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บทเรียนโมดูลที่ 2 

เร่ือง How to Make Friends 

 

โดย 

นางสาวปิยวรรณ  กระมุท 

สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน             อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                   กระทรวงศึกษาธิการ 



 

คำนำ 

หน่วยการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารในส่วนของหัวข้อหน่วยที่ 2 How to Make Friends การ
พูดคุยสนทนาเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือ บุคคลใหม่ๆ โดยการตั้งคำถามท่ีมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยการ
เรียนแก่ผู้เรียนในการดึงความสนใจของผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน และกำหนดเกณฑ์การประเมินและข้อตกลง
ร่วมกันภายในขอบเขตของหลักสูตรและอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 ผู้จัดทำได้จัดแบ่งเนื้อหาในโมดูลย่อย 2.1 เรื ่อง “How to Make Friends” การสนทนา เพื่อทำ
ความรู้จักเพื่อนใหม่ โดยมีเนื้อหา เกี ่ยวกับ คำศัพท์ สำนวน ในการทักทาย-ตอบรับ การพูดตามมารยาท
เจ้าของภาษา การใช้ คำ วลี สำนวน ในการสนทนาเพื่อทำความรู้จักบุคคลใหม่ๆ โดยมีเนื้อหาจากการทักทาย 
การตอบรับ การสอบถามจุดมุ่งหมายในการพบกันอาจเป็นการพบกันโดยบังเอิญ หรือ การพบกันในสถานท่ี
ทำงาน สถานีรถโดยสาร การเที่ยวชมเทศกาลประเพณีต่างๆ หากพิจารณาคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
สื่อสาร  ผู้เรียนต้องศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน การสอบถามและให้ข้อมูลบุคคล สถานท่ี เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การ
อ่านข้อมูลจากสื่อ สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนส่ือสังคมออนไลน์ 
และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตามลำดับ 
ก่อน-หลัง  แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ใบเนื้อหา ความรู้ ใบงานที่มอบหมาย เฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ตามหลักการใช้ภาษาของเจ้าของภาษา และ สามารถเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ในการสนทนาทางโทรศัพท์ได้ ตามบริบทสถานการณ์ 
 จุดประสงค์รายวิชา ผู ้เรียนต้องเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื ่องมือสื่อสารในชีว ิตประจำวัน มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการศึกษาต่อ และเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา ที่ผู้เรียนจะต้อง 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวัน สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน
ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา อ่าน และสรุปใจความสำคัญของข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
เขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ใช้คำศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสารในชีวิตประจำวัน 

ผู้จัดทำหวังว่าบทเรียนโมดูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน หรือผู้ประกอบการ หรือผู้ท่ีสนใจ หากมีส่วน
หนึ่งส่วนใดบกพร่อง ผู้จัดทำพร้อมรับคำแนะนำ เพื่อพัฒนาบทเรียนโมดูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

 
         ผู้จัดทำ 
 
            ปิยวรรณ  กระมุท



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการทักทาย-
ตอบรับ สนทนา เพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือ บุคคล
ใหม่ๆ 

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 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา เพื่อทำความรู้จักเพื่อน
ใหม่ หรือ บุคคลใหม่ๆ 

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 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา เพื่อทำความรู้จักเพื่อน
ใหม่ หรือ บุคคลใหม่ๆ 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
2 

แผ่นที่ : 2 

 

 
คำช้ีแจงใช้บทเรียนโมดูล ......2.... 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน (แนะนำเนือ้หาบทเรียนของโมดูล) 

ในการสนทนาเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่หรือบุคคลใหม่ๆ ด้วยภาษาอังกฤษผู้เรียนต้องสามารถบอก 

คำศัพท์ รู้-เข้าใจ ความหมายของคำศัพท์ สำนวน การเริ่มต้นเจรจาทักทายผ่านบทสนทนา เนื่องจากมีบาง

สำนวนใช้ตรงกัน คล้ายคลึงกันท้ังผู้เริ่มบทสนทนา และผู้ตอบรับการสนทนา แต่ในการสนทนาหลังเริ่มต้น

ทักทาย มีถ้อยคำ สำนวน วลี ประโยค ท่ีต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้เริ่มสนทนา ต้องบอกว่า ตนเองช่ือ-

สกุล บอกชื่อหน่วยงาน องค์กร  ควรบอกชื่อตนเองหลังจากการเริ ่มต้นทักทายว่า Good Morning/Good 

Afternoon/Good Evening ตามช่วงเวลา หรือ ทักด้วยคำว่า Hello. I’m May Field และ ชวนสนทนาดว้ย

เรื่องทั่วไป เช่น ถ้าพบบุคคลใหม่ในสถานีรถโดยสาร ต้องบอกตามมารยาทเจ้าของภาษาด้วยสำนวนเช่น I’m 

waiting for the bus to Chiengrai. Where’re you heading to? และผู ้ตอบรับสนทนา อาจตอบด้วย

สำนวน เช ่น Oh, hi. I’m Drake Fathom. My friend and I are visiting Chiengmai. It’s our first trip 

there. Could you tell us where to go sightseeing? 

