไป ใช้ได้กับทุกคนทุกวัย 

Hi! ฮ๊าย แปลว่า หวัดดี เป็นคำทักทายที่ใช้กับคนที่เราสนิทสนมคุ้นเคย เช่น เพ่ือน พ่อแม่ พี่น้องในครอบครัว 

Hey! เฮ้ แปลว่า หวัดดี เป็นคำทักทายคล้ายกับ hi 

การทักทายจะนำคำเหล่านี้ขึ้นต้น แล้วจะต่อด้วยชื่อบุคคลที่เรารู้จักก็ได้ เช่น 

Hello. How are you? เฮ็ลโล ฮาว อายู (สวัสดี สบายดีไหม) 

I’m OK. Thanks. ไอม โอเค (สบายดี ขอบคุณ) 

Hi, Jenny. What’s up? ฮ๊าย เจ็นนิ ว็อทซ อัพ (หวัดดีเจนนี่ เป็นไงบ้าง) 

Not much. How about you. (น็อท มัช ฮาว อะเบ๊ายู) ก็สบายดี แล้วเธอล่ะ 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/dei.ac.th/bf32006lp/1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%9A/1-1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%9A-%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7#h.p_BYX6dp71_Et8
https://sites.google.com/dei.ac.th/bf32006lp/1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%9A/1-1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%9A-%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7#h.p_BYX6dp71_Et8


คำทักทายภาษาอังกฤษแบบกำหนดตามช่วงเวลา 

คำว่าช่วงเวลา คือ เวลาเช้า บ่าย และเย็น คำทักทายตามช่วงเวลาถือว่าเป็นการทักทายที่สุภาพ และเป็น
ทางการ มี 3 คำที่ใช้ทักทายกันตามช่วงเวลาคือ 

Good morning. ( กุดม๊อนิง ) (สวัสดีตอนเช้า – ตั้งแต่ตื่นนอนถึงเที่ยง) 

Good afternoon. ( กุด อ๊าฟเทอะ นูน ) (สวัสดีตอนบ่าย – หลังเที่ยงไปจนถึงเย็น) 

Good evening. (กุด อ๊ีฝนิง) (สวัสดีตอนเย็น – ค่ำๆจนถึงดึก) 

ส่วนคำว่า Good night ( กุดไน๊ท ) ไม่ได้แปลว่า สวัสดีตอนกลางคืน คำนี้แปลว่า ราตรีสวัสดิ์ คำว่า สวัสดีตอน
กลางคืน ก็คือ  

Good evening  

***คำทักทายทั้งสามคำนี้ จะตามด้วยชื่อคนก็ได้ ปกติการทักทายแบบสุภาพเป็นทางการ ถ้าเราจะใช้คำเหล่านี้
นำหน้านามสกุล ไม่ใช่ชื่อนะครับ คำต่อไปนี้แปลว่า “คุณ” 

Mr. ( มิ๊สเตอะ) ใช้กับผู้ชาย 

Mrs. ( มิสสิส ) ใช้กับหญิงที่แต่งงานแล้ว 

Miss. ( มิส ) ใช้กับหญิงที่โสต 

Ms. ( มิส ) ใช้กับหญิงที่เราไม่แน่ใจว่าโสดหรือแต่งแล้ว 

หรือ ใช้คำแทนชื่อเหล่านี้แทนเพ่ือแสดงความสุภาพก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทักทายแขกในโรงแรม หรือ
ภัตตาคาร ร้านอาหารที่ค่อนข้างหรูหรา 

ข้อควรจำ*** 

1.Good morning is used from 05.00 a.m.- 12.00 (noon)  

สวัสดีตอนเช้าใช้ตั้งแต่เวลา 05.00 น.-12.00 น.  

2.Good afternoon is used from 1.00 - 04.00 p.m.  

สวัสดีตอนบ่ายใช้ตั้งแต่ 13.00 น.– 16.00 น. 

