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แบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่3 

Circle the best answer. 

1. Which drink is soft drink?
a. Whisky b. Wine
c. Coke d. Beer

2. Which word is opposite meaning (antonym) of “advanced”?
a. retard b. progress
c. innovative d. delicious

3. What does the Netscape do?
a. It provides accommodations. b. It makes electric equipment.
c. It makes an internet browser. d. It provides banking services.

4. What does the Holiday Inn Resort do?
a. It provides accommodations. b. It makes electric equipment.
c. It makes an internet browse. d. It provides banking services

5. Tourist T-shirts are …………………………… football T-shirts.
a. the most expensive b. the cheapest
c. cheaper than d. cheap

6. Which statement is NOT product specification?
a. It can make 20 pages per minute. b. It has 150 sheets paper cassette.
c. It is a digital color copier. d. It costs 20,000 baht.

7. What does this statement “It comes with six-month warranty.” mean?
a. You can use this product for six months.
b. You can buy this product within six months.
c. You can repair this product within six months.
d. You can have this product repaired with no charge for six months.
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8. Which item is suitable for the following passage?
“Pickled Eggs are hard cooked eggs prepared with the shells removed, and
then packaged in a clear jar in a pickling solution.”

a. Product Specifications b. Product Warranty
c. Product Comparison d. Product on sale

9. Which item is suitable for the following passage?
“Sony will repair or replace, without charge, any merchandise proved defective in

    material or workmanship for a period of one year after the date of shipment” 
a. Product Specifications b. Product Warranty
c. Product Comparison d. Product on sale

10. Which item is suitable for the following passage?
“Advertisers spend time selecting the most suitable publication. For shampoo
manufacturers, women’s magazines are better than sports magazines, because
they are sent by the biggest audience of consumers.”

a. Product Specifications b. Product Warranty
c. Product Comparison d. Product on sale
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แผนการเรยีน  หนว่ยที ่3 

Products & Services 

มอดูลที่    

3.1 Product Specifications 
3.2 Product Warranty 
3.3 Product & Service Comparison 

แนวคิด 

ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต้องมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) 
การรับประกัน (Warranty) การเปรียบเทียบ (Comparison) ผลิตภัณฑ์และการบริการ  

จุดประสงค์การเรียน 

1. เมื่อศึกษามอดูลที่ 3.1 “Product Specifications” แล้ว ผู้เรียนสามารถบอกคุณลักษณะ
เฉพาะของผลิตภัณฑ์ได้

2. เมื่อศึกษามอดูลที่ 3.2 “Product Warranty” แล้ว ผู้เรียนสามารถบรรยายการรับ
ประกันผลิตภัณฑ์ได้

3. เมื่อศึกษามอดูลที่ 3.3 “Product & Service Comparison.” แล้ว ผู้เรียนสามารถเปรียบ
เทียบผลิตภัณฑ์และการบริการได้

กิจกรรมการเรียน 

1. ท าแบบประเมินตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 3
2. อ่านแผนการเรียนประจ าหนว่ยที่ 3
3. อ่านสาระสังเขปประจ ามอดูลที่ 3.1 - 3.3
4. ด าเนนิกิจกรรมที่ก าหนดของแตล่ะมอดูลหรือหัวข้อเรื่อง
5. ตรวจสอบค าตอบจากแนวตอบของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ท้ายหน่วยที่ 3
6. ท ากิจกรรมภาคปฏบิัติเสริมประสบการณ์เพื่อเก็บคะแนน
7. เข้ารับการสอนเสริม
8. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน
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สื่อและแหล่งการเรียน 

1. เอกสารชุดการเรียนหน่วยที ่3
2. ใบช่วยสอน
3. วีดิทัศน์ หรือสื่อออนไลน์ เรื่อง “Products & Services”
4. การสอนเสริม ครั้งที ่1 ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

การประเมินผลการเรียน 

1. ประเมินความก้าวหนา้ระหวา่งการประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน (ไม่มีคะแนน)
2. ประเมินกิจกรรมภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) (80 คะแนน) 
3. การสอบปลายภาค (20 คะแนน) 
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แผนการเรยีน มอดลูที ่3.1 

Product Specifications 

มอดูลที่ 3.1 

อ่านหัวข้อเรื่อง แนวคิดและจุดประสงค์การเรียนของมอดูลที่  3.1 แล้วจึงศึกษา
รายละเอียดต่อไป 

หัวข้อเรื่อง 

3.1.1  Vocabulary 
3.1.2  Listening : Listen to the product specifications 
3.1.3  Speaking : Talk about the product specifications 
3.1.4  Grammar Revision : Present Simple Tense 
3.1.5  Writing : Describe the product specifications 
3.1.6  Reading : Read about the product specifications 

แนวคิด 

คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Product Specifications) เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณภาพและลักษณะของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป/สินค้า ตามมาตรฐานที่ก าหนด  

จุดประสงค์การเรียน 

1. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.1.1 “Vocabulary” แล้ว ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของ
ค าศัพท์ได้

2. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.1.2 “Listening” แล้ว ผู้เรียนสามารถจับใจความส าคัญของ
คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ฟังได้

3. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.1.3 “Speaking” แล้ว ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ได้

4. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.1.4 “Grammar Revision” แล้ว ผู้เรียนสามารถใช้โครงสร้าง
ภาษา Present Simple Tense ได้

5. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.1.5 “Writing” แล้ว ผู้เรียนสามารถจับใจความส าคัญของ
คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่อ่านได้

6. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.1.6 “Reading” แล้ว ผู้เรียนสามารถเขียนคุณลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์สั้น ๆ ได้
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เนื้อหา 
3.1.1 Vocabulary 

        Study these words and their meanings. (ศึกษาความหมายของค าศัพท์เหล่านี้) 
Verbs 
be เป็น อยู่ คือ 
make  ท า ท าให้เป็น 
provide             ให้ จัดหาให้ 
Nouns 
accommodations ที่พักอาศัย สิ่งอ านวยความสะดวก 
an airline สายการบนิ 
a fast food chain บริษัทในเครืออาหารจานด่วน 
an internet browser โปรแกรมสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
banking services การบริการธุรกิจทางธนาคาร 
cars  รถยนต์ 
electronic equipment อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 
fast food อาหารจานด่วน 
flights  การบิน การเดินทางโดยเครื่องบิน 
soft drinks เครื่องดื่มซึ่งไม่ใช่เหล้า 

3.1.2 Listening 

Listen to Mee -Sun Yang of Xerox and Harvey Gill of Mbanx Direct talking 
about their products and services.           

ฟัง มี ซัน ยาง จาก ซีรอกซ์ และ ฮาร์วี กิล จาก เอ็มแบงซ์ ไดเร็ค คุยเกี่ยวกับสินค้าและการ
บริการของเขา  

 The Xerox XC-1875 is a black and white photocopier.  It can make 18 copies 
per minute and has a 700 sheet paper capacity.  It can reduce copy size down to 
64% or can enlarge up to 156%.  The basic model costs $2799. 

 Mbanx Direct is Canada’s first direct bank.  You can do your everyday 
banking transactions 24 hours a day, 365 days a year through your personal 
computer, telephone and ATM*.  With Mbanx Direct, you can speak to someone, no 
matter what time it is.  Mbanx on-line has account information, money transfer and 
other services available to account holders.  Please call 800 555 1111. 

* ATM – Automated Teller Machine
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3.1.3 Speaking 

Talk about the product specification 
 (สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์) 

Useful expressions 
It is ………… It is a color copier.   
It has ………  It has a 200 sheet paper tray 
It can make …… It can make 20 pages per minute 
You can …………  You can speak in English. 
It costs ………….  It costs $400. 

Practice saying these dialogs. (ฝึกพูดบทสนทนาเหล่านี)้ 

1. Sharp AR 200 photocopier
A : Good morning.  Can I help you?
B : Certainly.  I’d like some information about Sharp AR 200 photocopier.
A : Well, it is a digital black and white copier.  It can make 20 pages
     per minute and has a 250 sheet paper tray. 
B : How much is it? 
A : It costs $1999. 
B : Thank you for your information. 
A : You’re welcome. 

2. Citibank’s CitiDirect Internet Banking Service
A : Good afternoon.  What can I do for you?
B : Of course.  I’d like some information about Citibank’s CitiDirect
     Internet Banking Service. 
A : You can do your everyday banking transactions 24 hours a day 

 through your personal computer. With CitiDirect Internet Banking 
 Service, you can speak in English or Japanese.  You can buy and  
 sell 13 foreign currencies on-line. 

B : How about the registration fees? 
A : They are free. 
B : Thank you for your information. 
A : With pleasure. 
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3.1.4 Grammar revision 

Present Simple Tense  
ใช้ประโยครูปปัจจบุันกาลเพื่อแสดง 

1. a habit. (นิสัย ความเคยชิน)
I usually get up at 5.30.
Mr. Danny smokes too much.

2. a fact which is always true (ความจริงซึ่งเป็นจริงเสมอ)
Vegetarians don’t eat meat.
The sun rises in the east and sets in the west.

3. a fact which is true for a long time
ความจริงซึ่งเป็นจริงเป็นเวลานาน
I live in Kamphaeng Phet.
Her husband works in a bank.

3.1.5 Writing 
 Study how to write the product specifications. 
 ศึกษาการเขียนคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ 

Nokia Lumia 930 

Memory 32 GB 
Dimension  71 x 9.8 x 137 mm 
(W x D x H) 
Weight  167 g 
Warranty  One-year warranty 
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 Nokia Lumia 930 has a 32 gigabyte memory.  It is 71 millimeters wide, 9.8 
millimeters deep and 137 millimeters high.  It weighs 167 grams.  It has one-year 
warranty. 

กิจกรรมที่ 1 
Look at these company names.  Do they make products or provide services? 

What products do they make?  What services do they provide?  Write the sentences 
describing each company below by using verbs and nouns above. 

ดูชื่อบริษัทเหล่านี้ บริษัทเหล่านี้ผลิตสินค้าหรือให้บริการ? บริษัทเหล่านี้ผลิตสินค้าอะไร? 
บริษัทเหล่านี้ให้บริการอะไร? จงเขียนประโยคบรรยายแต่ละบริษัทข้างล่าง โดยใช้ค ากริยาและ
ค านามข้างบน 

Example: Pepsi makes soft drinks. 

