
คู่มือการใช้สื่อโทรทัศน์ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสตูรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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คู่มือการใช้สื่อโทรทัศน์ ETV ประกอบการเรียนสาระความรูพื้นฐาน
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001)

ตอนท่ี 1 - 2 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสตูรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

 

 

 

ประกอบการเรียนสาระความรูพื้นฐาน 

31001) 

หลักสตูรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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คํานํา 

 

  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนตามหลักปรัชญาและความเชื่อพ้ืนฐานใน
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่  มีการเรียนรู้และสั่งคมความรู้และประสบการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

  ในปีงบประมาณ 2557 กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบาย
ทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประชาชนได้มีอาชีพท่ีสามารถสร้าง
รายได้ท่ีม่ังค่ังและเพียงพอ เป็นบุคลากรท่ีมีวินัย เปรียบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึก
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมท้ังมุ่งม่ันพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาท้ังผู้เรียน และผู้สอน 

สํานักงาน กศน. จึงได้พิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และ
เนื้อหาสาระ ท้ัง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ให้มีความสอดคล้องตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงในระยะเริ่มแรกมุ่งผลสัมฤทธิ์ท่ีผู้เรียนใน 3 วิชาท่ีมีความยากมากๆ คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชา
คณิตศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์ จึงได้ให้ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
ETV คู่ขนานไปกับการจัดการเรียนการพบกลุ่มของครู กศน.ตําบล   
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เน้ือหารายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
จํานวน 18 รายการ 

 
ตอนท่ี 1   เรื่อง การออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง 

   แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 1 

ตอนท่ี 2   เรื่อง การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ  
  แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 2 

ตอนท่ี 3  เรื่อง การเสนอให้ความช่วยเหลือในการให้บริการ 

 แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 3 

ตอนท่ี 4  เรื่อง การพูดทางโทรศัพท์แบบไม่เป็นทางการ 

  แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 4 

ตอนท่ี 5  เรื่อง การพูดทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ  
  แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 5 

ตอนท่ี 6  เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

  แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 6 

ตอนท่ี 7  เรื่อง  สํานวน สุภาษิต คําพังเพยในภาษาอังกฤษ 

  แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 7 

ตอนท่ี 8  เรื่อง การพูดคุยเก่ียวกับการประกอบอาหารไทย 

  แบบทดสอบหลังชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 8 

ตอนท่ี 9  เรื่อง ข่าวและการพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ 

  แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 9 

ตอนท่ี 10  เรื่อง การพูดคุยเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

  แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 10 
ตอนท่ี 11  เรื่อง การสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพ 

  แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 11 

ตอนท่ี 12  เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารด้วย e-mail  
  แบบทดสอบหลังชมจากรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 12 

ตอนท่ี 13  เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
     แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 13 

ตอนท่ี 14  เรื่อง ภาษาอังกฤษในการเดินทางท่องเท่ียว 

     แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 14 

ตอนท่ี 15  เรื่อง ภาษาอังกฤษในการพยากรณ์อากาศ 

     แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 15 

ตอนท่ี 16  เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน 

    แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 16 

ตอนท่ี 17  เรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพนวดแผนไทย 

     แบบทดสอบหลังชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 17 

ตอนท่ี 18  เรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพพนักงานขาย 

     แบบทดสอบหลังจากชมรายการโทรทัศน์ ตอนท่ี 18 

 

 

 



 

  คู่มือการใช้สื่อโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม (พต31001) 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ในการใช้สื่อช่วนสอนนี้  

1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม 
2. ศึกษาโครงสร้างเนื้อหาสาระรายการโทรทัศน์ 

- เนื้อหาในรายการโทรทัศน์ 
3. ศึกษาตารางเวลาการออกอากาศ 

- เพ่ือจะได้ทราบ วัน
4. เตรียมสื่อในการรับชมรายการ และตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ว่าสามารถใช้งาน

ได้ก่อนรับชมรายการ
5. ปฏิบัติตามข้ันตอน ตามลําดับทุกครั้งเม่ือรับชมรายการดังต่อไปนี้

- กิจกรรมก่อนการรับชมรายการ ให้ดําเนินการก่อนรับชมรายการโทรทัศน์ 
- กิจกรรมระหว่างรับชมรายการ 
- กิจกรรมหลังจาก

