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1. ใชกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
ใชกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) เปนกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน
การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครูรวมถึงการกําหนดเปาหมายการเรียนรู
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีทิศทางในการ
ดําเนินการทีเ่ ปนเอกภาพ มีเปาหมายการเรียนรูแ ละการพัฒนาทีเ่ ทียบเคียงไดกบั มาตรฐานสากล ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
ในระดับนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหใชกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR) เปนกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of
Reference for Languages : CEFR) คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาทีส่ หภาพยุโรป
จัดทําขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินภาษาทีส่ องหรือ
ภาษาตางประเทศ ในป ค.ศ. 2002 สภาแหงสหภาพยุโรปไดกาํ หนดใหใชกรอบอางอิง CEFR ในการตรวจสอบ
ความสามารถทางภาษา ปจจุบันกรอบอางอิง CEFR ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนมาตรฐาน
ในการจัดลําดับความสามารถทางภาษาของแตละบุคคล
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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ในการนํากรอบอางอิง CEFR มาใชในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น กระทรวง
ศึกษาธิการไดกาํ หนดแนวทางในการดําเนินการดังนี้
1.1 ใช CEFR เปนกรอบความคิดหลักในการกําหนดเปาหมายการจัดการเรียนการสอน /
การพัฒนา โดยใชระดับความสามารถ 6 ระดับของ CEFR เปนเปาหมายการพัฒนาผูเ รียนในแตละระดับ ทัง้ นี้
ในเบื้องตน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียน
ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ไวดงั นี้
ระดับนักเรียน

ระดับความสามารถ
ทางภาษา

ระดับความสามารถทาง
ภาษาตามกรอบ CEFR

ผูส าํ เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) ผูใ ชภาษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผูส าํ เร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
ผูใ ชภาษาขัน้ พืน้ ฐาน

A2

ผูส าํ เร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ม.6 / ปวช.)

B1

ผูใ ชภาษาขัน้ อิสระ

A1

ดังนัน้ ในการประเมินหรือตรวจสอบผลการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนาผูเ รียนในแตละ
ระดับขางตน หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบควรไดมกี ารทดสอบหรือวัดผล โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานทีเ่ ทียบเคียง
ผลคะแนนกับระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบอางอิง CEFR เพือ่ ตรวจสอบวาผูเ รียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาผานเกณฑระดับความสามารถทีก่ าํ หนดหรือไม
1.2 ใชพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยนําระดับความสามารถทางภาษา
ทีก่ รอบอางอิง CEFR กําหนดไวแตละระดับ มากําหนดเปาหมายของหลักสูตร และใชคาํ อธิบายความสามารถ
ทางภาษาของระดับนัน้ ๆ มากําหนดกรอบเนือ้ หาสาระทีจ่ ะใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
1.3 ใชในการจัดการเรียนการสอน โดยนําระดับความสามารถทางภาษาและคําอธิบาย
ความสามารถทางภาษาทีก่ รอบอางอิง CEFR กําหนดไวแตละระดับ มาพิจารณาการจัดกระบวนการเรียน
การสอนเพือ่ ใหผเู รียนสามารถแสดงออกซึง่ ทักษะทางภาษาและองคความรูต ามทีร่ ะบุไว เชน ในระดับ A1
ผูส อนตองจัดกระบวนการเรียนรูเ พือ่ ใหผเู รียนสามารถเขาใจ ใชภาษา แนะนํา ถาม - ตอบ ปฏิสมั พันธพดู คุย
ในเรือ่ งทีก่ าํ หนดตามคําอธิบายของระดับ A1 การเรียนการสอนจึงตองเนนใหผเู รียนไดฟง และพูดสือ่ สารเปนหลัก
ผูเ รียนจึงจะมีความสามารถตามทีก่ าํ หนด
1.4 ใชในการทดสอบ และการวัดผล โดยใชแบบทดสอบ / แบบวัดทีส่ ามารถเทียบเคียงผลได
กับกรอบอางอิง CEFR เพือ่ ใหไดขอ มูลระดับความสามารถของผูเ รียนหรือผูเ ขารับการทดสอบ เพือ่ การจัด
กระบวนการเรียนการสอน หรือสื่อใหสอดคลองกับความตองการจําเปนอันจะนําไปสูการพัฒนาผูเรียน /
ผูเ ขารับการทดสอบใหมคี วามสามารถตามเปาหมาย / เกณฑทก่ี าํ หนด
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1.5 ใชในการพัฒนาครู โดยดําเนินการ ดังนี้
1) ใชเครือ่ งมือในการประเมินตนเอง (self-assessment checklist) ตามกรอบ CEFR
เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบและประเมินความกาวหนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
อยางตอเนือ่ ง
2) ประเมินความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของครูกอ นการพัฒนา โดยใชแบบทดสอบ
มาตรฐานตามกรอบ CEFR ในการตรวจสอบระดับความสามารถของครู
3) จัดทําฐานขอมูลและกลุม ครูตามระดับความสามารถ เพือ่ วางแผนพัฒนาตามกรอบ CEFR
และติดตามความกาวหนาในการเขารับการพัฒนาของครูในแตละกลุม ความสามารถ
4) กําหนดเปาหมายความสามารถดานภาษาตามกรอบ CEFR ในการพัฒนาครูแตละกลุม
เพือ่ นํามาจัดหลักสูตร และกระบวนการพัฒนาครูใหมคี วามสามารถในการใชภาษาผานเกณฑและบรรลุเปาหมาย
ทีก่ าํ หนด
5) ใชแบบทดสอบมาตรฐานตามกรอบ CEFR ทดสอบหลังการพัฒนาเพือ่ ประเมินหลักสูตร
การพัฒนา กระบวนการพัฒนา และความสามารถของครู เทียบเคียงกับเปาหมายทีก่ าํ หนด รวมทัง้ จัดกิจกรรม
การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง

2. ปรับจุดเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเปนไปตามธรรมชาติของ
การเรียนรู โดยเนนการสือ่ สาร (Communicative Language Teaching : CLT)
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหปรับการเรียนการสอนจากการเนนไวยากรณ มาเปนเนน
การสือ่ สารทีเ่ ริม่ จากการฟง ตามดวยการพูด การอาน และการเขียนตามลําดับ ทัง้ นี้ การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษควรคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูภ าษา กระบวนการเรียนการสอนควรมีลกั ษณะเปนการเรียนรู
ตามธรรมชาติทใ่ี กลเ คียงกับการเรียนรูภ าษาแรก คือ ภาษาไทย ทีเ่ ริม่ การเรียนรูจ ากการฟง และเชือ่ มโยง
เสียงกับภาพเพือ่ สรางความเขาใจ แลวจึงนําไปสูก ารเลียนเสียง คือ การพูด และนําไปสูก ารอานและเขียน
ในทีส่ ดุ การจัดการเรียนการสอนจึงควรเปนการสอนเพือ่ การสือ่ สารอยางแทจริง ดังนัน้ หนวยงานตาง ๆ
ทีม่ หี นาทีส่ ง เสริม สนับสนุน และจัดการเรียนรู จึงมีบทบาทภารกิจในการพัฒนาสนับสนุน ชวยเหลือใหครู
สามารถจัดการเรียนรูต ามธรรมชาติของภาษา เพือ่ ใหผเู รียนมีความสามารถในการใชและสือ่ สารภาษาอังกฤษ

3. สงเสริมใหมกี ารเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีม่ มี าตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาเปนไปอยาง
มีมาตรฐานตามหลักสูตร รวมทั้งใชแบบเรียน สื่อการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน ที่สามารถสรางเสริม
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนไดอยางเทาเทียมกัน แตสามารถใชรปู แบบวิธกี ารทีแ่ ตกตางกันได
ทั้งนี้ข้นึ อยูกับสภาพบริบทและความพรอมของแตละสถานศึกษา ซึ่งทุกภาคสวนที่เกี่ยวของควรไดเขาไป
มีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และสงผลตอการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูเ รียน
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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ในการจัดประเภทความพรอมของสถานศึกษา จําแนกไดเปน 3 กลุม ดังนี้
1) โรงเรียนทีม่ คี วามพรอมนอย เปนโรงเรียนทีม่ คี วามไมพรอมดานครูสอนภาษาอังกฤษ เชน
ครูไมครบชัน้ ไมมคี รูจบเอกภาษาอังกฤษ ครูขาดความสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
ขาดสือ่ วัสดุอปุ กรณ ผูป กครองหรือชุมชนขาดความพรอมในการสนับสนุน
2) โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง เปนโรงเรียนที่มีความพรอมดานครูพอสมควร เชน
ครูครบชัน้ มีครูจบเอกภาษาอังกฤษ และสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร มีสอ่ื และ
วัสดุอปุ กรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร ผูป กครองหรือชุมชนมีความ
พรอมในการสนับสนุนพอสมควร
3) โรงเรียนทีม่ คี วามพรอมสูง เปนโรงเรียนทีม่ คี วามพรอมดานครูสอนภาษาอังกฤษ และสือ่ วัสดุ
อุปกรณในระดับดีมาก เชน ครูครบชัน้ มีครูจบเอกภาษาอังกฤษเพียงพอ มีครูทส่ี ามารถจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษไดตามหลักสูตร อีกทัง้ สามารถจัดรายวิชาภาษาอังกฤษเพิม่ เติมแกนกั เรียนทีม่ คี วามสนใจและ
ศักยภาพดานภาษา มีกจิ กรรมสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลากหลาย มีสอ่ื และวัสดุอปุ กรณท่ี
เพียงพอและทันสมัย ผูป กครองหรือชุมชนใหการสนับสนุนดีมาก
ทั้งนี้ โรงเรียนควรไดประเมินตนเองดวยแบบประเมินเพื่อดูระดับความพรอมของตนกอนเลือก
แนวดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ที่จะทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาจนบรรลุผล
ตามทีก่ าํ หนดไวในหลักสูตร

4. สงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
การยกระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูเ รียน คือเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษา
นอกเหนือจากภารกิจในการพัฒนาผูเ รียนใหมคี วามสามารถในการใชภาษาอังกฤษตามทีห่ ลักสูตรกําหนดแลว
กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนในทุกระดับเพื่อยกระดับ
ความสามารถดานภาษาอังกฤษใหสูงขึ้นและเต็มตามศักยภาพของผูเรียน โดยการจัดใหมีโครงการพิเศษ
หองเรียนพิเศษ และรายวิชาทีเ่ นนการจัดใหผเู รียนมีโอกาสศึกษาเรียนรูแ ละใชภาษาอังกฤษมากขึน้ อยางเขมขน
เพือ่ สนองตอบตอความตองการและความสนใจของผูเ รียน ชุมชน และสังคม อันจะนําไปสูก ารสรางประชากร
ใหมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอันนําไปสูการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง
การประกอบอาชีพในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ
แนวปฏิบตั ใิ นการดําเนินการประกอบดวย
4.1 การขยายโครงการพิเศษดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไดแก
1) International Program (IP) เปนการจัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตรนานาชาติ
สําหรับผูเ รียนทีม่ คี วามสามารถทางวิชาการสูง มุง จัดการเรียนการสอนใหไดคณ
ุ ภาพของโรงเรียนนานาชาติ
ตอยอดจากโปรแกรม EP
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2) English Program (EP) เปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ โดยจัดสอนเปนภาษาอังกฤษในวิชาตาง ๆ สัปดาหละไมนอ ยกวา 18 ชัว่ โมง โดยครู
ชาวตางชาติเจาของภาษา / หรือผูท ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ ทียบเทาเปนผูส อน ยกเวนภาษาไทยและรายวิชาทีเ่ กีย่ วของ
กับความเปนไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย
3) Mini English Program (MEP) เปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในลักษณะเดียวกันกับ EP แตนักเรียนเรียนวิชาตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ
ไมนอ ยกวา 15 ชัว่ โมง โดยครูชาวตางชาติเจาของภาษา / หรือผูท ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ ทียบเทาเปนผูส อน ยกเวน
ภาษาไทยและรายวิชาทีเ่ กีย่ วของกับความเปนไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
4) English Bilingual Education (EBE) เปนการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (ไทยอังกฤษ) ในวิชาวิทยาศาสตร สังคมศึกษา (ยกเวนประวัตศิ าสตรและศาสนา) และศิลปะ โดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ เพิม่ โอกาสและเวลาในการเรียนรูแ ละใชภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนทัง้ ขนาดเล็กและขนาดกลาง
ที่ขาดความพรอมในการจัดหาครูตางชาติมาสอน จัดการเรียนการสอนโดยครูไทยที่ไดรับการพัฒนาและ
เตรียมความพรอมอยางเปนระบบ
5) English for Integrated Studies (EIS) เปนรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ เพิม่ ทักษะภาษา
อังกฤษของนักเรียน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดวยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเปนภาษาอังกฤษโดยครูประจําวิชาทีเ่ ปนครูไทย
4.2 การพัฒนาหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) ไดแก การจัดหองเรียนพิเศษ
ดานภาษาอังกฤษ เพือ่ ใหผเู รียนทีม่ ศี กั ยภาพทางภาษาอังกฤษสามารถใชภาษาเพือ่ การสือ่ สารทางสังคม (Social
Interaction) และดานวิชาการ (Academic Literacy) การจัดหองเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation
Class) ที่เนนทักษะการฟงและการพูด อยางนอยสัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ เพือ่ ใหผเู รียนมีความพรอมในการใชภาษาอังกฤษสําหรับ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะสําหรับผูเ รียนทีจ่ ะจบชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 3 และในโรงเรียนขยายโอกาส
4.3 การจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมทีส่ ง เสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษ ไดแก
1) การเขาคายภาษาอังกฤษแบบเขม ระยะเวลา 2-4 สัปดาห (84-170 ชัว่ โมง) ในชวง
ปดภาคเรียนสําหรับผูเ รียนทัว่ ไป และคายนานาชาติสาํ หรับผูเ รียนทีม่ คี วามสามารถสูง
2) การเพิม่ ชัว่ โมงเรียน เชน การเรียนอยางตอเนือ่ งครึง่ วัน / ทัง้ วัน / หรือมากกวานัน้
3) การจัดสภาพแวดลอม / บรรยากาศทีส่ ง เสริม / กระตุน การฝกทักษะการสือ่ สาร เชน
English Literacy Day, English Zone, English Corner, การประกวดแขงขันตาง ๆ ปายสารนิเทศ และ
การเพิม่ กิจกรรมการอานทัง้ ในและนอกหองเรียนดวยเนือ้ หาสาระทีห่ ลากหลาย เปนตน
4.4 การจัดใหมกี ารเรียนการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ไดแก การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
สนทนาภาษาอังกฤษเปนการทัว่ ไป การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีเ่ ขมขน รวมถึงการจัด
ใหเปนสาระเพิม่ เติมในลักษณะวิชาเลือกไดดว ย เพือ่ ใหผเู รียนเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด และ
ตามศักยภาพ
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5. ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู ใหสอดคลอง
กับวิธีการเรียนรูท่ีเนนการสื่อสาร (CLT) และเปนไปตามกรอบความคิด
หลัก CEFR
ครูเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดปจจัยหนึ่งของความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษของผูเรียน เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนทักษะที่ตองอาศัยการเรียนรูตามธรรมชาติของภาษา
การปฏิสมั พันธ การเลียนแบบ และการมีเจตคติทด่ี ตี อ การเรียนรูแ ละฝกฝนทักษะ ครูทม่ี คี วามสามารถและ
ความคลองแคลวในการใชภาษาอังกฤษ จะเปนตนแบบทีด่ ขี องผูเ รียนในการเรียนรูแ ละฝกฝน ครูทม่ี คี วามรู
ความสามารถดานการจัดการเรียนการสอนและการใชส่ือ จะชวยกระตุน สรางแรงจูงใจ และพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูแ ละการใชภาษาของผูเ รียน การพัฒนาครูใหมคี วามสามารถดานภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑทก่ี าํ หนดตามกรอบอางอิง CEFR และมีความรูค วามสามารถดานการสอนภาษาอังกฤษแบบสือ่ สาร
(CLT) จึงเปนความสําคัญจําเปนอยางยิง่ ทีท่ กุ หนวยงานและทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของควรเรงดําเนินการ เพือ่ ยก
ระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับวิธกี ารเรียนรูท เ่ี นนการสือ่ สาร (CLT)
และเปนไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR
การดําเนินการตามนโยบายเนนไปที่การประเมินความรูพ้นื ฐานภาษาอังกฤษสําหรับครู เพื่อให
มีการพัฒนาครูอยางเปนระบบและตอเนื่อง และใหมีกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลาย เพือ่ ตอบสนองความแตกตางของระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในการยกระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูไดอยางแทจริง นอกจากนี้ ควรมีระบบการฝกทักษะ และการสอบ
วัดระดับความสามารถทางภาษาออนไลนเพือ่ การพัฒนาตอเนือ่ งดวย

