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คำนำ
เอกสารประกอบการเรียนวิชา วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีจุดประสงคเพื่อใชประกอบกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษา
ตลอดจนเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ รูจักแสวงหาความรูและ กลยุทธ ใน
การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สังคมไทยในปจจุบันเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และตอเนื่อง โดยมีเปาหมายมุงพัฒนาสูสากล จึงมีความจำเปนที่จะตองศึกษาและ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้มีทั้งหมด 4 หนวยการเรียนประกอบดวย
Unit 1 Everyday Life
Unit 2 Directions
Unit 3 Let’s Go Shopping
Unit 4 At the Restaurant
เอกสารประกอบการเรียนเลมนี้เปนหนวยที่ 1 Everyday Life ซึ่งประกอบ
ดวย คำนำ สารบัญ คำอธิบายรายวิชา คำแนะนำการใชเอกสาร Pre-test
Post-test จุดประสงค เนื้อหาสาระ แบบฝก เฉลยและบรรณานุกรม
เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ ผูเขียนไดคนควาตำราและเอกสารตางๆ
เพื่อนำมารวบรวมพรอมทั้งไดขอคำแนะนำจากผูที่เกี่ยวของจนทำใหเอกสารเลมนี้
มีความสมบูรณมากที่สุด ขอขอบคุณ ครูชฏาภรณ เฟองฟุง ครูธีรพล ทองเพชร
ครูดนยหทัย หมวกแกว Mr.Valey Colson Mr. Tong Fang Bonaventure ที่ให
ความอนุเคราะห ในการตรวจสอบความถูกตอง ดานเนื้อหา การใชภาษา ตลอดจน
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คำอธิบายรายวิชา
จุดประสงคการเรียนรู

1. พูดและเขียนขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ ไดอยาง
เหมาะสม
2. นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง เหตุการณ ที่อยูในความสนใจของสังคม
ในแบบตาง ๆ ได
3. พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ หัวขอเรื่องที่อานและฟงได
4. นำทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน มาประยุกตใชในการสื่อสารเบื้องตน
5. สนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
คำอธิบายรายวิชา

พูดสื่อสารและเขียนบรรยายเกี่ยวกับขอมูลของตนเอง กิจวัตรประจำวันของ
ตนเอง ประสบการณ และขาวเหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม พูดสื่อสาร
และเขียนสรุปขอความสำคัญ แกนสาร หัวขอเรื่อง ที่ ไดจากการวิเคราะหเรื่อง
เหตุการณและพูดแสดงความคิดเห็นพรอมทั้งใหเหตุผลสั้นๆ พูดสนทนาเกี่ยวกับ
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม ตามวัย และโอกาส
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คำแนะนำการใชเอกสารประกอบการเรียน
Unit 1
Everyday Life
เอกสารหนวยที่ 1 เรื่อง Everyday Life ประกอบดวยเรื่องยอย ดังตอไปนี้
1.1 Nice to meet you!
ใชเวลาศึกษา 60
นาที
1.2 How’s the weather today?
ใชเวลาศึกษา 60
นาที
1.3 What’s a nice family!
ใชเวลาศึกษา 30
นาที
1.4 What’s she like?
ใชเวลาศึกษา 60
นาที
1.5 Time and Calendar
ใชเวลาศึกษา 60
นาที
กอนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนหนวยนี้ ตองปฏิบัติดังนี้
1. ผูเรียนรับ Answer sheet จากผูสอน
2. ทำแบบทดสอบกอนเรียน (Pre – test) เวลา 20 นาที
3. ตรวจคำตอบ Pre-test จากทายหนวย
4. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนแตละเรื่อง ตามขั้นตอนดังนี้
4.1. ศึกษาใบความรู แตละหนวย
4.2. ทำ Worksheets ของแตละใบความรู
4.3. ตรวจคำตอบจากเฉลยทายหนวย
5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post – test) เวลา 20 นาที
6. ตรวจคำตอบ Post – test จากทายหนวย
7. ผูเรียนสง Answer sheet ใหผูสอน
เอกสารประกอบการเรียนหนวยนี้เปนเอกสารที่ใชประกอบการเรียนการสอน
ในแผนการจัดการเรียนรูสำหรับผูเรียนในชั้นเรียน และผูเรียนที่ตองการฝกฝนให
เกิดความชำนาญ นอกเวลาเรียน เอกสารหนวยนี้จะเกิดประโยชนสูงสุดเมื่อผูเรียน
ไดศึกษาและลงมือปฏิบัติ ดวยตนเอง ตลอดจนพยายามฝกปฏิบัติครบทุก Worksheet
เพราะกระบวนการดังกลาวทำใหผูเรียนเกิดทักษะทางการสื่อสารไดอยางดีและเปน
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค
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Pre – test
Unit 1