 

                         (กิจกรรมดังกล่าวได้ระบุ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คําแนะนําการใช้สื่อ 

 

 

คู่มือการใช้สื่อโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ETV ประกอบการเรียนสาระความรูพ้ืนฐาน รายวิชา 
31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ในการใช้สื่อช่วนสอนนี้  ผู้สอนควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
ศึกษาโครงสร้างรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม (พต31001)  
ศึกษาโครงสร้างเนื้อหาสาระรายการโทรทัศน์  

เนื้อหาในรายการโทรทัศน์  จะออกอากาศเป็นเวลา 30 นาทีรวมการทําแ
ศึกษาตารางเวลาการออกอากาศ / WWW.etv.thai.tv 

เพ่ือจะได้ทราบ วัน/เวลา ในการออกอากาศ  และเพ่ือเตรียมการสอนได้ทันเวลา
เตรียมสื่อในการรับชมรายการ และตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ว่าสามารถใช้งาน
ได้ก่อนรับชมรายการ 

ปฏิบัติตามข้ันตอน ตามลําดับทุกครั้งเม่ือรับชมรายการดังต่อไปนี้ 
กิจกรรมก่อนการรับชมรายการ ให้ดําเนินการก่อนรับชมรายการโทรทัศน์ 
กิจกรรมระหว่างรับชมรายการ   

จากรับชมรายการ  ประมาณ 10-15 นาที 

กิจกรรมดังกล่าวได้ระบุไว้ในเนื้อหารายการโทรทัศน์ ในแต่ละตอนไว้แล้ว

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ประกอบการเรียนสาระความรูพ้ืนฐาน รายวิชา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

 

นาทีรวมการทําแบบทดสอบ 5 ข้อ 

และเพ่ือเตรียมการสอนได้ทันเวลา 

เตรียมสื่อในการรับชมรายการ และตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ว่าสามารถใช้งาน

กิจกรรมก่อนการรับชมรายการ ให้ดําเนินการก่อนรับชมรายการโทรทัศน์ 10-15 นาที 

ไว้ในเนื้อหารายการโทรทัศน์ ในแต่ละตอนไว้แล้ว) 



 

ตอนท่ี  1   
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานฐานท่ี 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาและการส่ือสาร
  

  มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  มีความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติเก่ียวกับภาษา ท่าทาง การฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศด้วยประโยคท่ีซับซ้อนมากข้ึนในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพของตนถูกต้องตามหลัก
ภาษา วัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา
    
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แยกความแตกต่างของ
2. แยกความแตกต่างของเสียงหนัก
3. แยกความแตกต่างของเ
4. แยกประโยคท่ีมีการ

เนื้อหารายการโทรทัศน์ 

ตอนท่ี ตอนท่ี 

การออกเสียงภาษาอังกฤษ
ถูกต้อง 

1 

5 

1   เร่ือง การออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง

มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาและการส่ือสาร

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  มีความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติเก่ียวกับภาษา ท่าทาง การฟัง พูด 
ภาษาต่างประเทศด้วยประโยคท่ีซับซ้อนมากข้ึนในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพของตนถูกต้องตามหลัก

ภาษา วัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา 

แยกความแตกต่างของเสียงพยัญชนะ และคําศัพท์ภาษาอังกฤษได้  
แยกความแตกต่างของเสียงหนัก-เบา (Stress) ในคํา,  
แยกความแตกต่างของเสียงสูง-ต่ําในประโยค (Intonation)  
แยกประโยคท่ีมีการออกเสียงเช่ือมโยง (Linking Sound) ระหว่างคําต่าง ๆ ได้

ตอนท่ี 

 1. การออกเสียงพยัญชนะบางตัวท่ีอยู่ต้นคํา
เสียง s - sit see   sing     sip     
เสียง z –zero    zoo     zoom    

เสียง ch  -  chip    chop    cheap   chair   chat   
choose 

เสียง sh  - ship   shoe    shy    share     shop  shut

Minimum Pair words     s / z 

 sip     zip 

 sink   zinc 

 seal   zeal 
Minimum Pair words     ch  /  sh 

 choose     shoes 

 chop     shop 

 chair   share 

 