6. สงเสริมใหมีการใชส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเปนเครื่องมือ
สําคัญในการชวยพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผูเ รียน
สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology : ICT) เปนเครือ่ งมือ
สําคัญในโลกปจจุบนั ทีเ่ ขามามีบทบาทสําคัญยิง่ ในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผูเ รียน การนําสือ่
ICT มาใชในการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูและฝกฝนทักษะทางภาษาจึงเปนแนวทางสําคัญในการ
กระตุน และสรางการเรียนรูผ า นโลกดิจทิ ลั สือ่ ทีด่ สี ามารถนํามาใชทดแทนครูได โดยเฉพาะในสวนของการ
ฝกฝนเกี่ยวกับการออกเสียง การฟง และการพูด ซึ่งครูบางสวนยังขาดความพรอมและขาดความมั่นใจ
อีกทัง้ สือ่ ยังสามารถใชไดในทุกสถานที่ ทุกเวลา ใชฝก ฝนซํา้ ๆ ไดอยางไมมขี อ จํากัด
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายสงเสริมใหมกี ารผลิต การสรรหา e-content, learning applications
แบบฝกและแบบทดสอบทีไ่ ดมาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพสําหรับการเรียนรู รวมทัง้ สงเสริมใหมกี ารใชชอ งทาง
การเรียนรูผ า นโลกดิจทิ ลั เชน การเรียนรูก ารฟง การออกเสียงทีถ่ กู ตองตาม Phonics จากสือ่ ดิจทิ ลั รวมไปถึง
การจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศทีส่ ง เสริมและกระตุน การฝกภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ทัง้ ในและนอก
หองเรียนดวย
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นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ
1
CEFR

CEFR

ใชกรอบ CEFR เปนกรอบคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

กําหนดเปาหมาย
พัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอน
/ การพัฒนา

ทดสอบ / วัดผล

พัฒนาครู

2
ปรับจุดเนนการเรียนการสอนเพือ่ การสือ่ สาร

3
สงเสริมใหมกี ารเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีม่ มี าตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานหลัก ตามประเภทความพรอมของโรงเรียน

4

CEFR

สงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

ขยายโครงการพิเศษ
จัดกิจกรรมและสภาพแวดลอม
พั
ฒ
นาห
อ
งเรี
ย
นพิ
เ
ศษ
ดานการเรียน
ทีส่ ง เสริมความสามารถ จัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
สนทนาภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
ดานภาษาอังกฤษ

5
ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลอง
กับวิธกี ารเรียนรูท เ่ี ปนการสือ่ สาร (CLT) และเปนไปตามกรอบ CEFR

6
สงเสริมใหมกี ารใชสอ่ื และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา เปนเครือ่ งมือ
สําคัญในการชวยพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผูเ รียน
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บทที่ 2
คุณภาพผูเ ร�ยนตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษา
ของสหภาพยุโรป
The Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR)
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บทที่ 2

คุณภาพผูเ รียนตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
The Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR)
ศตวรรษที่ 21 เปนยุคสังคมแหงการเรียนรู มีการใชเครือ่ งมืออยางหลากหลายในการแสวงหาความรู
ภาษาอังกฤษถือวาเปนทักษะทีส่ าํ คัญแหงศตวรรษที่ 21 และเปนเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญในยุคสังคมแหงการเรียนรู
ในปจจุบนั ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลทีม่ กี ารใชอยางแพรหลายมากทีส่ ดุ ภาษาหนึง่ โดยทีอ่ งคความรูท ส่ี าํ คัญ
ของโลกสวนใหญถกู บันทึกและเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ จึงมีความจําเปนทีจ่ ะตองจัดใหมกี ารเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ใหผเู รียนมีความรูค วามสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนเครือ่ งมือเขาถึงองคความรูแ ละ
กาวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพือ่ นําไปสูก ารเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย และเพือ่
ใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดกาํ หนดนโยบายการปฏิรปู การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยใชกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) เทียบเคียง
กับคุณภาพผูเ รียนทีไ่ ดกาํ หนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม สาระ
การเรียนรูภ าษาตางประเทศ ซึง่ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
กรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา
ทีส่ หภาพยุโรปจัดทําขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
ภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ ในป ค.ศ. 2002 สภาแหงสหภาพยุโรปไดกําหนดใหใชกรอบอางอิง
ทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา ปจจุบนั กรอบอางอิงนี้ (CEFR)
ไดรบั การยอมรับอยางกวางขวางวาเปนมาตรฐานในการจัดลําดับความสามารถทางภาษาของแตละบุคคล
CEFR ไดจาํ แนกผูเ รียนออกเปน 3 กลุม หลัก และแบงเปน 6 ระดับความสามารถ ดังนี้
level group

A

B

C

level group
name

Basic User
ผูใ ชภาษาขัน้ พืน้ ฐาน

Independent User
ผูใ ชภาษาขัน้ อิสระ

Proﬁcient User
ผูใ ชภาษาขัน้ คลองแคลว

A1

B1

level

A2

B2

C1

C2

Mastery
Breakthrough Waystage Threshold
Vantage
Effective
or
or Upper Operational
or
or
or
level name Beginner Elementary Intermediate Intermediate Proﬁciency Proﬁciency
or
Advanced
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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ทัง้ นีใ้ นแตละระดับไดกาํ หนดความสามารถในการใชภาษาไวดงั นี้
ระดับ

คําอธิบาย

A1

ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคงาย ๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถแนะนําตัวเองและผูอ่นื
สามารถตัง้ คําถามเกีย่ วกับบุคคลอืน่ เชน เขาอยูท ไ่ี หน รูจ กั ใครบาง มีอะไรบาง และตอบคําถาม
เหลานีไ้ ด ทัง้ ยังสามารถเขาใจบทสนทนาเมือ่ คูส นทนาพูดชาและชัดเจน
ผูเ รียนสามารถใชและเขาใจประโยคในชีวติ ประจําวัน (ในระดับกลาง) เชน ขอมูลเกีย่ วกับครอบครัว
การจับจายใชสอย สถานที่ ภูมศิ าสตร การทํางาน และสามารถสือ่ สารแลกเปลีย่ นขอมูลทัว่ ไป
ในการใชชวี ติ ประจําวัน สามารถบรรยายความคิดฝน ความคาดหวัง ประวัติ สิง่ แวดลอม และสิง่ อืน่ ๆ

A2
B1

B2
C1
C2

ผูเ รียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสําคัญของขอความทัว่ ๆ ไปถาเปนหัวขอทีค่ นุ เคยหรือ
สนใจ เชน การทํางาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณตา ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ระหวางการเดินทางในประเทศทีใ่ ชภาษาอังกฤษได สามารถบรรยายประสบการณ เหตุการณ
ความคิดฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผลสัน้ ๆ ได
ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในระดับดี สามารถใชภาษาพูดและเขียนไดแทบทุกเรื่อง
อยางถูกตองและคลองแคลว รวมทัง้ สามารถอานและทําความเขาใจบทความทีม่ เี นือ้ หายากขึน้ ได
ผูเ รียนสามารถเขาใจขอความยาว ๆ ทีซ่ บั ซอนในหัวขอหลากหลาย และเขาใจความหมายแฝงได
สามารถแสดงความคิด ความรูส กึ ของตนไดอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตอ งหยุดคิดหาคําศัพท
สามารถใชภาษาทัง้ ในดานสังคม การทํางาน หรือดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีเยี่ยมใกลเคียงเจาของภาษา สามารถใชภาษา
มาตรฐานไดอยางสละสลวย ถูกตองตามจุดประสงคท่จี ะสื่อสารไดดี สามารถอานบทความ
ที่เปนภาษาตนฉบับ (โดยเฉพาะวรรณกรรม) ไดเขาใจ สามารถ และเลือกใชภาษาสําหรับ
พูดและเขียนไดอยางเหมาะสม ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาว ๆ ที่ซับซอนในหัวขอ
หลากหลาย และเขาใจความหมายแฝงได

การใช CEFR เปนกรอบความคิดหลักในการเปาหมายการจัดการเรียนรู / การพัฒนา โดยใช
ระดับความสามารถ 6 ระดับของ CEFR เปนเปาหมายการพัฒนาผูเ รียนในแตละระดับ ทัง้ นี้ ในเบือ้ งตน
กระทรวงศึกษาธิการไดกาํ หนดเปาหมายการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของผูเ รียนในระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ไวดงั นี้
ระดับนักเรียน

ระดับความสามารถ
ทางภาษา

ระดับความสามารถทาง
ภาษาตามกรอบ CEFR

ผูส าํ เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) ผูใ ชภาษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผูส าํ เร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
ผูใ ชภาษาขัน้ พืน้ ฐาน

A2

ผูส าํ เร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ม.6 / ปวช.)

B1

10 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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ดังนัน้ ในการประเมินหรือตรวจสอบผลการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนาผูเ รียนในแตละระดับ
ขางตน หนวยงานที่รับผิดชอบไมเพียงแตประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 เทานัน้ แตควรไดมกี ารทดสอบหรือวัดผล โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน
ทีเ่ ทียบเคียงผลคะแนนกับระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบอางอิง CEFR ควบคูก นั ไปดวย
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหผสู ําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตองมีความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ เมือ่ เทียบกับกรอบ CEFR อยูใ นระดับ A1 โดยแบงเปนทักษะตาง ๆ ดังนี้
Listening, Reading, Spoken Interaction, Spoken Production, Written Interaction, Strategies และ
Language Quality รายละเอียดคําอธิบายในตารางขางลางนี้
คําอธิบายกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)
(EAQUALS BANK OF DESCRIPTORS - AS LEVELS)
ระดับ A1

Listening

การฟงโดยรวม การฟงคูสนทนา
(OVERALL
(LISTEN TO
LISTENING) INTERLOCUTOR)

การฟงการ
การฟงในฐานะ
อภิปราย
ผูฟง / ผูชม
(LISTEN IN (LISTEN IN
DISCUSSION) AUDIENCE

- สามารถเขาใจ - สามารถเขาใจ

สามารถเขาใจ
คําและประโยค
สั้น ๆ ที่กลาว
อยางชา ๆ
และชัดเจน
เมื่อฟงบท
สนทนา

A1 คําและวลีงาย ๆ สํานวน
ที่ไดฟง เชน
Excuse me,
Sorry,
Thank you
เปนตน
- สามารถ เขาใจ
คํ า ศั พ ท วั น ใน
สัปดาหและเดือน
ในรอบป
- สามารถเขาใจ
เวลาและวันที่
- สามารถเขาใจ
จํ า นวนนั บ และ
ราคาสินคา

การทักทาย
การกลาวลา
เชน Hello,
Good morning,
Goodbye
- สามารถเขาใจ
คําถามเพื่อขอ
ขอมูลสวนตัว
ที่คูสนทนา
กลาวอยางชา ๆ
ชัด ๆ
เชน What’s
your name?,
How old are
you?, What’s
your address?
เปนตน

-

การฟงจาก การฟงประกาศ
โทรทัศน
(LISTEN TO
หรือภาพยนตร ANNOUNCEMENTS)
(LISTEN TO
TV, FILM)
-

สามารถจับใจ
ความประกาศ
หรือขอความ
งาย ๆ สั้น ๆ
และชัดเจน
เชนที่สนามบิน
นานาชาติได

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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ระดับ A1

Reading

การอานโดยรวม การอานเพื่อหา
(OVERALL
ขอมูลเบื้องตน
READING)
(READ FOR
ORIENTATION)

การอานขอมูล
การอานคําสัง่
และขอโตแยง
คําชีแ้ จงขัน้ ตอน
(READ INFO &
(READ
ARGUMENT) INSTRUCTIONS)

สามารถเขาใจคํา
และวลีที่ปรากฏ
บนปาย
เรียนมาแลว
และสามารถนํา สัญญาณตาง ๆ
ไปใชในประโยค ในชีวิตประจําวัน
เชน “station,
งาย ๆ ที่มี
รูปภาพประกอบ car park,
no parking,
no smoking,
keep left”

สามารถเขาใจ
แบบฟอรม
และใหขอมูล
พื้นฐาน
สวนบุคคล
เชน name,
address,
date of birth.

สามารถจําชื่อ

A1 คําและวลีที่ได

สามารถเขาใจ
คําแนะนํางาย ๆ
ที่คุนเคย ที่มี
หรือไมมีภาพ
ประกอบได

- สามารถทักทาย

A1 และกลาวลางาย ๆ ได

-

สามารถเขาใจ
ขอความสั้น ๆ
ที่เพื่อนเขียน
ในสถานการณ
ประจําวัน เชน
“back at
4 o’clock.”

Spoken
Interaction

ระดับ A1
การสนทนา
(CONVERSATION)

การอาน
การอาน
วรรณกรรม เอกสารโตตอบ
(READ
(READ
LITERATURE) CORRESPONDENCE)

การอภิปราย
(DISCUSSION)
-

- สามารถถาม
ทุกข-สุขได
- สามารถโตตอบ
เพื่ อ ถามและตอบ
คําถามงาย ๆ และ
สามารถขอพู ด ซํ้ า
แกไขคําพูด และขอ
ความชวยเหลือได
- สามารถถามและ
ตอบคําถามสวนตัว
งาย ๆ เชน
What’s your name?
How old are you?
ถาคูส นทนาพูดชา ๆ
และเอือ้ ตอการเขาใจ

12 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่

การแลกเปลีย่ นขอมูล การติดตอกิจธุระ
(INFORMATION (TRANSACTIONS)
EXCHANGE)
สามารถถาม - ตอบ
เกี่ยวกับที่อยูบุคคล
ที่รูจัก สิ่งของที่มี
ของตนเองและ
คูสนทนา ถาคู
สนทนาพูดชา ๆ
และชัดเจน

- สามารถซื้อของ
ในร า นโดยการพู ด
และใชทา ทางประกอบ
- สามารถสนทนา
เรื่องในชีวิตประจํา
วันเกี่ยวกับตัวเลข
งาย ๆ เชน ราคา
สินคา หรือ
หมายเลขโทรศัพท

การสนทนาทาง
โทรศัพท
(TELEPHONING)
สามารถรับโทรศัพท
บอกชื่อตัวเองและ
ตอบคําถามงาย ๆ
เชน “When is
Mrs. Jones back?”

