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ห้ามนำไปพิมพ์ เพื่อจำหน่าย โดยมิได้รับอนุญาต
จากสำนักงาน กศน.
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คํานํา
หนังสือเรี ยน การฟัง-พูด เป็ นหนังสื อเรี ยน ทีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยนได้เคยจัดทํา
ตามหลัก สูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช
หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต เพือพัฒนา
ทัก ษะทางภาษาอังกฤษให้มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ย น กศน.โดยเน้นการพัฒ นาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษติ ดต่ อสื อสารในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ให้ผเู้ รี ยนได้มีความรู้ ดา้ นภาษาอังกฤษและฝึ กทัก ษะ
เบื องต้น ในด้านการฟั ง -พูด ซึ งในสภาวการณ์ ปัจ จุ บัน ประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ย น
สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเห็นว่าชุดภาษาอังกฤษการฟัง-พูด
จะเป็ นประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยน กศน.ในปัจจุบนั จึงได้นาํ ชุดภาษาอังกฤษดังกล่าวมาจัดทําเป็ นรายวิชาการฟังพูด เป็ นรายวิชาเลือก ระดับประถมศึกษา ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช
และได้จดั ทําหนังสื อเรี ยนรายวิชานี ขึน เพือใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยน
กศน. โดย มีเนื อหาแบ่งเป็ น บท ได้แก่
บทที การแนะนําตนเองและผูอ้ ืน
บทที การทักทาย การถามทุกข์สุข การกล่าวลาและการขอโทษ
บทที การเสนอความช่วยเหลือ การชมเชย การขอบคุณ ตัวเลข บทที การพูดแสดงความสนใจ การพูดแทรกและการพูดแสดงความเห็นใจ
บทที การพูด ชัก ชวน การบอกทิ ศทางและสถานที เวลา และการพูด ขออนุ ญ าต
สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณผูเ้ ขียนและ
คณะกรรมการทุกท่านทีได้ช่วยจัดทําหนังสือเรี ยนชุดภาษาอังกฤษการอ่าน-เขียน และผูพ้ ฒั นามาเป็ นรายวิชา
เลือก การฟัง-พูด มา ณ โอกาสนี และหวังเป็ นอย่างยิงว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน กศน. ระดับ
ประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ทีเลือกรายวิชา
การฟัง-พูด เป็ นรายวิชาเลือก และผูส้ นใจทัวไป

สํานักงาน กศน.
กันยายน
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คําแนะนําการใช้ หนังสื อเรียน
1. วิชานี ต้องใช้ครู ทีมีความชํานาญด้านภาษาอังกฤษในการอ่านออกเสี ยงเพือใช้เป็ นสื อ
ประกอบกับเอกสาร ซึงผูเ้ รี ยนต้องใช้ฟังการอ่านภาษาอังกฤษทีถูกต้องของครูและสือเอกสารควบคู่กนั จึงจะ
สามารถเข้าใจในบทเรี ยน (ทังนีครู อาจจะใช้การบันทึกเสียงการอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษด้วยตนเองหรื อ
ใช้การบันทึกเสียงจากเจ้าของภาษา หรื อผูม้ ีความชํานาญในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษทีถูกต้อง ไว้ใช้ใน
การเรี ยนการสอนแทนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษในแต่ละครังก็ได้)
2. ก่อนเรี ยนรายวิชานี ผูเ้ รี ยนควรทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพือให้ทราบว่าตนเองมีความรู้
เกียวกับเรื องทีศึกษาเพียงใด
3. การเรี ยนรายวิชานี เริ มต้นไปตามลําดับและทํากิจกรรมทุก กิจกรรม เพราะมีการเรี ย ง
เนือหาตามลําดับ คําศัพท์ค่อย ๆ เพิมมากขึน และนํากลับมาใช้หรื อทบทวนในบทหลัง ๆ
4. เมือผูเ้ รี ยนศึกษาครบทุกขันตอนแล้ว ควรทําแบบทดสอบตนเอง หลังเรี ยนเพือประเมิน
ดูว่าผูเ้ รี ยนมีความรู้เพิมขึน
5. แต่ละกิจกรรมจะมีเครื องหมายกํากับเพือแสดงว่าผูเ้ รี ยนต้องทําอะไร เช่น
ให้ผเู้ รี ยนอ่านหรื อศึกษา
ให้ผเู้ รี ยนฟังการอ่านของครู /ครู เปิ ดเสียงการอ่านทีบันทึกไว้แทนการอ่านจริ ง
ให้ผเู้ รี ยนฝึ กเขียน
ให้ผเู้ รี ยนฝึ กพูด
กิจกรรมกลุ่ม
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โครงสร้ างรายวิชา
การฟัง – พูด
สาระสํ าคัญ
เป็ นวิชาเริ มแรกสําหรับผูท้ ีต้องการฝึ กพูดภาษาอังกฤษ มีเนือหาครอบคลุมการใช้ภาษาในโอกาส
ต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ เช่น การแนะนําตัว การทักทาย การถามทุกข์สุข เป็ นต้น

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถพูดภาษาอังกฤษเพือใช้สือสารในชีวิตประจําวันอย่างง่าย ๆ ได้

ขอบข่ ายเนือหา
ตอนที
ตอนที
ตอนที
ตอนที
ตอนที

การแนะนําตนเองและผูอ้ ืน
การทักทาย การถามทุกข์สุข การกล่าวลาและการขอโทษ
การเสนอความช่วยเหลือ การชมเชย การขอบคุณ ตัวเลข การพูดแสดงความสนใจ การพูดแทรกและการพูดแสดงความเห็นใจ
การพูดชักชวน การบอกทิศทางและสถานที เวลา และการพูดขออนุญาต
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บทที
การแนะนําตนเองและผู้อนื
สาระสํ าคัญ
การแนะนําตนเองจําเป็ นต้องใช้เมือมีการพบปะกับคนทีไม่รู้จกั กัน หรื อจําเป็ นต้องแนะนําให้คน
อืนรู้จกั กัน

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
. ฟังผูอ้ ืนแนะนําตัวหรื อแนะนําให้รู้จกั ได้
. พูดแนะนําตัวได้
. พูดแนะนําผูอ้ ืนได้

