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สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566 

 

รายวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร รหัสวิชา 30000-1201 

บทเรียนโมดูลที่ 4 

เรื่อง At the Restaurant 

 

โดย 

นางสาวปิยวรรณ  กระมุท 

สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน             อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                   กระทรวงศึกษาธิการ 



 

คำนำ 

หน่วยการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารในส่วนของหัวข้อหน่วยที่ 4 การพูดคุยสนทนาเพื่อสั่งอาหาร 
เครื่องดื่ม หรือ การเชิญบุคคลไปรับประทานอาหาร ในภัตตาคาร โดยการตั้งคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับ
หน่วยการเรียนแก่ผู้เรียนในการดึงความสนใจของผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน และกำหนดเกณฑ์การประเมิน 

และข้อตกลงร่วมกันภายในขอบเขตของหลักสูตรและอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 ผู้จัดทำได้จัดแบ่งเนื้อหาในโมดูลย่อย 4.1 เรื่อง “At the Restaurant” การสนทนา เพ่ือทำความรู้จัก
เมนูอาหาร-เครื่องดื่ม รู้ - เข้าใจ สามารถใช้คำ วลี สำนวน ประโยค โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับ คำศัพท์ สำนวน ใน
การทักทาย-สอบถาม-ตอบรับ การพูดตามมารยาทเจ้าของภาษา การใช้ คำ วลี สำนวน ในการสนทนาเพ่ือ
เจรจาในร้านอาหาร-ภัตตาคาร การสอบถามจุดมุ่งหมายในการรับประทานอาหาร-เครื่องดื่มในภัตตาคาร 
เมนูอาหารไทย เอชีย ยุโรป อเมริกัน หรืออาหารตามเทศกาลต่างๆ หากพิจารณาคำอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษสื่อสาร  ผู้เรียนต้องศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับอาหาร-เครื่องดื่ม เมนูหลัก เมนูพิเศษ เมนูตามเทศกาล และกิจกรรม
สันทนาการอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง และให้ข้อมูลบุคคล สถานที่ เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การ
อ่านข้อมูลจากสื่อ สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ 
และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตามลำดับ 
ก่อน-หลัง  แบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ใบเนื ้อหา ความรู ้ ใบงานที่มอบหมาย เฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร ตามหลักการใช้ภาษาของเจ้าของภาษา และ สามารถเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ในการสนทนาทางโทรศัพท์ได้ ตามบริบทสถานการณ์ 
 จุดประสงค์รายวิชา ผู้เรียนต้องเข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื ่องมือสื ่อสารในชีวิตประจำวัน มีเจตคติและกิจนิสัยที ่ดีในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการศึกษาต่อ และเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา ที่ผู้เรียนจะต้อง 
แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน
ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา อ่าน และสรุปใจความสำคัญของข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
เขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ใช้คำศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสารในชีวิตประจำวัน 

ผู้จัดทำหวังว่าบทเรียนโมดูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน หรือผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจ หากมีส่วน
หนึ่งส่วนใดบกพร่อง ผู้จัดทำพร้อมรับคำแนะนำ เพ่ือพัฒนาบทเรียนโมดูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

 
         ผู้จัดทำ 
 
            ปิยวรรณ  กระมุท



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา : ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการทักทาย-
ตอบรับ สนทนา เพื่อรับประทานอาหารในภัตตาคาร 

ใบสารบัญ 
หน้าที่  

ข 
แผ่นที่ : 1 

 

สารบัญ                                                                                                        

 หน้า 

     คำนำ 

     สารบัญ            

     ใบขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

     ใบคำชี้แจงการใช้บทเรียนโมดูล 

     ใบแบบทดสอบก่อนเรียน 

     ใบกระดาษคำตอบก่อนเรียน 

     ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

     ใบจุดประสงค์ 

     ใบเนื้อหา 

     ใบแบบฝึกหัด 

     ใบเฉลยแบบฝึกหัด 

     ใบสั่งงาน 

     ใบปฏิบัติงาน 

     ใบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     ใบเฉลยการปฏิบัติงาน 

     ใบแบบทดสอบหลังเรียน 

     ใบกระดาษคำตอบหลังเรียน 

     ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา ในร้านอาหาร-ภัตตาคาร 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล หน้าที่  

1 
แผ่นที่ : 1 

ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

 

 

 

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 4 :  
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับ สนทนา เพื่อรู้-เข้าใจสามารถใช้ 
คำ สำนวนเกี่ยวกับอาหาร-เครื่องดื่ม ในภัตตาคาร
 ด้เหมาะสม ถูกต้อง 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
2 

แผ่นที่ : 2 

 

 
คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล ......2.... 