Everyday Life
Choose the best answer a, b, c, d, or e
1. Mary: Good morning, Tom. How are
things with you?
Tom: ……………………… .
a. See you later. Bye.
b. Very well, thanks.
c. Nice to meet you.
d. Pleased to meet you.
2. A: How do you do? I’m Smith.
B: …………… . My name is Brown.
a. Good morning
b. How do you do?
c. How are you?
d. Hello
3. A: It’s nice to see you again, Sara. Say
hello to your brothers for me. Good bye.
B: ………………………… .
a. Good bye.
b. Thank you. Bye-bye.
c. Ok, thanks.
d. Nice to see you.

4. A: Hello, Direk, May I introduce Miss
Nipa Thongsuk? Nipa, this is Mr. Driek
North.
B: …………………….. .
a. My name is Nipa Thongsuk.
b. I don’t think we, ve met. What’s
your name?
c. How do you do? I’m glad to meet you.
d. Good morning, my name’s Nipa.

Charles : Tom, I’d like you to meet Richard
Wilson.
5. Mr. Wilson: ....................(5).............
Tom: It’s a pleasure, Mr. Wilson.
Mr. Wilson: Oh, call me Richard. Charles
has told me so much about you.
a. How are you, Tom?
b. What do you do, Tom?
c. How are you doing, Tom?
d. Nice to meet you, Tom.
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Pre – test
Unit 1

Everyday Life
Choose the best answer a, b, c, d, or e
Situation: In a classroom
Mary: John, I’d like you to meet Christie.
Christie, this is John.
John: How do you do?
Christie: How do you do?
Mary: Christie is our new student from
France. She is also an amateur artist.
Her latest painting is excellent.
John: ……..(6)………. . Any way, I have to
go now to see my professor,
Christie,……….. (7)……………… .
Christie: Nice to meet you too.

9. A: What’s the weather like today?
B: ………………………. .
a. Certainly. I don’t like it.
b. It’s like the weather yesterday.
c. There’s nothing like it.
d. It’s partly cloudy.

7. a. Yes, I’ve already known you.
b. Good bye. See you later.
c. We’ll meet again.
d. I’m pleased to meet you.

10. How many seasons are there in Thailand?
a. There are three seasons in the southern
part of Thailand except others.
b. There are three seasons in every part of
Thailand except in the south.
c. There are three seasons in every part of
Thailand.
d. There are three seasons in most parts of
Thailand.

8. In introducing a man to a woman of the
same age, what would you say?
a. This is Tom, Mary.
b. Be friends, Mary and Tom.
c. Tom, let me introduce you to Mary.
d. Know each other, Tom and Mary

11. A: …………… awful weather today !
B: I think so.
a. Aren’t you
b. What
c. How
d. Isn’t it

6. a. Oh dear! I’m exaggerating.
b. Is that so? I’m exaggerating.
c. Oh bother! I’d love to see it sometime.
d. Oh really? I’d love to see it sometime.
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Pre – test
Unit 1

