แบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5

Unit 2 : Our favorite dishes

นางสุคลทิพย์ ยิ่งยวด
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะครู ชานาญการ
โรงเรียนวัดเจริญธรรม อาเภอวิหารแดง
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

a

คานา
แบบฝึ กสนทนาภาษาอั ง กฤษเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 Unit 2 Our favorite dishes จัดทา
โดยมี วัตถุประสงค์ เ พื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสารของนักเรี ยน โดยการกาหนดบทสนทนาตาม
สถานการณ์ ต่างๆ ได้ คานึงถึงโครงสร้ างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ ตัวชี ้วัด
และสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ประกอบไปด้ วยเนื ้อหาและวิธีการเรี ยนรู้ ที่
เป็ นระบบโดยเริ่ มจากเนื อ้ เรื่ องและแบบฝึ กหัดจากง่ายไปยาก เนื อ้ หานามาจากเรื่ องใกล้ ตัวใน
ชีวิตประจาวัน และมีภาพประกอบที่เหมาะสมกับระดับชันของนั
้
กเรี ยนซึ่งจะเป็ นการกระตุ้น เร้ า
ความสนใจและให้ นัก เรี ย นมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษและสามารถน าไปใช้ ใ น
ชี วิ ต ประจาวันได้ ซึ่ง จะส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นมี ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในกลุ่ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)สูงขึ ้น แบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
มีทงหมด
ั้
5 เรื่ อง (Unit) ใช้ เวลาในการสอนเล่มละ 3 ชัว่ โมง ดังนี ้
Unit 1 Making friends
Unit 2 Our favorite dishes
Unit 3 Safety first
Unit 4 Having fun with activities
Unit 5 How healthy are you?
แบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒ นาทักษะการสื่อสารเรื่ องนี ้ Unit 2 Our favorite
dishes ประกอบด้ วย คาแนะนาการใช้ สาหรั บครู ผ้ ูส อน ค าแนะนาการใช้ ส าหรั บ นัก เรี ย น
มาตรฐานการเรี ยนรู้ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ แบบทดสอบก่อน – หลังเรี ยน บทสนทนา คาอธิบาย
และรู ป แบบการนาไปประยุก ต์ ใ ช้ แบบฝึ กหัด และเฉลยแบบทดสอบก่ อ น – หลัง เรี ย น เฉลย
แบบฝึ กหัด ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้เรี ยน
ผู้จดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า แบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เรื่ องนี ้ จะมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ และเป็ น
พื ้นฐานให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะการสื่อสารในระดับที่ซบั ซ้ อนขึ ้นต่อไป
สุคลทิพย์ ยิ่งยวด

b

สารบัญ
เรื่ อง
คานา
สารบัญ
คาแนะนาการใช้ แบบฝึ กสาหรับครู
คาแนะนาการใช้ แบบฝึ กสาหรับนักเรี ยน
มาตรฐานการเรี ยนรู้
จุดประสงค์การทาแบบฝึ ก Unit 2 Our favorite dishes
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อน – หลังเรี ยน
บทสนทนาที่ 1
แบบฝึ กหัดที่ 1
บทสนทนาที่ 2
แบบฝึ กหัดที่ 2
บทสนทนาที่ 3
แบบฝึ กหัดที่ 3
แบบทดสอบหลังเรี ยน
ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบก่อน - หลังเรี ยน
เฉลยแบบฝึ กหัด
แบบฝึ กหัดที่ 1
แบบฝึ กหัดที่ 2
แบบฝึ กหัดที่ 3
บรรณานุกรม

หน้ า
a
b
1
2
3
4
5
8
9
13
14
17
18
20
21
22
23
24
24
25
26
27
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คาแนะนาการใช้
แบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
สาหรั บครู ผ้ ูสอน