1. Panasonic ………………………………………………………………………………….

2. Netscape ……………………………………………………………………………………

3. Burger King ………………………………………………………………………………..

4. City bank ……………………………………………………………………………………

5. Virgin atlantics ……………………………………………………………………………

6. Holiday Inn Resort ……………………………………………………………………..

7. Ford …………………………………………………………………………………………….

8. Bangkok bank ………………………………………………………………………………

9. KFC ……………………………………………………………………………………………….

10. Air Asia ………………………………………………………………………………………..
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กิจกรรมที่ 2 
Listen to Mee-Sun Yang of Xerox and Harvey Gill of mbanx Direct talking 

about their products and services again.  Then complete each table. 
ฟัง มี ซัน ยาง จาก ซีรอกซ์ และ ฮาร์วี กิล จาก เอ็มแบงซ์ ไดเร็ค คุยเกี่ยวกับสินค้าและการ

บริการของเขาอีกครั้งหนึ่ง แล้วเติมตารางแต่ละหัวข้อให้สมบูรณ์ 
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กิจกรรมที่ 3 
Complete these dialogs by using the information given and practice saying 
them. (เติมบทสนทนาเหล่านี้ให้สมบูรณ์โดยใช้ข้อมูลที่ให้และฝึกพูด) 

Hewlett Packard Office Jet Pro 1170Cxi Multifunction 
- copier, printer, scanner and fax 
- digital color copies, black and white – 9 pages per minute, 

color – 3 pages per minute 
- 150 sheet paper cassette 
- $499 

A : Good ………………………….  Can I help you? 

B : Certainly.  I’d like some information about …………………………………………. 

    ………………………………………………………………. 

A : Well, it is ………………………………………………………………………………………………….  

 It can make ……………………………………………………………………………………………… 

    and has …………………………………………………………………………... 

B : How much is it? 

A : It costs ……………. 

B : Thank you for your information. 

A : You’re welcome. 
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กิจกรรมที่ 4 
Circle the correct verb form. (จงวงกลมล้อมรอบรูปกรยิาที่ถูกต้อง) 

1. Marisa comes / is coming from Lampang.
2. She speaks / is speaking Northern Thai languages.
3. Lisa likes / is liking Shrimp Spicy Sour noodles.
4. The sun doesn’t shine / isn’t shining at night.
5. Monkeys use / are using their faces to show anger and love.
6. Nancy buys / is buying her food at the flea market on Friday evenings.
7. Lisa and her friends go / goes to church every Sunday.
8. When the phone rings / is ringing, please answer it.
9. Katherine eat / eats too much so she’s getting fat.

10. The post office in Kamphaeng Phet closes / is closing at 4.30 p.m.

3.1.6 Reading 

 Read about the Sedan de Ville and answer the questions. 
 อ่านเกี่ยวกับรถ ซีดาน เดอ วิล และตอบค าถาม 

 The Sedan de Ville has all the advanced engineering features of a 1959 
Cadillac.  It has power brakes and electrically powered antenna*. An electric switch 
lock and unlocks all the doors from the driver’s seat. Driving is easy with its 
automatic transmission, and it has power steering, so parking is easy too. There’s a 
heater for cold weather and air-conditioning for hot weather. And the Sedan de Ville 
is powerful. It has an 8-cylinder, 390-in3 (6.4-litre) engine and a 21-gallon (80-litre) 
fuel tank. With the Sedan de Ville, you can save money on fuel because it has 
automatic cruise control. 
* aerial BrE – antenna AmE
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กิจกรรมที่ 5 
This Cadillac Sedan de Ville was very advanced for 1959.  It has 

automatic transmission (not manual) and a lot of other features.  Read the 
passage 3.1.5, which feature does it have?  What do you think?  Write T if it’s 
true.  Write F if it’s false.  

รถ Cadillac Sedan de Ville คันนี้ล้ าสมัยมากในปี 2502 มีเกียร์รถยนต์อัตโนมัติ 
(ไม่ได้ใช้มือเปลี่ยน) และลักษณะเฉพาะอื่น ๆ จ านวนมาก อ่านข้อความข้างบนว่า มันมี
ลักษณะเฉพาะอะไร?  คุณคิดว่าอะไร?  เขียน T ถ้าข้อมูลถูกต้อง เขียน F ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องตาม
เนื้อหาเรื่องที่อา่น 

………. 1. It has manual transmission. 

………. 2. It has electrically powered windows. 

………. 3. It has a central locking system. 

………. 4. It has power brakes. 

………. 5. It has power steering. 

………. 6. It has air bags. 

………. 7. It has cruise control. 

………. 8. It has a heater. 

………. 9. It has a telephone. 

………. 10. It has a GPS (global positioning satellite) system. 

………. 11. It has air-conditioning. 

………. 12. It has a CD player. 

………. 13. It has a six-cylinder engine. 

………. 14. It has an eighty-litre fuel tank. 

………. 15. It has fins.  
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กิจกรรมที่ 6 
Write the specifications of these products. 
เขียนคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้ โดยดตูัวอย่างในหัวข้อ 3.1.5 

1. Smart phone

……………………………has a ……………gigabyte memory.  It is ……………millimeters wide, 
……………millimeters deep and ……………millimeters high.  It weights ……………grams.  
It has …………………warranty. 

2. Digital camera

Digital camera has a..……………………….…………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการเรยีน มอดลูที ่3.2 

Product Warranty 

มอดูลที่ 3.2 

อ่านหัวข้อเรื่อง แนวคิดและจุดประสงค์การเรียนของมอดูลที่  3.2 แล้วจึงศึกษา
รายละเอียดต่อไป 

หัวข้อเรื่อง 

3.2.1 Listening: Listen to the product warranty 
3.2.2 Speaking: Talk about the product warranty 
3.2.3 Reading: Read the warranty information 

แนวคิด 

การรับประกันสินค้า (Product Warranty) เป็นรายละเอียดลักษณะของผลิตภัณฑ์อายุการใช้
งาน และสถานที่ติดต่อเมื่อสินค้ามีปัญหา 

จุดประสงค์การเรียน 

1. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.2.1 “Listening” แล้ว ผู้เรียนสามารถจับใจความส าคัญของ
การรับประกันสินค้าที่ฟังได้

2. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.2.2 “Speaking” แล้ว ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
การรับประกันสินค้าได้

3. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.2.3 “Reading” แล้ว ผู้เรียนสามารถจับใจความส าคัญของการ
รับประกันสินค้าที่อ่านได้
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เนื้อหา 

3.2.1 Listening 

 Listen to the product warranty. (ฟังการรับประกันสินค้า) 
1. Pelco will repair or replace without charge.  It comes with one-year

warranty after the date of shipment.
2. ASUS has one-year warranty which repairs hardware, manufacturing, and/or

power related issues without charge.
3. All SMART products come with a complimentary standard warranty, with

coverage periods ranging from one to three years.  It will repair or replace
the products without charge.

4. Sunflower stainless wares will replace the new ones if the products are
damaged or broken without charge.  The warranty lasts in one year.

5. Index furniture has two-year warranty.  Index will replace the same
furniture immediately if it is damaged without charge.

3.2.2 Speaking 

Talk about the product warranty. (สนทนาโตต้อบเกีย่วกับการรับประกันสินค้า) 

Useful expressions 

It comes with a one-year warranty. 
It has one-year warranty. 
Would you like to purchase an extended warranty? 
If it breaks down in the first month, bring it to the shop. 
It’s valid worldwide. 
I’m sorry our warranty only lasts for one year. 

Practice saying this dialog. (ฝึกพูดบทสนทนานี้) 

Shop assistant :  Good morning, sir.  May I help you? 
Customer :  Of course.  I’m looking for a laptop computer. 
Shop assistant :  I’d like to recommend you buy a Lenovo one.  It comes 

with a three-year warranty. 
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Customer :  Three years?  
Shop assistant :  Certainly.  If it breaks down within 3 years, bring it to  

the shop.  The admission is free. 
Customer :  How about the specifications? 
Shop assistant :  It’s designed to help your PC safe, protect your data and 

help maintain productivity. 
Customer : I’ll think about it. 

3.2.3 Reading 

Read the warranty information of Fossil watches and answer the questions. 
(อ่านข้อมูลการรับประกนันาฬิกาข้อมือยี่ห้อฟอสซิลและตอบค าถาม) 

Vocabulary 
hands   = เข็มนาฬิกา 
movement  = การเคลื่อนที่ 
component  = ชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ 
defective  = ช ารุด, เสียหาย 
material  = วัสดุ 
workmanship  = การท า, การผลิตโดยฝีมือชา่ง 
replaced  = เปลี่ยน 
discretion = ดุลพินิจ, การตัดสนิใจ, การพิจารณา 
fee   = ค่าธรรมเนียม 
handling  = การจัดส่ง 

Fossil Watches 
WARRANTY INFORMATION 

The hands, dial, and watch movement are the only components covered 
under the warranty. If the watch proves to be defective in material or workmanship 
under normal use, it will be repaired or replaced free of charge at the discretion of 
Metro Service Center. A return shipping and handling fee will apply to all warranty 
service. 
(http://www.fossil.com/webapp/wcs/stores/servlet/ContentView?storeId=12052&pag
e=customerCare_warrantyRepairs&catalogId=25005&langId=-1#watchesLink) 

http://www.fossil.com/webapp/wcs/stores/servlet/ContentView?storeId=12052&page=customerCare_warrantyRepairs&catalogId=25005&langId=-1#watchesLink
http://www.fossil.com/webapp/wcs/stores/servlet/ContentView?storeId=12052&page=customerCare_warrantyRepairs&catalogId=25005&langId=-1#watchesLink
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กิจกรรมที่ 1 
Listen to the product warranty and complete the table. 
(ฟังการรับประกันสินค้าและเตมิตารางให้สมบูรณ)์ 

products 
Warranty 

Year(s) Repair/Replace Admission 

Pelco 

ASUS 

SMART 

Sunflower stainless wares 

Index furniture 

กิจกรรมที่ 2 
Read the warranty information and answer the questions. 
(อ่านข้อมูลการรับประกันและตอบค าถาม) 

Product and Accessories Warranty 
Your product is warranted against faults and manufacture when used in 

normal domestic use for the period stated below. 
In non-domestic use DéLonghi limits the voluntary warranty to 6 months. We 

undertake to repair or replace your product at no charge if found to be defective 
due to a manufacturing fault during the warranty period. The warranty excludes 
damage caused by misuse, neglect, shipping accident, incorrect installation, and no 
fault found with the product or work carried out by anyone other than an 
Authorised DéLonghi Service Representative. 

Please keep your receipt as this will authenticate your warranty. 