     คำแนะนำสำหรับผู้เรียน (แนะนำเนื้อหาบทเรียนของโมดูล) 

ในการสนทนาเพื่อรู้-เข้าใจ บริบทในร้านอาหาร-ภัตตาคาร ด้วยภาษาอังกฤษผู้เรียนต้องสามารถบอก 

คำศัพท์ รู้-เข้าใจ ความหมายของคำศัพท์ สำนวน การเริ่มต้นเจรจาทักทายผ่านบทสนทนา เนื่องจากมีบาง

สำนวนใช้ตรงกัน คล้ายคลึงกันทั้งผู้เริ่มบทสนทนา และผู้ตอบรับการสนทนา แต่ในการสนทนาหลังเริ่มต้น

ทักทาย มีถ้อยคำ สำนวน วลี ประโยค ที่ต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้เริ่มสนทนา ต้องบอกว่า ตนเองชื่อ-

สกุล บอกชื่อหน่วยงาน องค์กร  ควรบอกชื่อตนเองหลังจากการเริ่มต้นทักทายว่า Good Morning/Good 

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

เรื ่องทั่วไป เช่น ถ้าพบบุคคลใหม่ในร้านอาหาร ต้องบอกตามมารยาทเจ้าของภาษาด้วยสำนวนเช่น I’m 

waiting for the seats on my reservation . Are you dining -in, or just come for take-away? แล ะ

ผู้ตอบรับสนทนา อาจตอบด้วยสำนวน เช่น Oh, hi. I’m Drake Fathom. My friend and I are dining-in 

for a birthday party. 

          ส่วนประกอบบทเรียนโมดูลประกอบด้วย 

1. ใบแบบทดสอบก่อนเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

2. ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. ใบจุดประสงค์ 

4. ใบเนื้อหา 

5. ใบแบบฝึกหัด/ใบสั่งงาน/ใบปฏิบัติงาน 

6. ใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยใบปฏิบัติงาน 

7. ใบแบบทดสอบหลังเรียนและใบกระดาษคำตอบ 

8. ใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษา ในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพื่อสนทนาโต้ตอบใน
ร้านอาหาร-ภัตตาคาร 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
3 

แผ่นที่ : 3 

 

 
 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล .......... 

 

     คำแนะนำในการใช้บทเรยีนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนศึกษาหลักการและเหตุผล (Prospectus) และจดุมุ่งหมาย (Objectives) ของบทเรียน

โมดูลให้เข้าใจ 

2. ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคำแนะนำและข้ันตอนการใช้อย่างเคร่งครัด 

3. ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่เปิดดูใบเฉลยคำตอบก่อนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด/ใบปฏิบัติงาน และแบบทดสอบหลังเรียนเพราะจะทำให้ผู้เรียนขาดความมั่นใจในการ

เรียนด้วยตนเองและไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง 

4. บทเรียนโมดูลนี้ ผู้เรียนสามารถใช้เรียนได้ตามความต้องการ ความพร้อมและความสะดวกโดยไม่

จำกัดเวลาเรียน และสถานที่เรียน 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล 

1. ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำเฉพาะข้อที่ผู้เรียนมีความรู้แท้จริง 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 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการทักทาย-
ตอบรับสนทนาเพื่อ 

ใบขั้นตอนการใช้
บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
4 

แผ่นที่ : 4 

 

 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล ....4...... 

     ขั้นตอนการใช้บทเรียนโมดูล (ต่อ) 

6. เมื่อทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานแล้วให้ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบฝึกหัด/ใบเฉลยการ

ปฏิบัติงาน 

7. ถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินให้กลับไปเรียนเนื้อหาเดิม และทำแบบฝึกหัด/ปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง 

8. เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ให้ทำแบบทตสอบหลังเรียนโดยทำลงใน

กระดาษคำตอบ 

9. ตรวจคำตอบจากใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

10. ถ้าผลการประเมิน ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดผู้เรียนต้องเรียนซ่อมเสริมทบทวน

เนื้อหาของบทเรียนโมดูลนี้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพื่อสนทนาโต้ตอบใน
ร้านอาหาร-ภัตตาคาร 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
5 

แผ่นที่ : 5 

 

คำชี้แจงใช้บทเรียนโมดูล .......4......... 