เพื่อให้ แบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารนี ้เป็ นประโยชน์สาหรับนักเรี ยน
มากยิ่งขึ ้น ครูควรปฏิบตั ิตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ศึกษาแบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ เข้ าใจ
2. ฝึ กออกเสียงบทสนทนาที่ปรากฏในแบบฝึ กให้ ถูกต้ อง คล่องแคล่ว ทังระดั
้ บคาและระดับ
ประโยค
3. เตรี ยมแบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ ครบจานวนนักเรี ยน
พร้ อมทังเตรี
้ ยมเครื่ องเปิ ดซีดี
4. แนะนาลาดับการใช้ อธิ บายคาสั่งในแบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารให้ ผ้ เู รี ยน
5. ก่อนเริ่มเรี ยนแบบฝึ กสนทนาแต่ละเรื่ อง ให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
6. ระหว่างเรี ยนแบบฝึ กสนทนาให้ นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดแล้ วร่ วมกันตรวจคาตอบโดยครู เฉลย
จากแผนการจัดการเรี ยนรู้ และบันทึกคะแนนแต่ละแบบฝึ กในตารางบันทึกผลการทาแบบ
ฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
7. ควรเน้ น ให้ นัก เรี ย นได้ ฝึ กออกเสี ย งสนทนา รวมถึ ง มารยาทในการใช้ ภ าษา ความคิ ด
สร้ างสรรค์ เจตคติ ระเบียบวินัย การทางานอย่างเป็ นระบบ ความรอบคอบและความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง โดยบันทึกคะแนนพฤติกรรมลงในแบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานตามแบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารรายบุคล
8. ให้ นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ย นแบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทัก ษะการ
สื่ อ สารจบ 1 เรื่ อ ง แล้ ว บัน ทึก คะแนนลงในตารางบัน ทึก ผลการท าแบบฝึ กสนทนา
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
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คาแนะนาการใช้
แบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
สาหรั บนักเรียน

