รายชื่อสมาชิกกลุ่มครู แกนนาพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ระดับ ปวช.
1. นางสายพิณ ธรรมประศาสน์
2. นางอาภรณ์ นิลพันธุ์
3. นางปฏิมา มเหศวร
4. นางปราณี ประวิล
5. นางนิตยา พฤกษาชีวะ
6. นางณัทกาญจน์ การสมสิษฐ์
7. นางนิโลบล บุญชู
8. นางอรอนงค์ ชมก้อน
9. นางนภาเพ็ญ สุดใจ
10. นางสาวประเสริ ฐ คาสระ

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรี อยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

เฉลย
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
(English for Communication)
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1 (2000-1201)
(English for Communication 1)
1. จุดประสงค์รายวิชา
1.
2.
3.
4.

เพือ่ ให้มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
เพือ่ ให้เข้าใจวัฒนธรรม สังคมตามบริ บทที่พบ
เพือ่ ใช้กลยุทธ์ในการเรี ยนเพือ่ พัฒนาทักษะทางภาษา
เพือ่ เห็นประโยชน์ของการรู ้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู ้และเข้าสู่สงั คม

2. มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ พูดและเขียนแนะนาตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน
สถานศึกษา ฯลฯ
2. กล่าวและตอบรับการทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพื่อขอความ
กระจ่าง และขอให้พดู ซ้ า เลือกใช้ศพั ท์ สานวน เลือกใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคล
และกาลเทศะ
3. บอกใจความสาคัญ และรายละเอียดของเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่าง ๆ โดยใช้กล
ยุทธ์ในการฟังและอ่านที่เหมาะสมกับบริ บท
4. บูรณาการการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองในศูนย์การเรี ยนโดยมีหลักฐานการ
เรี ยน บันทึกการเรี ยนรู ้ การประเมินผลตนเอง
3. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่ องราวเนื้อหา สนทนาเรื่ องเกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ประจาวัน การแนะนาตนเอง ครอบครัว การถามและการให้ขอ้ มูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณ์ใน
อดีต ปั จจุบนั เสนอให้ความช่วยเหลือ การตอบรับ – ปฏิเสธ การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษาและ
ท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทยการใช้คา การอ่านสัญลักษณ์ แผนที่ ฯลฯ ถ่ายโอนข้อมูล
จากเรื่ องที่อ่านและฟัง เข้าใจเกี่ยวกับวันสาคัญและประเพณี ของเจ้าของภาษา การวงแผนการเรี ยนโดยใช้
สื่อเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นศูนย์การเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา

ประเด็นออกข้ อสอบ
ข้ อ

ประเด็นออกข้ อสอบ

คะแนนเต็ม
26

26-30
31-33
34-37

1. สนทนาในชีวติ ประจาวัน
1.1 การทักทาย
1.2 การถามทิศทาง
1.3 การขอและให้ขอ้ มูล
1.4 การรับโทรศัพท์
2. การอ่านเพือ่ จับใจความ
2.1 การอ่านข้อความสั้นๆ
2.2 การอ่านตารางเวลา
2.3 การอ่านคาเตือน สัญลักษณ์ ขั้นตอน

13

38-45

3. การเขียน
3.1 เขียนประโยคตามหลักไวยากรณ์พ้นื ฐาน

1
2-8
9-17
18-25

46-50

ระดับ
พฤติกรรม
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้
นาไปใช้

11
วิเคราะห์
วิเคราะห์
วิเคราะห์

ความรู้ ความ
เข้ าใจ
นาไปใช้

3.2 เขียนประวัติโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

50

ตัวอย่ างข้ อสอบ
Choose the best answer.
1. A : Good morning. How are you?
B : Good morning. I’m fine thank you. And you?
A : ______________________________.
1. I’m a student.
2. How about you?
3. I’m very well, thank you.
4. How do you do?
2. How _________ is it from your home to your school? It is 5 Kms.
1. much
2. far
3. long
4. many
.Look at the map. You are at the bank. Complete the directions to the office. No.3-7

You come out of the bank. Turn ____(3)_____ . Walk over the bridge and go past the
_____(4)_____ on your right. Turn left at the ______(5)______. Go past the supermarket on your
_____(6)_____. Go along the road. The office is on your right.
It’s ______(7)______ the café.
3.
4. .

1. left
3. away
1. park
3. station

2. right
4. along
2. school
4. traffic lights

5.

1. traffic lights
2. supermarket
3. park
4. zoo
6.
1. own
2. left
3. right
4. hand
7.
1. opposite
2. next to
3. by
4. out of
8. A : Excuse me. ___________can I find the internet café’?
B : Certainly. It’s opposite the library
1. Where 2. What
3. Who 4. When
9. A : What do you do?
B : _______________.
1. I’m fine thank you.
2. I’m studying English.
3. I’m an engineer.
4. I’m in my first year.
10. Where is he from?
1. I am from Ranong.
2. She is from Bangkok.
3. He is from Khon Kaen.
4. We are from Suratthani.
11. A : Where is the police station?
B : ________________________.
1. It’s at the school.
2. it’s near the bus station.
3. It’s on the car.
4. It’s in the house
12. She is from Canada. What is her nationality?
1. She is Cambodian. 2. She is Canadian.
3. She is Columbian. 4. She is Chinese.
13. Where do you live?
1. I’ve lived here for 10 years. 2. I live in Bangkok.
3. No, I don’t.
4. Yes, I do.
14. A: Would you mind copying a file on a company?
B: ____________________________
1. I’m afraid. I can’t.
2. Don’t bother me.
3. No, thanks.
4. Yes, please.