     หลักการและเหตุผล (Prospectus)  

    (ที่มาบทเรียน/อธิบายเนื้อหา/หัวข้อบทเรียนของโมดูล   

  ในการสนทนาเพื่อโต้ตอบในร้านอาหาร-ภัตตาคาร ด้วยภาษาอังกฤษผู้เรียนต้องสามารถ

บอก คำศัพท์ รู้-เข้าใจ ความหมายของคำศัพท์ สำนวน การเริ่มต้นเจรจาทักทายผ่านบทสนทนา เนื่องจาก

มีบางสำนวนใช้ตรงกัน คล้ายคลึงกันทั้งผู้เริ่มบทสนทนา และผู้ตอบรับการสนทนา แต่ในการสนทนาหลัง

เริ่มต้นทักทาย มีถ้อยคำ สำนวน วลี ประโยค ที่ต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้เริ่มสนทนา ต้องบอกว่า 

ตนเองชื่อ-สกุล บอกชื่อหน่วยงาน องค์กร (ถ้าเป็นการจัดงานเลี้ยง Catering โดยองค์กร) ควรบอกชื่อ

ตนเองหลังจากการเริ ่มต้นทักทายว่า Good Morning/Good Afternoon/Good Evening ตามแต่

ช่วงเวลา หรือ ทักด้วยคำว่า Hello. I’m May Field และ ชวนสนทนาด้วยเรื่องทั่ว ป เช่น ถ้าพบบุคคล

ใหม่ในร้านอาหาร ต้องบอกตามมารยาทเจ้าของภาษาด้วยสำนวนเช่น I’m waiting for my queue 

dining here. Have you dined here before? และผู้ตอบรับสนทนา อาจตอบด้วยสำนวน เช่น Oh, 

hi. I’m Drake Fathom. My friend and I are celebrating his birthday. It’s our first time here. 

Could you tell us something worth trying here? 

     จุดมุ่งหมาย (Objective)  

     (สิ่งท่ีผู้เรียนจะ ด้จากการศึกษาและการทำแบบทดสอบของโมดูลนี้)  

1.บอก คำศัพท์ รู้-เข้าใจ ความหมายของคำศัพท์ สำนวน การเริ่มต้นเจรจาทักทายสนทนาเพื่อ

ผ่อนคลายระหว่างรอการเรียกตามลำดับการจัดโต้ะที่นั่งในร้านอาหาร หรือตามลำดับการสำรองท่ี

นั่งฯ เนื่องจากมีบางสำนวนใช้ตรงกัน คล้ายคลึงกันทั้งผู้เริ่มต้นสนทนา และผู้ตอบรับการสนทนา 

2. ในการสนทนาหลังเริ่มต้นทักทาย ต้องเลือกใช้ ถ้อยคำ สำนวน วลี ประโยค อย่างเหมาะสม 

3. สามารถใช้ คำศัพท์ วลีสำนวน ประโยค เพื่อบอกว่าตนเองช่ือ-สกุล องค์กรที่ทำงาน กำลังจะ

ใช้บริการในร้านอาหาร-ภัตตาคารเนื่องในโอกาสใด ตามบริบทสถานการณ์แวดล้อมขณะสนทนา 



 

This Photo by Unknown Author is 

licensed under CC BY-NC-ND 

 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพื่อสนทนาโต้ตอบใน
ร้านอาหาร-ภัตตาคาร 

ใบคำชี้แจงการ
ใช้บทเรียนโมดูล 

หน้าที่  
6 

แผ่นที่ : 6 

 

4. สามารถบอก ด้ ตามมารยาทเจ้าของภาษาตามบริบทสถานการณ์แวดล้อมขณะ

สนทนาเพื่อผ่อนคลายระหว่างรอการเข้าใช้บริการในร้านอาหาร-ภัตตาคาร 

5. สามารถปฏิบัติ Role-Play “At the Restaurant”  ด้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

 

 

 
 

 

 

 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY 
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ความรู้พื้นฐาน (Pre-requisites) 

     (ความรู้พื้นฐานที่ควรมีเพื่อนำมาขยายความรู้บทเรียนของโมดูลนี้) การเริ่มต้นประโยคสนทนา ในการ

ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือ บุคคลใหม่ๆ เพื่อผ่อนคลายระหว่างรอการเข้าใช้บริการในร้านอาหาร-

