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บทเรียนโมดูลที่ 1 

เร่ือง Telephoning in Business 

 

โดย 

นางสาวปิยวรรณ  กระมุท 

สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน             อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                   กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการทักทาย-
ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมายเจรจาทาง
ธุรกิจ 

ใบคำนำ 

หน้าที่  
ก 

แผ่นที่ : 1 

 

คำนำ 

หน่วยการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารในส่วนของหัวข้อหน่วยที่1 การพูดทางโทรศัพท์เชิงธุรกิจโดย
การตั้งคำถามท่ีมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนแก่ผู้เรียนในการดึงความสนใจของผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน 
และกำหนดเกณฑ์การประเมินและข้อตกลงร่วมกันภายในขอบเขตของหลักสูตรและอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 ผู้จัดทำได้จัดแบ่งเนื้อหาในโมดูลย่อย 1.1 เรื่อง การสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายเจรจาธุรกิจ 
“Making arrangements on the phone” โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับ คำศัพท์ สำนวน ในการทักทาย-ตอบรับ 
การพูดโทรศัพท์ทางธุรกิจ การใช้ คำ วลี สำนวน ในการสนทนาทางโทรศัพท์ และเพื่อการนัดหมาย โดยมี
เนื ้อหา เริ ่มจากการทักทาย การตอบรับ การสอบถามจุดมุ่งหมายในการโทรศัพท์ ตามลำดับ ก่อน -หลัง  
แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ใบเนื้อหา ความรู้ ใบงานที่มอบหมาย เฉลยแบบทดสอบก่อน
เรียน-หลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตาม
หลักการใช้ภาษาของเจ้าของภาษา และ สามารถเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ใน
การสนทนาทางโทรศัพท์ได้ ตามบริบทสถานการณ์ 

ผู้จัดทำหวังว่าบทเรียนโมดูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน หรือผู้ประกอบการ หรือผู้ท่ีสนใจ หากมีส่วน
หนึ่งส่วนใดบกพร่อง ผู้จัดทำพร้อมรับคำแนะนำ เพื่อพัฒนาบทเรียนโมดูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 
         ผู้จัดทำ



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการทักทาย-
ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมายเจรจาทาง
ธุรกิจ 

ใบสารบัญ 

หน้าที่  
ข 

แผ่นที่ : 1 

 

สารบญั                                                                                                        

 หน้า 

     คำนำ 

     สารบัญ            

     ใบขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

     ใบคำช้ีแจงการใช้บทเรียนโมดูล 

     ใบแบบทดสอบก่อนเรียน 

     ใบกระดาษคำตอบก่อนเรียน 

     ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

     ใบจุดประสงค์ 

     ใบเนือ้หา 

     ใบแบบฝึกหัด 

     ใบเฉลยแบบฝึกหัด 

     ใบสั่งงาน 

     ใบปฏิบัติงาน 

     ใบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

     ใบแบบทดสอบหลังเรียน 

     ใบกระดาษคำตอบหลังเรียน 

     ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
1 

แผ่นที่ : 1 

ขั้นตอนการใชบ้ทเรียนโมดูล 

 

 

 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ตรวจค าตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

ศึกษาเนื้อหาบทเรียน 

 

 

ท าแบบฝึกหัด / ท าใบปฏิบัติงาน 

 

 

ตรวจค าตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด  

/ ใบเฉลยใบปฏิบัติงานและด าเนินการตามเงื่อน ขที่ก าหนด 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

ประเมินผล ร้อยละ 60 

 
 

 

 ม่ผ่านเกณฑ์                  ผ่านเกณฑ์ 

 

 

ทบทวนโมดูลที่ ม่ผ่าน        ศึกษาโมดูลต่อ ป



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบคำช้ีแจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
2 

แผ่นที่ : 1 

 
คำช้ีแจงใช้บทเรียนโมดูล ......1.... 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน (แนะนำเนือ้หาบทเรียนของโมดูล) 

ในการสนทนาทางโทรศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษผู้เรียนต้องสามารถบอก คำศัพท์ รู้-เข้าใจ ความหมาย

ของคำศัพท์ สำนวน การเริ่มต้นเจรจาทักทายผ่านบทสนทนาทางโทรศัพท์ เนื่องจากมีบางสำนวนใช้ตรงกัน 