3. Good evening is used from 5 p.m. onwards (or afterwards)  

สวัสดีตอนเย็นใช้ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป 

4. Good night is only used for saying goodbye, never for saying Hello.  

ราตรีสวัสดิ์ใช้เฉพาะในการกล่าวอำลา ไม่ใช้ในการกล่าวทักทาย 



2.2 Introducing oneself and others (การแนะนำตนเองและบุคคลอ่ืน) 

 

Example 1.  

A : Hello. I’m Morris Kelly. 

ฺB : I’m Clare Taylor. Glad to meet you. 

A : I’m glad to meet you, too. 

Example 2.  

A : Let me introduce myself. I’m Sally Roger. 

B : How are you Miss Roger. I’m Mark Jacob. It’s pleasure to meet you. 

A : Nice to meet you too. 

Example 3.  

A : Uncle Tom. May I introduce David. David is an accountant at the bank. 

B : How do you do? I’m glad to meet you. 

A : How do you do? I’m glad to meet you, too. 

 



Language Use 

1. คำถามท่ีควรถามหลังจากที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักแล้ว ได้แก่ 

* Where are you from? 

* What do you do? 

* What is your job? 

2. การแนะนำให้บุคคลรู้จักกัน ควรบอกชื่อ อาชีพ หรือประเทศ/บริษัทที่มาจาก ได้แก่ 

* This is Susan. She’s from Australia. 

* This is Mr. Steve. He’s a famous journalist from the Bangkok Post. 

3. เมื่อได้รับการแนะนำให้รู้จักบุคคลใดๆ ควรกล่าวแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก ดังนี้ 

* It’s nice to meet you. 

* It’s nice meeting you. 

* I’m very pleased to meet you. 

* I’m very pleased to have met you. 

* I’m very pleased to have the opportunity of meeting you. 

4. เมื่อต้องการให้บุคคลที่เพ่ิงรู้จักหลังการแนะนำ เรียกชื่อของตนเองให้ถูกต้อง ให้ใช้สำนวน ดังนี้ 

* My name is Robert Jansen. 

* You can call me Bob. 

* Please call me Bob. 



 

  



แบบทดสอบ 
แบบทดสอบวิชา พต32006 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 

1) Why …Tom put on his coat? 
a. do 
b. has 
c. have 
d. does 

2) ข้อใดคือความหมายของ Can I help you ? 
a.มีอะไรให้ผมช่วย 
b. เธอชื่ออะไรเหรอ 
c.คุณกำลังทำอะไร 
d.คุณมีความสุขดีมาก  

3) Good มีความหมายตรงกับข้อใด 
a. Bad 
b. Sad 
c. Well 
d. sick 

4) Waitress : Here is the menu ... take your time. 
Customer : Thank you. 
a. Please 
b.  don’t 
c. I will 
d. could 

5) Could you give me the ….about your bag? 
a.  Was 
b. Ways 
c. Things 
d. details  

6) The sun ….. in the east. 
a. Set 
b. Rise 
c. Sets 
d.  ises 

  



    
7) Judy : I have to go back home now. Goodbye. 

Jane : …………………………………….. 
a. Fine 
b. Good bye 
c. Good day 
d. Thank you 

8) Listen? Somebody….. 
a.  Sing 
b. Sang 
c. Sings 
d. is singing 

9)  A : What kind of animals do you dislike? B : ………….. 
a. I like birds very much 
b. I like to give food animals 
c. I dislike snakes very much 
d. I like brown and black animals 

10) Suda : ………. Man : I’m fine,and you? 
a. See to later. 
b. How are you? 
c. How you old? 
d. What’s yourname? 

 
 
 
 

  





แผนการเรียนรายวิชา วิชาภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

หน่วยการเรียนรู้ คำศัพท์ สำนวน ภาษาท่ีใช้ในการอธิบายข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยว ครั้งที่  1   แบบพบกลุ่ม  
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู ้ สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล 

บทสนทนา 
(Dialogue) 