English Language Institute Office of the Basic Education Commission Ministry of Education

Spoken
Production

ระดับ A1
การบรรยาย
(DESCRIPTION)

การโตแยง
(ARGUING A CASE)

การนําเสนอ
(PRESENTATIONS)

-

-

- สามารถใหขอมูลสวนตัว เชน

A1 ที่อยู หมายเลขโทรศัพท สัญชาติ
อายุ ครอบครัวและงานอดิเรก
- สามารถบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง
และครอบครัวดวยภาษางาย ๆ
- สามารถบรรยายเกี่ยวกับที่อยู
ของตนเองดวยภาษางาย ๆ

Written
Interaction

ระดับ A1

การเขียนโดยรวม
(OVERALL WRITING)

การเขียนเชิงสรางสรรค
(CREATIVE)

สามารถเขียนขอความ

A1 เกี่ยวกับตัวเอง ที่อยูอาศัย

การเขียนรายงานขอมูล
และขอโตแยง (REPORTS:
INFO & ARGUMENT)

การเขียนเอกสารโตตอบ
(CORRESPONDENCE)

สามารถกรอกขอมูล
สามารถเขียนการด เชน
ของตนเองในแบบฟอรม การดอวยพรวันเกิด
ของโรงแรม เชน ชื่อ
นามสกุล วัน เดือน ป เกิด
และสัญชาติ

-

ดวยวลีสนั้ ๆ และงาย ๆ ได

ระดับ A1

Strategies

การปฏิสัมพันธ
(INTERACTION)

การเทียบเคียง
(COMPENSATION)

การแกไขขอบกพรอง
(REPAIR)

- สามารถพูดติดตอกับผูอื่นดวย

-

-

A1 คํา วลี หรือภาษาทาทางงาย ๆ
- สามารถบอกไดวาไมเขาใจ
- สามารถขอใหคูสนทนาพูดซํ้า

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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Language
Quality

ระดับ A1

ขอบขายของ
คําศัพท
(RANGE)
สามารถใชคาํ วลี

A1 พื้นฐานงาย ๆ

เกีย่ วกับครอบครัว
และรายละเอียด
สวนบุคคล
และสถานการณ
ประจําวันงาย ๆ ได

ความแมนยํา การเชือ่ มโยงเรือ่ ง
(PRECISION)
และความคิด
(LINKING TEXT
AND IDEAS)
สามารถสื่อสาร สามารถเชื่อม
วลีดวยคํา เชน
ขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับตนเอง and หรือ then
ได
ครอบครัว
และงานที่ทํา
อยางงาย ๆ ได

ความถูกตอง
(ACCURACY)

ภาษาศาสตร
สังคม
(SOCIOLINGUISTIC)
สามารถใชวลีสนั้ ๆ สามารถพูดดวย สามารถใชคํา
ถอยคําเดี่ยว ๆ สุภาพในการ
ที่จําไดแลว
เพื่อจุดประสงค หรือวลีทส่ี น้ั ได แนะนําตนเอง
คําทักทาย
บางอยางได
คําอําลา เชน
อยางถูกตอง
please,
และสมเหตุสมผล
thank you,
sorry ได

ระดับ A1+

การฟงโดยรวม การฟงคูสนทนา
(OVERALL
(LISTEN TO
LISTENING) INTERLOCUTOR

Listening

การฟงการ
การฟงในฐานะ
อภิปราย
ผูฟง / ผูชม
(LISTEN IN (LISTEN IN
DISCUSSION) AUDIENCE

- สามารถเขาใจ - สามารถเขาใจ สามารถเขาใจ

A1+ เรือ่ งทีฟ่ ง เกีย่ วกับ เรือ่ งทีฟ่ ง เกีย่ วกับ เรื่องที่ฟง เมื่อ
ชีวิตประจําวัน
ที่ผูพูดพูดชา ๆ
และชัดเจน
- สามารถเขาใจ
การบรรยาย
บุคคล สิ่งของ
และคุณสมบัติ
เชน สี ขนาด

คําถาม คําสั่ง
คําแนะนํางาย ๆ
เมื่อผูพูด
พูดอยางชา ๆ
- สามารถเขาใจ
เรื่องที่ฟงเกี่ยวกับ
ราคาสินคา

14 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่

ความ
คลองแคลว
(FLUENCY)

ผูพูด พูดชา ๆ
และชัดเจน
เกี่ยวกับตนเอง
และครอบครัว
โดยใชคํางาย ๆ

-

การฟงจาก การฟงประกาศ
โทรทัศน
(LISTEN TO
หรือภาพยนตร ANNOUNCEMENTS)
(LISTEN TO
TV, FILM)
- สามารถเขาใจ
สิง่ ทีฟ่ ง เกีย่ วกับ
ตัวเลขและเวลา
จากประกาศ
ที่ชัดเจน เชน
ในสถานีรถไฟ
- สามารถเขาใจ
สิง่ ทีฟ่ ง เกีย่ วกับ
การบอกเสนทาง
จากทีห่ นึง่ ไปอีก
ที่หนึ่ง โดยรถ
สาธารณะ หรือ
การเดินเทา
เมื่อผูบอกทาง
พูดชา ๆ และ
ชัดเจน
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ระดับ A1+

Reading

การอานโดยรวม การอานเพื่อหา การอานขอมูล
การอานคําสัง่
(OVERALL
ขอมูลเบื้องตน
และขอโตแยง คําชีแ้ จงขัน้ ตอน
READING)
(READ FOR
(READ INFO
(READ
ORIENTATION) & ARGUMENT) INSTRUCTIONS)
สามารถจับ
ประเด็นหลัก
อานสั้น ๆ และ ของเรื่องที่อาน
เชน แผนปาย
งาย ๆ โดย
จับใจความหลัก ปายโฆษณา
หรือแคตตาล็อก
จากคํา วลี
ที่คุนเคย
สามารถอาน

A1+ และเขาใจบท

สามารถเข า ใจ
ขอมูลสวนบุคคล
เชน ที่อยู อายุ
จากบทอานที่มี
ภาพ แผนภูมิ
หรือตาราง
ประกอบ

สามารถอาน
และปฏิบัติ
ตามปายบอก
เสนทางได เชน
การเดินทางจาก
ที่หนึ่งไปยังอีก
ที่หนึ่ง

การสนทนา
(CONVERSATION)

การอภิปราย
(DISCUSSION)

- สามารถสอบถาม

-

มีปฏิสัมพันธ
ตอขาวสารนั้น ๆ
- สามารถ ถาม ตอบ
คําถามงาย ๆ และ
โตตอบในเรื่องที่
คุน เคย เชน ครอบครัว
ความเปนอยู
ในชีวิตประจําวัน

-

สามารถเขาใจ
คําทักทาย และ
ขอความสั้น ๆ
งาย ๆ ที่อาน
เชน ขอความ
ในบัตรอวยพร
วันเกิด
บัตรเชิญรวม
งานสังสรรค
ขอความใน
โทรศัพท

Spoken
Interaction

ระดับ A1+

A1+ ทุกขสขุ ของบุคคลและ

การอาน
การอาน
วรรณกรรม เอกสารโตตอบ
(READ
(READ
LITERATURE) CORRESPONDENCE)

การแลกเปลีย่ นขอมูล การติดตอกิจธุระ
(INFORMATION (TRANSACTIONS)
EXCHANGE)
- สามารถบรรยาย
และถามเกีย่ วกับ
เสือ้ ผา เครือ่ งแตงกาย
หรือสิง่ ของอืน่ ๆ
ทีค่ นุ เคย
- สามารถระบุเวลา
โดยใชวลี บงชีเ้ วลา
เชน “next week,
last Friday,
in November,
three o’clock”

- สามารถถามและ
ตอบคําถามเกี่ยวกับ
สถานที่ เชน แหลง
ที่เก็บหนังสือ หรือ
สิง่ ของทีค่ นุ เคยอืน่ ๆ
- สามารถถามเสนทาง
โดยใชประโยคงาย ๆ
เชน “Where is the
bank?”
- สามารถพูดขอและ
ใหสิ่งของได

การสนทนาทาง
โทรศัพท
(TELEPHONING)
- สามารถเขาใจ
ขอความงาย ๆ ที่สง
ทางโทรศัพท เชน
“We’re arriving
tomorrow at half
past four.”
- สามารถใหขอมูล
พื้นฐานที่มีอยูในการ
โตตอบทางโทรศัพท
เชน ชื่อ ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท
จุดประสงคของ
การโทร

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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Spoken
Production

ระดับ A1+
การบรรยาย
(DESCRIPTION)

การโตแยง
(ARGUING A CASE)

การนําเสนอ
(PRESENTATIONS)

- สามารถแนะนําตนเอง เชน บอกชือ่

-

-

A1+ ที่อยู และอาชีพ

- สามารถบรรยายเกี่ยวกับ
ครอบครัวอยางงาย ๆ เชน บุคคล
ในครอบครัว อายุและอาชีพ
ของแตละบุคคล
- สามารถบรรยายเกี่ยวกับที่อยู
ของตนเอง
- สามารถบรรยายสิ่งที่ชอบ
และไมชอบ เชน กีฬา ดนตรี
โรงเรียน และสีตาง ๆ
- สามารถใชคํางาย ๆ เพื่อ
บรรยายขนาด รูปราง และสี
ของสิ่งตาง ๆ ได
- สามารถบรรยายสิ่งที่ตนเอง
บุคคลอื่น หรือสัตวชนิดตาง ๆ
สามารถทําไดและไมสามารถทําได

Written
Interaction

ระดับ A1+

การเขียนโดยรวม
(OVERALL WRITING)

การเขียนเชิงสรางสรรค
(CREATIVE)

สามารถเขียนประโยคงาย ๆ

-

A1+ เกี่ยวกับตนเอง เชน
อยูที่ไหน ทําอะไร

16 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่

การเขียนรายงานขอมูล
และขอโตแยง (REPORTS:
INFO & ARGUMENT)

การเขียนเอกสารโตตอบ
(CORRESPONDENCE)

สามารถตอบแบบสอบถาม สามารถเขียนโปสการด
ดวยขอมูลสวนตัว
(postcard) งาย ๆ
ดวยขอมูล เชน สถานทีอ่ ยู
อากาศ และความรูส กึ เกีย่ ว
กับวันหยุด
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ระดับ A1+

การปฏิสัมพันธ
(INTERACTION)

Strategies

การเทียบเคียง
(COMPENSATION)

การแกไขขอบกพรอง
(REPAIR)

- สามารถขอรองใหคสู นทนาพูดชาลง สามารถแสดงทาทางสื่อ

-

A1+ - สามารถขอรองใหคูสนทนาพูดซํ้า ความหมาย แทนคําที่ไมรู
ในสิ่งที่พูด

Language
Quality

ระดับ A1+

ขอบขายของ
คําศัพท
(RANGE)

ความแมนยํา การเชือ่ มโยงเรือ่ ง ความถูกตอง
(PRECISION)
และความคิด
(ACCURACY)
(LINKING TEXT
AND IDEAS)
รูจักวลีพื้นฐาน สามารถสื่อสาร สามารถเชือ่ มวลี สามารถใช
A1+ ที่ใชพูดเกี่ยวกับ แลกเปลีย่ นขอมูล ดวย “and”
โครงสราง
ประโยคงาย ๆ
ตนเอง และสือ่ สาร เฉพาะเกี่ยวกับ และ “but“
ในชีวิตประจําวัน ตัวเอง ครอบครัว หรือ “because”
และอาชีพ
ได
และ “then”

ความ
คลองแคลว
(FLUENCY)

ภาษาศาสตร
สังคม
(SOCIOLINGUISTIC)
สามารถพูดชา ๆ สามารถกลาว
คําทักทาย
ดวยวลีสั้น ๆ
หยุดพูดชั่วขณะ ขอสิ่งของ และ
และสามารถพูด กลาวลา
ตอดวยวลีสั้น ๆ
ที่แตกตางกัน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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กระทรวงศึกษาธิการไดกาํ หนดใหผสู าํ เร็จการศึกษาภาคบังคับ (ชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 3) ตองมีความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ เมือ่ เทียบกับกรอบ CEFR อยูใ นระดับ A2 โดยแบงเปนทักษะตาง ๆ ดังนี้
Listening, Reading, Spoken Interaction, Spoken Production, Written Interaction, Strategies และ
Language Quality รายละเอียดคําอธิบายในตารางขางลางนี้
คําอธิบายกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)
(EAQUALS BANK OF DESCRIPTORS - AS LEVELS)

ระดับ A2

Listening

การฟงโดยรวม การฟงคูสนทนา
(OVERALL
(LISTEN TO
LISTENING) INTERLOCUTOR

การฟงการ
การฟงในฐานะ
อภิปราย
ผูฟง / ผูชม
(LISTEN IN (LISTEN IN
DISCUSSION) AUDIENCE

การฟงจาก การฟงประกาศ
โทรทัศน
(LISTEN TO
หรือภาพยนตร ANNOUNCEMENTS)
(LISTEN TO
TV, FILM)

- สามารถเขาใจ
บทสนทนาที่ใช
ในชีวิตประจําวัน
คําถามงาย ๆ
เกีย่ วกับครอบครัว อยางงาย ๆ
ผูคน บาน งาน ที่คูสนทนา
และงานอดิเรก พูดชา ๆ
และชัดเจน
- สามารถเขาใจ
บทสนทนา
การใหความ
ชวยเหลือ

สามารถเขาใจ
บทสน ทนา
สั้น ๆ ที่ผูพูด
พูดอยางชา ๆ
และชัดเจน
เกี่ยวกับ
ครอบครัว
งานอดิเรก และ
ชี วิต ประจํ า วั น
ได

สามารถบอก
หัวเรื่อง และ
ใจความสําคัญของ
การรายงานขาว
ในประเด็นตาง ๆ
ทางโทรทัศนได

สามารถเขาใจ

A2 ขอมูล และ

18 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่

-

- สามารถ
เขาใจขอความ
สั้น ๆ งาย ๆ
และชัดเจนที่
ใชในสนามบิน
สถานีรถไฟ
เชน “The train
to London
leaves at
04.30 a.m.”
- สามารถเขาใจ
ใจความสําคัญ
ในประกาศตาง ๆ
ถาผูพ ดู พูดอยาง
ชัดเจน เชน
การรายงาน
สภาพอากาศ
เปนตน
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ระดับ A2

Reading

การอานโดยรวม การอานเพื่อหา
(OVERALL
ขอมูลเบื้องตน
READING)
(READ FOR
ORIENTATION)

การอานขอมูล
การอานคําสัง่
การอาน
การอาน
และขอโตแยง
คําชีแ้ จงขัน้ ตอน
วรรณกรรม เอกสารโตตอบ
(READ INFO &
(READ
(READ
(READ
ARGUMENT) INSTRUCTIONS) LITERATURE) CORRESPONDENCE)

สามารถหาขอมูล
ที่สําคัญใน
โฆษณา แผนพับ
และงาย ๆ
ที่ประกอบดวย ใบปลิว หนาเว็บ
คําศัพทที่คุนเคย (web page)
แคตตาล็อก
ตารางเวลา ฯลฯ

สามารถเขาใจ
ประเด็นหลัก
และรายงานสัน้ ๆ
ขาวสัน้ ๆ งาย ๆ
ถาผูอานมี
ความรูเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ
อยูบาง เชน
ขาวเกี่ยวกับ
กีฬา และบุคคล
ทีม่ ชี อ่ื เสียง

สามารถเขาใจ

A2 บทอานสั้น ๆ

สามารถเขาใจ
คําแนะนํา
และขั้นตอน
การใช เชน
วิธีใชโทรศัพท
วิธีกดเงินจากตู
ATM หรือวิธีซื้อ
เครื่องดื่มจากตู
อัตโนมัติ

การอภิปราย
(DISCUSSION)

- สามารถสอบถาม - สามารถรวม

A2 ความรูสึกของผูอื่น อภิปรายและ
ในสถานการณตา ง ๆ
เชน “Are you
hungry?” or
“Are you ok ?”
และบอกความรูสึก
ของตนเอง
- สามารถถามและ
ตอบคําถามงาย ๆ
เกีย่ วกับบาน ประเทศ
การทํางาน และ
เวลาวาง ความชอบ
และไมชอบ

สามารถเขาใจ
ขอความสั้น ๆ
งาย ๆ
จากเพื่อน ๆ
เชน อีเมล
การสนทนา
ทางเว็บ
โปสการด หรือ
จดหมายสั้น ๆ

Spoken
Interaction

ระดับ A2

การสนทนา
(CONVERSATION)

สามารถเขาใจ
ประเด็นสําคัญ
ที่อานเกี่ยวกับ
เรื่องในชีวิต
ประจําวัน
ที่งาย ๆ และ
สั้น ๆ ที่มีสื่อ
ประกอบ

วางแผนกับผูอื่น
เชน what to do,
where to go and
when to meet.