ภัตตาคาร และ/หรือ การสนทนาโต้ตอบในการสั่งอาหาร-เครื่องดื่ม การใช้บริการที่ ทางภัตตาคารจัดให้

ลูกค้า เช่น บริการเรียกรถ taxi, Limousine, บริการรับ-ส่ง จากที่พัก – มายังร้านอาหาร หรือ บริการส่ง

อาหารผ่าน Grab, Delivery Service โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการของทางร้านอาหาร-ภัตตาคาร 

1.บอก คำศัพท์ รู้-เข้าใจ ความหมายของคำศัพท์ สำนวน การเริ่มต้นเจรจาทักทายสนทนาเพื่อ เนื่องจากมี

บางสำนวนใช้ตรงกัน คล้ายคลึงกันทั้งผู้เริ่มต้นสนทนา และผู้ตอบรับการสนทนา 

2. ในการสนทนาหลังเริ่มต้นทักทาย ต้องเลือกใช้ ถ้อยคำ สำนวน วลี ประโยค อย่างเหมาะสม 

3. สามารถใช้ คำศัพท์ วลีสำนวน ประโยคเพื่อบอกว่าตนเองช่ือ-สกุล องค์กรที่ทำงาน หรือ กำลังจะทำ

อะ ร ตามบริบทสถานการณ์แวดล้อมขณะสนทนาเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 

 

 

 

 

  



 

 

ส่วนที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพื่อสนทนาโต้ตอบใน
ร้านอาหาร-ภัตตาคาร 

ใบแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
7 

แผ่นที่ : 7 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ .....4..... 

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน  10 ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10 นาที 

หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1 ผู้เรียนสามารถทักทายและตอบรับในการสนทนาในร้านอาหาร-ภัตตาคารได้

ถูกต้อง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2 ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ที่เรียนรู้ได้ถูกต้อง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสนทนาสั่งอาหาร-เครื่องดื่ม บริการ ภายใน

ร้านอาหาร - ภัตตาคาร ได้ถูกต้อง  

 

 

 

 

 

 



 

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

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

 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพื่อสนทนาโต้ตอบในร้าน
อาหร-ภัตตาคาร 

ใบกระดาษคำตอบ
ก่อนเรียน 

หน้าที่  
8 

แผ่นที่ : 8 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนโมดูลย่อยที่ ....4...... 

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 4 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนา ในร้านอาหาร-ภัตตาคาร 

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 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาในร้านอาหารภัตาคาร 

ใบจุดประสงค์ 
หน้าที่  
10 

แผ่นที่ : 10 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 

1. ผู้เรียนสามารถทักทายและตอบรับในการสนทนาภายในร้านอาหาร-ภัตตาคารได้ถูกต้อง 

2. ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ที่เรียนรู้ได้ถูกต้อง 

3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสนทนาตามบริบทของการสั่งอาหาร - เครื่องดื่ม บริการภายใน

ร้านอาหาร - ภัตตาคาร ได้ถูกต้อง 

 

 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND 

https://www.ginnefine.com/giveaway-win-a-free-week-of-meals-from-blue-apron/
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หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
สนทนาภายในร้านอาหาร-ภตัตาคาร 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
11 

แผ่นที่ : 11 

    (เนื้อหาในโมดูล ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนด) 

 

 
Welcome to…English Class KruYhing95-Peeyawan KRAMOOT 
 A tip 

Eat Healthy, 

Drink Healthy, 

& 

Be Happy 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพื่อใช้บริการหลากหลาย-
สั่งเมนูอาหาร-เครื่องดื่ม ในร้านอาหาร-ภัตตาคาร 

ใบเนื้อหา 

หน้าที่  
12 

แผ่นที่ : 12 

 

          (เนื้อหาในโมดูล ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนด) 

 

 

 
 

 

 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND 

Hello, Welcome to ACE CAFÉ LONDON. 

https://londondailyphoto.blogspot.com/2013/05/ace-cafe.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาในร้านอาหาร - ภัตตาคาร 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
13 

แผ่นที่ : 13 

  

at a Restaurant 

          

 

                            

      Conversations at a Restaurant 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 

http://www.progressive-charlestown.com/2020/05/after-request-from-reps-tanzi-fogarty.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาในร้านอาหาร - ภัตตาคาร 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
14 

แผ่นที่ : 14 

Conversations at a Restaurant: 

At the Restaurant 

Waiter: Can I help you? 