คล้ายคลึงกันท้ังผู้โทร และผู้รับสาย แต่ในการสนทนาหลังเริ่มต้นทักทาย มีถ้อยคำ สำนวน วลี ประโยค ท่ีต้อง

เลือกใช้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้รับสาย ต้องบอกว่า ใครรับสาย บอกชื่อหน่วยงาน องค์กร  ผู้โทร ควรบอกช่ือ

ตนเอง และแจ้งให้ทราบว่าโทรมาด้วยเหตุผลใด ต้องการติดต่อพูดคุยกับใคร ตำแหน่งใด กรณีผู้ท่ีอยู่ปลายทาง

สามารถรับสายได้ บุคคลท่ีรับสายไม่ว่าเป็น เลขานุการ เจ้าหน้าท่ีธุรการ หรือ บุคคลอื่นภายในหน่วยงาน ต้อง

บอกตามมารยาทเจ้าของภาษาให้บุคคลโทรมาติดต่อกรุณารอสายสักครู่เพื่อติดต่อโอนสายไปยังผู้รับ และ

ติดต่อกลับมายังผู้ไทร กรณี สายไม่ว่าง และสอบถามว่าจะให้บันทึกข้อความใดหรือไม่  ถ้าท่านเป็นฝ่ายโทรไป

ติดต่อ ควรบอกหมายเลขโทรกลับ เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ และเหตุผลในการติดต่อ  จากนั้นจึงวางสาย  

และถ้าท่านเป็นฝ่ายรับสาย ควรจดบันทึกรายละเอียดการโทรมาติดต่อให้ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อแจ้งบุคคลที่ถูก

ขอให้รับสายแต่ไม่สามารถมารับสายได้ตามท่ีถูกขอให้จดบันทึก 

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด/ใบส่ังงาน/ใบปฏิบัติงาน 

6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยใบปฏิบัติงาน 

7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบคำช้ีแจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
3 

แผ่นที่ : 2 

 

คำช้ีแจงใช้บทเรียนโมดูล .......... 

 

     คำแนะนำในการใชบ้ทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจุดมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและขั้นตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจท่ีแท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานท่ีเรียน 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อท่ีผู้เรียนมีความรู้แท้จริง โปรดอย่าเดา 

คำตอบ ถ้าข้อใดไม่มีความรู้ให้ข้ามข้อนั้นไป โดยทำลงในกระดาษคำตอบ 

2. ดูเฉลยใบแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วประเมินผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เป็นการวัดพื้น

ฐานความรู้ของผู้เรียนโดยไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนในการเรียนบทเรียนโมดูลนี้ 

3. ให้ผู้เรียนศึกษาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากใบเนื้อหาให้มีความรู้ความเข้าใจ 

5. เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนเข้าใจดีแล้ว ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงานในบทเรียนนั้น ๆ 

ลงในใบแบบฝึกหัด / ใบปฏิบัติงาน 

 

 



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบคำช้ีแจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
4 

แผ่นที่ : 3 

 

คำช้ีแจงใช้บทเรียนโมดูล .......... 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการ

ปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีต้ังไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงใน

กระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมิน ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวน

เนื้อหาของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบคำช้ีแจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
5 

แผ่นที่ : 4 

 

คำช้ีแจงใช้บทเรียนโมดูล .......... 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus) 

     (ที่มาบทเรียน/อธบิายเนื้อหา/หัวข้อบทเรียนของโมดูล   

การสนทนาทางโทรศัพท์ ด้วยภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นในการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจใน

การติดต่อสื่อสาร การนัดหมายเจรจาทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา ในการ

สนทนาทางโทรศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษผู้เรียนต้องสามารถบอก คำศัพท์ รู้ -เข้าใจ ความหมายของคำศัพท์ 

สำนวน การเริ่มต้นเจรจาทักทายผ่านบทสนทนาทางโทรศัพท์ เนื่องจากมีบางสำนวนใช้ตรงกัน คล้ายคลึงกันท้ัง

ผู้โทร และผู้รับสาย แต่ในการสนทนาหลังเริ่มต้นทักทาย มีถ้อยคำ สำนวน วลี ประโยค ที่ต้องเลือกใช้อย่าง