15. A : Could you tell me if the post office open on Sundays?
B : _______________________________
1. That’s very kind of you.
2. Yes, of course.
3. I’m sorry.
4. Thanks.
16. A : Can I try this shirt on?
B : ____________________________
1. Yes, please.
2. Yes, thank you.
3. Yes, of course.
4. Yes, that’s right.
17. A : Excuse me, where can I leave my baggage?
B : _____________________________
1. At counter 2.
2. At the fitting room.
3. I’m sorry. I’m busy.
4. Not at all.
18. A : Hello, SK international ______________________?
B : I would like to talk to your manager.
1. Who is speaking, please?
2. Can I talk to your manager?
3. Can I help you?
4. I’m a secretary.
19. A : Would you like to leave the message?
B : No, I’ll____________________________.
1. tell her you call.
2. call back later.
3. come back here
4. go to his house.
20. A : I’m sorry ___________________________
B : It’s too bad.
1. He doesn’t have time. 2. He’s in the meeting right now.
3. He’s here.
4. He’s not away at the moment.

From number 21-23 use the answer from 1-4 below.
Operator: The line is free now. I’ll (21____(2)_______you through.
A: Information. Good afternoon.
B: Can I speaking to Miss Julie, please?
A: (22)___(3)______calling, please?
B: Roger Green.
A: (23)______(4)________please. Mr. Green, I’ll get her.
1. extension
2. put
3. Who’s
4. Hold on
Read and answer
Today is dry with sunshine, but some cloud is coming in
Scotland starts cloudy but become sunny in the afternoon.
Generally, today is warm, but wind from the southwest is
24. What’s
weather like in the Scotland
keeping
thethetemperature
cool. in the morning?
1. sunny
2. cloudy
3. warm
4. cool
25. What’s keeping the temperature cool?
1. the cloud
2 the sun
3. the southwest
4. the wind
I am Sutee. We’re from Kanjanaburi. I have a small resort. My
wife’s name is Supee and she is a teacher. We have one son
and one daughter. They are Sombat and Somsri. My sister,
Suda and her husband Pipop, have a big house in Bangkok.
26. Sutee is……………………………
They have
only one
1. Supee’s
daughterson.
2. Supee’s husband
3. Sombat’s daughter
4. Sombat’s husband

27. How many people are there in this passage?
1. 4
2. 5
3. 6
4. 7
28. Whose house is in Kanjanaburi?
1. Sutee and Suda
2. Sutee and Somsri
3. Suda and Pipop
4. Sombat and Suda
At Siam Paragon, Michael, an American foreigner has lost his
passport.
A : How can I go to the police station?
B : You keep walking along this street and then turn right. You
will see Soi 15.
You go through that Soi and then turn left, then walk about
2 blocks, the
police station is opposite the book store.
.

A : Yes, long the street, turn right, go through Soi 15 and then

turn left, walk for
29. Who might be A?
2 blocks.
1. a police It is opposite the book store.
3. a grocer
2. a tourist
4. a barber
B : That’s
right.
30. Where does A want to go?
A : Thank you very much.
1. hospital
B : You’re
3. policewelcome.
station
2. book store
4. Soi 15

Read Susan holiday plans. Answer the questions.

31. When will Susan have lunch with her mother?
1. Monday
2. Wednesday
3. Tuesday
4. Thursday
32. How will Susan travel to Mexico?
1. By bus
2. By taxi
3. By sea
4. By air
33. Why will she leave work early?
1. go shopping
2. pack the baggage
3. see the doctor
4. meet Ed and Lucy

1

UNDER 18s WILL

NOT BE SOLD
3 PETS ARE NOT
ALLOWED HERE

2

PLEASE

QUEUE THIS SIDE
4

WEAR HARD

HAT

34. You can see at the convenience store. 1
35. You can see at the construction area. 4
36. You might see at the theater. 2
37. You might see at the restaurant. 3
Complete the job profiles by choosing the correct answer. (38 – 40)
Actress
Lisa Parker (38)______________two jobs. She (39)______________as a waitress at night but
she’s really an actress. She is (40)_______________a lot.
38.
1. have
2. had
3. has
4. having
39.
1. work
2. worked
3. works
4. working
40.
1. tire
2. tired
3. tries
4. tiring

Video game tester
John Blue (41)____________video games for eight hours a day. And he gets
(42)_____________for it! John is a video game tester for a big video game (43)____________. He is
never (44)___________with it.
41.
1. play
2. played
3. plays
4. playing
42.
1. pay
2. paid
3. pays
4. paying
43.
1. company
2. companis
3. companys
4. companies
44.
1. bore
2. bores
3. bored
4. boring
Teacher
Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school
activities and of course, he teaches! His students (45)________his class, so he’s happy.
45.
1. joy
2. dislike
3. hate
4. like
Read this information about the student who wants somewhere to live. Choose the correct
information to complete the form.
To Central College
My name is Angela Parker Simpson. You can call me Angie. I’m from Italy. I’m going to
study English at your college for six weeks, from July 19th until August 31st. Please find me a small flat
to rent. My flight is on July 17th, so I have booked a hotel for 2 nights.

CENTRAL COLLEGE
STUDENT ACCOMMODATION FORM
First name:__________Angela___________________
Surname:__________ (46)_____________________
Nationality:_______________(47)_________________
Course:____________English____________________
Starting date:____________(48)__________________
Number of weeks:__________(49)________________
Wants to live in:____________(50)________________
46.
1. Angela
2. Simpson
3. Park
4. Angie
47.
1. Italy
2. England
3. Italian
4. English
48.
1. August 2nd
2. August 31st
3. July 17th
4. July 19th
49.
1. 5
2. 7
3. 6
4. 8
50.
1. house
2. college
3. flat
4.hotel