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที การพูดแนะนําตัวเอง
เรื องที การพูดแนะนําตัวเอง
เรื องที การแนะนําผูอ้ นให้
ื รู้จกั กัน
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เรืองที
การพูดแนะนําตัวเอง
การแนะนําตนเองเป็ นสิ งสําคัญเมือมีการพบปะคนทีเรายังไม่รู้จกั การแนะนํา
ตัวอย่างง่าย ๆ สําหรับคนทัว ๆ ไปเราพูดว่า Hello, และต่อด้วยการบอกชือของเราเอง
ลองฟังเทปและทํากิจกรรมง่าย ๆ

ส่ วนที : นําเรือง
กิจกรรมที
ดูภาพการทักทายของคนในภาพ
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ส่ วนที : ทํากิจกรรม
กิจกรรมที
ลําดับที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
กิจกรรมที

พูดตาม
ทักทายและแนะนําตัว
Hello. My name is Somsak.
Hello. I’m Somsak.
Hello. I’m Suda.
Hi. I’m Somsak.
Hi. My name is Suda.
Hi. I’m Prasit.
Hello. My name is Suda.

โต้ตอบ
Hello. My name is Jack.
Hello. I’m Jack.
Hello. My name is Jack.
Hello. I’m Jack.
Hi. My name is Somsak.
Hi. My name is Suda.
Hello. I’m Prasit.

Somsak Mary Jack และ Suda จะแนะนําตัวกับผู้เรียน
ให้ ผ้เู รียนบอกชือตัวเองกับทัง คน

Hello. My name
is Jack.

Hello. I’m Suda.
Hi. My name
is Somsak.

Hello. I’m
Marry.
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กิจกรรมที

ฝึ กกับเพือน หรือครู

ให้ผเู้ รี ยนฝึ กพูดบอกชือตัวเองกับเพือนหรื อกับครู เมือมาพบกลุ่ม โดยเลือกใช้คาํ พูดต่อไปนี
Hello
Hi

My name is………………………………
I’m…………………………………………….

วัฒนธรรมทางภาษา
 คําพูด Hello หรื อ Hi เป็ นการทักทายเมือพบกัน โดยธรรมเนียมสากลแล้วเมือพบหน้ากันก็มกั จะ
พูดจาทักทายกันทุกครัง เราใช้ Hello หรื อ Hi สําหรับทักทายกันแบบไม่เป็ นทางการ เช่น
เดินสวนกันกลางถนน หรื อทักทายกันในหมู่เพือนฝูง
 คําว่า My name is…. หรื อ I’m …. ต่อด้วยชือของผูพ้ ดู เป็ นคําทีเลือกใช้ได้ทวั ๆ ไปในสถานการณ์
ต่างๆ คําว่า I’m…. ให้ความรู้สึกเป็ นกันเองมากกว่าคําว่า My name is ….. นิดหน่อย คําว่า
My name is ….. ให้ความรู้สึกค่อนข้างจะเป็ นทางการอยูบ่ า้ งแต่ก็ไม่มากนัก
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เรืองที
การพูดแนะนําตัวเอง
ส่ วนที : นําเรือง
กิจกรรมที

ประกอบภาพ
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กิจกรรมที

ศึกษาความหมายต่อไปนี

1. การแนะนําตัวถาเปนแบบคุนเคยเปนกันเอง ก็อาจใช Hi. I’m …. แตถาอยูใน
สถานการณทเี่ ปนทางการมากขึ้น เชน พนักงานตอนรับตองการแนะนําตัวเองกับ
ชาวตางประเทศที่แตงตัวเรียบรอยและกําลังจะเขาพักในโรงแรมแหงหนึง่ พนักงาน
ตอนรับ อาจจะพูดวา May I introduce myself?.....
2. เมื่อไดรบั การแนะนําตัว อีกฝายหนึ่งมักจะทักทายในทํานองวา ยินดีที่ไดรูจักคุณ
ในตัวอยาง ทั้ง Jack และ Mary พูดวา Nice meeting you.
3. ถาอีกฝายหนึง่ พูดวา Nice to meet you. อีกฝายหนึง่ มักจะพูดวา Nice to meet
you, too.
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ส่ วนที : กิจกรรม
กิจกรรมที
บทสนทนาที

บทสนทนาที

บทสนทนาที

พูดตาม
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วัฒนธรรมทางภาษา
 คําว่า May I introduce myself? และ Can I introduce myself?
มีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้ เราพูดเพือให้ผทู้ ีเราจะแนะนําตัว
ด้วยหันมาสนใจเรา หรื อเพือเป็ นการบอกอย่างสุภาพว่า เราขอแนะนําตัวเอง
 การขออนุญาต เรามักจะขึนต้นด้วยคําว่า May I…… หรื อ Can I……
 คําว่า May I…… จะแสดงความสุภาพมากกว่าการใช้
Can I……นิดหน่อย.

ส่ วนที : กิจกรรมเมือพบกลุ่ม

กิจกรรมที

ให้ ผ้เู รียนฝึ กแนะนําตัวกับเพือน ๆ โดยใช้ คาํ ว่า “May I introduce myself?”
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เรืองที
การแนะนําผู้อืนให้ รู้ จักกัน
ส่ วนที : นําเรือง
การแนะนําผูอ้ ืนให้รู้จกั กัน เราอาจจะใช้คาํ พูดเหมือนกับทีแนะนําตนเองก็ได้
แต่อาจจะมีประโยคทีเพิมขึนมาบ้าง เช่น บอกว่า คนนี ชืออะไร คนนันชือ
อะไร เป็ นต้น

ภาพที

ผู้ทีแนะนําให้ ร้ ูจกั กัน
ผู้ทีถูกแนะนําตัว
( คน)

Jack

Mary

Suda










Suda

Mary







Somsak

ภาพที

ผู้ทีแนะนําให้ ร้ ูจกั กัน
ผู้ทีถูกแนะนําตัว
( คน)
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ผู้ทีแนะนําให้ ร้ ูจกั กัน
ผู้ทีถูกแนะนําตัว
( คน)

ภาพที

Jack Somsak

Suda










ส่ วนที : ทํากิจกรรม
กิจกรรมที

ฝึ กพูดแนะนําให้ คนรู้จกั กัน

8. This is Suda.
9. This is Somsak.
10. This is Pete.
11. This is Mary.
12. This is David.
13. This is John.
14. This is Bob.
15. This is Tom.
16. This is Nancy.
17. This is Linda.