เหมาะสม เช่น ผู้รับสาย ต้องบอกว่า ใครรับสาย บอกช่ือหน่วยงาน องค์กร  ผู้โทร ควรบอกช่ือตนเอง และแจ้ง

ให้ทราบว่าโทรมาด้วยเหตุผลใด ต้องการติดต่อพูดคุยกับใคร ตำแหน่งใด กรณีผู้ท่ีอยู่ปลายทางสามารถรับสาย

ได้ บุคคลที่รับสายไม่ว่าเป็น เลขานุการ เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือ บุคคลอื่นภายในหน่วยงาน ต้องบอกตาม

มารยาทเจ้าของภาษาให้บุคคลโทรมาติดต่อกรุณารอสายสักครู่เพื่อติดต่อโอนสายไปยังผู้รับ และติดต่อกลับมา

ยังผู้ไทร กรณี สายไม่ว่าง และสอบถามว่าจะให้บันทึกข้อความใดหรือไม่  ถ้าท่านเป็นฝ่ายโทรไปติดต่อ ควร

บอกหมายเลขโทรกลับ เวลาท่ีสะดวกให้ติดต่อกลับ และเหตุผลในการติดต่อ  จากนั้นจึงวางสาย  และถ้าท่าน

เป็นฝ่ายรับสาย ควรจดบันทึกรายละเอียดการโทรมาติดต่อให้ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อแจ้งบุคคลท่ีถูกขอให้รับสาย

แต่ไม่สามารถมารับสายได้ตามท่ีถูกขอให้จดบันทึก 

     จุดมุ่งหมาย (Objective)  

     (สิ่งที่ผู้เรียนจะ ด้จากการศึกษาและการทำแบบทดสอบของโมดูลนี้)  

1.บอก คำศัพท์ รู้-เข้าใจ ความหมายของคำศัพท์ สำนวน การเริ่มต้นเจรจาทักทายผ่านบทสนทนาทาง

โทรศัพท์ เนื่องจากมีบางสำนวนใช้ตรงกัน คล้ายคลึงกันท้ังผู้โทร และผู้รับสาย  

2. ในการสนทนาหลังเริ่มต้นทักทาย ต้องเลือกใช้ ถ้อยคำ สำนวน วลี ประโยค อย่างเหมาะสม 

3. สามารถใช้ คำศัพท์ วลีสำนวน ประโยคเพื่อบอกว่าโทรมาด้วยเหตุผลใด ต้องการติดต่อพูดคุยกับ

ใคร ตำแหน่งใด 



4. สามารถบอกได้ ตามมารยาทเจ้าของภาษาให้บุคคลโทรมาติดต่อกรุณารอสายสักครู่เพื่อติดต่อโอน

สายไปยังผู้รับ และติดต่อกลับมายังผู้โทร กรณี สายไม่ว่าง และสอบถามว่าจะให้บันทึกข้อความใดหรือไม่ 

5. จดบันทึกรายละเอียดการโทรมาติดต่อให้ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อแจ้งบุคคลท่ีถูกขอให้รับสายแต่ไม่

สามารถมารับสายได้ตามท่ีถูกขอให้จดบันทึก 

 

     ความรู้พื้นฐาน (Prerequisites) 

     (ความรู้พื้นฐานที่ควรมีเพื่อนำมาขยายความรู้บทเรียนของโมดูลนี้) การเริ่มต้นประโยคสนทนาทาง

โทรศัพท์  

กรณี ผู้รับสาย Hello. Jim Speaking. BB Tech. How may I help you? 

กรณี ผู้โทร Hello. Mary Speaking. I’m calling from Midas Consulting. May I talk to Mr. 

Bern Smith, please? 

Dialogue: Jim - Mary-  Mr.Smith continues: 

Jim: Let me check if he’s available or not.  Okay. I’ll put you through 

Mary: Hello, Mr. Smith. I’m calling on behalf of Midas Consulting. We’d like to make an 

appointment to discuss what we need to about your products launching in Thailand Market 

in April. Is Friday morning around 10-12.00 suit you? 

Smith: I’ll have my assistant call you and confirm in 5 minutes if the date and time you offer 

suit us. Would it be all right for you? 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
6 

แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ .......... 