เพื่ อ ให้ แบบฝึ กสนทนาภาษาอัง กฤษเพื่ อพัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สารนี เ้ ป็ นประโยชน์ ส าหรั บ
นักเรี ยนมากยิ่งขึ ้น นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2. ตังใจฟั
้ งการออกเสียงบทสนทนาจากซีดีและจากครูตลอดจนคาชี ้แจงต่างๆ
3. หลังจากการนาเสนอความรู้จากครู ให้ นกั เรี ยนทบทวนคาศัพท์และรู ปแบบประโยคใหม่ที่
ได้ เรี ย นจากค าอธิ บ ายเพิ่ม เติม ในแบบฝึ กสนทนาภาษาอัง กฤษเพื่อ พัฒนาทัก ษะการ
สื่อสาร
4. ทาแบบฝึ กหัดท้ ายแบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้ วยตนเอง
5. ตังใจตรวจค
้
าตอบร่วมกับครู ซักถามหาคาตอบทันทีที่เกิดความสงสัย
6. เมื่อทาแบบฝึ กหัดท้ ายแบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารครบแล้ ว
ให้ ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน 10 ข้ อ ลงในกระดาษคาตอบ
7. ตรวจแบบทดสอบหลังเรี ยนจากที่ครู เฉลย เพื่อทราบผลการเรี ยนและการพัฒนา ถ้ าผล
การประเมินหลังเรี ยน ไม่ผ่านร้ อยละ 80 ควรศึกษาเนื ้อหาใหม่และทาแบบฝึ กหัดท้ าย
แบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารซ ้า
8. นอกเหนือจากการเรี ยนเนื ้อหา คาศัพท์ โครงสร้ างประโยค นักเรี ยนควรศึกษามารยาท
การใช้ ภาษาในสถานการณ์ ต่างๆ มี ความเชื่ อมั่นในตนเอง กล้ าแสดงออกและแสดง
ความคิดสร้ างสรรค์ต่อยอดความรู้เพิม่ เติมจากแหล่งเรี ยนรู้อื่นๆ ที่ตนเองสนใจ
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แบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
Unit 2 : Our favorite dishes
มาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต. 1.1 เข้ าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่ านจากสื่อประเภทต่ างๆและแสดง
ความคิดเห็นอย่ างมีเหตุผล
ตัวชี ้วัดที่ ป.5/1 ปฏิบตั ิตามคาสัง่ คาขอร้ องและคาแนะนาง่ายๆที่ฟังและอ่าน
ตัวชี ้วัดที่ ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้ อความและบทกลอนสันๆ
้ ถูกต้ องตามหลักการอ่าน
ตัวชี ้วัดที่ ป.5/4 บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากการฟั งและอ่านบทสนทนา และ
นิทานง่ายๆได้
มาตรฐาน ต. 1.2 มีทกั ษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยน ข้ อมูลข่ าวสาร
แสดงความรู้ สึกและความคิดเห็นอย่ างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี ้วัดที่ ป.5/1 พูด/เขียนโต้ ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ตัวชี ้วัดที่ ป.5/3 พูด/เขียนแสดงความต้ องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ
ตัวชี ้วัดที่ ป.5/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว
และเรื่ องใกล้ ตวั
มาตรฐาน ต. 1.3 นาเสนอข้ อมูลข่ าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน
เรื่ องต่ างๆ โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี ้วัดที่ ป.5/1 พูด/เขียนให้ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ ตวั
ตัวชี ้วัดที่ ป.5/3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆใกล้ ตวั
มาตรฐาน ต. 4.1 ใช้ ภาษาต่ างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ ทัง้ ในสถานศึกษา
ชุมชนและสังคม
ตัวชี ้วัดที่ ป.5/1 ฟั ง พูด อ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในห้ องเรี ยนและสถานศึกษา
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
Unit 2 : Our favorite dishes
1. นักเรียนสามารถพูด/เขียน โต้ ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยเลือกคาศัพท์ สานวน
ประโยคที่ใช้ ในการขอและให้ ข้อมูลเรื่ องอาหารต่างๆกับเพื่อนและบุคคลใกล้ ตวั ได้ เหมาะสม
ถูกต้ องตามสถานการณ์
2. นักเรียนสามารถใช้ ถ้อยคา น ้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมในการขอ
และให้ ข้อมูลเรื่ องอาหารต่างๆกับเพื่อนและบุคคลใกล้ ตวั ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้ าของภาษา
3. นักเรียนสามารถเขียนบทสนทนาที่ใช้ ในการขอและให้ ข้อมูลเรื่ องอาหารต่างๆกับเพื่อนและ
บุคคลใกล้ ตวั ได้
4. นักเรียนสามารถออกเสียง อ่านออกเสียงและบอกความหมายคาศัพท์ สานวน และประโยค
ที่ใช้ ในการขอและให้ ข้อมูลเรื่ องอาหารต่างๆกับเพื่อนและบุคคลใกล้ ตวั
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Pre - test
Unit 2 : Our favorite dishes
Direction : Choose the best answer. (เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้ อ)

1. A: What’s your favorite dish?
B: My favorite dish is___________.
a. chillies
b. fried rice
c. tomatoes
d. mangosteens
2. A: _______ eat out.
B: O.k. I want to eat seafood salad.
a. Let’s
b. How
c. What
d. When
3. A: Are there anything in the refrigerator?
B: ___________ some cucumbers and tomatoes.
a. Yes, it is
b. No, it isn’t
c. Yes, there are
d. No, there isn’t
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4. A: A _________ , please.
B: Here you are.
a. book
b. menu
c. paper
d. notebook
5. A: Would you like seafood salad? We have mixed
seafood salad.
B: Wow ! __________________________.
a. Here you are.
b. What’s favorite dish?
c. I want fried chicken
d. It’s our favorite dish
6. A: There are some pork and vegetables.
B: ___________ ! Let’s make fried rice.
a. Good
b. Yummy
c. Beautiful
d. Wonderful
7. A: What are you going to make for dinner?
B: I’m going to make____________.
a. chicken
b. papaya
c. potato chip
d. fried chicken
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8. A: I’m going to make papaya salad.
B: ___________ Yummy ! Yummy !
a. Let’s see
b. Very good
c. That’s great
d. That’s a good time
9. A: I have _______ chickens and papaya.
B: Wonderful ! Let’s make fried chicken and
papaya salad.
a. any
b. a lot
c. some
d. there is
10. A: There aren’t _____ chicken,but there are some pork.
B: O.k. Let’s make fried pork with garlic.
a. any
b. a lot
c. some
d. a little