การแลกเปลีย่ นขอมูล การติดตอกิจธุระ
(INFORMATION (TRANSACTIONS)
EXCHANGE)

การสนทนาทาง
โทรศัพท
(TELEPHONING)

- สามารถสื่อสาร
ในสถานการณตา ง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
เชน Ordering
food and drink,
shopping or using
post ofﬁces and
banks.
- สามารถใชภาษา
ในการสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูล
พืน้ ฐานในการเดิน
ทาง รถประจําทาง
รถไฟแท็กซี่
และการซื้อตั๋ว

สามารถใชวลี
สํานวนตาง ๆ
ในการรับโทรศัพท
แลกเปลี่ยนขอมูล
งาย ๆ และสนทนา
ทางโทรศัพทสั้น ๆ
กับบุคคลที่ตนรูจัก
เชน การนัดหมาย
พบกับบุคคล

- สามารถถามและ
บอกทิศทางโดยใช
แผนที่ หรือแผนผัง

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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การสนทนา
(CONVERSATION)

การอภิปราย
(DISCUSSION)

การแลกเปลีย่ นขอมูล การติดตอกิจธุระ
(INFORMATION (TRANSACTIONS)
EXCHANGE)

การสนทนาทาง
โทรศัพท
(TELEPHONING)

- สามารถถามและ

A2 ตอบคําถามเกี่ยวกับ
เหตุการณที่
ผานมา เชน เวลา
และสถานที่ของ
งานเลี้ยง ผูคน
ในงานเลี้ยง และ
สิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น
- สามารถเชื้อเชิญ
และตอบรับ หรือ
ปฏิเสธการเชื้อเชิญ
อยางสุภาพ
- สามารถขอโทษ
และตอบรับการ
ขอโทษ

Spoken
Production

ระดับ A2

การบรรยาย
(DESCRIPTION)

การโตแยง
(ARGUING A CASE)

- สามารถบรรยายเกี่ยวกับตนเอง สามารถอธิบายเหตุผลวาชอบหรือ
ไมชอบสิ่งใด
- สามารถบรรยายเกีย่ วกับการศึกษา
ของตน งานทีท่ าํ ในปจจุบนั หรือในอดีต
- สามารถบรรยายงานอดิเรก
และความสนใจของตนเอง
- สามารถบรรยายเกี่ยวกับบาน
และสถานที่อยูของตนเอง
- สามารถบรรยายสิง่ ทีท่ าํ ในวันหยุด
สุดสัปดาหหรือในวันหยุดที่ผานมา
ของตนเอง
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับแผนการ
ในวันหยุดสุดสัปดาห หรือวันหยุด
ครั้งตอไปของตนเอง

A2 ครอบครัว และบุคคลอื่น
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การนําเสนอ
(PRESENTATIONS)
ถามีเวลาเตรียมตัว สามารถให
ขอมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับสิง่ ทีต่ นเองรูด ี
เชน ประเทศ ทีมกีฬา วงดนตรี
ฯลฯ
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Written
Interaction

ระดับ A2

การเขียนโดยรวม
(OVERALL WRITING)

การเขียนเชิงสรางสรรค
(CREATIVE)

การเขียนรายงานขอมูล
และขอโตแยง (REPORTS:
INFO & ARGUMENT)

สามารถเขียนเกีย่ วกับสิง่ ของ สามารถกรอก
แบบสอบถาม ใหขอมูล
เกีย่ วกับวุฒกิ ารศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว เปนอยางดีดวยการใช
ของตนเอง โรงเรียน
ภาษางาย ๆ เชน รายละเอียด งาน ความสนใจ และ
ทักษะตาง ๆ ของตนเอง
งานที่ทํา งานอดิเรก ฯลฯ ของเพื่อน สิ่งที่เกิดขึ้น
ในแตละวัน
สามารถเขียนเกี่ยวกับ

A2 ตัวเองโดยใชภาษางาย ๆ เชน และบุคคลที่ตนเองรูจัก

ระดับ A2

การปฏิสัมพันธ
(INTERACTION)

การเขียนเอกสารโตตอบ
(CORRESPONDENCE)
- สามารถเขียนขอความ
งาย ๆ เชน การเชิญหรือ
เปลี่ยนแปลงการเชิญ
หรือการนัดหมาย
- สามารถเขียนขอความสัน้ ๆ
ถึงเพื่อน เพื่อขอหรือให
ขาวสาร ขอมูลสวนตัว เชน
ขอความ หรือโปสการด

Strategies

การเทียบเคียง
(COMPENSATION)

- สามารถเริ่มตนการสนทนาได

เมื่อไมสามารถนึกคําศัพทออก

อะไร และสามารถถามคําถาม
งาย ๆ เพื่อขอความชัดเจนได

สามารถชี้ไปที่สินคาและ
ขอความชวยเหลือได

A2 - สามารถพูดไดวาตนเองไมเขาใจ ในขณะที่ซื้อของในรานคา

การแกไขขอบกพรอง
(REPAIR)
- สามารถตรวจสอบงานเขียน
เพือ่ หาขอผิดพลาด เชน ความสอดคลอง
ระหวางประธานและคํากริยา
ความสอดคลองของคําสรรพนาม และ
การใชคํานําหนานาม

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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Language
Quality

ระดับ A2

ขอบขายของ
คําศัพท
(RANGE)

A2

ความแมนยํา การเชือ่ มโยงเรือ่ ง
(PRECISION)
และความคิด
(LINKING TEXT
AND IDEAS)
มีคําศัพทมาก สามารถสื่อสาร สามารถ
เชื่อมโยง
สิ่งที่ตองการ
เพียงพอที่จะ
ความคิดโดย
จะบอก ดวย
สื่อสาร
ในสถานการณ การแลกเปลี่ยน ใชคําเชื่อม
ขอมูลที่งาย และ งาย ๆ เชน
ประจําวัน
“and”, “but”,
อยางงาย ๆ ได ตรงประเด็น
“because”
บางครั้งตองมี
การปรับเปลี่ยน
ขอความ
ใหเหมาะสม

ความถูกตอง
(ACCURACY)

ภาษาศาสตร
สังคม
(SOCIOLINGUISTIC)
สามารถทําให สามารถพูด
สามารถใชวลี
กับผูอื่นอยาง
ผูอื่นเขาใจ
งาย ๆ ที่ได
สุภาพในการ
เรียนรูสําหรับ โดยใชวลี
สนทนาสั้น ๆ
สั้น ๆ งาย ๆ
สถานการณ
เฉพาะ ไดอยาง แตบอยครั้ง
โดยใชคาํ ทักทาย
ที่ตองหยุด และ การกลาวลา
ถูกตอง
มีขอผิดพลาด พยายามใชคาํ อืน่ ในชีวติ ประจําวัน
บอยครั้งเล็ก ๆ หรือตองพูดซํ้า
ใหเขาใจมากขึ้น
นอย ๆ เชน
การใช tense ผิด
และการใช
คําลงทายผิด

ระดับ A2+

การฟงโดยรวม การฟงคูสนทนา
(OVERALL
(LISTEN TO
LISTENING) INTERLOCUTOR
สามารถเขาใจ
ในสิ่งที่ผูอื่น
พูดเพือ่ ตอบสนอง สนทนากับตนเอง
ความตองการทันที เกี่ยวกับ
ในกรณีที่ผูพูด เรื่องตาง ๆ
พูดอยางชา ๆ ในชีวิตประจําวัน
และชัดเจน
ตราบเทาทีส่ ามารถ
ขอความชวยเหลือ
ได
สามารถเขาใจ

A2+ สิ่งที่ผูพูด
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ความ
คลองแคลว
(FLUENCY)

Listening

การฟงการ
การฟงในฐานะ
อภิปราย
ผูฟง / ผูชม
(LISTEN IN (LISTEN IN
DISCUSSION) AUDIENCE

การฟงจาก
โทรทัศน
หรือภาพยนตร
(LISTEN TO
TV, FILM)
สามารถเขาใจ สามารถเขาใจ
สามารถ
แยกประเด็น เนื้อเรื่องสั้น ๆ ใจความสําคัญ
การอภิปราย งาย ๆ เมื่อผูพูด ของขาวทาง
พูดอยางชา ๆ โทรทัศนไดทัน
ตาง ๆ
ในกรณีที่
ที่พูดอยางชา ๆ และชัดเจน
ผูประกาศพูด
และชัดเจน
อยางชา และ
ชัดเจน เปนขาว
ที่คุนเคยและมี
ภาพประกอบ
ขาวเพื่อชวยใน
การเขาใจ

การฟงประกาศ
(LISTEN TO
ANNOUNCEMENTS)

สามารถเขาใจ
ใจความสําคัญ
ของขอความ
ประกาศ และ
คําแนะนําที่งาย
สั้น และชัดเจน
เชน airport
gate
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ระดับ A2+

Reading

การอานโดยรวม การอานเพื่อหา การอานขอมูล
การอานคําสัง่
การอาน
การอาน
(OVERALL
ขอมูลเบื้องตน
และขอโตแยง คํ า ชี้แ จงขั้น ตอน วรรณกรรม เอกสารโตตอบ
READING)
(READ FOR (READ INFO & (READINSTRUCTIONS)
(READ
(READ
ORIENTATION) ARGUMENT)
LITERATURE) CORRESPONDENCE)
สามารถเขาใจ

สามารถเขาใจ
เรื่องราวสั้น ๆ
งาย ๆ เปนเรื่อง หนังสืออางอิง
จากเรื่องสั้นใน ใชภาษางาย ๆ ในชีวิตประจําวัน
เชนการใชโทรศัพท ในประเด็นใกลตวั
ใกลตัวใชภาษา อื่น ๆ เพื่อคนหา หนังสือพิมพ
สาธารณะ การใช ที่เขียนดวย
สิ่งที่ตองการ
ที่พบบอย ๆ
/ นิตยสาร
เครือ่ งจําหนายตัว๋ ภาษางาย ๆ
ในชีวิตประจําวัน และเขาใจ
โดยเฉพาะ
ใจความสําคัญ
เมื่อมีรูปภาพ สาธารณะ ขอมูล
เกี่ยวกับความ
ของขอมูลนั้น ๆ ประกอบ
ปลอดภัย และ
เชน ราคา ขนาด
การบอกทิศทาง
สามารถใช

สามารถเขาใจ

สามารถเขาใจ

A2+ บทอานที่สั้น ๆ สมุดโทรศัพท และ ประเด็นสําคัญ คําแนะนําที่

Spoken
Interaction

ระดับ A2+
การสนทนา
(CONVERSATION)

สามารถเขาใจ
ขอความงาย ๆ
ในจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
และจดหมาย
จากเพื่อน หรือ
เพื่อนรวมงาน
เชน การนัดหมาย
เวลาไปรับ
ประทานอาหาร
กลางวัน /
อาหารเย็น
หรือขอรองให
มาทํางานแตเชา

การอภิปราย
(DISCUSSION)

การแลกเปลีย่ นขอมูล การติดตอกิจธุระ
(INFORMATION (TRANSACTIONS)
EXCHANGE)

- สามารถสนทนา

- สามารถพูดขอ

- สามารถบอก

คําถามงาย ๆ เกีย่ วกับ
หัวขอทีค่ นุ เคย (เชน
อากาศ งานอดิเรก
สัตวเลีย้ ง ดนตรี กีฬา)
- สามารถถามและ
ตอบคําถามงาย ๆ
เกี่ยวกับเหตุการณ
ในอดีต (เชน
เมื่อวานนี้
สัปดาหกอน
ปกอน)

แสดงความเห็นดวย
และไมเห็นดวย
แบบงาย ๆ
- สามารถหารือ
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ
ที่จะทํา สถานที่
ที่จะไป ฯลฯ

ทิศทาง และ
คําแนะนําทีง่ า ย ๆ
เชน อธิบายวิธกี าร
ไปยังสถานทีใ่ ด
สถานทีห่ นึง่

A2+ กับเพื่อน ถาม-ตอบ และใหความคิดเห็น และปฏิบตั ติ าม

- สามารถใชภาษา
ในชีวิตประจําวัน
ในสถานการณตา ง ๆ
เชน การจับจาย
ซือ้ ของ การรับประทาน
อาหารนอกบาน และ
การตรวจสอบเวลา
ในการเดินทาง
- สามารถพูดขอ
ขอมูลทัว่ ๆ ไปเกีย่ วกับ
การเดินทาง การซือ้ ตัว๋
และสามารถถายโอน
ขอมูลทีท่ ราบเกีย่ วกับ
สถานที่ เวลา ราคา
ฯลฯ

การสนทนาทาง
โทรศัพท
(TELEPHONING)
สามารถโทรศัพท
หาเพื่อน
เพื่อแลกเปลี่ยน
ขาวสาร พูดคุย
วางแผน และนัด
หมายพบปะกัน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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Spoken
Production

ระดับ A2+
การบรรยาย
(DESCRIPTION)

การโตแยง
(ARGUING A CASE)

- สามารถบรรยายถึงสถานที่ สามารถอธิบายและให

A2+ ที่ชอบ เชน เมือง ที่พัก เหตุผลอยางยอ ๆ

เกี่ยวกับ
ในชวงวันหยุด
การกระทําและแผนการ
- สามารถบอกสิ่งที่ทํา
เปนประจํา ทีบ่ า น ทีท่ าํ งาน โดยมีเวลาเตรียมตัว
และในเวลาวาง
- สามารถบรรยายแผนการ
การจัดการ และทางเลือก
- สามารถบรรยายกิจกรรม
เหตุการณ หรือประสบการณ
ของตนเองในอดีต
(เชน กิจกรรม
ที่ทําในวันสุดสัปดาห
ในวันหยุดตาง ๆ)
- สามารถบรรยาย
ประสบการณในการเรียน
หรือประสบการณใน
การทํางาน

- สามารถนําเสนอ
อยางยอ ๆ เกี่ยวกับ
ประเทศ ทีมกีฬา
วงดนตรี ฯลฯ

การสรุปความ
(SUMMARISING)
สามารถสรุป
ใจความสําคัญ
จากเรื่องที่อาน

Written
Interaction

ระดับ A2+

การเขียนโดยรวม
(OVERALL WRITING)

การนําเสนอ
(PRESENTATIONS)

การเขียนเชิงสรางสรรค
(CREATIVE)

สามารถเขียนเกีย่ วกับชีวติ สามารถเขียนบรรยาย
สั้น ๆ งาย ๆ เกี่ยวกับ
โดยใชประโยคงาย ๆ
กิจกรรม และประสบการณ
เชน ผูคน สถานที่ อาชีพ สวนตัวในอดีต เชน วันหยุด
โรงเรียน ครอบครัว
ที่ผานมา
งานอดิเรก ฯลฯ
- สามารถเขียนบรรยายสัน้ ๆ
เกีย่ วกับเหตุการณ

A2+ ประจําวันของตนเอง
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การเขียนรายงานขอมูล
และขอโตแยง (REPORTS:
INFO & ARGUMENT)

การเขียนเอกสารโตตอบ
(CORRESPONDENCE)

สามารถกรอกแบบสอบถาม
งาย ๆ
หรือแบบฟอรมรายงาน
ที่เปนมาตรฐาน
โดยใชประโยคสั้น ๆ

- สามารถเขียนขอความ
จดหมาย และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสสั้น ๆ
แจงขอตกลง หรือใหเหตุผล
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- สามารถเขียนจดหมาย
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส
สัน้ ๆ ถึงคนทีร่ จู กั เปนอยางดี
เพื่อเลาเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
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ระดับ A2+

การปฏิสัมพันธ
(INTERACTION)
- สามารถเริ่มตนการสนทนา

A2+ ดําเนินการสนทนา หรือ

จบการสนทนาสั้น ๆ แบบงาย ๆ
- สามารถขอใหคูสนทนาพูดซํ้าใน
สิ่งที่พูดมาแลว ดวยวิธีการงาย ๆ

Strategies

การเทียบเคียง
(COMPENSATION)

สามารถแกไขขอผิดพลาดในโครงสราง
สามารถใชคําที่งายขึ้น เมื่อไม
สามารถนึกถึงคําที่ตองการใชได ประโยคงาย ๆ ที่ไดเรียน ถามีเวลา
และขอใหผูอื่นชวย (บอกคําศัพท) และไดรบั ความชวยเหลือบางเล็กนอย

Language
Quality

ระดับ A2+

ขอบขายของ
คําศัพท
(RANGE)

การแกไขขอบกพรอง
(REPAIR)

ความแมนยํา การเชือ่ มโยงเรือ่ ง
(PRECISION)
และความคิด
(LINKING TEXT
AND IDEAS)
สามารถสื่อสาร สามารถใช
สามารถรู
A2+ คําศัพทเพียงพอ ประเด็นสําคัญ คําเชื่อมที่
ในสิ่งที่ตองการ สําคัญที่สุด
ที่จะใชใน
จะพูด แมวา
สถานการณ
เพือ่ เลาเรือ่ ง เชน
และเรื่องตาง ๆ บางครั้งตองใช “ﬁrst” “then”
ที่คุนเคยในชีวิต การอธิบายเพื่อ “after” และ
สื่อสารใหงายขึ้น “later”
ประจําวัน
แตอาจตอง
คนหาคําศัพท
ที่ตองการใช

ความถูกตอง
(ACCURACY)

ความ
คลองแคลว
(FLUENCY)

ภาษาศาสตร
สังคม
(SOCIOLINGUISTIC)
สามารถใช
สามารถรวมการ สามารถสื่อสาร
สนทนาที่ยาวขึ้น กับผูอ นื่ ในสังคม
โครงสราง
ประโยคงาย ๆ เกี่ยวกับ
อยางงาย ๆ แต
ไดอยางถูกตอง เรื่องที่คุนเคย
มีประสิทธิภาพ
ในสถานการณ แตบอยครั้งที่
โดยการใชสาํ นวน
ประจําวันทัว่ ๆ ไป ตองหยุดและ
ภาษาทั่ว ๆ ไป
คิดเพื่อสนทนา ที่งายที่สุด และ
ตอ หรือเริ่มใหม ใชเปนประจํา
ดวยวิธีที่แตก
ตางจากเดิม
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กระทรวงศึกษาธิการไดกาํ หนดใหผสู าํ เร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 6 / ปวช.)
ตองมีความรูค วามสามารถดานภาษาอังกฤษ เมือ่ เทียบกับกรอบ CEFR อยูใ นระดับ B1 โดยแบงเปนทักษะตาง ๆ
ดังนี้ Listening, Reading, Spoken Interaction, Spoken Production, Written Interaction, Strategies
และ Language Quality รายละเอียดคําอธิบายในตารางขางลางนี้
คําอธิบายกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)
(EAQUALS BANK OF DESCRIPTORS - AS LEVELS)

ระดับ B1

Listening

การฟงโดยรวม การฟงคูสนทนา
(OVERALL
(LISTEN TO
LISTENING) INTERLOCUTOR

การฟงการ
การฟงในฐานะ
อภิปราย
ผูฟง / ผูชม
(LISTEN IN (LISTEN IN
DISCUSSION) AUDIENCE