โต้ตอบการสนทนาที่เก่ียวข้อง
อย่างเหมาะสม 

บทสนทนาที่ใช้ในการ
อธิบายข้อมูลสำหรับ
การท่องเที่ยว 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหาการเรยีนรู้ 
1.1การออกเสียง คําศัพท การอานออก
เสียงทายคํา วิธีการออกเสียงหนัก-เบาการ
ออกเสียงสูง-ต่ําของประโยคให  ถูกตอง 
 1.2 ครูและผเูรียนรวมกันสรางความ
เขา้ใจการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตอง 
1.3 วางแผนการเรียนรู 
ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและจดัการเรยีนรู้ 
2.1 ศึกษาจากใบความรู การออกเสียง
ภาษาอ ังกฤษเก ี ่ยวก ับการออกเส ียง
พยัญชนะตนคํา –ทายคําการออกเสียง 
หนัก-เบา (Stress)การออกเสียงตามระดับ
เสียงสูง-ตํ่า (Intonation) การออกเสียง
เชื่อมโยง(Linking Sound) 
 2.2 ฟง ดู การออกเสียงบทสนทนา 
 

 

สื่อออนไลน์ 
ใบความรู 
- วิดีโอ 
- บัตรคํา 
- ใบงาน 
- แบบฝกหัด 
- ใบงาน 
- แบบฝกหัด 
 

-ใบงาน 
- แบบฝกหัด 
- ประเมิน 
ความถูกตอง 
จากการออก 
เสียงและ 
สําเนียง 
รายบุคคล 
 

 
 
 



แผนการเรียนรายวิชา วิชาภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

หน่วยการเรียนรู้ คำศัพท์ สำนวน ภาษาท่ีใช้ในการอธิบายข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยว ครั้งที่  1   แบบพบกลุ่ม  

 

  

รายวชิา/หวัเรือ่ง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจดักระบวนการเรยีนรู ้ สือ่/แหลง่เรยีนรู ้ การวัดและประเมินผล 

   ขั้นที ่3 การปฏบิตัแิละการนำไปใช้ 
3.1 ฝกการออกเสียงตามบัตรคํา 
3.2 บอกพยางคที่มีการเนนเสียงหนัก 
-เบาได 
3.3 ออกเสียงสูง-ต่ําของประโยค
ลักษณะตาง ๆ ไดถูกตอง 
3.4 การออกเสียงเชื่อมโยงระหวางคําได
ถูกตอง 
ขั้นที ่4 การประเมนิผลการเรยีนรู้ 
4.1 ครูและผเูรียนประเมินผลจากใบงาน
ออนไลน์  แบบฝกหัดออนไลน์  แบบ
สังเกต 
4.2 ครูและผเูรียนประเมินผลจากการฝ
กพูด การฝกปฏิบัติ 
4.3 ครูตัดสินผลการเรียนรูตามเกณฑที่
กําหนด 
 

  



ใบความรู้ 
การแนะนำตนเอง (Introducing Oneself)  

การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ไม่ยากเย็น ให้เริ่มโดยการทักทายก่อนเป็นอันดับแรก แล้วค่อย
บอกว่าเราชื่ออะไร เป็นใคร มาจากไหน และแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก แค่นี้ก็พอ ซึ่งการแนะนำตนเองก็มีแบบ
ง่ายๆเป็นกันเอง และการแนะนำตนเองอย่างเป็นทางการ ซึ่งถ้าเราเป็นผู้เรียนก็แนะนำแบบเป็นกันเองก็ได้ส่วน
การแนะนำตนเองอย่างเป็นทางการนั้น  

สำหรับนักธุรกิจและผู้นำระดับสูงๆ ควรประกอบด้วยสี่ส่วนคือ ทักทาย บอกชื่อ บอกข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อย 
กล่าวแสดงความรู ้ส ึกดีที ่ได ้เจอกัน สำนวนที ่ใช้เหมาะกับหลายสถานการณ์  เช่น การแนะนำตัวเป็น
ภาษาอังกฤษหน้าชั ้นเรียน การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งาน การแนะนำตัว เองเป็น 
ภาษาอังกฤษในการเข้าทำงานในสถานที่ใหม่ โดยเฉพาะกับเพ่ือนร่วมงานจากหลายประเทศ 

 
การแนะนำตนเองแบบเป็นกันเอง  

Hello. (ทักทาย)  