(http://www.delonghi.com/en-au/customer-support/warranty) 

http://www.delonghi.com/en-au/customer-support/warranty
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1. What is this product warrantied against?
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. How long does DếLonghi limit the warranty in non-domestic use?
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. What doesn’t the warranty include?
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. What should you do if you’d like to make sure that you’ll get the warranty?
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการเรยีน มอดลูที ่3.3 

Product & Service Comparison 

มอดูลที่ 3.3 

อ่านหัวข้อเรื่อง แนวคิดและจุดประสงค์การเรียนของมอดูลที่  3.3 แล้วจึงศึกษา
รายละเอียดต่อไป 

หัวข้อเรื่อง 

3.3.1  Vocabulary 
3.3.2  Listening :  Listen to an advertisement 
3.3.3  Speaking :  Talk about the product comparison 
3.3.4  Grammar Revision : Comparison 
3.3.5  Reading : Read the information about three Bangkok hotels 
3.3.6  Writing :  Write the product comparison 

แนวคิด 

การเปรียบเทียบสินค้า (Product & Service Comparison) เป็นการเปรียบเทียบ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคา และการรับประกันสินค้าและการบริการต่าง ๆ 

จุดประสงค์การเรียน 
1. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.3.1 “Vocabulary” แล้ว ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของ

ค าศัพท์ได้
2. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.3.2 “Listening” แล้ว ผู้เรียนสามารถจับใจความส าคัญของ

การเปรียบเทียบสินค้าและการบริการที่ฟังได้
3. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.3.3 “Speaking” แล้ว ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ

การเปรียบเทียบสินค้าและการบริการได้
4. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.3.4 “Grammar Revision” แล้ว ผู้เรียนสามารถใช้โครงสร้าง

ภาษา Comparison ได้
5. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.3.5 “Reading” แล้ว ผู้เรียนสามารถจับใจความส าคัญของการ

เปรียบเทียบสินค้าและการบริการที่อ่านได้
6. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 3.3.6 “Writing” แล้ว ผู้เรียนสามารถเขียนเปรียบเทียบสินค้า

และการบริการสั้น ๆ ได้
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เนื้อหา 

3.3.1 Vocabulary ค าศัพท์ 

        Study these words and their meanings. 
        ศึกษาความหมายของค าศัพท์เหล่านี ้

advanced ชั้นสงู ล้ าสมัย 
attractive ดึงดูดใจ 
big ใหญ่ 
boring  น่าเบื่อ 
cheap  (ราคา) ถูก 
comfortable สบาย อบอุ่น 
delicious สนุกสนาน อร่อย 
economical ประหยัด 
exciting  น่าตืน่เต้น 
expensive (ราคา) แพง 
fast  เร็ว 
fresh  จืด สด ไม่มปีระสบการณ ์
healthy  ที่มีสุขภาพสมบูรณ ์
innovative เก่ียวกับการปรับปรุงใหม่ 
practical เหมาะสม 
refreshing ซึ่งท าให้สดชืน่ ฟื้น (ความจ า) 
relaxing  ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลาย 
safe  ดี ปลอดภัย 
slow   ช้า 
stylish  ทันสมัย สวยงาม 

3.3.2 Listening (การฟัง) 

 Listen to an advertisement for Asian (ฟังโฆษณาของสายการบินเอเชีย) 

1. Asian Airways flies direct to more cities than any other airline.

2. Seats in economy class have more space so you can relax while you fly.

3. Asian Airways offers a better choice of meals and drinks.

4. Does this mean we’re more expensive than other airlines?
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3.3.3 Speaking 

Talk about the product comparison  
(สนทนาโตต้อบเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสินค้า) 
Useful expressions  

……………………….is faster than ………………………. 
……………………….is slower than ………………………. 
……………………….is (not) as fast as ………………………. 
Ex. The sport car is faster than the eco car. 

 The eco car is slower than the sport car. 
     The eco car is not as fast as the sport car. 
……………………….is more exciting than ………………………. 
……………………….is less exciting than ………………………. 
……………………….is (not) as exciting as ………………………. 
Ex. His service is more exciting than hers. 
     Her service is less exciting than his. 
     Your service is as exciting as his. 

Practice saying this dialog. (ฝึกพูดบทสนทนานี้) 

Thomas : Should I buy the 4 Runner or the Celica 2000? 
Stewart : I think you should buy the 4 Runner. 
Thomas : Why is that? 
Stewart : Because it’s more powerful than the Celica 2000. 
Martin : I don’t think so.  The 4 Runner is more powerful but the Celica 

2000 is cheaper. 
Thomas : I’ll buy the Celica 2000 because it’s economical. 
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3.3.4 Grammar revision 

Comparison  

1. We use comparatives to compare one thing, person, or action with
another. 

    (ใช้การเปรียบเทียบขั้นกว่าเพื่อเปรียบเทียบสิ่งของหนึ่ง บุคคลหนึ่ง หรือการกระท าหนึ่ง 
กับสิ่งของอีกสิ่งของหนึ่ง บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง หรือการกระท าอีกการกระท าหนึ่ง) 

My watch is older than yours. (your watch) 

Cell phone is more expensive than home telephone. 

2. We use superlatives to compare somebody or something with the whole
group. 

    (ใช้การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเพื่อเปรียบเทียบบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ่งของใดสิ่งของ
หนึ่งกับบุคคลทั้งกลุ่มหรือสิ่งของทั้งกลุ่ม) 

Peter is the oldest in the class. 

It’s the most expensive restaurant in the world. 

3. As………….as shows that something is the same or equal.

William is as old as Susan. 

I’m as bored as you are. 

4. Not as/so ……………….as shows that something isn’t the same or equal.

Sofitel Hotel is not as old as Rama Hotel. 

My handbag is not so expensive as hers. (her handbag) 
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3.3.5 Reading 

 Read the information about three Bangkok hotels and compare them. 
 (อ่านข้อมูลโรงแรม 3 แห่ง ในกรุงเทพฯ และเปรียบเทยีบ) 

The Amari Airport Hotel 

This excellent hotel is connected by air-conditioned walkway to Bangkok’s 
international airport, making it minutes away from one of Asia’s busiest hubs. Its 
superior accommodation, wide range of restaurants and superb business and 
convention facilities make it a popular choice with both business and leisure 
travelers. 

Rooms from US $172 per night 

Airport: 300 m, 5 mins walk 

Bangkok City Center: 25 km, 25 to 40 mins by car, train or shuttle bus Future Park 
Shopping and  

Entertainment Complex: 10km, 10 mins by car 

The Amari Bouleved Hotel 

The Amari Boulevard Hotel is located in the heart of Bangkok’s commercial 
and shopping district with immediate access to the airport expressway.  In the 
immediate area of the hotel, a lively and colorful night market sells a rich variety of 
souvenirs, clothes and Thai handicrafts.  Crib and childcare service available. 

Rooms from US $140 per night 

Airport: 27 km, 25 to 40 mins by car 

Shopping district: immediate area 

Queen Sirikit Convention Center: 2 km, 10 mins by car 
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The Amari Watergate Hotel 

Minutes from the World Trade Centre and good for sightseeing, shopping 
and nightlife, the Amari Watergate Hotel could not have a better location.  The 
excellent accommodations and facilities, which include a selection of fine 
restaurants, a business centre and a fitness centre make this hotel an exceptional 
choice for a Bangkok base. 

Rooms from US $184 per night 

Airport: 24 km, 25 mins by car, train or shuttle bus 

World Trade Center 500 m, 25 to 40 mins walk 

Queen Sirikit Convention Center: 8 km, 20 mins by car 

3.3.6 Writing 

Study how to write the product comparison. 
(ศึกษาการเขียนเปรียบเทียบสนิค้า) 

Advertising space 

Companies have to choose the best way to advertise based on budget and 
suitability.  TV adverts are the most expensive form of advertising, and only larger 
companies can afford them.  A radio advert is cheaper to produce, and is often 
more effective for smaller companies with a limited budget.  Local radio reaches 
more people and its message can be more direct. 

Print ads in magazines, newspapers, and on billboards are one of the easiest 
ways to reach people.  Advertising space in local newspapers costs lower prices than 
in national papers and is often very effective.  Even big stores place adverts in local 
papers, although they have larger adverts than the local shops.  National 
newspapers often carry adverts for computer or mobile phone companies offering 
less than their competitors. 

Advertisers spend time selecting the most suitable publication. For shampoo 
manufacturers, women’s magazines are better than sports magazines, because they 
are sent by the biggest audience of consumers.  
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กิจกรรมที่ 1 
Match the adjectives in column A to the opposite adjectives in column B. 
(จับคู่ค าคุณศัพท์ในคอลัมน์ A กับค าคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้ามในคอลัมน์ B) 

      A        B 

            ……….1. attractive a. small

            ……….2. exciting  b. slow

            ……….3. fast  c. uneconomical

            ……….4. safe  d. difficult

            ………..5. economical e. boring

            ……….6. cheap  f. ugly

            ……….7. big  g. retard

            ……….8. easy  h. expensive

 ……….9. relaxing i. dangerous

           ……….10. advanced j. serious

กิจกรรมที่ 2 
Listen to an advertisement for Asian Airways again and fill in the missing words. 
ฟังโฆษณาของสายการบินเอเชียอีกคร้ังหนึ่งและเติมค าที่ขาดหายไป 

Asian Airways flies direct to (1)………. cities than any other airline.  On Asian 
Airways, seats in economy class have (2)………. space so you can relax while you fly.  
Asian Airways offers a (3)………. choice of meals and drinks.  So … does all this mean 
we’re (4)………. expensive than other airlines?  No, it doesn’t. 
Asian Airways.  Better service.  (5).......... value. 
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กิจกรรมที่ 3 
Rewrite the sentences with as………as or not as/so………..as. 
(จงเขียนประโยคเหล่านี้ใหม่ด้วย as………as หรือ not as/so………..as) 

1. Nancy is older than Lisa.
Lisa is not as old as Nancy.
Lisa is not so old as Nancy.

2. Andy got more presents than John.
John didn’t get as many presents as Andy.
John didn’t get so many presents as Andy.

3. Tommy is more intelligent than George.
George is not…………………………………………………………………………

4. The sun is hotter than the moon.
The moon is not …………………………………………….…………………………

5. You and your friend are the same age.
You …………………………………………………………………your friend.

6. My brother can read more quickly than I can.
I can’t …………………………………………………………………………………

7. Jim won more money than Mary.
Mary didn’t win ………………………………………………………………………

8. Chiang Mai is bigger than Kamphaeng Phet.
 Kamphaeng Phet ……………………………………….....……………………Chiang Mai. 

9. Alan’s work is better than yours.
Your work is not …………………………………………….…………………………

10. Dogs are friendlier than cats.
Cats are not ………………………………………………...…………………………
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กิจกรรมที่ 4 

Items 
Amari Airport 

Hotel 
Amari Bouleved 

Hotel 
Amari Watergate 

Hotel 

Good choice 

Accommodations 
& Facilities 
Rooms per night 

Airport 

Shopping 

Entertainment 

กิจกรรมที่ 5 
Write a mini-advertisement for ONE of these products by using the adjectives 
given in the parenthesis.  