Everyday Life
Choose the best answer a, b, c, d, or e
12. Your father’s mother and father’s father
are your ……………. .
a. grandmother.
b. grandfather.
c. stepparents.
d. grandparents.
13. A: “………………………………?”
B: “I am the only son of the family. I
have no brothers and sisters.
a. How many people are there in your
family?
b. How many sisters have you got?
c. How many brothers have you got?
d. How many brothers and sisters do
you have?
14. You ……….. eight children, don’t you?
a. have
b. had
c. has
d. having

15. A: Do you know Joe Snow?
B: No, ……………………
A: He’s very tall.
A: He’s very tall.
a. What’re he look like?
b. What’s she like?
c. What does he look like?
d. What does Joe Snow like?
16. A: Do you know anybody famous?
B: Yes, I know Yoko Ono and her son.
A: Really? …………………………… .
B: They’re very cool.
a. What ‘s they look like?
b. What’re they like?
c. What do they look like?
d. What does she look?
17. ………………………your friend Rosa
like? Is she friendly
a. Who do
b. What are
c. What do
d. What’s
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Pre – test
Unit 1

Everyday Life
Choose the best answer a, b, c, d, or e
18. A: When does Nadia go to school?
B: ……………………….. .
a. She does go to school at 9:00 a.m.
b. She go to school at 9:00 a.m.
c. She goes to school at 9:00 a.m.
d. She is goes to school at 9:00 a.m.
20. Teacher: Henry, ……………….. ?
Henry: Today is Tuesday.
a. Which day is it?
b. What day is today?
c. What date is today?
d. Which date is it?

19. A: …………………… ?
B: It’s January 3rd , 2012.
a. What day is it?
b. What day is today?
c. Which day is it?
d. What date is today?
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1.1
NICE TO MEET YOU!

X
เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง Nice to meet you!

จุดประสงคการเรียนรู
1. จุดประสงคทั่วไป
1.1 เพื่อใหรูความหมายของคำศัพทและสำนวนที่ใชในการสนทนา
เกี่ยวกับ การทักทาย การแนะนำตนเอง และการแนะนำบุคคลอื่นใหรูจักกัน
1.2 เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา เชน การ
ทักทายการแนะนำตนเอง และการแนะนำบุคคลอื่น
2. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
2.1 บอกความหมายของคำศัพทและสำนวนเกี่ยวกับการทักทาย
การแนะนำตนเอง และ การแนะนำบุคคลใหรูจักกันไดถูกตอง
2.2 แนะนำตนเอง และบุคคลอื่นใหรูจักกันไดถูกตอง
2.3 ใช Possessive adjectives ในประโยคไดถูกตอง
2.4 ใช Present tense of be ในรูปประโยคบอกเลา คำถาม
และ ปฏิเสธไดถูกตอง
3. เวลา 60 นาที
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Information sheet

Instructions

Study the following information and do exercises in the
worksheets on page 13-16

Contents
1. Vocabulary
Countries of the world :
Australia
Canada
Brazil
Germany
Ireland
Japan
Mexico
Russia
Spain
France
Sweden
Poland

China
Korea
Vietnam
Turkey
England
etc.

2. Language file
2.1 Greetings
- There are many forms of greetings, you can say :
Hello, Nipa
How’s it going?
Good morning, Mary
How are things with you?
Good afternoon, Tom
How are you doing?
Good evening, Jane
How are you things?
Hi John
How are you?

X
- To respond to the greetings, you
Fine, thanks.
OK.
Good.
So – so.
Not bad.
I’m fine, thank you.
Very well, thank you.

can say:
And how are you?
How about you?
And you?

2.2 Self - introducing and introduce one person to another:
- I’d like to introduce myself. I’ m …..+…… Name.
- May I introduce myself? My name is + Name.
- How do you do?
- Nice to meet you.
- Pleased to know you.
- I’m glad to meet you.
- It’s a pleasure to meet you.
- May I introduce………………?
- I’m …………..
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3. Grammar Focus
3.1 The present tense of be
Affirmative
I am (I’m)
You are (You’re)
He is (He’s)
She is (she’s)
It is (It’s)
We are (We’re)
They are (They’re)

statements
from China.
from China.
from China.
from China.
from China.
from China.
from China.