1. Suda, this is Somsak.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Somsak, this is Suda.
Suda, this is Pete.
Pete, this is Suda.
Somsak, this is Jack.
Jack, this is Somsak.
Somsak, this is David.
David, this is Somsak.
John, this is Bob.
Bob, this is John.
Tom, this is Nancy.
Nancy, this Tom.
Nancy, this is Linda.
Linda, this Nancy.
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วัฒนธรรมทางภาษา

การแนะนําคนให้รู้จกั กัน มีขอ้ ควรทําดังนี
- แนะนําผูน้ อ้ ยให้รู้จกั กับผูใ้ หญ่
- แนะนําผูช้ ายให้รู้จกั กับผูห้ ญิง

ส่ วนที : สําหรับการพบกลุ่ม
กิจกรรมที

ให้ ผ้เู รียนฝึ กแนะนําเพือน คนให้ รู้จกั กัน ผู้ทได้
ี รับการแนะนํา
ให้ รู้จกั กันจะต้องทักทายกันโดยใช้ รูปประโยคทีเรียนมาแล้ว
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บทที 2
การทักทาย การถามทุกข์ สุข การกล่ าวลาและการขอโทษ
สาระสํ าคัญ
การทักทาย การถามทุกข์สุข การกล่าวลา และการขอโทษ เป็ นมารยาททางสังคมทีจําเป็ นต้อง
ปฏิบตั ิ

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ ฟัง-พูดโต้ตอบ เรื องต่อไปนี ได้
1. การทักทาย
2. การถามทุกข์สุข
3. การลา
4. การขอโทษ

ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที

การทักทาย
การถามทุกข์-สุข
การกล่าวลา
การขอโทษ
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เรืองที
การทักทาย
ส่ วนที : นําเรือง
โดยปกติเมือพบกันเราจะทักทายถามทุกข์ สุขซึงกันและกัน ส่ วนมากเราคนไทยจะพูด
ว่าสวัสดีเมือพบกัน สําหรับในภาษาอังกฤษ ถ้ าคนทีเราจะทักทายเป็ นคนรู้จกั กันค่อนข้ างดีและ
อยู่ในสถานการณ์ทีไม่เป็ นทางการ เรามักจะใช้ คาํ ว่า Hello หรือ Hi นอกจากนีในภาษาอังกฤษยัง
มีคาํ ทักทายกันแบบทัว ๆ ไป คําทักทายนีใช้ แตกต่างกันไปตามเวลาในแต่ละวัน เช่ น ตอนเช้ า
ทักทายกันอย่างหนึง ตอนกล่งวันทักทายกันอีกอย่างหนึง เป็ นต้น

กิจกรรมที

อ่านข้ อความต่อไปนี

เราใช้ Good morning สําหรับทักทายกันในตอนเช้า
เราใช้ Good afternoon สําหรับทักทายกันในตอนบ่าย
เราใช้ Good evening สําหรับทักทายกันในตอนเย็น
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ส่ วนที : ทํากิจกรรม

กิจกรรมที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พูดตาม

Good morning.
Good afternoon.
Good evening.
Good morning, sir.
Good afternoon, sir.
Good afternoon, sir.
Good evening, ma’am.
Good evening, ma’am.
Good evening, ma’am.

วัฒนธรรมทางภาษา

เราใช้ sir และ ma’am ต่อท้ายคําพูดเพือให้สุดภาพ เป็ นการยกย่องผูท้ ีเรา
กําลังพูดด้วย ใช้ได้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น พนักงานขายของทักทายลูกค้า
พนักงานต้อนรับทักทายแขกผูเ้ ข้าพักในโรงแรม ลูกศิษย์ทกั ทายอาจารย์ เป็ นต้น
เราพูดว่า sir ถ้าผูท้ ีเราทักทายด้วยเป็ นผูช้ าย และเราใช้ ma’am ถ้าผูท้ ีเราทักทายด้วย
เป็ นผูห้ ญิง
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เรืองที
การถามทุกข์ – สุ ข
ส่ วนที : นําเรือง
การถามทุกข์ – สุข เป็ นวัฒนธรรมของชาชนาติทีพูดภาษาอังกฤษส่วนมาก
มักจะเป็ นการถามเกียวกับสุขภาพร่ างกาย เช่น สบายดีหรื อเปล่าเป็ นอย่างไรบ้าง
เป็ นต้น เมือมีการถามทุกข์ – สุข ผูท้ ีถูกถามก็มกั จะขอบคุณและจะถามโต้ตอบ
ในลักษณะเดียวกัน

กิจกรรมที

ศึกษาความหมาย

คําพูดทีใช้ ทักทาย

1. How are you?

2 You look sick


Are you all right?

คําพูดทีใช้ ตอบรับ

ถาสบายดีตอบวา
1 Fine, thanks. หรือ

2 Very well, thanks.

ถ้ าไม่ ค่อยสบายอาจจะตอบว่า

Not so well, thanks.
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ส่ วนที : ทํากิจกรรม
กิจกรรมที

พูดตาม

บทสนทนาที
Mary : Good morning, Jack.
How are you?
Jack : I’m fine, thank you.

บทสนทนาที
Suda : Hi, Jack.
How are you?
Jack : Fine, thanks.
How are you?
Suda : I’m fine.

บทสนทนาที
Somsak : Hello, Mary.
How are you?
Mary
: Fine, thanks.