(เขียนโฆษณาสั้น ๆ ส าหรับสนิค้าเหล่านี้ 1 ชิ้น โดยใช้ค าคุณศัพท์ที่ให้มาในวงเล็บ) 

1. a car (fast, little/much, safe)
2. an MP3 player (cheap, efficient, good, long, safe)
3. a breakfast cereal (good, much, useful)
4. a shampoo (cheap, clean, good)
5. a perfume (fascinated, good

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Listening script 3.1.2 : 

The Xerox XC-1875 is a black and white photocopier.  It can make 18 copies 
per minute and has a 700 sheet paper capacity.  It can reduce copy size down to 
64% or can enlarge up to 156%.  The basic model costs $2799. 

Mbanx Direct is Canada’s first direct bank. You can do your everyday banking 
transactions 24 hours a day, 365 days a year through your personal computer, 
telephone and ATM*. With mbanx Direct, you can speak to someone, no matter 
what time it is. Mbanx on-line has account information, money transfer and other 
services available to account holders.  Please call 800 555 1111. 

Listening script 3.2.1 : 

1. Pelco will repair or replace without charge.  It comes with one-year
warranty after the date of shipment.

2. ASUS has one-year warranty which repairs hardware, manufacturing,
and/or power related issues without charge.

3. All SMART products come with a complimentary standard warranty, with
coverage periods ranging from one to three years.  It will repair or replace
the products without charge.

4. Sunflower stainless wares will replace the new ones if the products are
damaged or broken without charge.  The warranty lasts in one year.

5. Index furniture has two-year warranty.  Index will replace the same
furniture immediately if it is damaged without charge.

Listening script 3.3.2: 

Asian Airways flies direct to more cities than any other airline.  On Asian 
Airways, seats in economy class have more space so you can relax while you fly.  
Asian Airways offers a better choice of meals and drinks.  So … does all this mean 
we’re more expensive than other airlines?  No, it doesn’t. 
Asian Airways.  Better service.  Better value. 
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แบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
หน่วยที ่3 

Circle the correct answer. 

1. Which drink is soft drink?
a. Whisky b. Wine
c. Juice d. Beer

2. Which word is the same meaning (synonym) of “advanced”?
a. retard b. progress
c. innovative d. delicious

3. What does the Sony do?
a. It provides accommodations. b. It makes electric equipment.
c. It makes an internet browser. d. It provides banking services

4. What does the Bangkok Bank do?
a. It provides accommodations. b. It makes electric equipment.
c. It makes an internet browser. d. It provides banking services

5. In Australia grapes are …………………………… bananas.
a. the most expensive b. the cheapest
c. cheaper than d. cheap

6. Which statement is NOT product specification?
a. It can make 20 pages per minute. b. It has 150 sheets paper cassette.
c. It is a digital color copier. d. It costs 20,000 baht.

7. What does this statement “It comes with six-month warranty.” mean?
a. You can use this product for six months.
b. You can buy this product within six months.
c. You can repair this product within six months.
d. You can have this product repaired with no charge for six months.
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8. Which item is suitable for the following passage?
“Pickled Eggs are hard cooked eggs prepared with the shells removed, and then

packaged in a clear jar in a pickling solution.” 
a. Product Specifications b. Product Warranty
c. Product Comparison d. Product on sale

9. Which item is suitable for the following passage?
“Sony will repair or replace, without charge, any merchandise proved defective in

material or workmanship for a period of one year after the date of shipment” 
a. Product Specifications b. Product Warranty
c. Product Comparison d. Product on sale

10. Which item is suitable for the following passage?
“Advertisers spend time selecting the most suitable publication. For shampoo

manufacturers, women’s magazines are better than sports magazines, because        
they are sent by the biggest audience of consumers.” 

a. Product Specifications b. Product Warranty
c. Product Comparison d. Product on sale
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เฉลย/แนวตอบ 
แบบประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน 

หน่วยที่ 3 

เฉลยแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
1. c 2. a 3. c 4. a 5. c
6. d 7. d 8. a 9. b 10. c

มอดูลที่ 3.1 Product specifications 

3.1.1 Vocabulary 
กิจกรรมที่ 1 

1. Panasonic makes electric equipment.
2. Netscape provides an internet browser.
3. Burger King is a fast food chain.
4. City bank provides banking services.
5. Virgin atlantics provides flights.
6. Holiday Inn Resort provides accommodations.
7. Ford makes cars.
8. Bangkok bank provides banking services.
9. KFC makes fast food.
10. Air Asia is an airline.

3.1.2 Listening 
กิจกรรมที่ 2 

1. The photocopier
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18 700 64 156 2,799 
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2. The bank
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Mbanx 
Direct 

Canadian 24 365 Personal 
computer, 
telephone, 
ATM 

Account  
information, 
money 
transfer 

800 
555 
1111 

3.1.3 Speaking 
กิจกรรมที่ 3 

1. Hewlett Packard Office Jet Pro 1170Cxi Multifunction
A : Good morning หรือ afternoon.  Can I help you?
B : Certainly.  I’d like some information about Hewlett Packard Office Jet
    1170Cxi Multifunction.   
A : Well, it is copier, printer, scanner and fax.  

 It can make digital color copies, black and white – 9 pages per 
    minute, color – 3 pages per minute and has 150 sheet paper cassette. 
B : How much is it? 
A : It costs $499. 
B : Thank you for your information. 
A : You’re welcome. 

2. Bank of Scotland’s Offshore Account
A : Good morning หรือ afternoon.  What can I do for you?
B : Of course.  I’d like some information about Bank of Scotland’s
    Offshore Account. 
A : You can do your banking account 24 hours a day through your 

  telephone. With the offshore Service, only the expatriates and 
     international investors can get the services. 
B : How about the interest? 
A : It has no tax. 
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B : Thank you for your information. 
A : With pleasure. 

3.1.4 Grammar revision 
กิจกรรมที่ 4 

1. comes 2. speaks 3. Likes 4. doesn't shine
5. use 6. buys 7. go 8. rings
9. eats 10. Closes

3.1.5 Reading 
กิจกรรมที่ 5 

1. F 2. F 3. T 4. T 5. T
6. F 7. F 8. T 9. F 10. F

11. T 12. F 13. T 14. T 15. F

3.1.6 Writing 
กิจกรรมที่ 6 

1. Smart phone
The iphone 6 has 128 gigabyte memory.  It is 67 millimeters wide, 6
millimeters deep and 138 millimeters high.  It weighs 129 grams.  It has two-
year warranty.

2. Computer laptop
Toshiba Satellite P845T-S4310 has 16 gigabyte memory.  It is 13.7 inches
wide, 9.2 inches deep and 1.1 inches high.  It weighs 5.3 pounds with
accessories.  It has three-year warranty.

3. Digital camera
Canon EOS M has compact system camera 18 Megapixels.  It is 108.6
millimeters wide, 66.5 millimeters deep and 32.3 millimeters high.  It weighs
298 grams.  It has three-year warranty.
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มอดูลที ่3.2 Product Warranty 

3.2.1 Listening 
กิจกรรมที่ 1 

products 
Warranty 

Year(s) Repair/Replace Admission 
Pelco 1 Repair or replace Free 

ASUS 1 Repair Free 

SMART 1 – 3  Repair or replace Free 

Sunflower stainless 
wares 

1 Replace Free 

Index furniture 2 Replace Free 

กิจกรรมที่ 2 

1. Faults and manufacture when used in normal domestic use
2. 6 months
3. Damage caused by misuse, neglect, shipping accident, incorrect installation
4. Keep the receipt.

มอดูลที่ 3.3 Product & Service Comparison 

3.3.1 Vocabulary 
กิจกรรมที่ 1 

1. f 2. e 3. b 4. i 5. c 6. h 7. a 8. d 9. j 10. g
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3.3.2 Listening 
ผู้เรียนฝึกฟังโฆษณาสายการบินเอเซีย 

กิจกรรมที่ 2 

1. more 2. more 3. better 4. more 5. better

3.3.4 Grammar revision 
กิจกรรมที่ 3 

1. not as old as 2. didn't get a many presents as
3. as intelligent as Tommy 4. as hot as the sun
5. as old as 6. read as quickly as my brother
7. as much money as Jim 8. as big as Chiang Mai
9. as good as Alan 10. as friendly as dogs

3.3.5 Reading 
กิจกรรมที่ 4 

Items Amari Airport 
Hotel 

Amari Bouleved 
Hotel 

Amari Watergate 
Hotel 

Good choice Restaurants and 
business facilities 

Immediate 
shopping and area 

of the hotel 

Sightseeing 
shopping and 

nightlife  
Accommodations 
& Facilities 

Superior Lively and colorful Excellent 

Rooms per night $172 $140 $184 
Airport 300 m 27 km 24 km 
Shopping 25 km Immediate 500 m 
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3.3.6 Writing 
กิจกรรมที่ 5 

1. a car
The Angel car is one of the safest cars for working women to drive.  It is

faster but safer for long distances.  It takes less fuel than the other cars. 

2. an MP3 player
The Joyce MP3 player is made of better materials than the others.  You

can play it longer but safer for electric.  It is cheaper but more efficient. 

3. a breakfast cereal
The DODO breakfast cereal is made of better materials than other cereals

for children.  It is more useful than bread with butter.  Your children can get more 
carbohydrate and fat for their health. 

4. a shampoo
The Ma’am shampoo is a shampoo for little dogs.  It has better smell and

washes your dog cleaner than used.  It is cheaper than the shampoo you’ve ever 
seen. 

5. a perfume
Pinky perfume is the most fascinated perfume in the world. Just one drop,

your body has better smell until you take a bath. 

เฉลยแบบประเมินตนเองหลังเรียน 
1. c 2. b 3. b 4. d 5. c
6. d 7. d 8. a 9. b 10. c



หนว่ยที ่4 

Instructions & Manuals 
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แบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที ่4 

Circle the best answer. 

1. Which question should you ask if you want to know another step of
instruction?

a. When? b. Did I get it?
c. What's next? d. Did you understand?