การฟงจาก การฟงประกาศ
โทรทัศน
(LISTEN TO
หรือภาพยนตร ANNOUNCEMENTS)
(LISTEN TO
TV, FILM)

สามารถเขาใจ

สามารถเขาใจ
ประเด็นหลัก
ของการอภิปราย
ในหัวขอที่
คุนเคยเกี่ยวกับ
สถานการณ
ในชีวติ ประจําวัน
เมือ่ ผูพ ดู พูดอยาง
ชัดเจน แตบาง
ครั้งจําเปน
ตองขอ
รายละเอียดตาง ๆ
เพิ่มเติม
เพื่อความเขาใจ

สามารถเขาใจ
ประเด็นหลัก
ในรายการ
โทรทัศน
ในหัวขอทีค่ นุ เคย
เมื่อรายการนั้น
ถายทอดอยาง
ชา ๆ และชัดเจน

B1 ประเด็นหลัก

คําพูดหรือถอย
คําทีเ่ ปนมาตรฐาน
เกีย่ วกับเรือ่ งราว
ในชีวิตประจําวัน
ที่คุนเคย อาจจะ
ขอฟงซํา้ เพือ่ ความ
ชัดเจน

สามารถเขาใจ
สิ่งที่คูสนทนาพูด
ในชีวิตประจําวัน
แตบางครั้งตอง
ขอใหคูสนทนา
ใหความกระจาง
ในรายละเอียด
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สามารถเขาใจ
ถอยคําในบท
สนทนาสัน้ ๆ
ที่มีความหมาย
ชัดเจนโดยตรง
ในหัวขอทีค่ นุ เคย

สามารถเขาใจ
ขอมูลทางเทคนิค
เฉพาะที่งาย ๆ
เชน การปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา
ในการใชอปุ กรณ
ชนิดตาง ๆ
ที่คุนเคย

English Language Institute Office of the Basic Education Commission Ministry of Education

ระดับ B1

Reading

การอานโดยรวม การอานเพื่อหา
(OVERALL
ขอมูลเบื้องตน
READING)
(READ FOR
ORIENTATION)
สามารถเขาใจ

B1 ประเด็นหลัก

ขอเท็จจริงตาง ๆ
ในเรือ่ งความสนใจ
สวนตัว หรือความ
สนใจในวิชาชีพได
อยางดีพอทีจ่ ะพูด
เกี่ยวกับ
เรื่องเหลานี้ได
ในภายหลัง

สามารถสืบคน
และเขาใจขอมูล
ที่ตองการ
ในแผนพับ ใบปลิว
และขอความสัน้ ๆ
อืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ นความ
สนใจ

การอ า นข อ มู ล การอานคําสัง่
การอาน
การอาน
และขอโตแยง
คําชีแ้ จงขัน้ ตอน
วรรณกรรม เอกสารโตตอบ
(READ INFO &
(READ
(READ
(READ
ARGUMENT) INSTRUCTIONS) LITERATURE) CORRESPONDENCE)
สามารถเขาใจ
ประเด็นหลัก
ในบทความสัน้ ๆ
จากหนังสือพิมพ
และนิตยสาร
เกี่ยวกับ
เหตุการณปจ จุบนั
และหัวขอที่
คุนเคย

สามารถปฏิบัติ
ตามขัน้ ตอนงาย ๆ
เชน ขั้นตอน
ในการเลนเกม
การใชอุปกรณ
ชนิดตาง ๆ
ที่คุนเคย หรือ
การทําอาหาร

การอภิปราย
(DISCUSSION)

- สามารถเริม่ สนทนา - สามารถเสนอ

การแลกเปลีย่ นขอมูล การติดตอกิจธุระ
(INFORMATION (TRANSACTIONS)
EXCHANGE)
- สามารถจัดการ
กับสิ่งที่ไมคาดคิด
ขอเท็จจริงทีเ่ ปน
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในชวง
ขอมูลไมซบั ซอน
วันหยุด เชน การพบ
- สามารถขอและ
ทันตแพทย หรือซอม
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา จักรยาน
อยางละเอียด
- สามารถสนทนา
นัดหมายดวยตนเอง
หรือทางโทรศัพท เชน
การจองตัว๋ เครือ่ งบิน
โรงแรม รถเชา
ภัตตาคาร
โรงภาพยนตร
- สามารถคนควา

B1 ดําเนินการสนทนา หรือขอความคิดเห็น และถายโอน
และจบการสนทนา
งาย ๆ ในหัวขอที่
คุนเคยหรือสนใจ
- สามารถแสดงออก
และโตตอบตอ
ความรูส กึ และทัศนคติ
เชน ความประหลาดใจ
ความสุข ความเศรา
ความสนใจ
และไมสนใจ

สามารถเขาใจ
จดหมายสวนตัว
เกี่ยวกับ
เหตุการณตา ง ๆ
ความรูสึก และ
ความตองการ
แลวสามารถเขียน
โตตอบได

Spoken
Interaction

ระดับ B1

การสนทนา
(CONVERSATION)

สามารถเขาใจ
นวนิยายที่ใช
ภาษางาย ๆ และ
สามารถติดตาม
เรื่องสั้น ในการ
ดํ า เนิ น เรื่ อ งที่ มี
โครงสรางชัดเจน
และมีการใช
พจนานุกรมบอย ๆ

สวนบุคคล ในการ
อภิปรายแบบไมเปน
ทางการกับเพื่อน
แสดงความเห็นดวย
และไมเห็นดวย
อยางสุภาพ
-สามารถชวยแกปญ หา
ไดตรงประเด็น และ
สามารถแลกเปลี่ยน
ความเห็นกับผูอ นื่ ได

การสนทนาทาง
โทรศัพท
(TELEPHONING)
สามารถสนทนา
อยางงาย ๆ
ทางโทรศัพทกับ
คนที่รูจัก
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Spoken
Production

ระดับ B1
การบรรยาย
(DESCRIPTION)
- สามารถบรรยาย

การโตแยง
(ARGUING A CASE)
สามารถอธิบายสั้น ๆ

B1 เรือ่ งทีค่ นุ เคยตามความสนใจ และใหเหตุผลประกอบ
ความคิดเห็น
อยางหลากหลาย
- สามารถเลารายละเอียด
เกี่ยวกับประสบการณ
ความรูสึกของตนเอง

การนําเสนอ
(PRESENTATIONS)

สามารถนําเสนอเรื่องราว สามารถสรุปใจความหลัก
สั้น ๆ ที่เตรียมมาลวงหนา และเชื่อมโยงเนื้อหา
ในหัวขอที่คุนเคย เชน My ในบทอานสัน้ ๆ
country และตอบคําถามได
อยางชัดเจน

Written
Interaction

ระดับ B1
การเขียนโดยรวม
(OVERALL WRITING)

การสรุปความ
(SUMMARISING)

การเขียนเชิงสรางสรรค
(CREATIVE)

การเขียนรายงานขอมูล
และขอโตแยง (REPORTS:
INFO & ARGUMENT)

สามารถเขียนขอความสัน้ ๆ สามารถเขียนขอความงาย ๆ สามารถเขียนรายงานสัน้ ๆ
ตามรูปแบบมาตรฐาน
หรือเหตุการณ เชน
ถายโอนขอเท็จจริงในชีวิต
การเดินทาง และการบรรยาย ประจําวันไปสูเรื่องราว
ในบริบทของตนเอง
ความรูสึก

B1 เขาใจงาย ในหัวขอทีค่ นุ เคย เกี่ยวกับประสบการณ

ระดับ B1

การปฏิสัมพันธ
(INTERACTION)

- สามารถเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส หรือขอความ
โตตอบกับเพือ่ น หรือผูร ว ม
งานเกี่ยวกับขาวสาร เพื่อ
ขอและใหขอ มูลอยางงาย ๆ
- สามารถเขียนจดหมายสัน้ ๆ
อยางเปนทางการเพื่อขอ
และใหขอมูลทั่วไป
อยางงาย ๆ

Strategies

การเทียบเคียง
(COMPENSATION)

- สามารถขอใหผอู นื่ ชีแ้ จงหรืออธิบาย สามารถเลือกใชคําศัพทอื่นที่มี

B1 ใหรายละเอียดในสิ่งที่เพิ่งกลาวถึง ความหมายคลายคลึงกัน เมื่อไม

- สามารถทบทวนคําพูด ในสิ่งที่ สามารถนึกคิดคําศัพทได รวมทั้ง
ผูพ ดู ไดกลาวไว เพือ่ เปนการยืนยันวา ขอใหคูสนทนาชวยแกไขในสิ่งที่
ผูพ ดู และผูฟ ง มีความเขาใจทีต่ รงกัน พูดไมถูก
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การเขียนเอกสารโตตอบ
(CORRESPONDENCE)

การแกไขขอบกพรอง
(REPAIR)
- สามารถขอคํายืนยันวาโครงสราง
ประโยคที่ใชถูกตอง และหากมี
ขอผิดพลาดพืน้ ฐานบางอยางก็สามารถ
แกไขได ถามีเวลา
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Language
Quality

ระดับ B1

ขอบขายของ
คําศัพท
(RANGE)

B1

ความ
ความแมนยํา การเชือ่ มโยงเรือ่ ง ความถูกตอง
และความคิด
(ACCURACY)
คลองแคลว
(PRECISION)
(LINKING TEXT
(FLUENCY)
AND IDEAS)
สามารถรูค าํ ศัพท เมื่ออธิบาย
สามารถเชือ่ มโยง สามารถปฏิบตั ติ น สามารถดําเนิน
เพียงพอ
บางสิ่งบางอยาง กลุมของวลี
ไดเหมาะสมกับ การสนทนาได
อยางตอเนื่อง
ในการพูดคุย
ใหเปนประเด็น กาลเทศะ
สามารถทําให
แตบางครั้งตอง
เกีย่ วกับครอบครัว บุคคลอื่นเขาใจ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยง
หยุดคิดและ
ในประเด็น
งานอดิเรก
ตามลําดับ
แกไขสิง่ ที่กําลัง
ที่สําคัญที่สุด
ความสนใจ
สนทนา
ที่ผูพูดตองการ
การทํางาน
จะสื่อความ
การเดินทาง
ขาวสาร
และเหตุการณ
ปจจุบัน

ระดับ B1+
การฟงโดยรวม การฟงคูสนทนา
(OVERALL
(LISTEN TO
LISTENING) INTERLOCUTOR

ภาษาศาสตร
สังคม
(SOCIOLINGUISTIC)
สามารถใช
สํานวนงาย ๆ
ในชีวติ ประจําวัน
ได อ ย า งสุ ภ าพ
และเหมาะสม
กับกาลเทศะ

Listening
การฟงการ
การฟงในฐานะ
อภิปราย
ผูฟง / ผูชม
(LISTEN IN (LISTEN IN
DISCUSSION) AUDIENCE

การฟงจาก
โทรทัศน
หรือภาพยนตร
(LISTEN TO
TV, FILM)
สามารถเขาใจ สามารถเขาใจ
สามารถเขาใจ สามารถเขาใจ
สามารถ
B1+ ขอมูลที่ตรงไป บทสนทนา
แยกประเด็น คําบรรยายหรือ รายการโทรทัศน
ตรงมาเกี่ยวกับ ในชีวิตประจําวัน การอภิปราย พูดคุยในสาขาวิชา ในรายการที่
ชีวิตประจําวัน ในสําเนียงทีค่ นุ เคย ตาง ๆ
สนใจ เมื่อผูพูด
ของตัวเอง
การศึกษาหรือ
ที่พูดอยางชา ๆ ในเรื่องที่คุนเคย พูดอยางชัดเจน
ที่เกี่ยวของกับ
และชัดเจน
และมีการนําเสนอ
สิ่งที่คุนเคย
โครงสราง
โดยสามารถระบุ
อยางชัดเจน
ขอความทั่วไป
และรายละเอียด
ที่เฉพาะเจาะจง
เมือ่ ผูพ ดู พูดอยาง
ชัดเจน ในสําเนียง
ที่คุนเคย

การฟงประกาศ
(LISTEN TO
ANNOUNCEMENTS)

สามารถเขาใจ
ขอมูลในประกาศ
และขอความอืน่ ๆ
ทีเ่ ปนขอเท็จจริง
ที่บันทึกไว
เมือ่ ผูพ ดู พูดดวย
ภาษาทีม่ าตรฐาน
และชัดเจน
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ระดับ B1+

Reading

การอานโดยรวม การอานเพื่อหา การอานขอมูล
การอานคําสัง่
(OVERALL
ขอมูลเบื้องตน
และขอโตแยง คําชีแ้ จงขัน้ ตอน
READING)
(READ FOR (READ INFO &
(READ
ORIENTATION) ARGUMENT) INSTRUCTIONS)
สามารถเขาใจ

สามารถอานเร็ว ๆ
แลวระบุขอมูล
ในขอความ
ขอความ
หรือหัวขอทีต่ รงกับ ขอเท็จจริง
ความสนใจสวนตัว ที่เปนประโยชน
จากนิตยสาร
หรือวิชาชีพ
แผนพับ
หรือเว็บไซต

B1+ ประเด็นหลัก

สามารถสรุป
ประเด็นสําคัญ
จากบทอานที่
เปนการโตแยง
หรือขัดแยงกัน

สามารถอาน
นวนิยายงาย ๆ
รวมทัง้ เรือ่ งราวทีม่ ี
โครงสรางทีช่ ดั เจน
โดยมีการใช
พจนานุกรมบาง

สามารถเขาใจ
ประเด็นสําคัญ
ในจดหมาย
ทางการสั้น ๆ
เกี่ยวกับ
ความสนใจ
สวนตัวและ
วิชาชีพ ทีเ่ ขียนไว
อยางชัดเจน โดย
ใชพจนานุกรมได

Spoken
Interaction

ระดับ B1+

การสนทนา
(CONVERSATION)

สามารถเขาใจ
คําแนะนําทีช่ ดั เจน
เชน วิธกี ารเลนเกม
การใชยา หรือการ
ติดตั้งซอฟตแวร
และคอมพิวเตอร

การอาน
การอาน
วรรณกรรม เอกสารโตตอบ
(READ
(READ
LITERATURE) CORRESPONDENCE)

การอภิปราย
(DISCUSSION)

- สามารถเริม่ สนทนา - สามารถแสดง
ความคิดเห็นตอหัวขอ
หรือความสนใจ
ทีเ่ ปนนามธรรม เชน
สวนตัว และชวย
ภาพยนตร ดนตรี
ใหการสนทนาดําเนิน บรรยายความรูสึกที่
ตอไป โดยแสดงออก มีตอหัวขอเหลานั้น
และโตตอบตอ
และถามความคิดเห็น
คําแนะนํา
ของผูอื่น
ความคิดเห็น
- สามารถเปรียบเทียบ
ทัศนคติ อารมณ
ความเหมือนและความ
ความรูสึก เปนตน แตกตางของทางเลือก
ในการอภิปรายในสิง่
ทีท่ าํ และสถานทีท่ ไี่ ป
เปนตน

B1+ ในหัวขอที่คุนเคย
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การแลกเปลีย่ นขอมูล การติดตอกิจธุระ
(INFORMATION (TRANSACTIONS)
EXCHANGE)

การสนทนาทาง
โทรศัพท
(TELEPHONING)

- สามารถใหคาํ แนะนํา - สามารถรองทุกข
ในการทําสิง่ ใดสิง่ หนึง่ จากปญหาทีเ่ กิดจาก
เชน การทําอาหาร รานคาหรือโรงแรม
การซือ้ ตัว๋ จากเครือ่ ง
ขายตั๋ว หรือการใช
ซอฟตแวร
- สามารถใหเหตุผล
ตอปญหาทีเ่ กิดขึน้

- สามารถสนทนา
ใหนานขึ้นกับผูคน
ทีร่ จู กั เปนการสวนตัว
- สามารถสนทนา
ทางโทรศัพท
ในเรือ่ งราวเกีย่ วกับชีวติ
ประจําวัน เชน สัง่ หรือ
ยกเลิกคําสัง่ การจอง
การนัดหมาย รวมทั้ง
การขอยกเลิกการจอง
และการนัดหมาย

English Language Institute Office of the Basic Education Commission Ministry of Education

Spoken
Production

ระดับ B1+

การบรรยาย
(DESCRIPTION)

การโตแยง
(ARGUING A CASE)

การนําเสนอ
(PRESENTATIONS)

- สามารถบรรยายเหตุการณ สามารถพัฒนาการโตแยง สามารถนําเสนอผลงาน
อยางมีเหตุผล
ที่เตรียมมาลวงหนา
และตอบคําถามได
หรืออุบตั เิ หตุ ไดอยางชัดเจน
ตรงประเด็น
- สามารถแสดงความรูสึก
เกี่ยวกับประสบการณ
ของตนเองและอธิบายวา
ทําไมรูสึกเชนนั้น