      

   คำช้ีแจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน  10 ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1 ผู้เรียนสามารถทักทายและตอบรับในการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ได้ถูกต้อง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 2 ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ท่ีเรียนรู้ได้ถูกต้อง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 3 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ได้ถูกต้อง  

https://forms.gle/pwhyxAUc7qAerhSz8 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/pwhyxAUc7qAerhSz8


 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัด
หมายเจรจาทางธุรกิจ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
7 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ ....1...... 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา..................... ... 

.ข้อ a b c d 

     

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

  (  )  ไผ่านเกณฑ์ 

 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ตรวจ  

(.............ครูปิยวรรณ กระมุท....................) 

ให้ ทำแบบทดสอบ Google form 

โดยสแกน QR Code เพื่อ 

ทำแบบทดสอบ 

 



 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบเฉลย
แบบทดสอบกอ่น

เรียน 
หน้าที่  

8 
แผ่นที่ : 1 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ .....1.... 

 

ข้อ a b c d 

1.   C  

2.   C  

3.   C  

4.   C  

5.  b   

6.   C  

7.  b   

8. a    

9. a    

10.  b   

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ 

ใบกิจกรรม/แบบฝึกหัด



 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบจุดประสงค ์

หน้าที่  
9 

แผ่นที่ : 1 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. ผู้เรียนสามารถทักทายและตอบรับในการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ได้ถูกต้อง 

2. ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ท่ีเรียนรู้ได้ถูกต้อง 

3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ได้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบเนื้อหา 

หน้าที่  
10 

แผ่นที่ : 1 

 

    (เนื้อหาในโมดูล ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนด) 

 

 Welcome to…English Class KruYhing95-Peeyawan KRAMOOT 
Telephoning for Business Arrangement 

Arranging a Meeting 

A tip for a simpler way to make a phone call 

Conversation for Business Arrangement 



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบเนื้อหา 

หน้าที่  
11 

แผ่นที่ : 2 

 

          (เนื้อหาในโมดูล ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi, there! I am here now proud to let you, guys 

learn How to speak on the phone like what the 

British do: Let’s get into it, shall we? 



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบเนื้อหา 

หน้าที่  
12 

แผ่นที่ : 3 

(เนือ้หาในโมดูล ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนด) 

Arranging Meeting **please press the play icon on this slide, and then enjoy the video. 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Enjoy thith us 



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบแบบฝึกหัด 

หน้าที่  
13 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบแบบฝึกหัดโมดูลย่อยที่ 1.1 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา..................... ... 

     คำช้ีแจง :  ให้นักเรียน ศึกษา ฝึกอ่านออกเสียง - ฝึกเขียน คำศัพท์ สำนวน ในการสนทนาทาง

โทรศัพท์ ตามรูปภาพที่ 2.1 

 

 

•    

• 40 Must-know English Phrases for Business Telephone Calls 

o Taking a call 
o Making a call 
o Asking for somebody 
o Giving reasons for calling 
o Small talk 
o Taking messages 
o Leaving messages 
o Asking when somebody will be available 
o Asking for information 
o Asking the other person to repeat information 
o Making arrangements 
o Asking for suggestions 
o Making requests 
o Promising action 
o Saying you cannot help 
o Ending the call 
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https://www.fluentu.com/blog/business-english/business-english-telephone-phrases/#toc_17
https://www.fluentu.com/blog/business-english/business-english-telephone-phrases/#toc_18
http://clubpenguinreporters.blogspot.com/2013/06/everyday-phoning-facility-construction.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://www.slideshare.net/TJTaylorEnglish/how-to-use-english-on-the-telephone
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบเฉลย
แบบฝึกหัด 

หน้าที่  
14 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบเฉลยแบบฝึกหัดโมดูลย่อยที่ .....1..... 

         (เฉลยแบบฝึกหัด) 

1.ในการรับโทรศพัท์ตามมารยาททางธุรกิจควรพูดดว้ยประโยคใดมากที่สุด ภาษาองักฤษ*1 คะแนน 

(a) BP Tech. Jim Speaking. How may I help you? 
(b) BS Inter Supplies, Mark Speaking, how do you call me? 
(c) BS Intertrade , Max speak, who do you want to talk. Can I help? 