2. Which group of words has the same meaning?
a. put off, switch on, connect b. put on, insert, wear
c. select, loose, choose d. press, hold, hit

3. What do you say when you want to ask someone to tell you how to
recharge batteries?

a. Can you get me how to recharge batteries?
b. Can I teach you how to recharge batteries?
c. Can you show me how to recharge batteries?
d. Can you borrow me how to recharge batteries?

Read the Contents of the digital camera manual and answer items 4-7. 
(อ่านสารบัญของคู่มือการใช้กลอ้งดิจิตอลและตอบค าถามข้อ 4 – 7) 

Contents 

Identifying the parts
Charging the battery pack     
Using your camera abroad
Shooting still images         
Selecting a flash mode     
Copying images to your computer  
Troubleshooting               
Specifications      

4 
8 

13 
17 
19 
22 
25 
32 



40 

4. If you want to use this digital camera in India, what page should you read?
a. 4 b. 13
c. 22 d. 32

5. The shutter of this camera does not function, you should study…………………..
a. Identifying the parts b. Selecting a flash mode
c. Specifications d. Troubleshooting

6. You want the images to be printed out clearly, you must read page…………
a. 15 b. 17
c. 22 d. 32

7. Which sentence is in Passive Voice?
a. Do not place the product near heat sources.
b. To loosen the nut, turn it anti-clockwise.
c. Watch it in warm water.
d. These computers are made in China.

8. Which is prohibition sign?

    a. b. 

    c. d. 
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9. Which is information sign?

     a. b. b. 

    c. d. 

At the Airport 

 

10. Who will say about which items are allowed or not to carry on board?
a. Security screening officers b. Security screening point
c. Security guards d. Air - hostesses

Remember, security screening 
officers may use their discretion and 
have the final say about which items 
are allowed through the security 
screening point. 
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แผนการเรยีน  หนว่ยที ่4 

Instructions & Manuals 

มอดูลที่    

4.1  Instructions 
4.2  Manuals 
4.3  Signs and Notices 

แนวคิด 

ก่อนการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท างาน ช่างหรือผู้ใช้งานควรมีความรู้เกี่ยวกับ
วิธีใช้งาน ค าสั่ง ค าแนะน า ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และอ่านเอกสารคู่มือ การใช้ป้ายและประกาศต่าง ๆ 
เพื่อให้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์หรือปฏิบัติตามป้ายประกาศได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลดการเสียหาย
และอันตราย 

จุดประสงค์การเรียน 

1. เมื่อศึกษามอดูลที่ 4.1 “Instructions” แล้ว ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอน

2. เมื่อศึกษามอดูลที่ 4.2 “Manuals” แล้ว ผู้เรียนสามารถบอกความหมายค าศัพท์และ
รายละเอียดที่ปรากฏในส่วนต่าง ๆ ของเอกสารคู่มือ การใช้เครื่อง พร้อมทั้งฟัง พูด อ่าน
เขียนเก่ียวกับเอกสารคู่มือได้ถูกต้อง

3. เมื่อศึกษามอดูลที่ 4.3 “Signs and Notices” แล้ว ผู้เรียนสามารถบอกความหมายค าศัพท์ 
ชนิดของป้ายและอ่านประกาศต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

กิจกรรมการเรียน 

1. ท าแบบประเมนิตนเองก่อนเรียน หน่วยที่ 4
2. อ่านแผนการเรียนประจ าหนว่ยที่ 4
3. อ่านสาระสังเขปประจ ามอดูลที่ 4.1 - 4.3
4. ด าเนนิกิจกรรมที่ก าหนดของแตล่ะมอดูลหรือหัวข้อเรื่อง
5. ตรวจสอบค าตอบจากแนวตอบของแต่ละกิจกรรม ที่ก าหนดไว้ทา้ยหน่วยที่ 4
6. ท ากิจกรรมภาคปฏบิัติเสริมประสบการณ์เพื่อเก็บคะแนน
7. เข้ารับการสอนเสริม
8. ท าแบบประเมินตนเองหลังเรียน
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สื่อและแหล่งการเรียน 

5. เอกสารชุดการเรียน หน่วยที่ 4
6. ใบชว่ยสอน
7. สื่อออนไลน์เรื่อง “Instructions, Manuals, Signs and Notices”
8. การสอนเสริม ครั้งที่ 1 ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

การประเมินผลการเรียน 

1. ประเมินความก้าวหนา้ระหวา่งการประเมินตนเองก่อนและหลังเรียน (ไม่มีคะแนน)
2. ประเมินกิจกรรมภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) (80 คะแนน) 
3. การสอบปลายภาค (20 คะแนน) 



44 

แผนการเรยีน มอดลูที ่4.1 

Instructions & Manuals 

มอดูลที่ 4.1 

อ่านหัวข้อเรื่อง แนวคิดและจุดประสงค์การเรียนของมอดูลที่  4.1 แล้วจึงศึกษา
รายละเอียดต่อไป 

หัวข้อเรื่อง 

4.1.1   Vocabulary 
4.1.2   Imperatives 
4.1.3  Sequence markers 

แนวคิด 

ก่อนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท างาน  ช่างหรือผู้ใช้งานควรมีความรู้เกี่ยวกับ
วิธีใช้งานค าสั่ง  ค าแนะน า  และขั้นตอนวิธีปฏิบัติ  หากผู้ใช้ไม่เคยใช้  อาจสอบถามผู้รู้หรืออ่านคู่มือ  
เพื่อให้ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  ลดการเสียหายและอันตราย 

จุดประสงค์การเรียน 

1. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 4.1.1 “Vocabulary” แล้ว ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย
ค าศัพท์ ได้ถูกต้อง

2. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 4.1.2 “Imperatives” แล้ว ผู้เรียนสามารถบอกโครงสร้างประโยค
ค าสั่งต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

3. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 4.1.3 “Sequence markers” แล้ว ผู้เรียนสามารถใช้ค าบอก
ล าดับขั้นตอนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
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เนื้อหา 

4.1.1 Vocabulary 
plug in เสียบ 
remove เอาออก 
insert ใส่, สอด 
press กด 
disconnect ตัด, ไม่เชื่อมต่อ 
select เลือก 
mark ท าเครื่องหมาย 
replace ใส่กลับเข้าที,่ เปลี่ยน 

4.1.2 Imperatives 
การบอกขั้นตอนจะใชป้ระโยคค าสั่ง (Imperatives) ที่ประกอบด้วยค ากริยา 

(Verb - base form)  ตามด้วยข้อความขยาย (Complement) ประโยคค าสั่ง มี 2 แบบคือ 

1. ให้ท าตามขั้นตอน (Positive)

Verb (base form) Complement 
Press 

Follow 
the keypad to start. 
the prompts on the screen. 

2. ไม่ให้ท าเพราะอาจจะเกิดอันตราย (Negative)

Do not / Never verb (base form) Complement 
Do not 
Never 

lit 
go 

the match here. 
into these lines. 

3. บางกรณีอาจ ใช้ค า (Be) หรือ (Don’t be) น าหน้าค าคุณศัพท์ (adjective)
Be sure to pick a log in name. 
Be careful. 
Don’t be afraid. 
Don’t be careless. 
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How to use pay and display machine in 
parking. 

First, press the keypad to start.  

Next, follow the prompts on the screen. 

Then, insert cash or credit card.  

After that, take the receipt.

Finally, display your receipt on dashboard.

How to save a person from a fire. 

Step 1 help a person in immediate 
          danger. 
Step 2 close the door to stop the 
          fire from spreading. 
Step 3 get down under the smoke and 
         go outside. 

Step 4 go to the meeting place.

Step 5 call the fire station.

4.1.3 Sequence markers 

เพื่อบอกขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย  ใช้ค าวา่ First, Second, Third, Fourth,         
Fifth..หรือ First, Next, Then, After that, Finally  เช่น 

Source : http://transport.tamu.edu/parking/pd.aspx 

 หรือ ใช้ค าว่า Step ตามด้วยตวัเลข 1, 2, 3, 4... เพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจน  เชน่ 

 
 

Source : http://www.thairath.co.th/content/oversea/270465 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89&start=190&um=1&hl=th&sa=N&biw=1024&bih=539&tbm=isch&tbnid=_J7SlkYBhm3vZM:&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/oversea/270465&imgurl=http://www.thairath.co.th/media/content/2012/06/23/270465/o1/420.jpg&w=420&h=498&ei=vkJEUPHrFpCnrAexvIHQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=571&vpy=119&dur=4282&hovh=245&hovw=206&tx=132&ty=220&sig=108604711131428458265&page=17&tbnh=160&tbnw=140&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:190,i:12
http://transport.tamu.edu/parking/pd.aspx
http://www.google.co.th/url?q=http://www.thairath.co.th/content/oversea/270465&ust=1346652777977510&usg=AFQjCNHi64DzOUOa-hubTZMOIbpWywE4DA
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Anek: I’ve never sent an e-mail before and need 
some help. 

Budhluang: Sure, no problem. 

การสนทนาเพื่อขอร้องให้บุคคลอื่นแสดงขั้นตอนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ จะใช้ส านวนประโยค
ต่อไปนี้ 

Conversation 1 

Conversation 2 

 

ในกรณีที่สงสัยต้องการจะสอบถาม  เพื่อให้ผู้รู้อธิบายขั้นตอนต่อไปจะใช้ประโยคต่อไปนี้ 
What do I do next? 
What 's next? 
Is that all 

ผู้รู้อาจสอบถามผูส้งสยัว่าฟงัค าอธิบายทนัไหมจะใชป้ระโยคต่อไปนี ้
Have you got that? 
Do you follow me? 
OK? 

Anek: Can you show me how to use this printer? 