การออกเสียงท้ายคํากริยาช่อง 2  บอกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในอดีต 

 คํากริยาท่ีลงท้ายด้วย  t  และ  d   ออกเสียงเป็น  

ภาษาอังกฤษท่ี

ท่ีถูกต้อง 

มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาและการส่ือสาร 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  มีความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติเก่ียวกับภาษา ท่าทาง การฟัง พูด 
ภาษาต่างประเทศด้วยประโยคท่ีซับซ้อนมากข้ึนในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพของตนถูกต้องตามหลัก

 

ระหว่างคําต่าง ๆ ได้   

การออกเสียงพยัญชนะบางตัวท่ีอยู่ต้นคํา 

 

chip    chop    cheap   chair   chat   

ship   shoe    shy    share     shop  shut 

บอกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

ออกเสียงเป็น  /id/ 
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want wanted 

rent rented 

need needed 

 

2. คํากริยาท่ีลงท้ายด้วย  p  k  s  f  ss   ออกเสียงเป็น /t/ 

drop dropped ทําหล่น  ทําตก 

like liked  ชอบ 

miss missed   

walk walked 

 คํากริยาท่ีลงท้ายด้วย  b   g   j   l   m   n   r  v   w   y   
ออกเสียงเป็น   /d/ 

play  played 

show  showed 

kill  killed 

 การออกเสียงหนัก-เบาในคํา 

 คําท่ีเขียนเหมือนกันแต่เน้นเสียงหนัก เบาต่างกัน  ความหมาย
ต่างกัน 

de’sert  ทะเลทราย dese’rt  ละท้ิง 

pe’rmit  ใบอนุญาต permi’t  อนุญาต 

re’cord  แผ่นเสียง reco’rd  บันทึก 

 

3.  การออกเสียงสูง ต่ํา ในประโยค 

ประโยคบอกเล่า   เสียงในระดับเดียวกัน 

 I want to see you. 
 I like coffee. 
ประโยคคําถาม  เสียงท้ายประโยคยกสูง 

 Are you sure? 

 You can do it, can’t you? 

ประโยคคําถามท่ีใช้ question words  เสียงท้ายลงต่ํา 

 How are you? 

 Where are you going? 

 

4. การออกเสียงเช่ือมระหว่างคําท่ีลงท้ายด้วยพยัญชนะ + 
คําหลังข้ึนต้นด้วยสระ 

 Far  away. 
 What’s up? 

 Throw it          in the bin. 
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 Ten years        ago. 
     I would like         a drink.  

 Can   I have     a pair     of shoes? 

 
กิจกรรมก่อนการรับชมรายการ 

1. ครูนําเข้าสู่รายการโดยการชี้ให้เห็นถึงปัญหาในการออกเสียงพยัญชนะ และคําศัพท์ในภาษาอังกฤษ 

2. ครูชี้แจงถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในการชมรายการโทรทัศน์ โดยเน้นให้นักศึกษาต้ังใจรับชม ใน
เนื้อหาเก่ียวกับ ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงลักษณะต่างๆ  และให้นักศึกษาบันทึกข้อสงสัย
ระหว่างรับชม เพ่ือสอบถามครูหลังจบการรับชมรายการโทรทัศน์  

3. ครูแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าหลังจากการรับชมรายการโทรทัศน์แล้วจะมีการทดสอบความรู้เรื่อง
ได้รับชม จํานวน 5 ข้อ 

4. หลังจากนั้นครูแจกกระดาษตําตอบ สําหรับให้นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังการรับชมรายการ 

 

กิจกรรมระหว่างรับชมรายการ 

 ครู สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างรับชมรายการ และจดบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะรับชม 

 

 

กิจกรรมหลังการรับชมรายการ  

1. ครูเก็บกระดาษคําตอบเพ่ือตรวจให้คะแนนต่อไป 

2. ครูนําผลจากการสังเกตพฤติกรรมมาซักถามแล้วอธิบายเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง  
3. ครูสรุปเนื้อหารายการท่ีได้รับชม แนะนํานักศึกษาไปทบทวน ทําแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

4. มอบหมายให้นักศึกษาไปทบทวนเรื่องท่ีจะเรียนในครั้งต่อไป 
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แบบทดสอบหลังจากดูโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ETV   
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม พต.31001 

รายการที่  1  เร่ืองการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถกูต้อง 

ชื่อนักศึกษา  ...............................................นามสกุล   ..................................................................................................... 