 

2.I'd like to arrange an appointment with the Sales Director, please. ผูพู้ดประโยคน้ี คือ

............................*1 คะแนน 

(a) Mr. Bob Page, International Fashion Supplies 
(b) Ms. Page, assistant of the Sales Director 
(c) Mr. Bob Morgan, Purchasing Manager from Chic Boutique 

3.I'm afraid Mr.Kerry will be away on business trip all of next week, but I'm sure his 

assistant, Ms.Page will be delighted to meet you. หมายถึง.....*1 คะแนน 

(a) He will be in his office. 
(b) He won't be anywhere. 
(c) He will be somewhere else, but not in his office all next week. 

4.Which day would.................. you best?*1 คะแนน 
(a) suitable 
(b) suite 
(c) suit 

5.After checking Ms.Page's schedule, her assistant   told Mr.Bob Morgan that 

she'll.................... all Tuesday afternoon.*1 คะแนน 
(a) be busy 
(b) be free 
(c) be away 

6.In the end of conversation, the assistant of Ms.Page and Mr. Bob Morgan sheduled 

the appoinment at...............p.m.*1 คะแนน 
(a) 2.5 
(b) 2 and a half 
(c) three o'clock in the afternoon (meaning 3.00 p.m.) 



7.Mr. Bob Morgan will be flying to ................ to negotiate Chic Boutique's order with 

Ms.Page from International Fashion Supplies*1 คะแนน 
(a) u.s.a 
(b)downtown New York 
(c) headquarters 

8.ประโยคใดเหมาะสมที่สุดในการเร่ิมเจรจาธุรกิจตามตารางนดัหมาย*1 คะแนน 

(a) Let's get down to business, shall we? 
(b) Let's discuss business, shall us 
(c) Let's have meeting, shall we 

9.การถามว่า สินคา้ประเภทใด รายการใดที่คุณลูกคา้จะตอ้งการส่ังซ้ือในห้วงเวลาเร็วๆน้ี คือ ขอ้ที่เหมาะสมที่สุด*1 คะแนน 

(a) What sort of items will you be needing? 
(b) What sort of products will you buy? 
(c) What kind of our products do you want to order? 

10.Could you offer a discount for larger order? เป็นค าถามที่ใชเ้พื่อ*1 คะแนน 

(a) ขอส่วนลด 
(b) สอบถามการให้ส่วนลดจากผูข้าย-ซัพพลายเออร์ กรณีผูซ้ื้อจะส่ังสินคา้ในปริมาณมากกว่าที่เคยส่ังซ้ือ 
(c) ถามเพือ่ขอรบั ของแถม 



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบสั่งงาน 

หน้าที่  
15 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบสั่งงานโมดูลย่อยที่ .....1..... 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา..................... ... 

     คำสั่ง : ให้นักเรียนฝึก ฟัง-อ่าน-พูดบทสนทนาใสถานที่ต่างกัน เช่น Brazil, Indonesia, China,และ

การนัดหมาย ระหว่าง Neil and Feifei, then Betty  จากนั้น ลองตอบคำถามในแบบฝึกหัด(ก่อนเรียน-

หลังเรียน) อีกคร้ัง สังเกต ความก้าวหน้า ของคะแนน เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ของตนเองว่ามีความรู้-ความ

เข้าใจ เพิ่มขึ้น เก่ียวกับการสนทนาทางโทรศัพท ์เพื่อนัดหมายเจรจาธุรกิจ 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบสั่งงาน 

หน้าที่  
16 

แผ่นที่ : 2 

 

ใบสั่งงานโมดูลย่อยที่ ......2.... 

 

      ในส่วนนี้จะเปน็รายละเอียดกิจกรรม/ สถานการณ์/ บทความ/ สื่อวิดีโอ (โดยการสร้างQR code 

แล้วนำมาใส่ในใบสั่งงาน) ที่นำมาเป็นกรณีศึกษาในใบสั่งงาน 

    



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบปฏบิัติงาน 

หน้าที่  
17 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบปฏบิัติงานโมดูลย่อยที่ .......... 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา..................... ... 

https://www.youtube.com/watch?v=yzPX6zmaBdg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzPX6zmaBdg


 

 



 





 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบเกณฑ์การ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
หน้าที่  
18 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ ......1.... 