Lisa: A table for two please. 

Waiter: This way. 

Ordering 

Waiter/Waitress: Are you ready to order? 

Lisa: Yes, we’ll have the chicken with vegetables, and the vegetable 

pasta please. 

Waiter/waitress: Anything to drink? 

Lisa: Just some water please. 

After the Meal 

Waiter/waitress: Can I get you anything else? Coffee? Dessert? 

Making a Reservation 

Mike: I’d like to make a reservation for 2 people on Friday night. 

Waiter/waitress: What time would you like? 

Mike: 8:00. 

Waiter/waitress: We don’t have anything available at 8:00. Is 7:30 ok. 

Mike: Yes, that’s fine. 

Waiter/waitress: Your name please? 

Mike: Mike Smith. 

Waiter/waitress: Ok, Mr. Smith. We’ll see you at 7:30 on Friday. 

Lisa: No, just the bill please. 

 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาในร้านอาหาร - ภัตตาคาร 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
15 

แผ่นที่ : 15 

 

At a Restaurant: 

A table for two please. 

Can I see the menu please? 

I’d like to order. = I’m ready to order. 

I'll have the ... please. 

• pasta 
• beef stir-fry 
• roast chicken 

Can we have some ... please? 

• water 
• sauce 
• salt 

Can I have the bill please? = bill please 

You Hear: 

Would you like drinks? = Can I get you a drink? 

Are you ready to order? = What will you have? 

Can I get you anything else? 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาในร้านอาหาร - ภัตตาคาร 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
16 

แผ่นที่ : 16 

 

Problems: 

I’m sorry, that’s not available today. = We don’t have that today. 

Using It: 

Now that you know the phrases, see how they work in a conversation: Conversations at a 

restaurant 

Learn more restaurant vocabulary. 

On this page 

• You Say 
• You Hear 
• Problems 
• Using It 

On the site 

• About 

• Store 

• Useful 

• Vocabulary 

• Grammar 

• Read 

https://theenglishspace.com/ — The English Space, created by Megan Miln. 

Published by Dragon Systems Software Limited, 5 Bank Street, Malvern, WR14 2JG, United 

Kingdom 

Copyright © 2008 – 2023 Megan Miln. All rights reserved 

https://theenglishspace.com/useful-english/restaurant/conversation/
https://theenglishspace.com/useful-english/restaurant/conversation/
https://theenglishspace.com/vocabulary/eating-out/
https://theenglishspace.com/useful-english/restaurant/#you-say
https://theenglishspace.com/useful-english/restaurant/#you-hear
https://theenglishspace.com/useful-english/restaurant/#problems
https://theenglishspace.com/useful-english/restaurant/#using-it
https://theenglishspace.com/about/
https://theenglishspace.com/buy/
https://theenglishspace.com/useful-english/
https://theenglishspace.com/vocabulary/
https://theenglishspace.com/grammar/
https://theenglishspace.com/read/
https://theenglishspace.com/


 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการทักทาย-ตอบ
รับสนทนาในร้านอาหาร -  

ใบเนื้อหา 
หน้าท่ี  
17 

แผ่นที่ : 17 

(เนื้อหาในโมดูล ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนด)  

 

 

This Photo by Unknown Author is 

licensed under CC BY-SA-NC                     

Red Wine Beef 

Hi, I’m Janis. Let me check. Oh, yes, we have a 

table for two. Do you mind a street view table? 

Hello, I’m Mike. I’ve just moved in town. Can I have a seat 

for my lunch and a bit work with Wi-Fi in your café, please? 

Great. It’s great. Can I see the menu please?  

Okay. May I recommend Boef 

Birginenon if you’re a beef lover? 

    Boef Birginenon    

Oh, okay, 

I’ll have 

it.  

Can I 

have a 

glass of 

red wine, 

please? 

 

https://nasilemaklover.blogspot.my/2014/08/red-wine-beef-stew.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

        

  
  

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาในร้านอาหาร - ภัตตาคาร 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
18 

แผ่นที่ : 18 

At the Restaurant 

Waiter: Can I help you? 

Lisa: A table for two please. 

Waiter: This way. 

Ordering 

Waiter/Waitress: Are you ready to order? 

Lisa: Yes, we’ll have the chicken with vegetables, and the vegetable 

pasta please. 

Waiter/waitress: Anything to drink? 

Lisa: Just some water please. 

After the Meal 

Waiter/waitress: Can I get you anything else? Coffee? Dessert? 