บทสนทนาที
Jack : Good afternoon,
Somsak.
How are you?
Mary : Not so well, thanks.
I have a bad
Head-ache.
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กิจกรรมที
ภาพที

ภาพที่ 3

ให้ ผ้เู รียนเป็ นคนในภาพทักทายกับ Somsak Suda Jack
ภาพที

ภาพที่ 4
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เรืองที
การกล่ าวลา
ส่ วนที : นําเรือง
หลังจากทีพูดคุยกันแล้ว ในกรณีทอีี กฝ่ ายหนึงจะขอตัวจากไป เรามักจะให้เหตุผลง่ าย ๆ ก่อน แล้ว
ตึงพูดจากกัน

กิจกรรมที

ศึกษาความหมายของข้ อความต่อไปนี

สถานการณ์
ถ้าเป็ นเรื องทัว ๆ ไป เช่น บอกขอตัวว่าผมเห็นที
จะต้องไปก่อนแล้ว
ขณะคอยรถทีป้ ายรถเมล์ และเห็นว่ารถเมล์ทีเรา
กําลังคอย กําลังจะเข้าป้ าย
ให้เหตุผลว่าจําเป็ นทีจะต้องรี บไป
ขอตัวไปเข้านอน คล้ายกับพูดว่า ราตรี สวัสดิ
เมืออีกฝ่ ายหนึงพูดลา เรามักจะใช้คาํ พูดตอบ
เช่นเดียวกัน หรื อเลือกใช้คาํ พูดต่อไปนี
การตอบรับคําว่า Good night ให้พดู ว่า Good night
เช่นเดียวกัน

คําพูดทีใช้
I must go now.
Good-bye.
My bus is coming.
Good-bye.
I’ve got to go now.
Good-bye.
Good night.
- Good-bye.
- See you.
Good night.
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ส่ วนที : ทํากิจกรรม

กิจกรรมที
.
.
.

กิจกรรมที

ฝึ กพูดตาม
I must go now.
Good-bye.
My bus is coming.
Good-bye.
I’ve got to go now.
Good-bye.

.

Good-bye. See you later.

.
.
.

See you later
Good-bye.
Good night

ให้ ศึกษาสถานการณ์การสนทนาต่อไปนี สมมติว่าผู้เรียนเป็ นคนในภาพ
ทีกําลังพูดคุยกับ Jack ให้ ผ้เู รียนเป็ นคนในภาพ ทีกําลังพูดคุยกับ Jack
ให้ ผ้เู รียนบอกลา Jack เพราะรถเมล์ทกํี าลังคอยมาถึงแล้ว

Jack : Good morning.
You : _________________________________
Jack : I’m fine. Thank you. How are you?
You : _________________________________
Bus coming
You : _________________________________
_________________________________
Jack : Good-bye.
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กิจกรรมที

You
Jack
You
Jack
You

พูดโต้ตอบ

: _________________________________
: Good morning. How are you?
: _________________________________
: I’m fine. Thank you. I’m sorry. I’ve to go now. See you later. Good-bye.
: _________________________________

ส่ วนที : กิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรมที

ให้ ผ้เู รียนฝึ กทักทายและกล่าวคําอําลากับเพือน ๆ โดยใช้ ประโยคทีเรียนมาแล้ว
การอําลา
การทักทาย

Good morning.
- Good afternoon.
- Good evening.
- How are you?
-

-

Good-bye.
See you later.
I must go now.
I have to run.
My bus is coming.
Good-bye.
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เรืองที
การขอโทษ
ส่ วนที : นําเรือง
กิจกรรมที

ดูภาพและอ่านการขอโทษต่อไปนี

ส่ วนที : ทํากิจกรรม
กิจกรรมที

เราใช้ Sorry หรือ I am very sorry. เพือขอโทษเมือได้ ทาํ อะไรผิดไปแล้ว
ใช้ I am very sorry กับเหตุการณ์ทีค่อนข้ างรุ นแรง การตอบรับส่ วนใหญ่
เรามักจะให้ อภัยกัน โดยพูดว่า That’s O.K. หรือ That’s all right. ใช้ ได้
โดยทัวไปให้ฝึกพูดตาม
- Sorry.
- That’s O.K.

- I am very sorry.
- That’s O.K.
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- I am very sorry.
- That’s all right.

- I am very sorry.
- That’s all right.

กิจกรรมที

ผู้เรียนเป็ นผู้เสียหายเมือได้ รับการขอโทษ ให้พูดว่าไม่เป็ นไร

กิจกรรมที

ผู้เรียนทําให้ผ้อู นเดื
ื อนร้ อน ให้ กล่าวคําขอโทษ
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ส่ วนที : กิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรที
รู ปประโยคขอโทษ

รู ปประโยคให้อภัย

ให้ ผ้เู รียนฝึ กขอโทษและให้ อภัยกับเพือน
Sorry.
I am sorry.
I am very sorry.

That’s O.K.
That’s all right.
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บทที
การเสนอความช่ วยเหลือ การชมเชย การขอบคุณตัวเลข สาระสําคัญ
การเสนอความช่วยเหลือ การชมเชยและการขอบคุณเป็ นมารยาททางสังคม ตัวเลข - เป็ น
ทักษะคณิตศาสตร์ทีจําเป็ น
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ
1. ฟังและโต้ตอบเรื องต่อไปนี ได้
- การเสนอความช่วยเหลือ
- การชมเชย
- การขอบคุณ
2. ผูเ้ รี ยนสามารถนับเลข - เป็ นภาษาอังกฤษได้
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที

การเสนอความช่วยเหลือ
การชมเชย
การขอบคุณและการตอบรับ
ตัวเลข -
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เรืองที
การเสนอความช่ วยเหลือ
ส่ วนที : นําเรือง
กิจกรรมที

ศึกษาความหมายของประโยคในภาพ

กิจกรรมที

ดูภาพและพูดตาม

hat

watch

shirt

pen

pencil

book
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ส่ วนที : ทํากิจกรรม
กิจกรรมที

พูดตาม
การตอบรับและปฏิเสธความช่วยเหลือ
1 Yes, Thank you.

2 No, thanks. I can do it.


กิจกรรมที

ฟังและพูดตามทีละประโยค

1 Can I help you?

2 May help you?

3 I’m looking for a shirt.

4 I’m looking for a pen.

5 I’m looking for a pencil.

6 I’m looking for a hat.


ส่ วนที : กิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมที

ให้ ผ้เู รียนฝึ กการทักทายและให้ ความช่ วยเหลือลูกค้าตามทีได้เรียนมาแล้ว
ใช้ รูปประโยคข้ างล่าง

การทักทาย/เสนอความช่ วยเหลือ
Hi.
Hello.
Good morning.
Good afternoon.
Good evening.
Can I help you?
May I help you?