B1+ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

สามารถสรุปขอมูล
เรื่องใกลตัวที่ไมใชกิจวัตร
ประจําวันจากแหลงขอมูล
ทีห่ ลากหลายและนําเสนอ
ตอคนอื่นได

Written
Interaction

ระดับ B1+

การเขียนโดยรวม
(OVERALL WRITING)

การสรุปความ
(SUMMARISING)

การเขียนเชิงสรางสรรค
(CREATIVE)

สามารถเขียนเกีย่ วกับหัวขอ สามารถเขียนบรรยาย

การเขียนรายงานขอมูล
และขอโตแยง (REPORTS:
INFO & ARGUMENT)

สามารถเขียนรายงาน
เกี่ยวกับหัวขอที่คุนเคย
ดีเพียงพอทีจ่ ะใหผอู นื่ ติดตาม ประสบการณ ความใฝฝน การเปรียบเทียบและ
เรื่องราว
หรือเหตุการณทจี่ นิ ตนาการ แสดงความคิดเห็น
ที่แตกตางกัน
รวมทั้งความรูสึก

B1+ ทีค่ นุ เคยไดหลากหลาย และ รายละเอียดเกี่ยวกับ

การเขียนเอกสารโตตอบ
(CORRESPONDENCE)
- สามารถเขียนจดหมาย
และบรรยายประสบการณ
และความรูส กึ ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสได
- สามารถเขียนจดหมาย
ที่เปนรูปแบบมาตรฐาน
เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ
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ระดับ B1+

การปฏิสัมพันธ
(INTERACTION)

Strategies

การเทียบเคียง
(COMPENSATION)

การแกไขขอบกพรอง
(REPAIR)

- สามารถรวมวางแผน อภิปราย

- สามารถเลือกใชคาํ ศัพทหรือประโยค - สามารถพูดซําในรูปแบบการพูด
ที่หลากหลายหากพบวาผูฟงไมเขาใจ
คําศัพทเฉพาะเจาะจงได
โครงสรางประโยคที่ถูกตอง
- สามารถแกไขขอบกพรองที่เกิดจาก
- สามารถอธิบายความหมายของ การพูดไดเอง เมื่อมีผูฟงแจงวามี
และเหมาะสม
- สามารถสรุปประเด็นสําคัญในการ คําศัพทดว ยคําอืน่ ๆ เมือ่ ไมสามารถ ขอผิดพลาดเกิดขึ้นจากการพูด
รวมวางแผนหรืออภิปรายเพื่อให ใชคาํ ในความหมายนัน้ ได เชน a big
การวางแผนหรือการอภิปราย
car for transport things = truck
ดําเนินตอไป

B1+ ในประเด็นที่คุนเคย โดยการใช มาบรรยายสิ่งที่ไมสามารถนึกคิด

Language
Quality

ระดับ B1+

ขอบขายของ
คําศัพท
(RANGE)
มีวงขอบเขต

B1+ ของคําศัพท

เพียงพอที่
จะอธิบาย
สถานการณ
ที่ไมคาดคิด
และไมสามารถ
คาดการณได
ลวงหนา
แสดงความคิดเห็น
ในเชิงรูปธรรมหรือ
วัฒนธรรม
ตลอดจนเรือ่ งราว
ในชีวิตประจําวัน
เชน ดนตรี
ภาพยนตร

ความแมนยํา การเชือ่ มโยงเรือ่ ง
(PRECISION)
และความคิด
(LINKING TEXT
AND IDEAS)
สามารถอธิบาย สามารถใช
ประเด็นสําคัญ คําเชื่อม
ที่เกี่ยวของกับ
เพื่อเชื่อมทั้ง
ความคิด
ระหวาง
ขอปญหา
ประโยคและ
ขอโตแยง
ยอหนาได
อยางชัดเจน
บางครั้งอาจพบ
และสมเหตุสมผล ความบกพรอง
บาง
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ความถูกตอง
(ACCURACY)

ความ
คลองแคลว
(FLUENCY)

สามารถสือ่ สารได
อยางถูกตอง
และสมเหตุผล
ในบริบททีค่ นุ เคย
แมวา จะมี
ผลกระทบหรือ
อุปสรรคจาก
ภาษาแมบา ง
ก็ตาม

สามารถนําเสนอ
ไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
โดยไมตองไดรับ
ความช ว ยเหลื อ
แมบางครั้งอาจมี
การชะงักบาง
เพื่อการวางแผน
และแกไขในสิ่งที่
กําลังพูด

ภาษาศาสตร
สังคม
(SOCIOLINGUISTIC)
ใชภาษาที่ไม
ซับซอนในการ
มีปฏิสมั พันธกบั
ผูอื่นใน
สถานการณตา ง ๆ
ไดเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
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ความสอดคลองระหวาง CEFR กับหลักสูตรแกนกลางฯ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ในดานคุณภาพผูเรียนภายใตสาระและมาตรฐานการเรียนรู
โดยยึดแนวการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร (CLT)
ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการไดกาํ หนดนโยบายการปฏิรปู การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ใหใชกรอบ CEFR เปนกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของประเทศไทย ทัง้ การกําหนดเปาหมายการเรียนรู การออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผล ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการสอน ครูควรวิเคราะหความสอดคลองระหวางคุณภาพ
ผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับกรอบ
CEFR ดังตัวอยาง
ตารางการวิเคราะหความสอดคลองระหวางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
กลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศกับกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 6
สาระ และมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
(CEFR)

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.2
มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร แสดงความรูส กึ และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ต 1.2 ป.6/1
พูด/เขียนโตตอบการสื่อสารระหวางบุคคล
สาระการเรียนรูแกนกลาง
บทสนทนาทีใ่ ชในการทักทาย กลาวลา ขอโทษ ขอบคุณ
ชมเชย พูดแทรกอยางสุภาพ

A1
• Spoken Interaction
การสนทนา (Conversation)
- สามารถทักทายและกลาวลางาย ๆ ได
- สามารถถามทุกข-สุขได
- สามารถโตตอบเพือ่ ถามและตอบคําถามงาย ๆ และสามารถ
ขอพูดซํ้า แกไขคําพูด และขอความชวยเหลือได
- สามารถถามและตอบคําถามสวนตัวงาย ๆ เชน
What’s your name?
How old are you?
ถาคูสนทนาพูดชา ๆ และเอื้อตอการเขาใจ
• Strategies
การปฏิสัมพันธ (Interaction)
- สามารถพูดติดตอกับผูอื่นดวยคํา วลี
หรือภาษาทาทางงาย ๆ
- สามารถบอกไดวาไมเขาใจ
- สามารถขอใหคูสนทนาพูดซํ้า
• Language Quality
ภาษาศาสตรสังคม (Socio-linguistic)
สามารถใชคําสุภาพในการแนะนําตนเอง คําทักทาย
คําอําลา เชน please, thank you, sorry ได
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(ตัวอยาง)
ตารางการวิเคราะหความสอดคลองระหวางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
กลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศกับกรอบ CEFR
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 3
สาระ และมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
(CEFR)

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.2
มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร แสดงความรูส กึ และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ต 1.2 ม.3/1
สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกีย่ วกับตนเอง เรือ่ งตาง ๆ
ใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคม
และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การทักทาย
การลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ
การชักชวน การแลกเปลีย่ นขอมูลเกีย่ วกับตนเอง เรือ่ งใกลตวั
สถานการณตา ง ๆ ในชีวติ ประจําวัน การสนทนา เขียนขอมูล
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่อง
ที่อยูในความสนใจในชีวิตประจําวัน

A2
• Spoken Interaction
การสนทนา (Conversation)
- สามารถสอบถามความรูสึกของผูอื่นในสถานการณตาง ๆ
เชน “Are you hungry?” or “Are you ok ?”
และบอกความรูสึกของตนเอง
- สามารถถามและตอบคําถามงาย ๆ เกีย่ วกับบาน ประเทศ
การทํางาน และเวลาวาง ความชอบและไมชอบ
- สามารถถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเหตุการณที่ผานมา
เชน เวลาและสถานที่ของงานเลี้ยง ผูคนในงานเลี้ยง และ
สิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น
- สามารถเชื้อเชิญและตอบรับ หรือปฏิเสธการเชื้อเชิญ
อยางสุภาพ
- สามารถขอโทษ และตอบรับการขอโทษ
การติดตอกิจธุระ (Transaction)
- สามารถสือ่ สารในสถานการณตา ง ๆ ในชีวติ ประจําวัน เชน
Ordering food and drink, shopping or using post
ofﬁces and banks.
• Strategies
การปฏิสัมพันธ (Interaction)
- สามารถเริ่มตนการสนทนาได
- สามารถพูดไดวาตนเองไมเขาใจอะไร และสามารถถาม
คําถามงาย ๆ เพื่อขอความชัดเจนได
การเทียบเคียง (Compensation)
เมื่อไมสามารถนึกคําศัพทออกในขณะที่ซื้อของในรานคา
สามารถชี้ไปที่สินคาและขอความชวยเหลือได
• Language Quality
ขอบขายของคําศัพท (Range)
มีคําศัพทมากเพียงพอที่จะสื่อสารในสถานการณประจําวัน
อยางงาย ๆ ได
ความแมนยํา (Precision)
สามารถสื่อสารสิ่งที่ตองการจะบอกดวยการแลกเปลี่ยน
ขอมูลที่งายและตรงประเด็น บางครั้งตองมีการปรับเปลี่ยน
ขอความใหเหมาะสม
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สาระ และมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
(CEFR)

จากตารางแสดงใหเห็นวา CEFR จะชวยใหครูผสู อนมองเห็นแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับระดับความสามารถของผูเ รียน
ที่กําหนดไวในแตละระดับ เพราะคําอธิบายตามกรอบของ CEFR มีการระบุ
พฤติกรรมที่บงบอกความสามารถในทักษะทางภาษาแตละทักษะของผูเรียน
มีการกําหนด Strategies ซึง่ นักเรียนจําเปนตองใชเพือ่ การสือ่ สารและเพือ่ ความ
อยูรอด เมื่อเกิดปญหาในการสื่อสารนักเรียนมีวิธีแกปญหาโดยใชคําศัพทอ่นื
ทีใ่ กลเคียง หรือการแสดงทาทางเพือ่ ชวยใหการสือ่ สารดําเนินตอไป นอกจากนี้
ยังมี Language Quality เพือ่ กําหนดขอบขายคําศัพท ความแมนยํา การเชือ่ มโยง
เรื่องกับความคิด ความถูกตอง ความคลองแคลว และภาษาที่เหมาะสม
ในสังคม ทักษะเหลานีเ้ ปนทักษะทีจ่ าํ เปนตอความอยูร อดของการใชชวี ติ ในสังคมทีใ่ ช
ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร จะเห็นไดวา กรอบมาตรฐาน CEFR ใหความชัดเจน
ในการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร โดยทีค่ ณ
ุ ภาพของผูเ รียนยังคงเปนไป
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551

CEFR

การเชือ่ มโยงเรือ่ งและความคิด (Linking text and ideal)
สามารถเชื่อมโยงความคิดโดยใชคําเชื่อมงาย ๆ เชน “and”,
“but”, “because”
ความถูกตอง (Accuracy)
สามารถใชวลีงาย ๆ ที่ไดเรียนรูสําหรับสถานการณเฉพาะ
ไดอยางถูกตอง มีขอผิดพลาดบอยครั้งเล็ก ๆ นอย ๆ เชน
การใช tense ผิด และการใชคําลงทายผิด
ความคลองแคลว (Fluency)
สามารถทําใหผูอื่นเขาใจ โดยใชวลีสั้น ๆ งาย ๆ แตบอยครั้ง
ทีต่ อ งหยุด และพยายามใชคาํ อืน่ หรือตองพูดซํา้ ใหเขาใจมากขึน้
ภาษาศาสตรสังคม (Socio-linguistic)
สามารถพูดกับผูอื่นอยางสุภาพในการสนทนาสั้น ๆ โดยใช
คําทักทาย การกลาวลา ในชีวิตประจําวัน
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บทที่ 3
การสอนภาษาอังกฤษเพ�่อการสื่อสาร

บทที่ 3

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่

English Language Institute Office of the Basic Education Commission Ministry of Education

บทที่ 3

การสอนภาษาอังกฤษเพ�่อการสื่อสาร
ในปจจุบนั ประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลเพือ่ เปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศใหเจริญรุดหนา กาวทันตอกระแสความเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิง่ การเขาสูเ สรี
ประชาคมอาเซียน ทีก่ าํ หนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลทีใ่ ชในการสือ่ สารระหวางกลุม ประเทศอาเซียน
นัน่ หมายถึงผูท ส่ี ามารถสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษยอมไดเปรียบในทุกทาง ภาษาอังกฤษจึงเขามามีความสําคัญ
ตอการดํารงชีวติ ประจําวันของคนไทยมากขึน้ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดกาํ หนดนโยบายการปฏิรปู
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใหผเู รียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือใน
การเขาถึงองคความรูแ ละกาวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพือ่ นําไปสูก ารเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศไทยตอไป ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ ชวยใหผเู รียนสามารถใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารไดจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะครูผสู อนตองจัดการเรียนการสอนใหผเู รียนไดฝกทักษะ
การใชภาษาใหมากทีส่ ดุ เพือ่ ใหสามารถใชภาษาเปนเครือ่ งมือในการติดตอสือ่ สารกับผูอ น่ื ไดตามความตองการ
ในสถานการณตา ง ๆ ทัง้ ในชัน้ เรียนและชีวติ ประจําวัน และแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะชวยใหผเู รียนไดใชภาษาเพือ่ การสือ่ สาร
ในชีวติ ประจําวันไดจริงนัน้ คือ การสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร (Communicative Language Teaching : CLT)

ความหมายของการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร
(Communicative Language Teaching : CLT)
การสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร (Communicative Language Teaching : CLT) เปนแนวคิดในการ
สอนภาษาทีม่ งุ เนนความสําคัญของตัวผูเ รียน ใหผเู รียนไดใชภาษาอังกฤษเพือ่ ใชในการสือ่ สารในชีวติ ประจําวัน
ไดจริง มีการจัดลําดับการเรียนรูเ ปนขัน้ ตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเ รียน ซึง่ เชือ่ มระหวางความรู
ทางภาษา ทักษะทางภาษา และความสามารถในการสือ่ สาร เพือ่ ใหผเู รียนสามารถนําความรูด า นภาษาไปใช
ในการสือ่ สาร ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการสอน ครูผสู อนตองคํานึงถึงการใหผเู รียนไดสอ่ื สารในชีวติ จริง
กิจกรรมและภาระงานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการสือ่ สารจริง สือ่ ทีใ่ ชกเ็ ปนสือ่ จริง แตกไ็ มไดละเลยความรูด า น
ไวยากรณ เมือ่ เกิดความผิดพลาดทางดานไวยากรณเพียงเล็กนอย แตยงั สามารถสือ่ สารได ครูผสู อนไมควร
ขัดจังหวะโดยการแกไขใหถกู ตองทันที ควรแกไขเมือ่ ความผิดพลาดนัน้ ทําใหเกิดความไมเขาใจหรือสือ่ สาร
ไมประสบความสําเร็จเทานัน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ทําใหผเู รียนมีเจตคติทด่ี ตี อ การใชภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร (Davies
& Pearse, 2000 ; Brown, 2001 ; Richard, 2006)
คเนล และสเวน (Canale and Swain, 1980) ไดแยกองคประกอบของความสามารถในการสือ่ สารไว
4 องคประกอบ ดังนี้
1. ความสามารถทางดานไวยากรณหรือโครงสราง (Linguistic competence and Grammatical
competence) หมายถึงความรูด า นภาษา ไดแก ความรูเ กีย่ วกับคําศัพท โครงสรางของคํา ประโยค ตลอดจน
การสะกดและการออกเสียง
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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2. ความสามารถดานสังคม (Sociolinguistic competence) หมายถึงการใชคาํ และโครงสราง
ประโยคไดเหมาะสมตามบริบทของสังคม เชน การขอโทษ การขอบคุณ การถามทิศทางและขอมูลตางๆ
และการใชประโยคคําสัง่ เปนตน
3. ความสามารถในการใชโครงสรางภาษาเพือ่ สือ่ ความหมายดานการพูด และเขียน (Discourse
competence) หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมระหวางโครงสรางภาษา (Grammatical form) กับ
ความหมาย (Meaning) ในการพูดและเขียนตามรูปแบบ และสถานการณทแ่ี ตกตางกัน
4. ความสามารถในการใชกลวิธใี นการสือ่ ความหมาย (Strategic competence) หมายถึงการใช
เทคนิคเพือ่ ใหการติดตอสือ่ สารประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะการสือ่ สารดานการพูด เชน การใชภาษาทาทาง
(body language) การขยายความโดยใชคาํ ศัพทอน่ื แทนคําทีผ่ พู ดู นึกไมออก เปนตน
จากแนวคิดขางตน การสอนภาษาตามแนวทางการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารนัน้ เนนการใชภาษา
ของผูเรียนมากกวาเนนโครงสรางทางไวยากรณ แตก็ไมไดละเลยโครงสรางทางไวยากรณ เพียงแตเนน
การนําหลักไวยากรณเหลานีไ้ ปใชเพือ่ การสือ่ ความหมายหรือการสือ่ สาร จึงเปนการใหความสําคัญกับความ
คลองแคลวในการใชภาษา (ﬂuency) และความถูกตอง (accuracy) ดวย ดังนัน้ การเรียนการสอนแนวนีจ้ ะ
ตองเนนการทํากิจกรรมเพือ่ การฝกฝนการใชภาษาใหใกลเคียงสถานการณจริงมากทีส่ ดุ (Littlewood, 1991
และ Larsen-Freeman, 2002)

หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร
การจัดการเรียนรูต ามแนวการสอนเพือ่ การสือ่ สารมีหลักสําคัญดังนี้
1. ผูเ รียนไดรบั การฝกฝน รูปแบบภาษาทีเ่ รียนจะใชไดในสถานการณทม่ี คี วามหมาย ครูตอ งบอก
ใหผเู รียนทราบถึงจุดมุง หมายของการเรียน การฝกการใชภาษาเพือ่ ใหการเรียนภาษาเปนสิง่ ทีม่ คี วามหมาย
ตอผูเ รียน ใหผเู รียนรูส กึ วา เมือ่ เรียนแลวสามารถทําบางสิง่ บางอยางไดเพิม่ ขึน้ สามารถสือ่ สารไดตามทีต่ น
ตองการ
2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ (Integrated Skills) คือใชทกั ษะทาง
ภาษาทัง้ 4 ประกอบดวยกริยาทาทาง ทีค่ วรจะไดทาํ พฤติกรรมเชนเดียวกับในชีวติ จริง
3. ฝกสมรรถภาพดานการสือ่ สาร (Communicative Competence) คือผูเ รียนทํากิจกรรม ใชภาษา
มีลกั ษณะเหมือนในชีวติ ประจําวันใหมากทีส่ ดุ เพือ่ ใหผเู รียนนําไปใชไดจริง กิจกรรมการหาขอมูลทีข่ าดหายไป
(Information Gap) ผูเ รียนทํากิจกรรมนีจ้ ะไมทราบขอมูลของอีกฝายหนึง่ จําเปนตองสือ่ สารกันจึงจะทราบ
ขอมูล สามารถเลือกใชขอ ความทีเ่ หมาะสมกับบทบาท สถานการณ สํานวนภาษาในรูปแบบตาง ๆ (function)
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผเู รียนไดใชความรู รวมทัง้ ประสบการณทไ่ี ดรบั สามารถแสดง
ความเห็น หรือระดมสมอง (Brainstorming Activity) ฝกการทํางานกลุม แสดงบทบาทสมมุติ (Role Play)
เกมจําลองสถานการณ (Simulation) การแกปญ
 หา (Problem Solving) ฯลฯ
5. ฝกผูเ รียนใหใชภาษาในกรอบของความรูท างดานหลักภาษา (Grammatical Competence) ความรู
เกีย่ วกับกฎเกณฑของภาษา สือ่ สารไดคลอง (Fluency) เนนการใชภาษาตามสถานการณ (Function)
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเ รียน
38 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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7. สงเสริมใหผเู รียนเปนตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบ และสนับสนุนใหศกึ ษาหาความรูน อกชัน้ เรียน
8. ผูส อนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ นองความสนใจของผูเ รียน
9. ใหโอกาสผูเ รียนพูดแสดงความคิดเห็นตามทีต่ อ งการ
10. ตองชวยชี้แนะ นําทางผูเรียน ใหคําแนะนํา ในระหวางการดําเนินกิจกรรม พรอมกับตรวจ
ความกาวหนาทางการเรียนของผูเ รียน
Jack C. Richards (2006) ไดใหขอสรุป 10 ประการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร (Ten core assumptions of current communicative language teaching) ไวดงั นี้
1. Interaction : การเรียนรูภ าษาทีส่ องจะเกิดขึน้ ไดงา ยถาผูเ รียนไดปฏิสมั พันธหรือสือ่ สารในภาษานัน้
อยางมีความหมาย
2. Effective Tasks : กิจกรรมภาษาหรือแบบฝกหัดทีม่ คี ณ
ุ ภาพในชัน้ เรียนจะทําใหผเู รียนมีโอกาส
ทีจ่ ะสือ่ ความหมายในภาษา เพิม่ พูนแหลงการเรียนรูภ าษา สังเกตการใชภาษา และมีสว นในการรวมสือ่ สาร
3. Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนสือ่ สารเรือ่ งเกีย่ วของ
กับตน นาสนใจ และนามีสว นรวม
4. Integration of Skills : การสือ่ สารเปนกระบวนการเนนภาพรวม (holistic process) ทีต่ อ งใช
ทัง้ ทักษะทางภาษาและหลายรูปแบบ
5. Language Discovery/Analysis/Reﬂection: การเรียนภาษาเกิดจากการทํากิจกรรมการเรียนรู
แบบอุปนัย (inductive learning) คือผานกระบวนการคนพบกฎและรูปแบบของภาษาดวยตนเอง และจาก
กิจกรรมการเรียนรูท ส่ี อนกฎและรูปแบบของภาษา (deductive learning)
6. Accuracy & Fluency : การเรียนภาษาเปนการเรียนรูท ค่ี อ ยเปนคอยไป ทีผ่ เู รียนเรียนรูจ ากการใช
ภาษาและจากการลองผิดลองถูกในภาษา และถึงแมความผิดพลาดในการใชภาษาจะเปนเรือ่ งธรรมดาทีเ่ กิดขึน้
ในการเรียนรู แตเปาหมายปลายทางของการเรียนภาษาคือการมีความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตอง
และเหมาะสม
7. Individuality : ผูเ รียนแตละคนมีหนทางพัฒนาภาษาของตนเอง และมีอตั ราการพัฒนาทีไ่ มเทากัน
และมีความตองการและแรงจูงใจในการเรียนภาษาทีต่ า งกัน
8. Learning and Communication Strategies : การเรียนภาษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพขึน้ อยูก บั กลยุทธ
ในการเรียนและกลยุทธการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
9. Teacher as a facilitator : บทบาทของผูส อนในหองเรียนคือ ผูช ว ยสรางบรรยากาศในการ
เรียนรู สรางโอกาสใหผเู รียนไดฝก และใชภาษาและใหผลสะทอนกลับในการใชภาษาและการเรียนภาษาของผูเ รียน
10. Collaboration & Sharing atmosphere : หองเรียนเปรียบเสมือนชุมชนทีผ่ เู รียนสามารถเรียนรู
และแบงปนการเรียนรูซ ง่ึ กันและกัน
ลอตตี้ เบเกอร และเจเน็ต ออร (Lotti Baker and Janet Orr, 2014) ไดเสนอแนวคิดในการสอน
ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาวิทยากรแกนนํากลวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารและการประยุกตใชในชัน้ เรียน (Communicative Language Teaching Approach
and Integrating in Classroom)” ระหวางวันที่ 9 – 11 มกราคม 2557 สําหรับใชขยายผลครูผสู อนภาษา
อังกฤษในจุดอบรมทัว่ ประเทศ โดยไดสรุปจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ของนักวิชาการศึกษาหลายทานวา
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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“การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเปนวิธีการสอนมากกวาเปนระเบียบวิธีท่เี ฉพาะเจาะจง ซึ่งหมายความวา
การสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารสามารถสอนดวยวิธกี ารและเทคนิคทีห่ ลากหลาย (Brown, 2014 ; Harmer,
2003) ทฤษฎีทอ่ี ยูเ บือ้ งหลังการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารคือ หนาทีห่ ลักของภาษาคือการสือ่ สาร และการให
นักเรียนเรียนรูภ าษาดวยการมีสว นรวมในการสือ่ สารในสถานการณจริง ทักษะทีส่ มั พันธกบั การเรียนการสอน
แนวนีค้ อื ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สวนไวยากรณ (การเขียนและการพูด) ยังคงมี
ความสําคัญ แตจดุ ตางอยูต รงทีไ่ วยากรณนน้ั จะสอนในบริบทของการสือ่ สารทีม่ คี วามหมายมากกวาการแยก
สอนไวยากรณตา งหาก” ทัง้ นี้ Lottie Baker & Janet Orr (2014) ไดสรุปการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร
ตามหลักทฤษฎีและงานวิจยั ไว 4 ประการดังนี้
1. เนนการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพดวยความถูกตองและคลองแคลว (A focus on effective
communication with accuracy and ﬂuency) ความสามารถในการสือ่ สารเปนเปาหมายของการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นสัมพันธกับความถูกตองในดานไวยากรณและคําศัพท
ซึง่ ตองควบคูไ ปกับความคลองแคลวในการพูดและการเขียน (Hymes, 1971) นอกจากนี้ Canale & Swain
(1980) ไดเพิม่ เติมจากแนวคิดของ Hymes โดยสรุปความสามารถทีจ่ าํ เปนในการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพไว
สี่ประการ ประกอบดวยความสามารถดานไวยากรณ (Grammatical) ดานวาทกรรม (Discourse)
ดานภาษาศาสตรเชิงสังคม (Sociolinguistic) และดานการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic)
และทีผ่ า นมากวาสีท่ ศวรรษ นักวิชาการยังคงศึกษาอยางตอเนือ่ งเพือ่ ยืนยันความสําคัญของความถูกตองใน
ความรูด า นหนวยเสียง ไวยากรณ คําศัพท และความคลองแคลวในการสือ่ สาร
2. ความกลาใชภาษาในการรวมกิจกรรมกลุม (Risk-taking in Cooperative Groups) กิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือกันแสดงถึงการเพิ่มปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน ซึ่งเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษา
เพือ่ การสือ่ สาร (Johnson & Johnson, 1999) กลุม การเรียนรูแ บบรวมมือกันจะเปนประโยชนตอ การเรียนรู
ของนักเรียนและพัฒนาเปนกลุม ทีม่ โี ครงสรางของการเอือ้ ประโยชนตอ กันในกลุม (Kagan, 1994) กลุม นัน้
สําคัญยิง่ ตอการเริม่ ใชภาษาของนักเรียนทีป่ ระหมาในการพูดตอหนากลุม ใหญ กิจกรรมในกลุม เล็ก ๆ นัน้
สรางแรงจูงใจในการใชภาษาและกระตุนนักเรียนใหกลาเสี่ยงในการใชคําศัพทและโครงสรางภาษาใหม
(Calderon, Slavin,& Sanchez, 2011)
3. เชือ่ มโยงกับความหมายและบริบท (Connected to Meaning and Context) ในการสอน
ภาษาเพือ่ การสือ่ สารนัน้ นักเรียนจะมีพฒ
ั นาการทางภาษาดวยการใชภาษาในชีวติ จริง (Harmer, 2003 ;
Nunan, 1989) สอดคลองกับทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมของ Vygotsky ทีไ่ ดใหขอ สรุปเกีย่ วกับการสอนภาษา
เพือ่ การสือ่ สารไววา “วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะเรียนรูแ ละสอนภาษาคือการปฏิสมั พันธทางสังคม” (Chaiklin, 2003)
ภาระงานดานภาษาควรเชือ่ มโยงกับบริบทของชีวติ จริงทีม่ คี วามหมายตอนักเรียน นัน่ คือภาระงานดานภาษานัน้
อาจจะเชือ่ มโยงถึงประเด็นทัว่ ๆ ไปทีเ่ กีย่ วของกับการใชภาษาในชีวติ จริง
4. ทักษะการคิดวิเคราะห (Critical Thinking Skills) ทักษะการคิดวิเคราะหมคี วามสําคัญมากขึน้
สําหรับนักเรียนในทุกสาขาวิชา ไมเพียงแตดา นภาษาเทานัน้ ทฤษฎีการคิดทีเ่ ปนทีร่ จู กั กันอยางแพรหลาย
คือทฤษฎีการเรียนรูต ามแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) บลูม (Bloom, 1956) ไดเสนอแนวคิดวา
นักเรียนมีความจําเปนทีต่ อ งรูจ กั ทักษะการคิดทัง้ ในระดับสูงและระดับลาง ทักษะในระดับลาง คือ การจํา
และความเขาใจ เชน การจดจําคําศัพทใหมและเขาใจวลีพน้ื ฐาน ทักษะในระดับสูง คือ การสังเคราะหและ
40 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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การประเมินผล เชน การรวบรวมขอมูลยอยในการเลาเรือ่ ง หรือแสดงความคิดเห็นและตัดสินดวยเหตุผล
ทักษะการคิดวิเคราะหมคี วามสําคัญอยางยิง่ ตอการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร เพราะภาระงานดานการสือ่ สารนัน้
ตองบูรณาการทัง้ ทักษะระดับลางและระดับทีส่ งู ขึน้ ยกตัวอยางเชน ในการสรางภาษาใหมนน้ั นักเรียนตอง
จดจําคําศัพทใหม สังเคราะหความคิด และประเมินเลือกวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ในการสือ่ สาร

แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
แนวการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร (Communicative Teaching Approach) เปนแนวการสอน
ทีม่ งุ เนนผูเ รียนเปนสําคัญ เพือ่ ใหผเู รียนไดเรียนรูอ ยางมีประสิทธิภาพ ฝกการใชภาษาในสถานการณจริงทีม่ ี
โอกาสพบในชีวิตประจําวัน และยังใหความสําคัญกับโครงสรางไวยากรณ แนวการเรียนการสอนภาษา
เพือ่ การสือ่ สารใหความสําคัญกับการใชภาษา (Use) มากกวาวิธใี ชภาษา (Usage) นอกจากนี้ ยังใหความ
สําคัญในเรือ่ งความคลองแคลวในการใชภาษา (Fluency) และความถูกตองของการใชภาษา (Accuracy)
การจัดการเรียนการสอนจึงเนนหลักสําคัญดังตอไปนี้
1) ตองใหผเู รียนเรียนรูว า กําลังทําอะไร เพือ่ อะไร ผูส อนตองบอกใหผเู รียนทราบถึงความมุง หมาย
ของการเรียนและการฝกใชภาษา เพือ่ ใหการเรียนภาษาเปนสิง่ ทีม่ คี วามหมายตอผูเ รียน
2) การสอนภาษาโดยแยกเปนสวน ๆ ไมชวยใหผเู รียนเรียนรูการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ไดดีเทากับการสอนในลักษณะบูรณาการในชีวิตประจําวัน การใชภาษาเพื่อการสื่อสารจะตองใชทักษะ
หลาย ๆ ทักษะ รวม ๆ กันไป ผูเ รียนควรจะไดฝก ฝนและใชภาษาในภาพรวม
3) ตองใหผเู รียนไดทาํ กิจกรรมการใชภาษา ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนในชีวติ ประจําวันใหมากทีส่ ดุ
4) ตองใหผเู รียนฝกการใชภาษามาก ๆ การเปดโอกาสใหผเู รียนไดทาํ กิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ
ใหมากทีส่ ดุ ทีจ่ ะเปนไปได
5) ผูเ รียนตองไมกลัววาจะใชภาษาผิด
Jack C. Richard (2006) ไดเสนอวิธกี ารสอนเพือ่ การสือ่ สารอีก 2 วิธี ทีเ่ นนกระบวนการ คือ
แนวการสอนภาษาโดยใชเนือ้ หาเปนฐาน (Content-Based Approach : CBI) และแนวการสอนทีย่ ดึ ภาระงาน
เปนฐาน (Task-Based Instruction : TBI) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวการสอนภาษาโดยใชเนือ้ หาเปนฐาน (Content-Based Approach) เปนแนวการสอนทีเ่ นน
เนือ้ หาสาระการเรียนรูม าบูรณาการกับจุดหมายของการสอนภาษา กลาวคือ ใหผเู รียนใชภาษาเปนเครือ่ งมือ
ในการเรียนรู และในขณะเดียวกันก็พฒ
ั นาการใชภาษาเพือ่ การสือ่ สารไปดวย ดังนัน้ การคัดเลือกเนือ้ หา
ที่นํามาใหผเู รียนไดเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะเนื้อหาที่คัดเลือกมาจะตองเอื้อตอการบูรณาการ
การสอนภาษาทัง้ 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน เขียน นอกจากนี้ ยังชวยใหผเู รียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห สามารถติดตาม ประเมินขอมูลของเรือ่ ง และพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งนัน้ ๆ ได
ทําใหผเู รียนเกิดการเรียนรูภ าษาในลักษณะองครวม (Whole Language Learning)
2. แนวการสอนทีย่ ดึ ภาระงานเปนฐาน (Task-Based Approach) เปนการเรียนรูภ าษาทีเ่ กิดจาก
การปฏิสมั พันธในขณะทีท่ าํ ภาระงานใหสาํ เร็จ ความรูด า นคําศัพทและโครงสรางจะเปนผลทีไ่ ดจากการฝก
ใชภาษาในขณะทํากิจกรรม นิยมนําแนวคิดนีไ้ ปใชกบั นักเรียนในระดับประถมศึกษา เพราะเชือ่ วาการเรียนรู
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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ภาษาเกิดจากกระบวนการทีน่ กั เรียนไดลงมือปฏิบตั งิ านจนลุลว งตามจุดมุง หมายทีก่ าํ หนดไว (Willis, 1996)
การจัดการเรียนรูท เ่ี นนภาระงาน มีจดุ มุง หมาย 4 ประการ คือ
1) เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารและในการปฏิบัติภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายไดเปนผลสําเร็จ
2) เพือ่ ใหสามารถนําความรูแ ละประสบการณทางภาษาทีไ่ ดรบั ไปใชในชีวติ จริงได
3) เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดโดยผานกระบวนการปฏิบตั ภิ าระงาน
4) เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั ติ นไดอยางถูกตองเหมาะสมในการทํางานรวมกับผูอ น่ื