Can you do it ?
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่ อน- หลังเรียน
แบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
Unit 2 : Our favorite dishes
Name…………………………………………………..Class…………No………...
No

Choices
b
c

a

d

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เพื่อนๆทุกคนสู้ สู้ นะคะ
ถูก 9 -10 ข้ อ =

ระดับ ดีมาก

ถูก 7 - 8 ข้ อ =

ระดับ ดี

ถูก 5 - 6 ข้ อ =

ระดับ พอใช้

ถูก 0 - 4 ข้ อ =

ระดับควรปรับปรุง

โดยถือเกณฑ์การประเมินไม่ต่ากว่าระดับ ดี
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Unit 2 : Our favorite dishes
Situation 1: Wit and Nok are talking about dinner at home.

Look, Listen and Say.
Wit:
Nok:
Wit:
Nok:

Wit:

Let’s eat out.
Why don’t we cook something?
That’s a good idea. Are there
anything in the refrigerator?
Let’s see. There are some pork but
there aren’t any chicken. There are
some cucumbers, tomatoes, lemons
and onions.
Wonderful ! Let’s make fried rice our
favorite dishes.
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คาอธิบาย
คาศัพท์ ประโยค
Let’s eat out.

Why don’t we cook
something?

That’s a good idea.
Are there anything in
the refrigerator?
There are some pork
but there aren’t any
chicken.

Wonderful !

ความหมาย

อธิบายเพิ่มเติม

ออกไปทานข้ าว
ข้ างนอกกันเถอะ

ประโยคที่ขึ ้นต้ นด้ วย Let’s ……..ใช้ ในการ
ถามชักชวน เช่น Let’s see. ไปดูกนั Let’s
go. ไปกันเถอะ Let’s eat out.ออกไปทาน
ข้ าวข้ างนอกกันเถอะ Let’s make fried rice
our favorite dishes. ไปทาข้ าวผัดอาหาร
จานโปรดของเราดีกว่า
ทาไมพวกเราไม่ Why don’t …….? ใช้ ถามเพื่อเป็ นการ
ทาอาหารทานเอง แนะนาหรื อชักชวนว่าทาไม เช่ น Why don’t
ละ
you go with us? ทาไมคุณไม่ออกไปกับ
พวกเราล่ะ something (pron) = อะไรสักอย่าง
เป็ นความคิดที่ดี เป็ นการแสดงความคิดเห็นว่าดีและเห็นด้ วย
มีสิ่งของอยู่ใน
ใช้ ถามว่าสิ่งของที่เรามีอยู่ในตู้เย็นมีอะไรบ้ าง
ตู้เย็นหรื อเปล่า
สามารถทาอาหารอะไรได้ บ้าง anything
(pron) = อะไร,สิ่งใด
มีเนื ้อหมูแต่ไม่มี There are……เป็ นการบอกว่ามีสิ่งของอะไร
เนื ้อไก่
อยู่บ้างและ There are not หรื อ There
aren’t เป็ นการบอกว่าไม่มีสิ่งของอะไรอยู่บ้าง
เช่น There are some cucumbers,