คําตอบของลูกค้า
Yes, I’m looking for….
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เรืองที
การชมเชย
ส่ วนที : นําเรือง
กิจกรรมที

Mary ซือหมวกปี กกว้างใบใหม่ เธอถาม Suda ว่าเป็ นอย่างไร ชอบหรือไม่
Suda บอกว่าสวยดี สังเกตคําพูดของทัง Mary และ Suda

ส่ วนที : ทํากิจกรรม
กิจกรรมที

พูดตาม

How do you like my new shirt?

Good.

How do you like my new pen?

I like it a lot.

How do you like my new pencil?

It’s nice.

How do you like my new hat?

Very nice!
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How do you like my new T-shirt?

It looks nice on you.

How do you like my new watch?

It looks very nice on you.

ส่ วนที : กิจกรรมเมือพบกลุ่ม
กิจกรรมที

ให้ ผ้เู รียนนําสิงของมาแสดงและถามเพือนโดยใช้ ประโยคทีเรียนมาแล้ว
และให้อกี ฝ่ ายหนึงกล่าวชม
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เรืองที
การขอบคุณและการตอบรับ
ส่ วนที : นําเรือง
กิจกรรมที

Somsak ให้ Jack ยืมสิงของต่าง ๆ ไปหลายอย่างเมือนําของมาคืน
Jack กล่าวขอบคุณ Somsak ดูภาพและสังเกตการณ์พูดคุยของทัง คน

วัฒนธรรมทางภาษา
 การขอบคุณ
 เมื่อจะขอบคุณโดยทั่ว ๆ ไป เราพูดวา Thank you.
 เมื่อจะขอบคุณอยางมาก เราพูดวา Thank you very much.
 เมื่อจะขอบคุณสําหรับอะไรสักอยาง เราพูดวา Thanks for….และตอดวย
สิ่งของที่อางถึง
 ถาพูดสั่น ๆ เราใช Thanks เฉย ๆ ก็ได
 การตอบรับคําขอบคุณ
 โดยทั่ว ๆ ไป เราใช You’re welcome.
 ถาสนิทกันมากหนอย หรือถือเปนเรื่องเล็กนอย เราอาจพูดวา Don’t
worry.
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ส่ วนที : ทํากิจกรรม
กิจกรรมที

พูดขอบคุณ

คําขอบคุณ







Thanks.
Thank you.
Thank you very much.
Thank for the car.
Thank for the hat.
Thanks for the shirt.








Thank you for the bike.
Thank you for the watch.
Thank you for the book.
Thank you very much for the car.
Thank you very much for the ring.
Thank you very much for the T-shirt.

คําตอบรับการขอบคุณ
You’re welcome.
Don’t worry.

กิจกรรมที

Jack พบกับผู้เรียนและขอบคุณสิงของต่าง ๆ ทีผู้เรียนได้ ส่งไปให้
ให้ ผ้เู รียนพูดตอบรับคําขอบคุณ
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ส่ วนที : กิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมที

ศึกษาความหมายของประโยคต่อไปนีและฝึ กใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ กับเพือน ๆ

 Thank you for your help’
 Thank you for coming.
 Thank you for inviting me.
 Thank you for the ride.
ความหมาย/การใช้อยูใ่ นภาพ
ทัง นี แล้วหาได้ไหมว่า
ภาพใดควรพูดประโยคใด
ลากเส้นจับคู่ให้ถกู ต้อง
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เรืองที
ตัวเลข ส่ วนที : นําเรือง
กิจกรรมที

นับเลข - ต่อไปนี

one

six

two

seven

three

eight

four

nine

five

ten

ส่ วนที : ฟังแล้วทํากิจกรรม
กิจกรรมที
six hats

three watches
ten pencils
Five cars

ฝึ กพูด
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one shirt
Seven bikes
two shirts
nine pens
four car
eight books

กิจกรรมที
.
.
.
.
.
.

ฝึ กนับสิงของต่อไปนี
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บทที
การพูดแสดงความสนใจ การพูดแทรกและการพูดแสดงความเห็นใจ
สาระสําคัญ
การพูดแสดงความสนใจ การพูดแทรกและการพูดแสดงความเห็นใจ เป็ นทักษะจําเป็ นในการ
สนทนา
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถพูดและโต้ตอบเรื องต่อไปนี ได้
1. การพูดแสดงความสนใจ
2. การพูดแทรก
3. การพูดแสดงความเห็นใจ
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที การพูดแสดงความสนใจ
เรื องที การพูดแทรก
เรื องที การพูดแสดงความเห็นใจ

37

เรืองที
การพูดแสดงความสนใจ
ส่ วนที : นําเรือง
กิจกรรมที

Somsak พา Mary ไปเทียว Mary มองเห็นงอบ (hat)
สวยจึงถามราคา Somsak บอกไม่ทราบเหมือนกัน

กิจกรรมที

Mary พบเห็นสิงต่าง ๆ อีกหลายอย่าง
ดูภาพประกอบว่า Mary สนใจอะไรบ้ าง
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ส่ วนที : ทํากิจกรรม
กิจกรรมที

ฝึ กพูดตาม

สํานวนทีใช้ พูดบอกว่าเราสนใจอะไร
I am interested in the shirt.

I like the pencil.

I am interested in the car.

I like the hat.

I am interested in the ring.

I like the bike.

I am interested in the necklace.

I like the radio.

I am interested in the train.

I like the watch.

I am interested in the pen.

I like the umbrella.