          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 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
3 

แผ่นที่ : 3 

 

 
 

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 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการทกัทาย-
ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือ 
บุคคลใหม่ 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
4 

แผ่นที่ : 4 

 

 

 

คำช้ีแจงใช้บทเรียนโมดูล ....2...... 

     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 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบคำช้ีแจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
5 

แผ่นที่ : 5 

 

คำช้ีแจงใช้บทเรียนโมดูล .......2......... 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus)  

    (ที่มาบทเรียน/อธิบายเนื้อหา/หัวข้อบทเรียนของโมดูล   

  ในการสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่หรือบคุคลใหม่ๆ ด้วยภาษาอังกฤษผู้เรียนต้อง

สามารถบอก คำศัพท์ รู้-เข้าใจ ความหมายของคำศัพท์ สำนวน การเริ่มต้นเจรจาทักทายผ่านบทสนทนา 

เนื่องจากมีบางสำนวนใช้ตรงกัน คล้ายคลึงกันทั้งผู้เร่ิมบทสนทนา และผู้ตอบรับการสนทนา แต่ในการ

สนทนาหลังเร่ิมต้นทักทาย มีถ้อยคำ สำนวน วลี ประโยค ที่ต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้เร่ิมสนทนา 

ต้องบอกว่า ตนเองชื่อ-สกุล บอกชื่อหน่วยงาน องค์กร  ควรบอกชื่อตนเองหลังจากการเริ่มต้นทักทายว่า 

Good Morning/Good Afternoon/Good Evening ตามช่วงเวลา หรือ ทักด้วยคำว่า Hello. I’m 

May Field และ ชวนสนทนาด้วยเร่ืองทั่ว ป เช่น ถ้าพบบุคคลใหม่ในสถานีรถโดยสาร ต้องบอกตาม

มารยาทเจ้าของภาษาด้วยสำนวนเช่น I’m waiting for the bus to Chiengrai. Where’re you 

heading to? และผู้ตอบรับสนทนา อาจตอบด้วยสำนวน เช่น Oh, hi. I’m Drake Fathom. My 

friend and I are visiting Chiengmai. It’s our first trip there. Could you tell us where to 

go sightseeing? 

     จุดมุ่งหมาย (Objective)  

     (สิ่งที่ผู้เรียนจะ ด้จากการศึกษาและการทำแบบทดสอบของโมดูลนี้)  

1.บอก คำศัพท์ รู้-เข้าใจ ความหมายของคำศัพท์ สำนวน การเริ่มต้นเจรจาทักทายสนทนาเพื่อทำ

ความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือ บุคคลใหม่ๆ เนื่องจากมีบางสำนวนใช้ตรงกัน คล้ายคลึงกันทั้งผู้เร่ิมต้น

สนทนา และผู้ตอบรับการสนทนา 

2. ในการสนทนาหลังเร่ิมต้นทักทาย ต้องเลือกใช้ ถ้อยคำ สำนวน วลี ประโยค อย่างเหมาะสม 

3. สามารถใช้ คำศัพท์ วลีสำนวน ประโยคเพื่อบอกว่าตนเองชื่อ-สกุล องค์กรที่ทำงาน หรือ กำลัง

จะทำอะ ร ตามบริบทสถานการณ์แวดล้อมขณะสนทนาเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 



 

 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบคำช้ีแจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
6 

แผ่นที่ : 6 

 

4. สามารถบอก ด้ ตามมารยาทเจ้าของภาษาตามบริบทสถานการณ์แวดล้อมขณะ

สนทนาเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือ บุคคลใหม่ๆ 

5. สามารถปฏิบัติ Role-Play How to Make Friends  ด้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้พื้นฐาน (Pre-requisites) 

     (ความรู้พื้นฐานที่ควรมีเพื่อนำมาขยายความรู้บทเรียนของโมดูลนี้) การเริ่มต้นประโยคสนทนา ในการ

ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือ บุคคลใหม่ๆ  

1.บอก คำศัพท์ รู้-เข้าใจ ความหมายของคำศัพท์ สำนวน การเริ่มต้นเจรจาทักทายสนทนาเพื่อทำความรู้