เลขประจําตัวนักศึกษา  ..................................................................................................................................................... 

ชื่ออาจารย์ประจํากลุ่ม  ..................................................................................................................................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คําสั่ง  ให้เลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

ตอนที ่1 
 

 1.  Which word begins with “s” sound 
  a.   zoo  
  b.  seal 
  c.  zero  
  d. share 
 

2. Which pair word sounds different? 
  a.  sip   sip 
  b.  seal    seal 
  c.  sink     sink 
  d.  chop   shop 
   

3. Which word ends with “t” sound ? 
  a.  liked  
  b.  killed 
  c.  played 
  d.  showed 

 
 
 

4. Which sentence has the correct 
intonation ? 
  a.  I would like to go shopping. 
  b.  Would you like to go with me ? 
  c.  Yes, I would like to go with you. 
  d.  Where would you like to go next? 
 

5. Which item has no “linking sound” ? 
  a. Ten years ago. 
  b. Once upon a time. 
  c. How is the weather today ? 
  d. Can I have a pair of shoes ? 
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เฉลยแบบทดสอบรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ETV 

วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม พต.31001 

ตอนท่ี 1  เรื่อง  การออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง 

ข้อท่ี 1 ตอบ b.  seal 

ข้อท่ี 2  ตอบ d.  chop   shop 

ข้อท่ี 3  ตอบ a.  liked 

ข้อท่ี 4  ตอบ b.  Would you like to go with me? 

ข้อท่ี 5  ตอบ  c.  How is the weather today? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี  2   เร่ือง การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ
 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานฐานท่ี 2.1 มีความรู้ 

การส่ือสาร 

  มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  มีความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติเก่ียวกับภาษา ท่าทาง การฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศด้วยประโยคท่ีซับซ้อนมากข้ึนในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพของตนถูกต้องตามหลัก
ภาษา วัฒนธรรม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา
    
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ใช้ภาษาอังกฤษในการ
2. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงความรู้สึกพอใจและไม่พอใจ

 

เนื้อหารายการโทรทัศน์ 

ตอนท่ี เรื่อง 
2 การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ

10 

เร่ือง การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ

มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาและ

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  มีความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติเก่ียวกับภาษา ท่าทาง การฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศด้วยประโยคท่ีซับซ้อนมากข้ึนในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพของตนถูกต้องตามหลัก

ม และกาลเทศะของเจ้าของภาษา 

ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงอารมณ์ยินดี และความเสียใจได้ 
ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงความรู้สึกพอใจและไม่พอใจในการใช้บริการ

เนื้อหา
การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ 1. การพูดแสดงความยินดี  และตอบขอบคุณ

- Congratulations!! 
- Well done!! 

ตอบ  Thank you very much.
Thanks a lot. 

 

2. การพูดแสดงความเสียใจ  และตอบ
- I’m sorry. 
- I’m sorry to hear that. 
- Sorry about that. 
     ตอบ 

Forget it. 
That’s all right. 
Don’t worry about that.
 

3. การพูดแสดงความพอใจ  
การพูดแสดงความพอใจ 

- That’s fantastic 
- Good news! 
- Great! 

 ตอบ   Thank you very much.
 Thanks. That’s very kind of you.

เร่ือง การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ 

ความเข้าใจ และทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาและ 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ  มีความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติเก่ียวกับภาษา ท่าทาง การฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศด้วยประโยคท่ีซับซ้อนมากข้ึนในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพของตนถูกต้องตามหลัก

ในการใช้บริการได ้

เนื้อหา 
และตอบขอบคุณ 

Thank you very much. 

การพูดแสดงความเสียใจ  และตอบ 

 

Don’t worry about that. 

การพูดแสดงความพอใจ  / ไม่พอใจ 

Thank you very much. 
Thanks. That’s very kind of you. 



11 

 
การพูดแสดงความไม่พอใจ 

- This is terrible! 
- This is awful! 
- I can’t stand it. 