วิเศษไปเลย

tomatoes, lemons and onions. มี
แตงกวา มะเขือเทศ มะนาว และ
หอมหัวใหญ่ some = บ้ าง มีบ้าง ใช้ กบั
ประโยคบอกเล่า any = บ้ าง มีบ้าง ใช้ กบั
ประโยคปฏิเสธ และประโยคคาถาม
Wonderful (adj) = มหัศจรรย์ วิเศษ
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ความรู้เพิ่มเติมและการนาไปใช้

รู ปประโยคบอกเล่ าว่ ามีส่ งิ ที่เป็ นคานามนับได้ และคานามนับไม่ ได้ อยู่จานวนหนึ่ง
1.รูปประโยคที่ใช้ บอกถึงอาหารที่เป็ นคานามนับไม่ได้ ว่ามีอยู่จานวนหนึง่ รูปประโยคจะเป็ นดังนี ้
There + is + some + (คานามนับไม่ได้ ซงึ่ มีรูปเป็ นเอกพจน์).

ตัวอย่าง = There is some ham. (มีแฮมอยู่จานวนหนึง่ )
2.รูปประโยคที่ใช้ บอกถึงอาหารที่เป็ นคานามนับได้ และเป็ นพหูพจน์ ว่ามีอยู่จานวนหนึง่ รูปประโยค
จะเป็ นดังนี ้
There + are + some + (คานามนับได้ ในรู ปพหูพจน์).

ตัวอย่าง = There are some pies. (มีพาย (หลายชิ ้น))

รู ปประโยคปฏิเสธว่ าไม่ มีส่ ิงที่เป็ นคานามนับได้ และคานามนับไม่ ได้
1.รูปประโยคที่กล่าวว่า ไม่มีสิ่งที่มีรูปเป็ นเอกพจน์จะเป็ นดังนี ้
There + isn’t + any + (คานามนับไม่ได้ ซงึ่ มีรูปเป็ นเอกพจน์).

ตัวอย่าง = There isn’t any pork. (ไม่มีเนื ้อหมู)
2.รูปประโยคที่กล่าวว่า ไม่มีสิ่งที่เป็ นคานามนับไม่ได้ และมีรูปเป็ นพหูพจน์ จะเป็ นดังนี ้
There + aren’t + any +

(คานามนับได้ ที่มีรูปเป็ นพหูพจน์).

ตัวอย่าง = There aren’t any papayas. (ไม่มีมะละกอ (หลายลูก))
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Our favorite dishes Exercise
Activity 1: Match the question in A with the correct answer in B.

1.Why don’t we cook something?

a. It is our favorite dish.

2.Let’s make fried rice.

b. No, there isn’t.

3.Are there any chicken in the refrigerator? c. Yes, there are.
4.Let’s see something in the refrigerator.

d. That’s a good idea.

5.Is there any chicken?

e. Fried rice.

6.There are some pork but_____

f. there aren’t any
chicken.

7.What is our favorite dishes?

g. There are some pork.

8.Why don’t they eat out?

h. because they have
cooked something
already.

You can do it.
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Situation 2: New and Namfon are ordering food at Chuan chim restaurant.

Look, Listen and Say.
Namfon:
Waiter:
New:
Namfon:
Waiter:

A menu, please.
Hear you are.
I’d like Tom Yam Kung.
Me, I want fried fish.
Would you like seafood salad? We
have mixed seafood salad.
Namfon and New: Wow! It’s our favorite dish.
Let’s try it. Yummy ! Yummy !
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คาอธิบาย
คาศัพท์ ประโยค
A menu, please.
Here you are.

ความหมาย

ขอรายการอาหาร
Menu (n)= รายการอาหาร
หน่อยค่ะ
นี่ครับรายการอาหาร พนักงานเสิร์ฟอาหารยื่นรายการให้ ลกู ค้ า

I’d like Tom Yam Kung. ผมขอต้ มยากุ้งครับ

Me, I want fried fish.