Budhluang:  Yes, I would be happy to help. 
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select plug in remove            mark 

insert replace disconnect press 

กิจกรรมที่ 1 : Match the pictures with the words in the box. 
 (จับคู่ภาพกับค าที่ให้มา) 

          1.______________ 2._______________    3._____________ 

         4._____________      5._____________       6._______________ 

        7.________________       8.___________________ 

Source : www.ihumanable.com, autorepair.com, carpros.com, fotosearch.com 

http://www.google.co.th/imgres?q=replace+battery&hl=th&gbv=2&biw=1024&bih=539&tbm=isch&tbnid=40EzLLFPEllyeM:&imgrefurl=http://www.carexpose.com/2011/02/how-to-replace-a-battery/&docid=lU45uYBQMlgf_M&imgurl=http://www.carexpose.com/wp-content/uploads/2011/02/Replace-Battery.jpg&w=450&h=300&ei=0RohT6fwCMnWrQfanaWYCA&zoom=1&iact=rc&dur=16&sig=112449396440625424140&page=5&tbnh=157&tbnw=211&start=46&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:46&tx=167&ty=124
http://www.google.co.th/imgres?q=press+button&hl=th&gbv=2&biw=1024&bih=539&tbm=isch&tbnid=JXRy2Cq4gvT-4M:&imgrefurl=http://ihumanable.com/blog/2009/12/page/2/&docid=nSuf71Ah4cayIM&imgurl=http://ihumanable.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/push-button.gif&w=300&h=343&ei=KxchT8G1HISzrAeU2aS9CA&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=remove&hl=th&gbv=2&biw=1024&bih=500&tbm=isch&tbnid=3fWIXCZcDL9-SM:&imgrefurl=http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Remove_baby.jpg&docid=T4ha_AjNkEyM9M&imgurl=http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20091216015852/uncyclopedia/images/9/9e/Remove_baby.jpg&w=488&h=457&ei=4RMhT66wHYTJrQepnP31Bw&zoom=1&iact=rc&dur=1297&sig=112449396440625424140&page=11&tbnh=137&tbnw=139&start=143&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:143&tx=83&ty=96
http://www.google.co.th/imgres?q=insert+screw&hl=th&gbv=2&biw=1024&bih=500&tbm=isch&tbnid=AMqYYhRIiycGxM:&imgrefurl=http://autorepair.about.com/od/fixityourself/ss/windsh-repair_4.htm&docid=EskBXLFic3bQgM&imgurl=http://0.tqn.com/d/autorepair/1/0/3/6/-/-/insert-screw.jpg&w=1600&h=1200&ei=eBYhT5nrFMPJrAeaxPWyCA&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=disconnect&hl=th&sa=G&gbv=2&biw=1024&bih=539&tbm=isch&tbnid=Vq0viMKeAou4MM:&imgrefurl=http://instant-art.com/store/index.php?main_page=index&cPath=1_117_120&docid=I22ErJL6zF74ZM&imgurl=http://instant-art.com/store/images/products/signs/en7010/mandatory/en7010mand-020_disconnect_before_carrying_out_maintenance_or_repair.jpg&w=511&h=510&ei=ixIhT4f3OpDOrQf916m8CA&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=select&hl=th&gbv=2&biw=1024&bih=500&tbm=isch&tbnid=QmzG3efTneT_hM:&imgrefurl=http://web.sfgov.org/sfgov2/index.aspx?page=874&docid=SBFdvmkCceMMTM&imgurl=http://web.sfgov.org/sfgov2/Modules/ShowImage.aspx?imageid=453&w=450&h=311&ei=dBMhT6H2LdHrrQeqnrW7CA&zoom=1
http://www.google.co.th/imgres?q=mark+on+street&hl=th&gbv=2&biw=1024&bih=539&tbm=isch&tbnid=TCB-TGL7UAYBkM:&imgrefurl=http://www.newyorkshitty.com/street-art/?p=60838&docid=dTvLwYXs6PzS6M&imgurl=http://www.newyorkshitty.com/wp-content/uploads/2011/05/highfive.jpg&w=600&h=450&ei=RBUhT5WoBIrqrAe--7i-CA&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=112449396440625424140&page=15&tbnh=145&tbnw=193&start=189&ndsp=13&ved=1t:429,r:1,s:189&tx=128&ty=92
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กิจกรรมที่ 2 : From the instructions of how to use a  vending machine, discuss 

with your friends. Fill the base form verbs and complements in 
the table below as the example. 
(จากข้อแนะน า ให้คุยกับเพื่อนแล้วเติมกริยา (base form) และข้อความขยาย 
(complements) ของการใช้เครื่องซื้อของอัตโนมัติลงในตาราง) 

Verbs (base form) Complements 
Read vending machine selections carefully 

1. Read vending machine selections carefully.
2. Select the item you wish to purchase.
3. Place appropriate amount of money into the money

slot.
4. Press the correct button for item you wish to

purchase.
5. Allow product to fall into the drop chute.
6. Lift the door and remove the product. Enjoy your

selection.
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กิจกรรมที่ 3 : Listen to  the following conversation and fill in the blanks 
with the words in the box. 
(ฟังบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเติมชอ่งว่างด้วยค าที่ให้มา) 

Add : Can you show  me how to use this vending machine? 
Aek : Sure. What do you want to buy? 
Aek : OK. So this machine will make change if you need it. Do you have your money 

ready? 
Add : Yes, I do. 
Aek : 1.______you feed your twenty baht bank note into the machine in the slot. 

Make sure it is smooth. 
Add : Yes, I already knew that. 
Aek : I’m sure you know that if the money gets. struck, you might have to re-feed it. 
Add : OK, what’s 2______? 
Aek : 3. ______ you just make your selection. If nothing comes out, 

4. ______try again or call the number on the side of the machine.
Add : I hope. It works. 
Aek : You seem to have it down. 
Add : Thanks. 

next finally first     then 
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แผนการเรยีน มอดลูที ่4.2 

Manuals 

มอดูลที่ 4.2 

อ่านหัวข้อเรื่อง แนวคิดและจุดประสงค์การเรียนของมอดูลที่  4.2 แล้วจึงศึกษา
รายละเอียดต่อไป 

หัวข้อเรื่อง 

4.2.1 Parts of Manual 
- Vocabulary 

4.2.2 Sentence Structures 
- Imperative 
- Infinitive 
- Passive Voice 
- Compound noun 

4.2.3 Listening and Speaking 
4.2.4 Writing 

แนวคิด 

คู่มือการใช้เคร่ืองมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงาน เพราะท าให้ผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ท างานติดตั้ง ประกอบ หรือซ่อมแก้ไขเมื่อมีปัญหาได้อย่างถูกต้องท าให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และช่วยยืดอายุการใช้งานของเคร่ืองจักร อุปกรณ์หรือเครื่องมือได้ 

จุดประสงค์การเรียน 

1. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 4.2.1 “Parts of Manual” แล้ว ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย
ค าศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของเอกสารคู่มือการใช้เครื่องได้

2. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 4.2.2 “Sentence Structures” แล้ว ผู้เรียนสามารถบอก
โครงสร้างประโยคที่ใช้ในเอกสารคู่มือประจ าเครื่องได้

3. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 4.2.3 “Listening and Speaking” แล้ว ผู้เรียนสามารถบอก
ใจความส าคัญจากสิ่งที่ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องและ
แสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่ก าหนดได้
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4. เมื่อศึกษาหัวข้อเรื่องที่ 4.2.4 “Writing” แล้ว ผู้เรียนสามารถเขียนอธิบายขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามเอกสารคู่มือได้

เนื้อหา 

4.2.1  Parts of Manual 
Vocabulary

เอกสารคู่มือประกอบด้วยส่วนตา่ง ๆ ดังนี้ 
1. General information (ข้อมูลทั่วไป) เชน่

- Content/Table of Contents (สารบัญ)
- names of working parts/function (ชื่อส่วนตา่ง ๆ ของเคร่ือง/หน้าที่การท างาน)
- features (ลักษณะเด่น)
- symbols (สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายที่ใช้ในคู่มือ)

2. Assembling/Installation/Connections/preparation
(การประกอบ/การติดตั้ง/การต่อ/การเตรียม)

3. Operation/Directions/Application/method (การใช้เคร่ือง)
4. Maintenance/Care and Safety Information

(การบ ารุงรักษา/ความปลอดภัย)
5. Specifications (ข้อมูลจ าเพาะ)
6. Troubleshooting/Trouble and Solution (การแก้ไขข้อขัดข้อง)
7. Additional Information/Notes

(ข้อมูลอื่นที่เก่ียวกับเครื่อง เช่น warning = ค าเตือน, precautions/cautions/inspection
= ข้อควรระวัง)  

4.2.2  Sentence Structures 

โครงสร้างประโยคที่พบมากในเอกสารคู่มือมีดังนี้ 
1. Imperative (ประโยคค าสั่ง) ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่ 1 (base form)

- Connect the speaker wires to the SPEAKERS terminals. 
- Select the desired mode. 
- Do not use different types of batteries in combination. 

2. Infinitive
- To clean a CD, wipe it in a straight line from the center. 
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- To exit from the menu, press SYSTEM MENU again. 
- To switch off the volume temporarily, press MUTE on the remote. 

3. Passive Voice (be + past participle/กริยาช่องที่ 3) ประโยคที่เนน้ที่การกระท า
มากกว่าผู้กระท า

- Recording cannot be made. 
- After everything is connected, plug in the AC power cord to 

the power outlet. 
4. Compound Nouns (ค าประสม/ค าผสม)

- wall outlet (the outlet on the wall) 
- speaker wire (the wire of a speaker) 
- AC power cord (the cord that uses AC power) 

4.2.3  Listening and Speaking 

Listen to the dialog about how to follow the manual. 
Weera and Somchai are talking about how to load A4 paper into the printer. 

Weera : Hi! Somchai. You’re printing your report. 
Somchai : Yes, but the paper is finished. I’m trying to load the paper, but

 it’s jammed. 
Weera :  Let’s read the manual. Have you got that? 
Somchai : It’s here. I’m looking at “Loading paper” on page 4. The steps  

are like this: 
- Pull the paper tray completely out of the machine. 
- Open the output paper tray cover. 
- Press and slide the paper width and the paper length guides 
  line up with the mark for the paper size. 
- Fan the stack of paper well to avoid paper jams and misfeeds. 
- Put the paper in the paper tray. Also check that the paper is  
  flat in the tray.  
- Close the output paper tray cover.  
- Slowly push the paper tray in place. 

Weera :  Okay. I’ll help you to do that. 
Somchai : Thanks a lot. 
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Weera :  Not at all. 

4.2.4  Writing 

การเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏบิัติงานตามเอกสารคู่มือให้เป็นบทความสั้น ๆ จ าเป็นต้องใช้
ค าบอกล าดับขั้นตอนเชื่อมประโยค (sequence marker) ด้วย จึงจะทราบขั้นตอนล าดบัก่อนหลัง
ของการปฏิบัติงาน ค าบอกล าดบัขั้นตอนเหล่านี้คือ 

First,….(ขั้นตอนแรก), Second,…(ขั้นที่สอง), Next,…(ต่อไป),Then,…(แล้ว / แล้วก็), 
After that,....(หลังจากนัน้), Following this,…(ต่อจากนี้), And finally,…(และสุดทา้ย) 

Example : How to Use a Photocopier 

1. Switch on the machine.
2. Put the original paper on top of  the glass.
2. Close the lid of the photocopier.
3. Set number of copy you want.
4. Press the START button and let the machine work.
5. Wait until the machine finishes copying.
6. Take out the copied paper from the paper tray.