ส่ วนที : กิจกรรมเมือพบกลุ่ม
กิจกรรมที

ถาม

ตอบ

ให้ดูภาพข้ างล่างนีแล้วฝึ กถามตอบเกียวกับราคากับเพือน
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เรืองที
การพูดแทรก
ส่ วนที : นําเรือง
กิจกรรมที

กิจกรรมที

การพูดแทรกเป็ นการพูดขัดจังหวะผู้อนใน
ื
ขณะทีผู้อนกํ
ื าลังคุยกันหรือสนใจอย่างอืน เราใช้ คาํ พูด
พูดแทรกเพือเรียกร้ องความสนใจให้เขาหันมาทางเรา
เรามักจะใช้ คาํ ว่า Excuse me หรือ Pardon me เพือ
ขัดจังหวะหรือพูดแทรก

Jack เข้ าไปในร้ านขายของ ของ Suda เห็น Susa กําลังสนใจ
อย่างอืนจึงพูดขัดจังหวะและถามราคาสินค้าส่ วน Mary เข้ าไป
ในร้ านของ Somsak และถามราคาสินค้าเช่ นเดียวกัน
ดูว่าของทีเราสนใจราคาถูกหรือแพง
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ส่ วนที : ทํากิจกรรม
กิจกรรมที

ฝึ กพูดตาม

 การพูดแทรกหรื อเรี ยกร้องความสนใจ
 Excuse me?
 Pardon me?
 การพูดขอดูสินค้า/ขอร้องอย่างสุภาพ
 Could you show me the necklace, please?
 Could you show me the pen, please?
 Could you show me the ring, please?
 Could you show me the T-shirt, please?
 การถามราคาสินค้า
 How much is it?
 How much is the hat?
 How much is the T-shirt?
 การบอกราคาสินค้า บาท บาท และ บาท
The bike is one hundred baht.
The necklace is one hundred baht.
The hat is fifty baht.
The pencil is ten baht.
The umbrella is fifty baht.
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ส่ วนที : กิจกรรมพบกลุ่ม
กิจกรรมที

ให้ ผ้เู รียนจับคู่เพือน คน ให้ ผ้เู รียนใช้ ข้อมูลของผู้เล่นคนที
และเพือนใช้ ข้อมูลของผู้เล่นคนที อ่านคําสังให้ ชัดเจน
และห้ ามดูข้อมูลซึงกันและกัน
ข้ อมูลของผู้เล่นคนที
ท่านมีสินค้าตามรู ปข้างล่าง สินค้าบางอย่างก็มีราคาอยูแ่ ล้ว บางอย่างก็ไม่มี สินค้าทีไม่มี

ราคาบอกไว้ให้ถามเพือนของท่านว่าราคาเท่าไร และเพือนก็จะถามราคาสินค้าจากท่านเช่นกัน
ให้ท่านบอกราคาตามข้อมูลทีมีในแผ่นนี หน้าทีของท่านคือ จะต้องเติมราคาให้ครบทุกอย่าง เมือ
ครบแล้วให้เปรี ยบเทียบกับเพือนดูว่าตรงกันหรื อไม่

ประโยคที่ใช

ถามราคา

ตอบ

Excuse me?
Pardon me?

It’s …………..baht.

How much is the …………….?
Could you show me the…….
How much is it?
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ข้ อมูลของผู้เล่ นคนที
ท่านมีสินค้าตามรู ปข้างล่างนี สินค้าบางอย่างก็มีราคาอยูแ่ ล้ว บางอย่างก็ไม่มี สินค้าทีไม่มี
ราคาบอกไว้ ให้ถามเพือนของท่านว่าราคาเท่าไร และเพือนก็จะถามราคาสินค้าจากท่านเช่นกัน
ให้ท่านบอกราคาตามข้อมูลทีมีในแผ่นนี หน้าทีของท่านคือ จะต้องเติมราคาให้ครบทุกอย่าง
เมือครบแล้วให้เปรี ยบเทียบกับเพือนดูว่าตรงกันหรื อไม่

ประโยคทีใช้

Excuse me?
Pardon me?
ถามราคา
It’s …………..baht.
ตอบ

How much is the …………….?
Could you show me the….
How much is it?
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เรืองที
การพูดแสดงความเห็นใจ
ส่ วนที : นําเรือง
กิจกรรมที

ดูภาพประกอบพร้ อมทังสังเกตคําพูดของแต่ละคู่สนทนา

44

ส่ วนที :
กิจกรรมที

ฝึ กพูดตาม

 การถามถึงสิ งต่าง ๆ ว่าเป็ นอย่างไรใช้ดีหรื อไม่
How is your dog going?
How is your cat going?
How is your radio going?
How is your bike going?
 การบอกถึงสภาพสิงของในปัจจุบนั เราพูดได้ดงั นี
My dog is dead.
My cat is dead.
My radio is stolen.
My bike is broken.

45

 เราสามารถใช้คาํ ว่า IT แทนคําว่า dog, cat, radio หรื อ bike ได้ ในกรณี ทีมีการ
กล่าวถึงสิงนัน ๆ มาก่อนแล้ว
 สัตว์เลียงทีเจ้าของรักเขามักไม่ใช้คาํ ว่า it แทน แต่จะใช้คาํ ว่า he หรื อ she แทน

 การพูดแสดงความเห็นใจหรื อให้กาํ ลังใจเราใช้คาํ พูดต่อไปนี
Oh, no.
That’s no good.
I’m sorry to hear that.
กิจกรรมที

ให้ ผ้เู รียนเป็ นคนในภาพ ซึงกําลังพูดคุยอยู่กบั Suda Mary และ Jack
ให้ ผ้เู รียนตอบตามภาพทีกําหนด
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กิจกรรมที

ให้ ผ้เู รียนถาม Jack Mary และ Somsak เกียวกับสิงต่าง ๆ ตามในภาพ
และพูดแสดงความเห็นใจ
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ส่ วนที : กิจกรรมพบกลุ่ม
กิจกรรมที

ให้ ผ้เู รียนฝึ กถาม-ตอบกับเพือนโดยใช้ ประโยคเช่ นเดียวกับกิจกรรมที
ให้ ถามถึงสิงของหรือสัตว์เลียงของเพือน
ประโยคทีใช้ตอบ

ประโยคทีใช้ ถาม
How is your dog
cat
new pen
new pencil
shirt
etc.

going?

ประโยคทีใช้พดู แสดงความเห็นใจ
Oh, no.
That’s no good.
I’m sorry to hear that.
That’s terrible.
etc.

It
He
She

is

dead.
broken.
stolen.