Yes / No questions
Am I
Are you
Is he
Is she
Is it
Are we
Are they

from China?

Negative statements
I am not
(I’m not) from China.
You are not (You aren’t) from China.
He is not (He isn’t) from China.
She is not (she isn’t) from China.
It is not
(It isn’t)
from China.
We are not (We aren’t) from China.
They are not (They aren’t) from China.

Short answers
No, I’m not.
Yes, I am.
No, you aren’t.
Yes, you are.
No, he isn’t.
Yes, he is.
No, she isn’t.
Yes, she is.
No, it isn’t.
Yes, it is.
No, we aren’t.
Yes, we are.
No, they aren’t.
Yes, they are.

Wh - questions

Where

are you from?

I’m from Thailand.

is he from?

He’s from Thailand.

is she from?

She’s from Thailand.

are they from?

They’re from Thailand.

X

- We can use the present tense of be to ask and talk about name,
nationality, age, and job.
I’m a student.
She isn’t from France.
“Are you Sally?”
“Yes, I am.”
“What’s his name?”
“It’s Tom.”
“How old is Harry?”
“He’s 20.”

- We can contract some question words with is.
What’s her name?
Where’s he from?
Who’s she?
How’s your sister?

(What’s = What is)
(Where’s = Where is)
(Who’s = Who is)
(How’s = How is)

- We use full forms in affirmative short answers.
Yes, I am.
Yes, we are.

X
Personal pronouns

Possessive adjectives

I

my

You

your

He

his

She

her

It

its

We

our

You

your

They

their

The personal subject pronoun replaces a noun as:
- The subject of a sentence. The possessive adjective replaces
the possessive form of a noun.
Mary is a teacher.
She is from Canada.
(She = Mary)
Her friend is from Australia.
(Her = Mary’s)
- The possessive adjective is always followed by a noun (an
adjective + noun). It is never used on its own.
My favorite movie is The Aviator. Her is Hero. X
- Don’t confuse its with it’s.
“Is this your dog? It’s cute.”
“Thanks. Its name is Spot.”

(it’s = it is)
(its = the dog’s)
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Listen and practice.

Conversation A (1-5)
1. Lisa:
Mathew:

Hi, Mathew. How are you?
Great. How about you, Lisa?
………………………………………
2. Alex:
Good morning, Mr. Duran. How are you?
Duran:
I’m fine, Alex. Thank you.
………………………………………
3. Ss1:
Excuse me. What’s your name?
Ss2:
My name is Kenji Nakamura.
Ss1:
Where are you from?
Ss2:
I’m from Tokyo, Japan.
………………………………………
4. Elizabeth: Hello, I’m Elizabeth Mandel.
Chuck:
Hi! My name is Charles Chang. But please
call me Chuck.
Elizabeth: Nice to meet you, Chuck. You can call me Liz.
Chuck:
OK. And what is your last name again?
Elizabeth: Mandel.
………………………………………
5. Tom:
Paulo, who is that over there?
Paulo:
Oh, that’s my father! And that’s my mother with him.
Tom:
I’d like to meet them.
…………..…. (Pause) ………………
Paulo:
Mom and Dad, this is Tom Hayes. Tom, These are
my parents.
Tom:
Pleased to meet you, Mr. and Mrs. Tavares.
Mrs. Tavares: Nice to meet you too, Tom.
Paulo:
My parents are from Brazil. They are on vacation.
Tom:
Oh, where are you from in Brazil?
Mr. Tavares: We’re from Rio de Janeiro.
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Conversation B
1. Look at the picture. Where are the people?

2. Listen to the conversation. Then practice it with a partner.
Adam:
Hi. My name’s Adam. What’s your name?
Kate:
Hi, Adam. My name’s Kite.
Adam:
So, where are you from, Kate?
Kate:
I’m from Toronto. How about you?
Adam:
I’m from San Diego, California.
3. PAIR WORK. Practice the conversation again. Replace the underlined
words with information about you.
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Conversation C
1. Look at the picture. Where are the people?