เฮ็ลโล๊ (สวัสดี)  

My name’s Tongdee. (บอกชื่อ)  

มาย เนมส ทองดี (ผมชื่อทองดี)  

I’m from Thailand. (ข้อมูลเพ่ิมเติม)  

ไอม ฟรอม ไท๊แลนด (ผม/ฉัน มาจากประเทศไทย)  

I’m an exchange student. (ข้อมูลเพ่ิมเติม)  

ไอม เมิน นิกซเช๊นจ สติ๊วเดินท (ผม/ฉัน เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน)  

Glad to meet you. (แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน)  

แกลด ทะ มีท ชู (ดีใจที่ได้เจอกัน)  

 



การแนะนำตนเองแบบเป็นทางการ  

Good morning. (ทักทาย)  

กุด ม๊อนิง (อรุณสวัสดิ์ ครับ/ค่ะ)  

May I introduce myself? (ขออนุญาต)  

เม๊ ยาย ยินทระดิ๊วซ มายเซ๊ลฟ (ผม/ฉันขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับ/ค่ะ)  

My name is Somchai Rakdee. (บอกชื่อ)  

มาย เนม มิส สมชาย รักดี (ผมชื่อสมชาย รักดี)  

I’m the marketing manager from ABC company. (ข้อมูลเพิ่มเติม)  

ไอม เดอะ ม๊าคิททิง แม๊นนิจเจอะ ฟรอม เอบีซี คั๊มพะนี (ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดจากบริษัทเอบีซี)  

Nice to meet you. (แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน)  

ไนซ ทะ มีท ชู (ยินดีที่ได้รู้จัก)  

การกล่าวลา (Leave Taking)  

โดยปกติก่อนจะจบสิ้นการสนทนาตามมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติของคนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็
ตาม สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ไม่สามารถละเลยได้ คือ การกล่าวลา (Leave Taking)  

โดยทั่วไปสำนวนที่ใช้ในการกล่าวลา ได้แก่ Goodbye , bye แปลว่าลาก่อน นอกจากนี้ยังมีสำนวนที่ใช้ในการ
กล่าวลาอื่นๆ อีก ซึ่งจะใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 

See you แล้วเจอกันใหม่ 

See you later แล้วพบกันใหม ่

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
  



แบบฝกหัดเรื่อง การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกตอง 

 
Mother  อานวา........................................................... 
January  อานวา............................................................ 
Occupation อานวา............................................................ 
Nationality อานวา............................................................ 
University อานวา............................................................ 
Collect  อานวา............................................................ 
Social  อานวา............................................................ 
Economic อานวา............................................................ 
Development อานวา............................................................ 
Buddhism อานวา............................................................ 
  



แบบทดสอบ 

1. BOY:      Hello, this is 375-1717. 
   BEE : 
    _______________  
   BOY :   Yes, speaking. 

a. Can Tim speak, please? 
b. May I speak to Tim, please? 
c. Will Tim speak English? 
d. Should Tim and I speak? 

2. cat: ______________________  
   nina:  It is Nina Jaidee. 

a. Who's speaking, please? 
b. Is that Nina Jaidee? 
c. Are you Nina Jaidee? 
d. Do you know Nina Jaidee? 

3.   ประโยคใดเหมาะสมสําหรับการบอกใหผูที่โทรศัพทเขา  มาถือสายรอ 
a. Please get the phone. 
b. Please take a minute. 
c. Wait for me, please. 
d. Please hol 
d the line. 

4.   ในการรับฝากขอความประโยคใดที่ใชแทน "Can I take a message?" 
a. Can I tell her a message? 
b. Will you leave a message? 
c. May you take my message? 
d. Do you know the message? 

5.   "nine-five-four- oh-double two-six" คือคําอ่านานหมายเลขโทรศัพทในขอใด 
a. 954-0026 
b. 954-0266 
c. 954-0226 
d. 950-4226 

6. A: Can I take a message? 
 

    B: ____________ 
a. Yes, if you would like to. 
b. Please take this message today. 
c. Yes, you can take this message. 
d. Yes, please ask him to call Tom today. 