48

บทที
การพูดชัดเจน การบอกทิศทางและสถานที เวลาและการขออนุญาต
สาระสําคัญ
การพูดชักชวน การบอกทิศทางและสถานที เวลา และการพูดขออนุญาตเป็ นทักษะทีจําเป็ นในการสือสาร
ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง
ผูเ้ รี ยนสามารถ พูดและโต้ตอบสิงต่อไปนี ได้
1. พูดชักชวนง่าย ๆ
2. บอกทิศทางและสถานทีง่าย ๆ
3. บอกเวลาง่าย ๆ
4. พูดขออนุญาตง่าย ๆ
ขอบข่ ายเนือหา
เรื องที
เรื องที
เรื องที
เรื องที

การพูดชักชวน
การบอกทิศทางและสถานที
เวลา
การพูดขออนุญาต
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เรืองที
การพูดชักชวน
ส่ วนที : นําเรือง
กิจกรรมที

ฟังการพูดชักชวนของ Suda Somsak Mary และ Jack สังเกตว่า
เขาชักชวนไปเพืออะไร และการตอบรับหรือตอบปฏิเสธตอบอย่างไร

Mary ชวน/เสนอแนะว่าควรพบกันเวลา โมง
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Jack ชวน Mary เต้นรํา

ส่ วนที : ทํากิจกรรม
กิจกรรมที

ดูภาพและฝึ กพูดตาม

การพูดชักชวน
Let’s go to the post office.
Let’s meet at seven. (o’clock)
Let’s go to Lunch.
Let’s dance.
Let’s go to the beach.
Let’s go out for a walk.
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การตอบรับ



Yes, let’s go.

การตอบปฏิเสธ



I’m sorry I can’t.



I’m afraid I can’t.

การตอบปฏิเสธจะใช้ I’m sorry I can’t หรื อใช้ I am afraid I can’t ก็ได้เหมือนกัน
ใช้แทนก็ได้ เป็ นคําพูดสุดภาพทีใช้ได้ทวไป
ั
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กิจกรรมที

1.

2.

3.

4.

Mary และ Jack จะชวนผู้เรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้ ผ้เู รียนตอบรับ
หรือปฏิเสธตามทีเห็นในภาพ
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กิจกรรมที

1.

2.

3.

4.

ให้ ผ้เู รียนชวน Mary และ Jack ทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามภาพ
พร้ อมฟังการตอบรับหรือปฏิเสธด้ วยนะคะ
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ส่ วนที : กิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมที

ให้ ผ้เู รียนพูดชักชวนเพือนทํากิจกรรมต่าง ๆ ใช้ ประโยคทีเรียนมาแล้ว
หรือลองสร้ างประโยคใหม่ ๆ โดยถามจากครู หรือผู้ร้ ูกไ็ ด้

ประโยคทีใช้ ชักชวน
Let’s
go to the beach.
go to lunch.
go to the post office.
go now.
begin.
dance.
meet at seven.

ตอบรับ
Yes, let’s go.

ตอบรับ
I’m sorry I can’t.

I am afraid I can’t.
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เรืองที
การบอกทิศทางและสถานที
ส่ วนที : นําเรือง
กิจกรรมที

ฟัง Suda และ mary ถาม-ตอบเกียวกับไปรษณีย์ว่าอยู่ทไหน
ี
บอกได้ ไหมว่าอยู่ถนนอะไร
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ส่ วนที : ทํากิจกรรม
กิจกรรมที

ดูภาพและฝึ กพูดตาม Jack และ Mary ทีละประโยค

 Where is the bank?
 It’s on Petchkasem Road.

 Where is bus stop?
 It’s near the park.

 Where is the train station?
 It’s opposite the bus station.

 Where is the bus station?
 It’s opposite the train station.
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 Where is the gas station?
 It’s near the hospital.

 Where is the hospital?
 It’s opposite the bank.

 Where is the police station?
 It’s near the bank.

 Where is the market?
 It’s on U-thong Road.
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กิจกรรมที

ดูแผนทีและบอก Jack และ Mary ว่าสถานทีทีเขาถามอยู่ทไหน
ี
ตรงข้ ามกับอะไรหรือใกล้อะไร

59

ส่ วนที : กิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมที

ให้ ผ้เู รียนเขียนแผนทีของตัวอําเภอ หรือชุมชนของผู้เรียน
และระบุทีตังของสถานทีต่าง ๆ ตามทีได้เรียนมาแล้ว เช่ น
โรงพยาบาล สถานีตาํ รวจและสมมติให้ เพือนคนหนึง
เป็ นคนแปลกหน้ าชาวต่างชาติ ถามถึงสถานทีต่าง ๆ
ให้ ผ้เู รียนตอบและบอกว่าอยู่บนถนนอะไรใกล้อะไร
ตรงข้ ากับอะไร เป็ นต้น เสร็จแล้วผลัดกัน ถาม-ตอบ
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เรืองที
เวลา
ส่ วนที : นําเรือง
กิจกรรมที

Suda นัดหมายกับ Mary ดูว่าเขาชวนไปไหนนัดพบกันทีไหน
เวลาอะไร

กิจกรรมที
การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ เราบอกตามตัวเลขทีหน้าปัด ไม่ว่าจะ
เป็ นเวลากลางวันหรือกลางคืน เช่ น เวลา นาฬิ กา ถ้ าเป็ นกลางวันก็
หมายถึง โมงเช้ า ถ้ าเป็ นกลางคืนก็คอื ทุ่ม
Jack และ Mary นัดพบกัน แล้วเขียนบอกเวลาทีเขานัดพบกันใน
กรอบสีเหลียม
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ส่ วนที : ทํากิจกรรม
กิจกรรมที

การถามและบอกเวลาในปัจจุบันแล้วพูดตามทีละประโยค

What time is it?

It’s six o’clock.

What time is it?

It’s seven o’clock.

What time is it?

It’s eight o’clock.

What time is it?

It’s nine o’clock.

What time is it?

It’s ten o’clock.

What time is it?

It’s eleven o’clock.

What time is it?

It’s twelve o’clock.

What time is it?

It’s one o’clock.

What time is it?

It’s two o’clock.

What time is it?

It’s three o’clock.

What time is it?

It’s four o’clock.

What time is it?

It’s five o’clock.
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กิจกรรมที

Mary และ Jack จะถามเวลาผู้เรียน ให้ ตอบตอบตามเวลาทีเห็นในภาพ
แล้ว Mary และ Jack จะชวนผู้เรียนไปไหนบ้ างให้ ลองฟังดู

ส่ วนที : กิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมที
ประโยคทีใช้ ถามเวลา

ให้ ฝึกถาม-ตอบ เกียวกับเวลากับเพือน
What time is it?