How to Use a Photocopier 

When you want to use a photocopier, first, switch on the machine. 
Second, put the original paper on top of  the glass. Next, close the lid of the 
photocopier. Then, set number of copy you want. After that, press the START 
button and let the machine work. Following this, wait until the machine finishes 
copying. And finally, take out the copied paper from the paper tray. 
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กิจกรรมที่ 1 

A. Match the meaning of parts of a manual. Put the letter in front of each 
    word. 

 (จับคู่ความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเอกสารคู่มือ ใส่ตัวอักษรหน้าข้อ 
    ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ) 

….……  1.  manual a. การใช้เคร่ือง

…….…  2.  content b. ตัวเลือก/ทางเลือก

…….…  3.  features c. ชิ้นส่วนอุปกรณ์

…….…  4.  connections d. การเตรียมเครื่อง

…….…  5.  preparations e. คู่มือ

………  6.  operation(s) f. ข้อมูลจ าเพาะ

….…… 7.  care and safety information g. สารบัญ

…….… 8. specifications h. การแก้ไขข้อขัดข้อง

….…… 9. troubleshooting i. ข้อมูลการดูแลรักษาและความปลอดภัย

………10.  general information j. ข้อมูลทั่วไป

k. ลักษณะเด่นของเคร่ือง

l. การต่ออุปกรณ์
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B. Read the content of Philips DVD Micro Theater user manual. Answer the 
   questions.  
  (อ่านสารบัญคู่มือการใช้เคร่ืองเล่นดีวีดีและตอบค าถาม) 

 Contents 

Features ………………………………………………………………….…..8  

Care and Safety Information………………………………………..….9 

Connections……………………………………………………………..….11 

     Step 1 : Placing speakers………………………………………...11 

     Step 2 : Antenna connection…………………………………….12 

     Step 3 : Connecting TV……………………………………………13 

     Step 4 : Connecting the power cord………………………….13 

Preparations………………………………………………………………..14 

Disc operations…………………………………………………………….15 

Radio Reception……………………………………………………………16 

Tape Operation / Recording…………………………………………..16 

Specifications……………………………………………………………….17 

Troubleshooting………………………….…………………………….…18 

 (Source : Philips DVD Micro Theatre. Model : MCD/90/55. User Manual. Pp. 6-7) 

1. How many main headings are there in this manual?
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….

2. You want to play a disc, what page must you read?
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….

3. If you want more fine tuning by adding an antenna, what page can tell you this?
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….

4. If “NO DISC” is displayed when you press play button, what page should you

read?
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….

5. You want to listen to news from Radio Thailand every morning, what page should
you read?
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….
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กิจกรรมที่ 2 

Decide whether the following statements are in imperative, infinitive or  
passive voice. Write your answer at the end of each sentence. 
(บอกประโยคต่อไปนี้ว่าเป็น imperative, infinitive หรือ passive voice. เขียนค าตอบ 
 ท้ายประโยค) 

1. To avoid short circuits, you must take away paper clips, screws and staples

away from slots of the unit.  ……………………………………………..

2. Place the product on a hard surface.  ………………………………………….

3. If the water is overflowed, you must move to another building. ……………………

4. Always unplug the appliance before servicing.  ………………………………………….

5. Do not install the refrigerator near heat sources.  ……………………………………….

6. To prevent electric shocks, you have to turn off the power supply………………

7. Slowly turn the screwdriver clockwise.   …………………………………………….

8. You should be sure that the copier lid is closed.  ………………………………….

9. What are these batteries made of?  ……………………………………….

10. Remove the plug from the socket.  …………………………………………
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กิจกรรมที่ 3 

A.  Listening and Speaking 

Listen to the dialog and practice with your partner. 
(ฟังบทสนทนาและฝึกพูดกบัเพื่อน) 

Weera and Somchai are talking about how to load A4 paper into the printer. 

Weera : Hi! Somchai. You’re printing your report. 
Somchai : Yes, but the paper is finished. I’m trying to load the paper, but

 it’s jammed. 
Weera :  Let’s read the manual. Have you got that? 
Somchai : It’s here. I’m looking at “Loading paper” on page 4. The steps are like 

this: 
- Pull the paper tray completely out of the machine. 
- Open the output paper tray cover. 
- Press and slide the paper width and the paper length guides 
  line up with the mark for the paper size. 
- Fan the stack of paper well to avoid paper jams and misfeeds. 
- Put the paper in the paper tray. Also check that the paper is  
  flat in the tray.  
- Close the output paper tray cover.  
- Slowly push the paper tray in place. 

Weera :  Okay. I’ll help you to do that. 
Somchai : Thanks a lot. 
Weera :  Not at all. 
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กิจกรรมที่ 4 

Writing 
Write a paragraph describing how to load A4 paper into the printer. Use 

the instruction from the dialog above as your guide. Also use sequence markers 
in each sentence. 

(เขียนอธิบายขั้นตอนการใส่กระดาษขนาด A4 ในเคร่ืองพิมพ์ ใช้ค าแนะน าการใส่กระดาษจาก
บทสนทนากิจกรรมที่ 3 เป็นแนวการเขียน โดยใช้ค าบอกล าดับขั้นตอนเชื่อมประโยค) 

How to Load A4 Paper 

 To load A4 paper into the printer, first,……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการเรยีน มอดลูที ่4.3 

Signs & Notices 

มอดูลที่ 4.3 

อ่านหัวข้อเรื่อง แนวคิดและจุดประสงค์การเรียนของมอดูลที่  4.3 แล้วจึงศึกษา
รายละเอียดต่อไป 

หัวข้อเรื่อง 

4.3.1 Signs 
- Types of signs 

4.3.2 Notices 
- Vocabulary 
- Modal : must/must not 

4.3.3 Reading 

แนวคิด 

ป้ายและประกาศเป็นสื่อความหมายที่ผู้ปฏิบัติงานมักจะพบในที่ท างานหรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อ
บอกข้อมูล ค าเตือน ข้อห้าม ข้อพึงปฏิบัติ  ค าสั่ง มักจะสื่อในรูปแบบของความหมาย สัญลักษณ์  
รูปภาพ หรือข้อความสั้น ๆ  

จุดประสงค์การเรียน 

1. เมื่อศึกษามอดูลที่ 4.3.1 “Signs” แล้ว ผู้เรียนสามารถบอกความหมายค าศัพท์ ส านวน
และประเภทของป้ายต่างๆ ได้ถูกต้อง

2. เมื่อศึกษามอดูลที่ 4.3.2 “Notices” แล้ว ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายค าศัพท์ และ
ใช้โครงสร้างประโยคในประกาศได้ถูกต้อง

3. เมื่อศึกษามอดูลที่ 4.3.3 “Reading” แล้ว ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายค าศัพท์
และบอกใจความส าคัญจากสิ่งที่อ่านได้
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เนื้อหา 

4.3.1 Signs 

Types of signs 
1. Prohibition Signs สื่อความหมายสากล ห้ามผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย

เดือดร้อน แก่ผู้อื่น จะมีสัญลักษณ์ของป้ายหลัก ๆ คือ วงกลมสีแดง มีแถบแดงพาดทแยงลงมา ส่วนรูป
ที่อยู่ในวงกลมคือ สิ่งที่ถูกห้าม เช่น ถ้าเป็นรูปรถยนต์ ก็คือห้ามจอดรถยนต์ เช่น 

2. Regulations Signs เป็นป้ายใช้ในที่ท างานและโรงงานเพื่อบอกข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
ให้ปลอดภัย เช่น 
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3. Giving order or Command Signs เป็นปา้ยที่สัง่ให้ท าบางสิ่ง เช่น ป้ายจราจร

4. Warning Signs เป็นป้ายเตือนให้ระวังอันตรายหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ โดยมีค าที่มีความหมาย
“ระวัง” คือ CAUTION หรือกลุ่มค าที่ขึ้นต้นด้วย DANGER หรือ WARNING 
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5. Information Signs ป้ายที่ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่มักมีข้อความสั้น ๆ เพียง 2-3 ค า และค าที่
ใช้มักจะเป็นค านาม (nouns) หรือบางป้ายก็มีแต่รูปภาพที่เข้าใจในระดับสากล เช่น EMERGENCY 
EXIT, FIRE EXIT 
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4.3.2 Notices 

ประกาศ หมายถึง ข้อความที่พมิพ์หรือเขียนเพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูล ค าแนะน า ค าเตือน หรือ
ข้อห้าม ติดไว้ในที่สาธารณะเพื่อให้ปฏิบัติตาม 

Examples : 

 (Source : http://sites:google.com/site/lolaceituno2/signs) 

Vocabulary 
1. emergency - ฉุกเฉิน
2. prosecute - ฟ้อง, ฟ้องร้อง 
3. via - โดย 
4. strict - เข้มงวด, เด็ดขาด 
5. customer - ลูกค้า 

Modal : must/must not (ต้อง/ต้องไม่) 

รูปแบบภาษาที่ใช้ในประกาศมักจะมี modal (กริยาช่วย) อยู่ด้วย modal ที่ใช้มากคือ 
must หรือ must not ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 (base form) 
Example : - You must fasten your safety while driving a car. 

- You must not park in this area. 
- You must follow the college regulation. 

http://sites:google.com/site/lolaceituno2/signs
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กิจกรรมที่ 1  
Match this vocabulary with Thai meanings. Put a, b, c, …in front of each item. 
(จับคู่ค าศัพท์กับความหมายภาษาไทย ใส่ตัวอักษร a, b, c, …..หน้าข้อ) 

………….. 1. Penalties  a. สัญญาณเตือนภัย
………….. 2. Authorized b. ใช้ร่วมกัน
………….. 3. Allowed  c. ทางเข้าออก
………….. 4. Laws   d. ส่วนตัว
………….. 5. Scaffolding e. ข้อควรระวัง
………….. 6. Private  f. รับอนุญาต
………….. 7. Alarm  g. บทลงโทษ
………….. 8. Caution  h. นั่งร้าน
………….. 9. Gateway  i. กฎหมาย
………….. 10. Shared   j. อ านาจ

กิจกรรมที่ 2 
Complete the sign with the suitable words. 
(เติมค าที่เหมาะสมลงในช่องวา่งโดยดูค าตอบจากรูป ข้อ 4.3.1) 

1. Fire ………………………..centre.
2. Danger moving…………………..….. starts without warning.
3. Danger laser radiation do not……………….… into beam or view directly with

optical instruments.
4. For hygienic…………..……. this toilet is under video surveillance.
5. Warning…………..………. in the face may hurt you.
6. No parking gateway in ……………..….. use.
7. ………….…… : keep this door closed.
8. Stop : this home has an alarm ………..……..
9. Do not use……………………….incomplete.
10. Drinking alcohol in this area is prohibited : …………….……apply.
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กิจกรรมที่ 3  

Match these signs with the sentences. 
(จับคู่ป้ายกับประโยค) 

1.         a.  Have you bought a car park ticket and 
put it in the car? 