7.   ขอใดเปนการสั่งฝากขอความทางโทรศัพท 



a. Hold on a minute, please.  
b. Will you leave a message? 
c. Sorry, I dialed wrong number. 
d. Please tell Pat that Jim called



แผนการเรียนรายวิชา วิชาภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

หน่วยการเรียนรู้ บอกอธิบายและเลือกใช้รูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ครั้งที่  2   แบบพบกลุ่ม 
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู ้ สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล 

หน้าที่ทางภาษา 
(Function) 

บอกอธิบายและเลือกใช้รูปแบบ
การใช้งานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

ห น ้ า ท ี ่ ท า ง ภ า ษ า 
(Function) เช่น 

ก า ร ท ั ก ท า ย 
(Greeting) - การกล่าว
ลา (Good bye) -การ
ขอบคุณ (Thank you) 

การแนะนำตัวเอง 
(Introducing) 

ก า ร ข อ ร ้ อ ง 
(Request) 

ก า ร ข อ แ ล ะ ใ ห้
ค ำ แ น ะ น ำ ป ร ึ ก ษ า 
( Asking and Giving 
Advice ) 

 

ขั้นที ่1 กําหนดสภาพปญหา 
ความตองการในการเรียนรู้ 
1.1 ครูพูดทักทายผูเรียนและถามผูเรียน
ว่าใน ชีวิตประจําวันการพูดสื่อสารทาง
โทรศัพทมี  ความสําคัญอยางไร 
1.2 ครูและผเูรียนรวมกันสรางความเข
าใจการพูด สนทนาทางโทรศัพท 
1.3  ครูและผเูรียนรวมวางแผนการ
เรียนรู้ 
ขัน้ที ่2 แสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู 
2.1  ใหผูเรียนชมวิดีทัศน เรื่องการ
ทักทายและการ  สื่อสารทางโทรศัพทพร
อมกับแจกใบความรูเกี่ยวบท           
สนทนาเรื่องการทักทายและการสื่อสาร
ทางโทรศัพท 
2.2. ใหผูเรียนจับคูสนทนาตามเรื่องที่
กําหนด ในใบงาน  พรอม กับฝกอานบทส
นทนา 
 

 

สื่อออนไลน์ 
ใบความรู 
- วิดีโอ 
- บัตรคํา 
- ใบงาน 
- แบบฝกหัด 
- ใบงาน 
- แบบฝกหัด 
 

-ใบงาน 
- แบบฝกหัด 
- ประเมิน 
ความถูกตอง 
จากการออก 
เสียงและ 
สําเนียง 
รายบุคคล 
 



แผนการเรียนรายวิชา วิชาภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว พต32006 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

หน่วยการเรียนรู้ บอกอธิบายและเลือกใช้รูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ครั้งที่  2   แบบพบกลุ่ม 

 
 
 
 

รายวชิา/หวัเรือ่ง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจดักระบวนการเรยีนรู ้ สือ่/แหลง่เรยีนรู ้ การวัดและประเมินผล 

  การถามท ิ ศท า ง 
( Asking for 
Direction) 

การเจรจาต่อรอง -
การบรรยายลักษณะ
ส ิ ่ ง ของ  (Describing 
things) 

อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา (Currency 

rate และอ่ืนๆ) 

2.3    ใหผูเรียนแตละกลุมฝกอานตามบท
สนทนา และให นํามาแสดงบทบาทสมมุติ
หนาชั้นเรียน 
 
ขั้นที ่3 การปฏิบัติและการนําไปใช 
3.1  ผเูรียนนําความรูที่ไดรับนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 
ขั้นที ่4 การประเมินผลการเรียนรู 
4.1 ครูและผเูรียนประเมินผลจากแบบ
สังเกต 
4.2   ครูและผเูรียนรวมกันฝกอานบทส
นทนา ทบทวนอีกครั้ง  
4.3   ครูใหผูเรียนไปศึกษาเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับบทสนทนา 
 

  



 
 

 