ประโยคทีใช้ ตอบ

It’s

one
two
twelve
etc

ประโยคทีใช้ ชักชวน

Let’s

go to lunch.
meet at ten.
etc.

o’clock.
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เรืองที
การพูดขออนุญาต
ส่ วนที : นําเรือง
กิจกรรมที

การพูดขออนุญาตและการตอบรับต่อไปนี
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ส่ วนที : ทํากิจกรรม
กิจกรรมที
ขออนุญาต

การพูดขออนุญาตและพูดตามทีละประโยค
คําตอบรับ

May I speak to Mary,
please?

Certainly.

Can I put it here?

Yes, please.

Can I turn the
volume down?

Yes, I’m sorry.

Can I buy you a
drink?

Certainly.
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กิจกรรมที
การตอบรับอนุญาต เราใช้ Certainly หรือ Yes, please. เป็ นคํากลาง ๆ
ถ้ าไม่อนุญาตเราอาจใช้ คาํ กลาง ๆ ว่า Please don’t หรือให้ เหตุผลจะสุ ภาพว่า
ปฏิเสธเฉย ๆ โดยไม่ให้ เหตุผล
ให้ ผ้เู รียนตอบรับอนุญาต เมือ Mary และ Jack ขออนุญาตทําอะไร
บางอย่าง
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กิจกรรมที

ให้ ผ้เู รียนพูดขออนุญาตตามภาพ

ส่ วนที : กิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมที

ให้ ผ้เู รียนฝึ กพูดขออนุญาต และตอบรับกับเพือน
อาจจะถามครูหรือผู้ร้ ูเพือสร้ างประโยคใหม่ ๆ ได้

ประโยคทีใช้ ถาม
Can I
May I

talk to Suda?
buy you a dtink?
put it here?
speak to Jack, please?

ประโยคทีใช้ ตอบ
- Yes, please.
- Certainly.
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แนวเฉลยกิจกรรม
กิจกรรมที -

ไม่มีเฉลย

กิจกรรมที
ภาพที

ภาพที

ภาพที

ภาพที

กิจกรรมที

ไม่มีเฉลย

กิจกรรมที

ไม่มีเฉลย

กิจกรรมที

ไม่มีเฉลย
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กิจกรรมที
Jack
: Good morning.
You
: Good morning, Jack. How are you?
Jack
: I’m fine. Thank you. How are you?
You
: I’m fine, too.
Bus coming
You
: Look. My bus is coming. I must go now. Good-bye.
Jack
: Good-bye.
กิจกรรมที
You
Jack
You
Jack

: Good morning.
: Good morning. How are you?
: I’m fine. How about you?
: I’m fine. Thank you. I’m sorry. I’ve to go now. See you later.
Good-bye.
You
: Good-bye.

กิจกรรมที - ไม่มีเฉลย
กิจกรรมที
ภาพที
ภาพที
ภาพที
ภาพที

Thank’s O.K.
Thank’s O.K.
Thank’s all right.
Thank’s O.K.

กิจกรรมที
ภาพที
ภาพที
ภาพที
ภาพที

I’m very sorry.
I’m very sorry.
I’m sorry.
I’m very sorry.

กิจกรรมที -

ไม่มีเฉลย
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กิจกรรมที
You’re welcome. หรื อ Don’t mention. It.
กิจกรรมที กิจกรรมที
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ
ข้ อ

ไม่มีเฉลย

three hats.
ten pencils.
four T-shirts.
six watches.
three cars.
five bikes.

กิจกรรมที -

ไม่มีเฉลย

กิจกรรมที
ภาพที I’m sorry to hear that.
ภาพที I’m sorry to hear that.
ภาพที Oh, no.
กิจกรรมที –
กิจกรรมที
1.
2.
3.
4.

ไม่มีเฉลย

I’m sorry I can’t.
Yes, let’s go.
Yes, let’s go.
I am afraid I can’t.

กิจกรรมที -

ไม่มีเฉลย
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กิจกรรมที
1.
2.
3.
4.

It’s nine o’clock.
It’s three o’clock.
It’s seven o’clock.
It’s twelve o’clock.

กิจกรรมที -

ไม่มีเฉลย

กิจกรรมที
1.
2.
3.
4.

Yes, please.
Certainly.
Certainly.
Yes, please.

กิจกรรมที
1.
2.
3.
4.

Can I put it here?
Can I talk to Suda, please?
Can I buy you a drink?
Can I turn the volume down?

กิจกรรมที 71

ไม่มีเฉลย
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คณะผู้จัดทํา
ชุ ดวิชา การฟัง-พูด (Listening-Speaking 1)
คณะทีปรึกษา
ดร.ทองอยู่
ดร.กล้า

แก้วไทรฮะ
สมตระกูล

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน
รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน

สุวรรณพิทกั ษ์
ไตรย์เทน
Dick
ขันขาว
แก้วแสนไชย
ชินชัชวาล
จันทน์สุคนธ์
ตรี ยารักษ์

ประธาน
รองประธาน
ผูเ้ ชียวชาญเนื อหา
ผูเ้ ชียวชาญเนื อหา/ผูเ้ ขียน
บรรณาธิการ
นักวัดผล
นักเทคโนโลยี
เลขานุการ

คณะกรรมการชุดวิชา
ดร.สมบัติ
นางนันทวัน
Mr. Thomas
นายทองจุล
ดร.นิสยั
นางพรรณทิพา
นายวิวฒั น์ไชย
นางรัตนา

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางรัตนา

ตรี ยารักษ์
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คณะผู้บรรณาธิการ
เพือเป็ นหนังสื อเรียนรายวิชาการฟัง – พูด (เลือก)

ทีปรึกษา
. นายประเสริ ฐ
. นางศุทธินี

บุญเรื อง
งามเขตต์

เลขาธิการ กศน.
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

คณะทํางาน
. นายสุรพงษ์
มันมะโน
. นายศุภโชค
ศรี รัตนศิลป์
. นางสาวสุลาง
เพ็ชรสว่าง
. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี
. นางสาวชมพูนท สังข์พิชยั

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรี ยน