2. Complete the conversation. Then listen and check your answers.
a. friend
b. How are you
c. Fine
Lan: Hey, Val ! 1___________?
Val: 2___________, thanks. And you?
Lan: Good, thanks.
Val: Who’s that girl over there?
Lan: Her? That’s my friend, Nee. Would you like to meet her?
Val: Yes, please!

Lan: Nee, this is my 3__________, Val. Val, this is Nee.
Val: Nice to meet you , Nee.
Nee: Nice to meet you, too.
3. PAIR WORK. Practice the conversation again. Put these words in the blanks.
1. How are things

2. Pretty good

3. classmate

1. How’s it going

2. Not bad

3. brother
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1.1.1

Complete the sentences.
1. “Hi…………My……….. name is Supranee
Sukkwai. This is my friend. ………………
name is Pathumporn Sutin.
We ……………………….. from Thailand.
She …………………………….from
Phuket and I’m from Suratthani.”

2. “Hi. My name is Nelson da Silva.
I’ m a photographer. This is my wife.
……………………………. name is Gloria. We
……………………… from Sao Paulo, Brazil.”

3. “Hi. My name’ s Sarah Kilbane. Jack
is my boyfriend, I ………………………..an
English teacher at the Fifth Municipal
school .I’m Nee’s friend . I'm from
Toronto, Canada. But my parents
……………… from Canada. They’ re from
Ireland. _______names are Paul and
Maggie.”
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1.1.2

A: Match the questions and answers.
1. What are your names? e
2. How old is he? ____
3. Where are you from? ____
4. Who’s that? ____
5. Is she your girlfriend? ____
6. How are you? ____

a. We’re from Australia.
b. Not bad, thanks. And you?
c. No, she isn’t. She’s my sister.
d. That’s my brother.
e. He’s Eric, and I’m Nancy.
f. He’s 21.

B: Complete the conversations. Then practice
them with a partner.
1
A:
B:
A:
B:
A:

Hi, Jane! How are you ?
Hey Alex! I’m fine.____________?
I’m fine, too.
__________boy over there?
__________ my brother.
A:
B:
A:
B:
A:

2

Hi, my name’s Brian. ___________?
I’m Jane.
____________?
I’m from Canada. ______________?
I’m from England.
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1.1.3

A: Match the questions in Column A with the
responses in Column B.

A

………….1. How do you pronounce your last name?
………….2. Excuse me, what’s your first name again?
………….3. How do you spell your last name?
…………4. What do people call you?

B

a. C-H-A-N-G.
b. It’s Mandel, with the accent on “del.”
c. Well, every one calls me Chuck.
d. Oh, it’s Amy.

B: Complete the dialog.
Mr. Jones:
Anna:
Mr. Jones:
Anna:
Mr. Jones:

…………………………………………, Miss Walker.
Good morning, …………………………………………
……………………………………………………………
Very well, thank you. …………………………………
…………………………………………… , thank you.

X
1.1.4

A: Complete these questions.
1. A: Who is that?
B: That’s Rich.
2. A: ………….. ……………. he from?
B: He is from Los Angeles.
3. A: ………. ………….. his last name?
B: It’s Brown.
4. A: ……….. ……………. the two students over there?
B: Their names are Lisa and Kate.
5. A: ………….. …………. they from?
B: They’re from Canada.

B: Complete these questions.
Yoko:
Rich:
Yoko:
Kate:
Lisa:
Yoko:
Rich:
Yoko:
Kate:

Rich, who are the two women over there?
Oh, their names are Lisa and Kate.
Hi, Kate. This ………………. Yoko. ………….. from Japan.
Hello. Nice to meet you.
Nice to meet you too, Yoko.
And …………. name ……. Lisa.
Hi Lisa.
Lisa and Kate …………………. from Canada.
Oh? Where …………. you from?
………………………. from Toronto.