อธิบายเพิ่มเติม

ส่วนฉันขอปลาทอด
ค่ะ
Would you like seafood คุณชอบยาอาหาร
salad? We have mixed ทะเลมัยครั
้ บ ทาง
seafood salad.
ร้ านเรามียารวมมิตร
ทะเลครับ
Wow! It’s our favorite ว๊ าว! มันเป็ นอาหาร
จานโปรดของเราเลย
dish.
นะ
Let’s try it. Yummy !
เราอยากได้ อาหาร
Yummy !
เมื่อกี ้นี ้ค่ะ มันน่า
อร่อย

Tom Yam Kung (n) = ต้ มยากุ้ง เป็ น
อาหารประจาชาติของประเทศไทย มีรสชาติ
จัดจ้ านแต่กลมกล่อม เครื่ องปรุงประกอบด้ วย
สมุนไพรไทย เช่น ข่า ตระไคร้ หอมแดง
ใบมะกรูด เป็ นต้ น
Fried (v)= ทอด เป็ นอดีตของ fry
fried fish = ปลาทอด
seafood (n)= อาหารทะเล salad (n)= ยา
mixed (v)= ผสมหลายๆอย่างเข้ าด้ วยกัน

favorite (v) = ชอบ โปรดปราน
favorite dish = อาหารจานโปรด
ประโยคที่ขึ ้นต้ นด้ วย Let’s ……..ใช้ ในการ
ถามชักชวน อยากได้ เช่น Let’s try it =
อยากได้ อาหารเมื่อกี ้นี ้ค่ะ
Yummy ! Yummy ! (adj) = อร่อย
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Our favorite dishes Exercise
Activity 2: Choose and complete the dialogue.

a. Is that all?

d. Yes, sir and anything else

b. Here you are

e. Sorry. We have got oranges

c. You’re welcome

f. What do you want to drink?

1. A : A menu, please.
B : _________________________ .
2. A : I’d like to have Tom Yum Kung and fried fish.
B : _________________________ .
3. A : I’d like to have watermelon.
B : _________________________ .
4. A : I’d like lemonade.
B : _________________________ .
5. A : O.K.
B : _________________________ .
6. A: Yes, thank you.
B : _________________________ .
You can do it.
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Situation 3: Mom and Brazil go to the supermarket.

Look, listen and Say.
Brazil: What are you going to make for
dinner?
Mom: I’m going to make fried chicken and
papaya salad.
Brazil: Mom. That’s great ! Yummy Yummy !
Mom: I want some chickens, papaya, tomatoes
and lemons.
Brazil: Wonderful ! Let’s make fried chicken
and papaya salad our favorite dishes.
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คาอธิบาย
คาศัพท์ ประโยค
What are you going to
make for dinner?

ความหมาย

อธิบายเพิ่มเติม

คุณจะทาอะไรทาน เป็ นประโยคคาถามที่มกั ใช้ ในการถามว่าจะ
ในมื ้อเย็น
ทาอาหารอะไรทานในมื ้อเย็นกันดี

I’m going to make fried ฉันจะทาไก่ทอดและ Fried (v) = ทอด เป็ นอดีตของ fry
chicken and papaya
ส้ มตามะละกอ
fried chicken = ไก่ทอด
salad.
papaya salad = ส้ มตา
Mom. That’s great !
แม่ ดีมากเลย
Great (adj) = ดี เป็ นพิเศษ
Yummy Yummy !

อร่อย อร่อย

Yummy ! Yummy !(adj) = อร่อย

I want some chickens,
papayas, tomatoes and
lemons.

ฉันต้ องการไก่
มะละกอ มะเขือ
เทศ และมะนาว

Wonderful !