จักเพื่อนใหม่ หรือ บุคคลใหม่ๆ เนื่องจากมีบางสำนวนใช้ตรงกัน คล้ายคลึงกันทั้งผู้เร่ิมต้นสนทนา และ

ผู้ตอบรับการสนทนา 

2. ในการสนทนาหลังเร่ิมต้นทักทาย ต้องเลือกใช้ ถ้อยคำ สำนวน วลี ประโยค อย่างเหมาะสม 

3. สามารถใช้ คำศัพท์ วลีสำนวน ประโยคเพื่อบอกว่าตนเองชื่อ-สกุล องค์กรที่ทำงาน หรือ กำลังจะทำ

อะ ร ตามบริบทสถานการณ์แวดล้อมขณะสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
7 

แผ่นที่ : 7 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ .....2..... 

      

   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  

 

 

 

 

 

 

 



 

ลงชื่อ ................................................ ผูต้รวจ  

(.............ครูปิยวรรณ กระมทุ....................) 

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
8 

แผ่นที่ : 8 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ ....2...... 

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 

  (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

ให้ ทำแบบทดสอบ Google form 

โดยสแกน QR Code เพื่อ 

ทำแบบทดสอบ 

 
 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
9 

แผ่นที่ : 9 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ ....2...... 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ a b c d 

1.     

2.       

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     



 

ส่วนที่ 2 

การรวบรวมเนื้อหา และสร้างใบงาน/ 

ใบกิจกรรม/แบบฝึกหัด



 

 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบจุดประสงค ์

หน้าที่  
10 

แผ่นที่ : 10 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. ผู้เรียนสามารถทักทายและตอบรับในการสนทนาทำความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือ บุคคลใหม่ๆได้ถูกต้อง 

2. ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ท่ีเรียนรู้ได้ถูกต้อง 

3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสนทนาตามบริบทของการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือ บุคคล

ใหม่ๆ ได้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 

หน้าที่  
11 

แผ่นที่ : 11 

    (เนื้อหาในโมดูล ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนด) 

 

 
Welcome to…English Class KruYhing95-Peeyawan KRAMOOT 
 A tip for a simple way to make a new friend

Conversation for Business Arrangement 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 

หน้าที่  
12 

แผ่นที่ : 12 

 

          (เนื้อหาในโมดูล ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนด) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hello, I don’t think we’ve met. 



 

  

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 

หน้าที่  
13 

แผ่นที่ : 13 

  

                                      

 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 

หน้าที่  
14 

แผ่นที่ : 14 

(เนือ้หาในโมดูล ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนด) 

  

   

   

    

     

 

 

      

   

 

    

 

    

 

    

   

 

 

Hi, I’m Jane MacGraw. I don’t think 

we’ve met. 

Hello, I’m Michelle Grace. I’ve just moved in town. Nice to 

see you, Miss MacGraw. 

Nice to see you Michelle. Just call 

me Jane. I’ve moved here last 

month. Welcome to LaVille Lake. 

Great. It’s been a while before I get 

used to this neighborhood. How 

about you, Jane? Well, I’d like to 

make a tea party this Sunday, just to 

make friends around here. Would 

you like to join us? I’d be glad if you 

could come and give me some 

advice. 

Oh, okay. I’ll be joining your tea party. 

If you don’t mind, I could bring some 

cup cakes for your guests. 

That’s very kind of you. 

Thank you, Jane. 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 

หน้าที่  
15 

แผ่นที่ : 15 

 

ใบแบบฝึกหัดโมดูลย่อยที่ 2.1 

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

     คำช้ีแจง :  ให้นักเรียน ศึกษา ฝึกอ่านออกเสียง - ฝึกเขียน คำศพัท์ สำนวน ในการสนทนา

เพ่ือทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ตามรูปภาพที่ 2.1 

   

   

    

     

 

 

      

   

 

    

 

    

 

    

   

Hi, I’m Jane MacGraw. I don’t think 

we’ve met. 

Hello, I’m Michelle Grace. I’ve just moved in town. Nice to 

see you, Miss MacGraw. 

Nice to see you Michelle. Just call 

me Jane. I’ve moved here last 

month. Welcome to LaVille Lake. 

Great. It’s been a while before I get 

used to this neighborhood. How 

about you, Jane? Well, I’d like to 

make a tea party this Sunday, just to 

make friends around here. Would 

you like to join us? I’d be glad if you 

could come and give me some 

advice. 

Oh, okay. I’ll be joining your tea party. 

If you don’t mind, I could bring some 

cup cakes for your guests. 