2.         b.  Be careful, cyclists can ride in the 
opposite direction. 

3.         c.  No vehicles at all are allowed to park here. 

4.         d.  Students can only go into this room with  
a teacher. 

5. e.  You can leave old tickets in this box. 

6.  f.  You must not park your bicycle here. 
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NO LITTERING 

7. g.  You must not go swimming here. 

8. h.  You must wear special shoes in this room. 

กิจกรรมที่ 4 

Circle the best answer. 

1. Where would you expect to see the notice below?
a. In a theatre
b. On a telephone box
c. In a museum
d. On the plane

2. The notice below should be addressed to………………………..
a. a bus driver
b. a passenger on a plane
c. a visitor to a public garden
d. a student ion a library

3. The notice on your right tells you…………
a. to buy no litre of water
b. not to buy anything  
c. to throw away rubbish in a public place
d. not to throw away rubbish in a public place
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SHOPLIFTERS WILL BE PROSECUTED

4. The notice below should be addressed to…………………………..

 

a. a customer in a department store
b. a visitor to a museum
c. a passenger on a plane
d. a student in a classroom

5. This notice   QUEUE, PLEASE       means that …………………… 

a. one has to do things at the same time.
b. one can buy things all.
c. one has to stay in line one after the other.
d. one is in a department store.

กิจกรรมที่ 5 

(Source : http://sites:google.com/site/lolaceituno2/signs) 

This is a notice about some of the regulations at Trinity College Gardens. Rewrite the 
four regulations starting with : You must………/You must not ….) 

http://sites:google.com/site/lolaceituno2/signs
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(นี่คือประกาศเกี่ยวกับกฎการเข้าใช้สวนสาธารณะของ Trinity College  เขียนกฎการใช้ 4 ข้อ  โดย
ขึ้นต้นแต่ละประโยคด้วย   You must………/You must not ………………….) 

The first one has been done for you. 

1. You must not obstruct the access to buildings.

2. ……………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………………

4.3.3  Reading 
  Vocabulary 

prohibit (v.)  - ห้าม  

items (n.) - สิ่งของ  

capable (adj.)  - สามารถ 

baggage (n.) - กระเป๋า

risk (n.)  - ความเสี่ยง 

utensil (n.) - เครื่องใช้ในครัว 

injure (v.) - ท าให้บาดเจ็บ

obligation (n.)  - ข้อก าหนด 

board (v.) - ขึ้นเคร่ืองบิน 

aviation (n.)  - การบิน  

enhancement (n.) - การเพิ่ม

considerable (adj.) - มาก  

screen (v.) - คัดกรอง, ตรวจ 

remove (v.)  - เอาออก  
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Read the notice below and answer the questions. 
(อ่านประกาศข้างล่างและตอบค าถาม) 

Prohibited items 
There are certain items that you are not allowed to take in your carry-on 

baggage because they present a security risk. Prohibited items include sporting goods, 
kitchen utensils, tools, and other things with sharp edges or points capable of injuring 
someone. If you are not sure whether an item is prohibited or not, check with your 
airline, pack it in your checked baggage or leave it at home. 

Given the considerable enhancement of aviation security in recent years, the 
security screening officers will remove the following items from the PI list, which effect 
from 25 December 2009: 

 Umbrellas with metal points;
 Knitting and crochet needles;
 Pointed metal nail files (including nail clippers);
 Corkscrews; and
 Rackets used in squash, tennis, badminton or any other sport.

(Source: 
http://travelsecure.infrastructure.gov.au/international/onboard/prohibited_items.aspx) 

กิจกรรมที่ 6 
Decide whether the sentences below are true or false according to the   
passage. Write T for true or F for false in front of each sentence. 
(พิจารณาแต่ละประโยค หากข้อความใดถูกใส่ T ถ้าข้อความใดผิดใส ่F) 

……….. 1.  Notebook computers are not allowed to carry on board.    
……….. 2.  You can carry tennis racquets on board. 
……….. 3.  Airport and airlines will store or return the prohibited items. 
……….. 4.  You can check which items are allowed or not allowed to take in 

   carry-on baggage with the police. 
……….. 5.  Mobiles phones are not included in the PI list. 

http://travelsecure.infrastructure.gov.au/international/onboard/prohibited_items.aspx
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แบบประเมินตนเองหลงัเรียน 
หน่วยที ่4 

ค าสั่ง  
Direction : Choose the best answer. 
จงท าเครื่องหมาย  ล้อมรอบตัวอักษร (a) (b) (c) หรือ (d)  หนา้ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงค าตอบเดียว 

1. Which question should you ask if you want to know another step of
instruction?

a. When? b. Did I get it?
c. What's next? d. Did you understand?

2. Which group of words has the same meaning?
a. put off, switch on, connect b. put on, insert, wear
c. select, loose, choose d. press, hold, hit

3. What do you say when you want to ask someone to tell you how to
recharge batteries?

a. Can you get me how to recharge batteries?
b. Can I teach you how to recharge batteries?
c. Can you show me how to recharge batteries?
d. Can you borrow me how to recharge batteries?
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Read the Contents of the digital camera manual and answer items 4-7. 
(อ่านสารบัญของคู่มือการใช้กลอ้งดิจิตอลและตอบค าถามข้อ 4 – 7) 

Contents 

Identifying the parts  4
Charging the battery pack      8 
Using your camera abroad 13 
Shooting still images         17 
Selecting a flash mode     19      
Copying images to your computer     22                       
Troubleshooting               25 
Specifications 32 

4. If you want to use this digital camera in India, what page should you read?
a. 4 b. 13 c. 22 d. 32

5. The shutter of this camera does not function, you should study…………………..
a. Identifying the parts b. Selecting a flash mode
c. Specifications d. Troubleshooting

6. You want the images to be printed out clearly, you must read page…………
a. 15 b. 17 c. 22 d. 32

7. Which sentence is in Passive Voice?
a. Do not place the product near heat sources.
b. To loosen the nut, turn it anti-clockwise.
c. Watch it in warm water.
d. These computers are made in China.
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8. Which is prohibition sign?

    a. b. 

    c. d. 

9. Which is information sign?

     a. b.    b. 

    c.    d. 
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At the Airport 

 

10. Who will say about which items are allowed or not to carry on board?
a. Security screening officers
b. Security screening point
c. Security guards
d. Air - hostesses

Remember, security screening 
officers may use their discretion and 
have the final say about which items 
are allowed through the security 
screening point. 
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เฉลย/แนวตอบ 
เฉลยแบบประเมินตนเองก่อนและเรียน 

หน่วยที่ 4 

เฉลยแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 

1. c 2. b 3. c 4. b 5. d
6. c 7. d 8. d 9. a 10. a

มอดูลที่ 4.1 Instractions 
กิจกรรมที่ 1  
1. plug in 2. remove 3. insert 4. press

5. disconnect 6. select 7. mark 8. replace

กิจกรรมที่ 2 

Verbs (base form) Complements 
1. Read vending machine selections carefully. 
2. Select the item you wish to purchase. 
3. Place appropriate amount of money into the 

money slot. 
4. Press the correct button for item you wish to 

purchase. 

5. Allow product to fall into the drop chute. 
6. Lift the door and the product. Enjoy your 

selection. 
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กิจกรรมที่ 3 

1. first 2. next 3. then 4. finally

มอดูลที่ 4.2 Manuals 
กิจกรรมที ่1 

 A. 1. e 2. g 3. k 4. l

5. d 6. a 7. i 8. f

9. h 10. j

  B.     1. 9 headings 2. Page15 3. Page 11

4. Page 18 5. Page 16

กิจกรรมที่ 2 
1. infinitive 2. Imperative 3. passive voice 4. Imperative
5. Imperative 6. Infinitive 7. Imperative 8. passive voice
9. passive voice       10. Imperative

กิจกรรมที่ 3 
ให้ผู้เรียนฝึกฟังและพูดบทสนทนา 

กิจกรรมที่ 4 
To load A4 paper into the printer, first, pull the paper tray completely out of the 
machine. Second, open the output paper tray cover. Next, press and slide the paper 
width and the paper length guides line up with the mark for the paper size. Then, fan 
the stack of paper well to avoid paper jams and misfeeds. 
After that, put the paper in the paper tray. Also check that the paper is flat in the tray. 
Following this, close the output paper tray cover. And finally, slowly push the paper 
tray in place. 
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มอดูลที่ 4.3 Signs & Notices 
กิจกรรมที่ 1 
1. g 2. j 3. f 4. I 5. h 6. d 7. a 8. e 9. c 10. b

กิจกรรมที่ 2 
1. command
2. equipment
3. stare
4. reasons
5. explosions
6. constant
7. Caution
8. system
9. scaffolding

10. penalties

กิจกรรมที่ 3 
1. g 2. e 3. a 4. h 5. c 6. d 7. b 8. f

กิจกรรมที่ 4  
1. b 2. c 3. d 4  a 5. c

กิจกรรมที่ 5 
1. You must not obstruct the access to the buildings.
2. You must not eat or drink except in College Park.
3. You must sunbathe only in College Park.
4. You must not play radio.

กิจกรรมที่ 6 
1. F 2. F 3. F 4. F 5. T
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เฉลยแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

1. c 2. b 3. c 4. b 5. d
6. c 7. d 8. d 9. a 10. a

Listening Script  (มอดูลที่ 4.2.3) 
Weera : Hi! Somchai. You’re printing your report. 
Somchai : Yes, but the paper is finished. I’m trying to load the paper, but

 it’s jammed. 
Weera :  Let’s read the manual. Have you got that? 
Somchai : It’s here. I’m looking at “Loading paper” on page 4. The steps 

are like this: 
- Pull the paper tray completely out of the machine. 
- Open the output paper tray cover. 
- press and slide the paper width and the paper length guides 
  line up with the mark for the paper size. 
- Fan the stack of paper well to avoid paper jams and misfeeds. 
- Put the paper in the paper tray. Also check that the paper is  
  flat in the tray.  
- Close the output paper tray cover.  
- Slowly push the paper tray in place. 

Weera :  Okay. I’ll help you to do that. 
Somchai : Thanks a lot. 
Weera :  Not at all. 