วิเศษไปเลย

Some (adj) = บ้ าง มีบ้าง ใช้ กบั คานามนับ
ไม่ได้ พหูพจน์ (เติม s ) หรื อใช้ กบั คานามนับ
ไม่ได้ เช่น some chickens = มีไก่อยู่บ้าง
หรื อต้ องการไก่บ้าง ไม่มากนัก some
papayas = ต้ องการมะละกอบ้ าง ไม่มากนัก
Wonderful (adj) = มหัศจรรย์ วิเศษ ดีเยี่ยม

Let’s make fried chicken ไปทาไก่ทอดและ
and papaya salad our ส้ มตามะละกอ
favorite dishes.
อาหารจานโปรดที่
เราชอบกันเถอะ

ประโยคที่ขึ ้นต้ นด้ วย Let’s ……..ใช้ ในการ
ถามชักชวน เช่น Let’s eat out.ออกไปทาน
ข้ าวข้ างนอกกันเถอะ Let’s make fried
chicken and papaya salad our favorite
dishes. = ไปทาไก่ทอดและส้ มตามะละกอ
อาหารจานโปรดที่เราชอบกันเถอะ
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Our favorite dishes Exercise
Activity 3: Put number 1, 2 and 3 to reorder the following dialogs.
1. ________That’ s great ! Yummy Yummy !
________What are you going to make for evening?
________I’m going to make fried chicken and papaya salad.
2. ________I have some chickens, papaya, tomatoes and lemons.
________So, Let’s make fried chicken and papaya salad our favorite dishes.
________Wonderful !
3. ________O.K. And what do you want to drink?
________Hello ! What would you like?
________I would like some sausages, please.
4. ________That’s a good idea.
________Why don’t we cook something?
________Let’s eat out.
5. ________Let’s go shopping to buy some vegetables and some chickens.
________At the supermarket.
________We are putting something in the shopping cart.
6. ________Finally, they are at the checkout counter to pay the money.
________Mom is checking the shopping list to see what she is going to buy.
________She’s putting chicken, papaya, tomatoes and lemons in the shopping cart.
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Post - test
Unit 2 : Our favorite dishes
Direction : Choose the best answer. (เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้ อ)

1. A: I’m going to make papaya salad.
B: ___________ Yummy ! Yummy !
a. Let’s see
b. Very good
c. That’s great
d. That’s a good time
2. A: There aren’t _____ chicken, but there are some pork.
B: O.k. Let’s make fried pork with garlic.
a. any
b. a lot
c. some
d. a litter
3. A: What are you going to make for dinner?
B: I’m going to make____________.
a. chicken
b. papaya
c. potato chip
d. fried chicken
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4. A: A _________ , please.
B: Here you are.
a. book
b. menu
c. paper
d. notebook
5. A: Would you like seafood salad? We have mixed
seafood salad.
B: Wow ! __________________________.
a. Here you are.
b. What’s favorite dish?
c. I want fried chicken.
d. It’s our favorite dish.
6. A: There are some pork and vegetables.
B: ___________ ! Let’s make fried rice.
a. Good
b. Yummy
c. Wonderful
d. Refrigerator.
7. A: _______ eat out.
B: O.k. I want to eat seafood salad.
a. Let’s
b. How
c. What
d. When
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8. A: Are there anything in the refrigerator?
B: ___________ some cucumbers and tomatoes.
a. Yes, it is.
b. No, it isn’t.
c. Yes, there are.
d. No, there isn’t.
9. A: What’s your favorite dish?
B: My favorite dish is___________.
a. chillies
b. fried rice
c. tomatoes
d. mangosteens
10. A: I have _______ chickens and papaya.
B: Wonderful ! Let’s make fried chicken and
papaya salad.
a. any
b. a lot
c. some
d. there is
Can you do it ?