That’s very kind of you. 

Thank you, Jane. 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 

หน้าที่  
16 

แผ่นที่ : 16 

**please press the play icon on this slide, and then enjoy the video. 
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รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
17 

 

 

 

Enjoy thith us 
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โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
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Module ทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน Talk to new people/Make a new friend. 

1. Make a new friend ตามมารยาทควรพูดด้วย ประโยคใดมากที่สุด ภาษาอังกฤษ   

(a) Hello, Im Neil. Nice to meet you.  

(b) Hello, I don't think we've met. I'm Michelle.  

(c) BS Intertrade , Max speak, who do you want to talk. Can I help 

2. I'd like to get something to drink, ............? ควรเติมคำในช่องว่าง นี้ คือ............................ 

(a) will he 

(b) Would you like to join me?  

(c) Would you care to do it? 

3.I'm afraid we haven't met. I’m Grace Lee, I am new here. I am delighted to meet you. 

หมายถึง 

(a) I don't know you. 

(b) He won't be anywhere. 

(c) You and I haven't met before; but I feel happy to meet you-know you. 

4.What kind of weather do you like the best?  

(a) sunny 

(b) day with sleet 

(c) warm and breezy 



 

  



 

 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
19 

5. After checking her schedule, she told Mr. Bob Morgan that she'll.................... all 
Tuesday afternoon. 
 (a) be busy 
(b) be free 
(c) be away 

6. At the end of conversation, the two new college students have made the 
appointment at...............a.m. for lunch 
(a) 12.30 

(b) half past eleven 

(c) a quarter to noon. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
20 

 

ใบเฉลยแบบฝึกหัดโมดูลย่อยที่ .....2..... 

         (เฉลยแบบฝึกหัด)  

1. Make a new friend ตามมารยาทควรพูดด้วย ประโยคใดมากที่สุด ภาษาอังกฤษ   

(a) Hello, I’m Neil. Nice to meet you.  

(b) Hello, I don't think we've met. I'm Michelle.  

(c) BS Intertrade , Max speak, who do you want to talk. Can I help 

2. I'd like to get something to drink, ............? ควรเติมคำในช่องว่าง นี้ คือ............................ 

(a) will he 

(b) Would you like to join me?  

(c) Would you care to do it? 

3.I'm afraid we haven't met. I’m Grace Lee, I am new here. I am delighted to meet you. 

หมายถึง 

(a) I don't know you. 

(b) He won't be anywhere. 

(c) You and I haven't met before; but I feel happy to meet you-know you. 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
21 

4.What kind of weather do you like the best?  

(a) sunny 

(b) day with sleet 

(c) warm and breezy 

 5. After checking her schedule, she told Mr. Bob Morgan that she'll.................... all 

Tuesday afternoon. 

 (a) be busy 

(b) be free 

(c) be away 

6. At the end of conversation, the two new college students have made the 

appointment at...............a.m. for lunch. 

(a) 12.30 

(b) half past eleven 

(c) a quarter to noon.   

7.Mr. Bob Morgan will be walking to ................ to study before the afternoon classes. 

(a) a canteen 

(b) a library 

(c) an academic center 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
22 

8.ประโยคใดเหมาะสมที่สุดในการเริ่มเจรจากับบุคคลใหม่ the best dialogue to make a new 

friend. 

(a) Hi, I'm Beth a freshman at Language School, Nice to meet you. 

(b) Let's have a coffee. 

(c) Let's have  breakfast, shall we? 

9.การถามว่า free-time activities ที่คุณชอบทำในเวลาว่าง คืออะ รบ้าง ในการสนทนากับเพื่อนใหม่ 

ตัวเลือกใดหมาะสมที่สุด 

(a) What sort of free-time recreations will you feel likely to do? 

(b) What sort of activities do you like? 

(c) What kind of things do you want to do when you are free? 

10.Would you mind walking with me/us to the next class? เป็นคำถามที่ใช้เพือ่ 

(a) เชิญชวนเพือ่นใหม่เดินเล่น 

(b) สอบถามเพือ่นใหม่-เชิญชวนให้เดิน ปด้วยกันเพื่อเรียนวิชาถัด ป 

(c) ถามเพือ่เรียกร้องความสนใจ 

 

  



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
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ใบสั่งงานโมดูลย่อยที่ .....2..... 