Making a Reservation 

Mike: I’d like to make a reservation for 2 people on Friday night. 

Waiter/waitress: What time would you like? 

Mike: 8:00. 

Waiter/waitress: We don’t have anything available at 8:00. Is 7:30 ok. 

Mike: Yes, that’s fine. 

Waiter/waitress: Your name please? 

Mike: Mike Smith. 

Waiter/waitress: Ok, Mr. Smith. We’ll see you at 7:30 on Friday. 

Lisa: No, just the bill please. 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาในร้านอาหาร-ภัตตาคาร 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
19 

แผ่นที่ : 19 

 

ใบแบบฝึกหัดโมดูลย่อยที่ 4.1 

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

     คำชี้แจง :  ให้นักเรียน ศึกษา ฝึกอ่านออกเสียง - ฝึกเขียน คำศัพท์ สำนวน ในการสนทนา

เพ่ือทำความรู้จักเพ่ือนใหม่ ตามรูปภาพที่ 2.1 

At the Restaurant 

Waiter: Can I help you? 

Lisa: A table for two please. 

Waiter: This way. 

Ordering 

Waiter/Waitress: Are you ready to order? 

Lisa: Yes, we’ll have the chicken with vegetables, and the vegetable pasta please. 

Waiter/waitress: Anything to drink? 

Lisa: Just some water please. 

After the Meal 

Waiter/waitress: Can I get you anything else? Coffee? Dessert? 

Making a Reservation 

Mike: I’d like to make a reservation for 2 people on Friday night. 

Waiter/waitress: What time would you like? 

Mike: 8:00. 

Waiter/waitress: We don’t have anything available at 8:00. Is 7:30 ok. 

Mike: Yes, that’s fine. 

Waiter/waitress: Your name please? 

Mike: Mike Smith. 

Waiter/waitress: Ok, Mr. Smith. We’ll see you at 7:30 on Friday. 

Lisa: No, just the bill please. 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาในร้านอาหาร - ภัตตาคาร 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
20 

แผ่นที่ : 20 

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

 

 

  

https://www.youtube.com/embed/mKZobM75mk4?feature=oembed


 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่  4: At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาในร้านอาหาร - ภัตตาคาร 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
21 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาในร้านอาหาร - ภัตตาคาร 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
22 

 

Module ทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน At the Restaurant 

1.Make a reservation for dinner for 2 people ตามมารยาทควรพูดด้วย ประโยคใดมากที่สุด 

ภาษาอังกฤษ   

(a) Hello, I’m Neil. Can I have a table for two, at 5.00 p.m. We’d love to sit near the 

windows. 

(b) Hello, I don't think the tables are full. I'm very hungry  

(c) AAA Cafe, Max speaking, how can I help? 

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

(a) will he 

(b) What would you recommend?  

(c) Would you care to do it? 

3.I'm afraid we haven't a table available right now. หมายถึง 

(a) I don't know you. 

(b) He won't be anywhere. 

(c) All tables are fully booked, or all be seated at the moment. 

 

 

 



 

 

 

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

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
23 

4.What kind of steak would you order?  

(a) medium heat 

(b) raw 

(c) medium rare 

 5. After checking the clients’ order, Linsey knew she gave them the wrong menu. 

 (a) the waitress feel sad as she brought a dish she likes. 

(b) Linsey should apologize the clients, and told chef to cook the right dish, and serve 

the clients as soon as possible with something compromise and makes clients accept 

the mistakes and forgive her. 

(c) be away 

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

appointment at............... for lunch. 

(a) the coffee shop 

(b) airport restaurant 

(c) the cafeteria   

 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาในร้านอาหาร - ภัตตาคาร 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
24 

7.Mr. Bob Morgan will be walking to ............... coffee and croissant before getting to 

work. 

(a) a canteen 

(b) a coffee bar 

(c) his head office 

8.ประโยคใดเหมาะสมที่สุดในการเริ่มเจรจากับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม the best dialogue 

to order food and drink in a restaurant. 

(a)  Hi. I’m ready to order. Can I have a Beef Steak with mash potato on the side, 

please? 

(b) Let's have a coffee. 

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

9.การถามว่า อาหารโปรดที่คุณชอบรับประทาน คืออะ ร ตัวเลือกใดหมาะสมที่สุด 

(a) What sort of food do you mostly order? 

(b) What sort of menu do you like? 

(c) What kind of food and drink do you have when eating out? 