     ข้อพิจารณา  

     (การพิจารณาตามหัวข้อที่กำหนด และคุณลักษณะที่พึงประสงค์) 

          การให้คะแนน 

1. คะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน 

2. การพิจารณาให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 

     เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

1. ใช้สำนวนเริ่มต้น
สนทนาเป็นผู้โทรได้
ถูกต้อง 

    

2. ใช้สำนวนเป็นผู้
รับสายได้ถูกต้อง 

    

3. สามารถนำเข้าสู่
จุดประสงค์การโทร 
ใช้ คำ วลี ประโยค 
ได้เหมาะสม 

    

4. คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ใช้คำ 
สำนวนได้หลากหลาย 
ตามบริบท เนื้อหา-
การเจรจา 

    



 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบเกณฑ์การ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
หน้าที่  
19 

แผ่นที่ : 2 

 

ใบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ ...2....... 

    

  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ      

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

........8-10............. ดีมาก 

...... 6-7............... ดี 

.........4-5............ พอใช้ 

.........3............ ปรับปรุง 

 

     เกณฑ์การประเมิน  

             เกณฑ์ผ่าน : ร้อยละ 60 หรือ ด้คะแนนในระดับคุณภาพ  ดี และ/หรือ ดีมาก 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

หน้าที่  
20 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบประเมินผลการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ .......... 

 

 ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา..................... ... 

รายการปฏิบัติงาน 

 

รวมคะแนน ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

3 2 1 0 

1. ใช้สำนวนเริ่มต้นสนทนาเป็นผู้
โทรได้ถูกต้อง 

    
 

2. ใช้สำนวนเป็นผู้รับสายได้
ถูกต้อง 

    
 

3. สามารถนำเข้าสู่จุดประสงค์
การโทร ใช้ คำ วลี ประโยค ได้
เหมาะสม 

    
 

4. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ใช้
คำ สำนวนได้หลากหลาย ตาม

บริบท เนื้อหา-การเจรจา 

    
 

คิดเป็นร้อยละ (ของคะแนนเต็ม ...... คะแนน)  

ผลการประเมินอยู่ในระดับ ....................................... 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูป้ระเมิน 

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

……./…………/…………. 



 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์ 

ใบเฉลยการ
ปฏิบัติงาน 

หน้าที่  
21 

แผ่นที่ : 1 

 

ใบเฉลยการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ .......... 

 

 

 

Denise : Hello. Tip Top Trading. Denise Speaking. 

 

 

 

Hello. Tip Top Trading. 

Denise Speaking. 

 

https://www.flickr.com/photos/ninjaneil902/291857166
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

การสร้างแบบทดสอบหลังเรียน แบบโมดูล 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบแบบทดสอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
22 

แผ่นที่ : 1 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ .......... 

      

   คำช้ีแจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3 ตัวเลือก จำนวน  10 ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

(ข้อสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามเนื้อหาบทเรียนในโมดูลนั้น ๆ) 



จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1 ................................................................. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 2 ................................................................. 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี .................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์ 

ใบกระดาษคำตอบ
หลังเรียน 

หน้าที่  
23 

แผ่นที่ : 1 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ .......... 

 

ชื่อ-สกุล........................................................ ระดับ................ รหัสนักเรียน/นักศึกษา..................... ... 

. 

ข้อ ก ข ค ง 

1.     

2.     

3.     

หรือสร้างแบบทดสอบ 

ใน Google form 

แล้วทำ QR Code เพื่อ Scan 

ทำแบบทดสอบ ด้เช่นเดียวกัน 



4.     

5.     

 

คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน ......... คะแนน 

                                            สรุปผล  (  )  ผ่านเกณฑ์ 

   (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ตรวจ  

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

 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 1 :Telephoning in Business 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ทางโทรศัพท์เพือ่นัดหมาย
เจรจาทางธุรกิจ 

ใบเฉลย
แบบทดสอบหลงั

เรียน 
หน้าที่  
24 

แผ่นที่ : 1 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ .......... 

 

ข้อ คำตอบ 

1.  

2.  

3.  

4.  



5.  

 