 

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

     คำสั่ง : ให้นักเรียนฝึก ฟัง-อ่าน-พูดบทสนทนาในสถานที่ต่างกัน เช่น ในสถานีรถโดยสาร สถานีรถ ฟ 

Underground Station, SkyTrain, in a Restaurant, in a Theater การสนทนา ระหว่าง Jane and   

Michelle จากนั้น ลองตอบคำถามในแบบฝึกหดั(ก่อนเรียน-หลังเรียน) อีกคร้ัง สังเกต ความก้าวหน้า 

ของคะแนน เพือ่แสดงผลสัมฤทธิ์ของตนเองว่ามีความรู้-ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น เก่ียวกับการสนทนาเพื่อทำ

ความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือ บุคคลใหม่ๆ  

          



 

 
 

 

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

ใบสั่งงาน 

หน้าที่  
25 

แผ่นที่ : 25 

 

ใบสั่งงานโมดูลย่อยที่ ......2....      ในส่วนนี้จะเป็นรายละเอยีดกิจกรรม/ สถานการณ์/ บทความ/ สื่อวิดีโอ 

(โดยการสร้างQR code แล้วนำมาใส่ในใบสั่งงาน) ที่นำมาเป็นกรณีศึกษาในใบสั่งงาน 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 
26-29 

หน้าที่  
26-29 

 

   



 



 



 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา หน้าที่  
30 

 

 

<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/fn0ns3BEflM?start=10" title="YouTube video 

player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-

media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> 

 

This film was recorded before the Covid-19 pandemic. 

Malachi and Libby were both worried about making new friends. 
They talk about the challenges of moving to secondary school 
without existing friendship groups. Malachi found that joining a 
sports team was a great way to meet like-minded people. Libby 
shared her concerns with her teacher and was encouraged to be 
brave and present a project in front of her entire class which helped 
her grow in confidence. 
 
 
Tips: 

Join a club or after-school activity to meet new people 

• Be yourself and you’ll make friends with people like yourself 
• Smile and be approachable 
• Make an effort to speak to people even if it takes you out of your 

comfort zone. 
• Don’t rush this: the most genuine friends come gradually as you get 

to know each other, not by trying to be instantly popular 
• You will be seated with different people in different subjects and will 

have to work together. This is a good opportunity to get to know your 
classmates and form new friendships. 



 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการทักทาย-ตอบ
รับสนทนาเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา 
31 

หน้าที่  
31 

 

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

     ข้อพิจารณา  (การพิจารณาตามหัวข้อที่กำหนด และคุณลักษณะที่พึงประสงค์)  การให้คะแนน 

1. คะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน 

2. การพิจารณาให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 

     เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

1. ใช้สำนวนเริ่มต้น
สนทนาเป็นผู้เริ่ม-
ผู้ตอบการสนทนาได้
ถูกต้อง 

    

2. ตอบคำถามการ
สนทนา-รู้จักบุคคล
ได้ถูกต้อง 

    

3. ใช้สำนวนการถาม
เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยกับ
เพื่อนใหม่ได้ถูกต้อง 

    
 
 

4.รู้-เข้าใจ การทำ
ความรู้จักบุคคลใหม่ 
ด้วยการใช้ คำ 
สำนวน-วลี ประโยค 
ได้ เหมาะสม  

    

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา หน้าที่  
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ใบเฉลยการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ .....2..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello. I’m Jane. Nice to meet you. 

Hello. I’m Michelle. Glad to meet you, too. 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

 

การสร้างแบบทดสอบหลังเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการทกัทาย-ตอบ
รับสนทนาเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา หน้าที่  
33 

 

แบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ ....2...... 

      

   คำช้ีแจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3 ตัวเลือก จำนวน  10 ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาท่ีใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

(ข้อสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามเนื้อหาบทเรียนในโมดูลนั้น ๆ) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 1  ใช้สำนวนเริ่มต้นสนทนาเป็นผู้เริ่ม-ผู้ตอบการสนทนาได้ถูกต้อง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 2  ตอบคำถามการสนทนา-รู้จักบุคคลได้ถูกต้อง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 3  ใช้สำนวนการถามเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ได้ถูกต้อง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี 4  .รู้-เข้าใจ การทำความรู้จักบุคคลใหม่ ด้วยการใช้ คำ สำนวน-วลี ประโยค ได้ เหมาะสม 

 

ข้อคำถาม Module บทที่ 2 Make a New Friend 

 

 

 

  



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา หน้าที่  
34 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ ....2...... 

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 2 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 2.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพือ่ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
หรือ บุคคลใหม่ 

ใบเนื้อหา หน้าที่ 
35 
 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ .......... 

 

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 

  (  )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

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

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

  

ให้ ทำแบบทดสอบ Google form 

โดยสแกน QR Code เพื่อ 

ทำแบบทดสอบ 

 
 



 

 

Make a new Friend. 
- 
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