ตอบ  I’m sorry, sir. 
I’m very sorry.  
I will fix that for you. 

 
4. การแสดงความปรารถนาดี ปลอบใจ เห็นใจ และตอบ 
- Take care. 
- Get well soon. 
- Don’t worry, it will be alright. 

ตอบ 
- Thank you so much. 
- I’m very grateful for your hospitality. 
- I really appreciate your kindness. 

 
 

 

กิจกรรมก่อนการรับชมรายการ 

1. ครูนําเข้าสู่รายการโดยสมมุติสถานการณ์นักศึกษาเดินชนชาวต่างประเทศ  
แล้วนักศึกษาควรจะใช้ภาษาอังกฤษในการกล่าวขอโทษว่าอย่างไร  

2. ครูชี้แจงถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในการชมรายการโทรทัศน์ โดยเน้นให้นักศึกษาต้ังใจรับชม ใน
เนื้อหาเก่ียวกับ ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงลักษณะต่างๆ  และให้นักศึกษาบันทึกข้อสงสัย
ระหว่างรับชม เพ่ือสอบถามครูหลังจบการรับชมรายการโทรทัศน์  

3. ครูแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าหลังจากการรับชมรายการโทรทัศน์แล้วจะมีการทดสอบความรู้เรื่อง
ได้รับชม จํานวน 5 ข้อ 

4. หลังจากนั้นครูแจกกระดาษตําตอบ สําหรับให้นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังการรับชมรายการ 

 

กิจกรรมระหว่างรับชมรายการ 

 ครู สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างรับชมรายการ และจดบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะรับชม 

 

กิจกรรมหลังการรับชมรายการ 

1. ครูเก็บกระดาษคําตอบเพ่ือตรวจให้คะแนนต่อไป 

2. ครูนําผลจากการสังเกตพฤติกรรมมาซักถามแล้วอธิบายเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง  
3. ครูสรุปเนื้อหารายการท่ีได้รับชม แนะนํานักศึกษาไปทบทวน ทําแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

4. มอบหมายให้นักศึกษาไปทบทวนเรื่องท่ีจะเรียนในครั้งต่อไป 
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แบบทดสอบหลังจากดูโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ETV   
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม พต.31001 

รายการที่  2 

ชื่อนักศึกษา  ...............................................นามสกุล   ..................................................................................................... 

เลขประจําตัวนักศึกษา  ..................................................................................................................................................... 

ชื่ออาจารย์ประจํากลุ่ม  ..................................................................................................................................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คําสั่ง  ให้เลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
ตอนที ่ 2 
 
 

1.  You always stay at your friend’s resort    
    during vacation. 
    As you are leaving, you say :__________ 

    a.  Have a nice trip.    
    b.  You’re welcome. 
    c.  Come again, please. 
    d.  Thanks for everything.   
 

2.  Your close friend, Suda, has just won the  
     singing contest. 
     You meet her and you say : __________ 
   a.  Thanks a lot. 
   b.  That’s all right. 
   c.  Congratulations! 
   d.  Sorry about that. 
 
3.  Your friend is sick.  You go visit him and    
     say “_____________” 

   a.  This is awful. 
   b.  Get well soon! 

. 
4.  You are in your friend’s house. You break   
     a glass. Your friend says. “___________” 

   a.  Great! 

   b.  You’re welcome 

   c.  That’s good news! 

   d.  Don’t worry about it. 

 
5. Your boss is not happy about your work.   
   You should say “.___________” 

   a.  Well done! 

   b.  I’m sorry sir. 

   c.  This is terrible! 

   d.  Forget about it. 

 

 

 
   

   c.  Are you all right? 
   d.  Don’t worry about that. 
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เฉลยแบบทดสอบรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ETV 

วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือชีวิตและสังคม พต.31001 

ตอนท่ี 2  เรื่อง  การแสดงความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

ข้อท่ี 1  ตอบ    d.  Thanks for everything. 

ข้อท่ี 2  ตอบ c.  Congratulations! 

ข้อท่ี 3 ตอบ b.  Get well soon! 

ข้อท่ี 4 ตอบ d.  Don’t worry about it. 

ข้อท่ี  5 ตอบ b.  I’m sorry, sir. 

 