10.Would you mind walking with me/us to the cafe? เป็นคำถามที่ใช้เพื่อ 

(a) เชิญชวนเพื่อนใหม่เดินเล่น 

(b) สอบถามเพื่อน-เชิญชวนให้เดิน ปด้วยกันเพื่อ ปร้านกาแฟ 

(c) ถามเพื่อเรียกร้องความสนใจ 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนา 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
25 

 

ใบเฉลยแบบฝึกหัดโมดูลย่อยที่ .....4..... 

         (เฉลยแบบฝึกหัด)  

1.Make a reservation for dinner for 2 people ตามมารยาทควรพูดด้วย ประโยคใดมากที่สุด 

ภาษาอังกฤษ   

(a) Hello, I’m Neil. Can I have a table for two, at 5.00 p.m. We’d love to sit near the 

windows. 

(b) Hello, I don't think the tables are full. I'm very hungry  

(c) AAA Cafe, Max speaking, how can I help? 

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

(a) will he 

(b) What would you recommend?  

(c) Would you care to do it? 

3.I'm afraid we haven't a table available right now. หมายถึง 

(a) I don't know you. 

(b) He won't be anywhere. 

(c) All tables are fully booked, or all be seated at the moment. 

 

 



 

 

 

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

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
26 

4.What kind of steak would you order?  

(a) medium heat 

(b) raw 

(c) medium rare 

 5. After checking the clients’ order, Linsey knew she gave them the wrong menu. 

 (a) the waitress feel sad as she brought a dish she likes. 

(b) Linsey should apologize the clients, and told chef to cook the right dish, and serve 

the clients as soon as possible with something compromise and makes clients accept 

the mistakes and forgive her. 

(c) be away 

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

appointment at............... for lunch. 

(a) the coffee shop 

(b) airport restaurant 

(c) the cafeteria   

 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาในร้านอาหาร - ภัตตาคาร 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
27 

7.Mr. Bob Morgan will be walking to ............... coffee and croissant before getting to 

work. 

(a) a canteen 

(b) a coffee bar 

(c) his head office 

8.ประโยคใดเหมาะสมที่สุดในการเริ่มเจรจากับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม the best dialogue 

to order food and drink in a restaurant. 

(a)  Hi. I’m ready to order. Can I have a Beef Steak with mash potato on the side, 

please? 

(b) Let's have a coffee. 

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

9.การถามว่า อาหารโปรดที่คุณชอบรับประทาน คืออะ ร ตัวเลือกใดหมาะสมที่สุด 

(a) What sort of food do you mostly order? 

(b) What sort of menu do you like? 

(c) What kind of food and drink do you have when eating out? 

10.Would you mind walking with me/us to the cafe? เป็นคำถามที่ใช้เพื่อ 

(a) เชิญชวนเพื่อนใหม่เดินเล่น 

(b) สอบถามเพื่อน-เชิญชวนให้เดิน ปด้วยกันเพื่อ ปร้านกาแฟ 

(c) ถามเพื่อเรียกร้องความสนใจ 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาในร้านอาหาร - ภัตตาคาร 

ใบเนื้อหา 
หน้าที่  
28 

 

ใบสั่งงานโมดูลย่อยที่ .....4..... 

 

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

     คำส่ัง : ให้นักเรียนฝึก ฟัง-อ่าน-พูดบทสนทนาในสถานที่ต่างกัน เช่น ใน Street Food Vendors, 

Airport Restaurant, Pub & Bar, Food Festival การสนทนา ระหว่าง Jane and   Mike จากนั้น 

ลองตอบคำถามในแบบฝึกหัด(ก่อนเรียน-หลังเรียน) อีกครั้ง สังเกต ความก้าวหน้า ของคะแนน เพื่อแสดง

ผลสัมฤทธิ์ของตนเองว่ามีความรู้-ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการสนทนาเพื่อสั่งอาหาร - เครื่องดื่ม 

บริการต่างๆ เช่น Take Away, Home Delivery,etc. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาในร้านอาหาร - ภัตตาคาร 

ใบสั่งงาน 
หน้าที่  
25 

แผ่นที่ : 25 

 

ใบสั่งงานโมดูลย่อยที่ ......2 …….. 