ภาคผนวก

23

เฉลยแบบทดสอบก่ อน - หลังเรียน
แบบฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
Unit 2 : Our favorite dishes
Name…………………………………………………..Class…………No………...
Pre - test

No
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Post - test

Choices
b
c
×

No
d

×
×
×
×
×
×
×
×
×

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Choices
b
c
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×

ถูก 9-10 ข้ อ =

ระดับ ดีมาก

ถูก 7-8 ข้ อ =

ระดับ ดี

ถูก 5-6 ข้ อ =

ระดับ พอใช้

ถูก 0-4 ข้ อ =

ระดับควรปรับปรุง

โดยถือเกณฑ์การประเมินไม่ต่ากว่าระดับ ดี

ไม่ยากเลยใช่ไหม ขอให้ ทกุ คนโชคดี นะคะ

d
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Answer key

Activity 1

1.Why don’t we cook something?

a. It is our favorite dish.

2.Let’s make fried rice.

b. No, there isn’t.

3.Are there any chicken in the refrigerator? c. Yes, there are.
4.Let’s see something in the refrigerator.

d. That’s a good idea.

5.Is there any chicken?

e. fried rice.

6.There are some pork but_____.

f. there aren’t any
chicken.

7.What is our favorite dishes?

g. there are some pork.

8.Why don’t they let eat out?

h. because they have
cooked something
already.
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Activity 2

a. Is that all?

d. Yes, sir and anything else

b. Here you are

e. Sorry. We have got oranges

c. You’re welcome

f. What do you want to drink?

1. A : A menu, please.
B : Here you are.
2. A : I’d like to have Tom Yum Kung and fried fish.
B : Yes, sir and anything else.
3. A : I’d like to have watermelon.
B : What do you want to drink?
4. A : I’d like lemonade.
B : Sorry. We have got oranges.
5. A : O.K.
B : Is that all?
6. A: Yes, thank you.
B : You’re welcome.
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Activity 3
1. ____3___That’ s great ! Yummy Yummy !
____1___What are you going to make for evening?
____2___I’m going to make fried chicken and papaya salad.
2. ____1___I have some chickens, papaya, tomatoes and lemons.
____2___So, Let’s make fried chicken and papaya salad our favorite dishes.
____3___Wonderful!
3. ____3___O.K. And what do you want to drink?
____1___Hello ! What would you like?
____2___I would like some sausages, please.
4. ____3___That’s a good idea.
____2___Why don’t we cook something?
____1___Let’s eat out.
5. ____2___Let’s go shopping to buy some vegetables and some chickens.
____1___At the supermarket.
____3___We are putting something in the shopping cart.
6. ____3___Finally, they are at the checkout counter to pay the money.
____1___Mom is checking the shopping list to see what she is going to buy.
____2___She’s putting chicken, papaya, tomatoes and lemons in the shopping cart.

27

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551.
(พิมพ์ครัง้ ที่ 1). กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กุศยา แสงเดช, เพ็ญสินี แสงชะอุ่ม, พุทธสอน ไชยเดช และวีณา วัฒโนภาส. (2550).
New Say Hello 5. วรรณภา ลาภเกิด, (บรรณาธิการ). กรุงเทพมหานคร: แม็ค.
บุญทรง สุวตั ถี และภูวนาท รัศมีเพชร. (2554). British English ฝึ กฝน ฟื ้ นฟู พัฒนา พูด
อ่ าน เขียนให้ ได้ ใน 30 วัน พิมพ์ครัง้ ที่ 17. กรุงเทพฯ: ไทยควอลิตีบ๊ คุ ส์(2006).
แฟรงค์. (2554). เรี ยนพูดอังกฤษ 96 ชั่วโมง. กรุงเทพฯ: หอสมุดกลาง 09.
New Express English 5. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพมหานคร: บริษัทสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จากัด
Patricia Cromwell and Sophia Griffith. (2553). Smile English 5.
New Say Hello 6. วรรณภา ลาภเกิด, (บรรณาธิการ). กรุงเทพมหานคร: แม็ค.
Patricia Cromwell and Sophia Griffith. (2553). Smile English 6.
สุภาภรณ์ สิปปเวสม์, (บรรณาธิการ). กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์.