จงแต่งบทสนทนาจากรูปที่ให้ เลือกสถานที่ร้านที่จะรับประทานอาหาร(ม้ือเช้า/กลางวัน/ค่ำ) 

และกำหนดเมนูอาหาร เครื่องดื่มที่ชอบและการบริการ 

  

Picture2. This Photo by Unknown Author is licensed under 

CC BY-SA 

Picture1. This Photo by Unknown Author is licensed under CC 

BY-NC-ND 

Picture3. This Photo by Unknown Author is licensed under 

CC BY-SA 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 

https://shopmerit.com/attractions/listing/fille-inns/8293
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://sobarnes.com/en/all-destinations/united-kingdom-all-destinations/london/climpson-and-sons-cafe-delicious-tasty-coffees-cozy-atmosphere/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.flickr.com/photos/thirau/13820686195
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pub_menu_and_bar,_London.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการทักทาย-ตอบ
รับสนทนาเพ่ือใช้บริการในร้านอาหาร 

ใบเนื้อหา 
31 

หน้าที่  
31 

 

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

     ข้อพิจารณา  (การพิจารณาตามหัวข้อที่กำหนด และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์)  การให้คะแนน 

1. คะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน 

2. การพิจารณาให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การใหค้ะแนน 

     เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 

1. ใช้สำนวนเริ่มต้น
สนทนาเป็นผู้เริ่ม-
ผู้ตอบการสนทนาได้
ถูกต้อง 

    

2. ตอบคำถามการ
สนทนา-สั่งอาหาร-
เครื่องดื่ม ได้ถูกต้อง 

    

3. ใช้สำนวนการถาม
เพ่ือใช้บริการใน
ร้านอาหารได้ถูกต้อง 

    
 
 

4.รู้-เข้าใจ การใช้
บริการในร้านอาหาร 
ด้วยการใช้ คำ 
สำนวน-วลี ประโยค 
ภาษาอังกฤษ ได้ 
ถูกต้องเหมาะสม  

    

 



 

 

 
 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาใน
การทักทาย-ตอบรับสนทนาเม่ือใช้บริการใน
ร้านอาหาร - ภัตตาคาร เพื่อสั่งอาหาร - 
เครื่องดื่ม บริการฯ 

ใบเนื้อหา หน้าที่  
32 

 

ใบเฉลยการปฏิบัติงานโมดูลย่อยที่ .....2..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 

 

การสร้างแบบทดสอบหลงัเรียน แบบโมดูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการ
ทักทาย-ตอบรับสนทนาเพื่อใช้บริการใน
ร้านอาหาร - ภัตตาคาร  ด้ถกูต้องเหมาะสม 

ใบเนื้อหา หน้าที่  
33 

 

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

      

   คำชี้แจง :  1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3 ตัวเลือก จำนวน  10 ข้อ 

                 2. ใหเลือกคำตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) 

                 3. เวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ 10นาที 

(ข้อสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามเนื้อหาบทเรียนในโมดูลนั้น ๆ) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1  ใช้สำนวนเริ่มต้นสนทนาเป็นผู้เริ่ม-ผู้ตอบการสนทนาได้ถูกต้อง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 2  ตอบคำถามการสนทนา-ใช้บริการในร้านอาหาร - ภัตตาคารได้ถูกต้อง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 3  ใช้สำนวนการถามเพ่ือสั่งอาหาร เครื่องดื่ม และบริการฯ ได้ถูกต้อง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 4  .รู้-เข้าใจ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสั่งเมนูอาหาร - เครื่องดื่ม ด้วยการใช้ คำ 

สำนวน-วลี ประโยค ได้ เหมาะสม 

ข้อคำถาม Module บทท่ี 4 At the Restaurant 

 

 

 

  



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : At the Restaurant 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการส่ัง
อาหาร เครื่องดื่มและบริการในร้านอาหาร หรือ
ภัตตาคาร เทศกาลอาหาร 

ใบเนื้อหา หน้าที่  
34 

 

กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนโมดูลย่อยที่ ....4...... 

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 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

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

ให้ ทำแบบทดสอบ Google form 

โดยสแกน QR Code เพื่อ 

ทำแบบทดสอบ 

 



 

 

 

หลักสูตร :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รายวิชา :ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
โมดูลที่ 4 : How to Make Friends 
โมดูลย่อย 4.1 : คำศัพท์ สำนวนภาษาในการใช้
บริการเมื่ออยู่ในร้านอาหาร ภัตตาคาร pub&bar 

ใบเนื้อหา หน้าที ่
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 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ตรวจ  

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

ให้ ทำแบบทดสอบ Google form 

โดยสแกน QR Code เพื่อ 

ทำแบบทดสอบ 

 
 



 

 