ขัน้ ตอนการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในที่น้ี ขอกลาวถึง
วิธกี ารสอนแบบ 3Ps หรือ P-P-P ซึง่ มีขน้ั ตอนดังตอไปนี้

สุมติ รา อังวัฒนกุล (2540) ไดสรุปขัน้ ตอนวิธกี ารสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารไว 3 ขัน้ ตอน คือ
1. ขั้นนําเสนอ (Presentation) เปนการใหตัวปอนทางภาษา (Language Input) แกผเู รียน
ซึง่ จัดเปนขัน้ การสอนทีส่ าํ คัญขัน้ หนึง่ ในขัน้ นีค้ รูจะนําเสนอเนือ้ หาใหม โดยจะมุง เนนการใหผเู รียนไดรบั รูแ ละ
ทําความเขาใจเกีย่ วกับความหมายและรูปแบบภาษาทีใ่ ชกนั จริงโดยทัว่ ไป รวมทัง้ วิธกี ารใชภาษา ไมวา เปนดาน
การออกเสียง ความหมาย คําศัพท และโครงสรางไวยากรณทเ่ี หมาะสมกับสถานการณตา ง ๆ ควบคูก นั ไป
2. ขัน้ ฝกปฏิบตั ิ (Practice) เปนการฝกใหผเู รียนมีความแมนยําในรูปแบบภาษา เพือ่ จะไดสามารถ
นําไปใชในการสือ่ สารตอไป หลังจากทีผ่ เู รียนไดรบั รูร ปู แบบภาษาวาเปนอยางไรและสือ่ ความหมายอยางไร
ในขัน้ นําเสนอไปแลว ในขัน้ นีค้ วรเปนการฝกทีเ่ นนความหมาย (Meaningful drills) เพราะผูเ รียนมีความ
จําเปนในการใชภาษาเพือ่ สือ่ ความหมาย การฝกเนนความหมายมีหลายแบบ เชน ฝกการเเลกเปลีย่ นขอมูล
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(Information gap) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-play) ฝกดวยการเลนเกมทีม่ กี ารควบคุมการใชภาษา
เปนตน
3. ขัน้ นําไปใช (Production) เปนการฝกใชภาษาเพือ่ การสือ่ สาร เปรียบเสมือนการถายโอนการเรียนรู
ภาษาจากสถานการณในชัน้ เรียนไปสูก ารนําภาษาไปใชจริง การฝกใชภาษาเพือ่ การสือ่ สารโดยทัว่ ไป มุง หวังให
ผูเ รียนไดลองใชภาษาในสถานการณตา ง ๆ ทีจ่ าํ ลองจากสถานการณจริง หรือทีเ่ ปนสถานการณจริงดวยตนเอง
โดยครูผสู อนเปนเพียงผูแ นะแนวทางเทานัน้ สวนผูเ รียนมีหนาทีใ่ นการผลิตภาษา กิจกรรมทีใ่ หผเู รียนปฏิบตั ิ
ควรเปนกิจกรรมทีใ่ หผเู รียนมีความตองการและมีจดุ มุง หมายในการสือ่ สาร และเปดโอกาสใหผเู รียนไดเลือก
ใชภาษาหรือเนือ้ หาดวยตนเองมากทีส่ ดุ อีกทัง้ ผูเ รียนควรจะไดประเมินผลการสือ่ สารของตนจากผลสะทอนกลับ
ของผูร ว มสือ่ สารดวย เพือ่ ใหการสือ่ สารเหมือนจริงมากทีส่ ดุ

กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น
ขึน้ อยูก บั องคประกอบ 3 ประการคือ กิจกรรม เทคนิคการสอน และบทบาทของผูเ รียนและครูผสู อน
1. กิจกรรม เปนองคประกอบที่มีความสําคัญมากในกระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
เพราะเปนสวนที่ชวยใหผเู รียนมีโอกาสไดใชภาษาในการสื่อสารที่สมจริงในหองเรียน (Richards, 2006)
กิจกรรมทีด่ นี น้ั จะขึน้ อยูก บั ลักษณะของกิจกรรม และลักษณะของการจัดกิจกรรม
1.1 ลักษณะของกิจกรรมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร มีดงั นี้
1) กิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงคบทเรียน
2) กิจกรรมมีจดุ มุง หมายในการใชภาษาเพือ่ สือ่ ความหมาย
3) กิจกรรมทําใหเกิดความจําเปนทีจ่ ะสือ่ ความหมาย
4)กิจกรรมเปดโอกาสใหผเู รียนรับรูผ ลของการสือ่ ความหมาย
5)กิจกรรมนาสนใจเเละทาทาย
6)กิจกรรมเปดโอกาสใหผเู รียนมีโอกาสเลือกตามความตองการ
7) กิจกรรมเปดโอกาสใหผเู รียนไดใชความรูแ ละประสบการณทม่ี อี ยู
8)กิจกรรมฝกใหผเู รียนมีกลยุทธการเรียนรู
1.2 ลักษณะของการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารนัน้
สามารถทําไดหลายลักษณะ กอใหเกิดปฏิสัมพันธหลายรูปแบบในชั้นเรียน เชน ปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเ รียน – บทเรียน ผูเ รียน - ผูเ รียน ผูเ รียน - ครูผสู อน ทีจ่ ะชวยใหผเู รียนไดฝก ใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ
ลักษณะการจัดกิจกรรมมีดงั นี้
1) การจัดกิจกรรมรายบุคคล (Individual work) เปนกิจกรรมทีฝ่ ก พึง่ ตนเองในการเรียนรู
(Autonomous learning) เปดโอกาสใหผเู รียนเลือกทํากิจกรรมตามลีลาการเรียนรู (Learning style) ในรูปแบบ
ทีต่ นตองการ ในเวลาทีเ่ หมาะสมกับตนเอง และสามารถทําไดนอกชัน้ เรียน กิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับกิจกรรม
รายบุคคล ไดแก การอานหนังสือนอกเวลา การเลนเกมตาง ๆ เชน เกมปริศนาอักษรไขว เกมสรางคํา
เปนตน
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2) การจัดกิจกรรมแบบคู (Pair work) เปนกิจกรรมทีส่ ง เสริมใหผเู รียนมีปฏิสมั พันธระหวาง
ผูเ รียนดวยกันทีจ่ ะตองคิดและทํารวมกัน (Collaborative learning) ทําใหเกิดการใชภาษาในสถานการณทเ่ี หมือนจริง
อยางไรก็ตาม ระหวางทํากิจกรรมครูผสู อนจะเปนผูค วบคุม คอยใหความชวยเหลือเมือ่ ผูเ รียนตองการ กิจกรรม
ทีเ่ หมาะสมกับกิจกรรมรายคู ไดแก การถามหาขอมูลทีต่ นขาดหายไปจากคูข องตน (Information gap)
การแสดงบทบาทสมมติ (role-play) เปนตน
3) การจัดกิจกรรมแบบกลุม (Group work) เปนกิจกรรมทีส่ ง เสริมใหผเู รียนมีภาวะอิสระ
(Autonomy) ลดการพึง่ ครูผสู อน จํานวนผูเ รียนในแตละกลุม ขึน้ อยูล กั ษณะงานแตไมควรเกิน 6 คน กิจกรรม
ทีเ่ หมาะสมกับกิจกรรมแบบกลุม ไดแก การอภิปราย (Discussion) การอานและฟงสวนตาง ๆ ของเรือ่ งราว
แลวนําสวนเหลานี้มาปะติดปะตอกัน (Jigsaw reading/listening) การชวยหาขอมูลเพื่อมาทําโครงงาน
การเลนเกมตาง ๆ เชน เกมตอคํา เกมยีส่ บิ คําถาม เปนตน
4)การจัดกิจกรรมแบบทํารวมกันทัง้ ชัน้ (Class work) เปนกิจกรรมทีส่ ง เสริมใหผเู รียน
มีปฏิสมั พันธกบั ครูผสู อน เปนกิจกรรมทีผ่ เู รียนทําพรอมกันทัง้ หอง ครูผสู อนสามารถชีน้ าํ และควบคุมกิจกรรม
ไดมากกวากิจกรรมทีจ่ ดั ในลักษณะอืน่ กิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับกิจกรรมแบบทํารวมกันทัง้ ชัน้ ไดแก การฝก
ออกเสียงคํา ฝกการอานออกเสียง การทําตามคําสัง่ การอภิปรายแสดงความคิดเห็น เปนตน
2. เทคนิคการสอน เทคนิคการสอนเปนองคประกอบทีส่ าํ คัญมากในกระบวนการเรียนการสอน
เพือ่ การสือ่ สาร เพราะเทคนิคการสอนทีเ่ หมาะสมจะชวยใหการเรียนการสอนเพือ่ การสือ่ สารประสบความสําเร็จ
เทคนิคการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ไดแก
2.1 ใหผเู รียนไดพบและไดใชภาษาในการสื่อสารใหมากที่สุด การสื่อสารที่สมจริงคือการที่
ผูเรียนมุงความสนใจไปที่สารที่ส่อื ออกมาหรือสารที่ตองการสื่อออกไป ไมใชมงุ ที่ตัวภาษา (Breen และ
Candlin, 1980)
2.2 ใชอปุ กรณและสือ่ การสอนทีช่ ว ยใหผเู รียนเขาใจภาษาไดงา ยขึน้ สือ่ ตามแนวการสอนแบบ
CLT ประกอบดวย
2.2.1 เนือ้ หา (Text-based materials) คือ แบบเรียนทีจ่ ดั กิจกรรมเนนการสอนแบบ CLT
เชน มีกจิ กรรมใหผเู รียนแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมคู หรือกิจกรรมกลุม
2.2.2 งาน/กิจกรรม (Task-based materials) คือ สือ่ ทีเ่ นนการทํากิจกรรมและภาระงาน
ทีเ่ นนใหผเู รียนไดทาํ งานกลุม เพือ่ ใหเกิดกระบวนการเรียนรู
2.2.3 สื่อจริง (Realia / Authentic materials) คือ สื่อที่ใชจริงในชีวิตประจําวัน
เชน ปายประกาศ โฆษณา รูปภาพ แผนที่ แผนพับ และหนังสือพิมพ เปนตน
2.3 หาวิธีการที่ทําใหผเู รียนไมรสู ึกเครียดระหวางเรียน และสรางบรรยากาศที่ทําใหผเู รียน
ไมอายเวลาตอบผิด (Dulay, Burt และ Krashen, 1982)
2.4 ศึกษาความสนใจของผูเ รียนและแทรกสิง่ ทีผ่ เู รียนสนใจไวในบทเรียนดวย และครูผสู อนควร
เรียนรูด ว ยวาผูเ รียนชอบทํางานกับผูใ ด
2.5 เนนกระบวนการเรียนรูข องผูเ รียน (Process) มากกวาผลงานการเรียนรู (Product)
3. บทบาทของครูผสู อนและผูเ รียน
Jack C. Richards (2006) ไดเสนอบทบาทครูและผูเ รียนทีต่ อ งปรับเปลีย่ นในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ดังนี้
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3.1 บทบาทครูผสู อน (Teacher’s role) ครูมบี ทบาทเปนผูเ ตรียมและดําเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อการสื่อสาร ใหผเู รียนไดมีโอกาสใชภาษาใหมากที่สุด ครูผสู อนจะควบคุมการเรียนในชวงที่มีการฝก
รูปแบบภาษาเทานั้น แตในชวงที่ใหผูเรียนใชภาษา ครูผูสอนจะลดบทบาทลงเปนเพียงผูกํากับรายการ
คอยใหความสะดวก ตลอดจนใหความชวยเหลือเมือ่ ผูเ รียนตองการเทานัน้ ครูจะกระตุน ใหกาํ ลังใจ ชวยเหลือ
ใหผเู รียนสามารถใชภาษาเพือ่ การสือ่ สารใหไดความหมายและถูกตองตามหลักไวยากรณ อันเปนการเชือ่ ม
ชองวางระหวางความสามารถทางไวยากรณ (grammar competence) และความสามารถทางดานสือ่ สาร
(communicative competence) ของผูเรียน และครูผสู อนจะไมขัดจังหวะในขณะที่ผเู รียนกําลังใชภาษา
ถึงแมวาผูเรียนจะใชภาษาไมถูกตองก็ตาม แตครูจะชวยอธิบายและใหความชวยเหลือก็ตอเมื่อการสื่อสาร
ของผูเ รียนชะงักงัน อยางไรก็ตาม ครูผสู อนยังคงเปนแหลงความรู (Resource) ใหผเู รียนเมือ่ เขาตองการ
เปนผูเ ตรียมผูเ รียนใหพรอมกอนการเรียนรู รวมทัง้ เปนผูใ หขอ มูลทางภาษาแกผเู รียน ครูผสู อนตองพยายาม
ใชภาษาอังกฤษในการสือ่ สารในหองเรียนใหมากทีส่ ดุ เปนผูส รางบรรยากาศในหองเรียนใหผเู รียนอยากเรียนรู
นอกจากนี้ ครูผสู อนยังเปนผูป ระเมินผลการเรียนรู และใหขอ มูลสะทอนกลับแกผเู รียนอีกดวย
3.2 บทบาทผูเ รียน (Learner’s role) ในการเรียนการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร ผูเ รียนมีบทบาท
สําคัญในหองเรียนมากกวาครูผูสอน ผูเรียนเปนผูมีสวนรวมในการเรียนรู ไดลงมือใชภาษาดวยตนเอง
โดยการเเลกเปลีย่ นขอมูลกับเพือ่ น การชวยเหลือซึง่ กันและกันทําใหเกิดการเรียนรูจ ากการทํากิจกรรมกลุม รวมกัน
และผูเรียนพยายามเรียนรูดวยตนเองเพิ่มขึ้นโดยนําสิ่งที่ตนเรียนรูในหองเรียนเปนเครื่องมือชวยในการหา
ความรูเ พิม่ เติมนอกหองเรียน เชน การอานหนังสือภาษาอังกฤษ เรียนรูเ พิม่ เติมในสิง่ ทีต่ นสนใจจากหองสมุด
อินเทอรเน็ต เปนตน นอกจากนี้ ผูเ รียนยังสามารถประเมินผลการเรียนรูด ว ยตนเอง และสามารถใหขอ มูล
ยอนกลับแกเพือ่ รวมชัน้ เรียนไดอกี ดวย
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บทที่ 4

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหมในศตวรรษที่ 21 ครูจะตองปรับแนวทาง
การเรียนการสอน (pedagogy) โดยครูจะตองทําใหผเู รียนรักทีจ่ ะเรียนรูต ลอดชีวติ และมีเปาหมายในการสอน
ทีจ่ ะทําใหผเู รียนมีทกั ษะชีวติ ทักษะการคิด และทักษะดานไอที ซึง่ ไอทีในทีน่ ไ้ี มไดหมายถึง ใชคอมพิวเตอรเปน
หรือใชไอแพดเปน แตหมายถึงการทีผ่ เู รียนรูว า เมือ่ เขาอยากรูเ รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เขาจะไปคนหาขอมูล (data)
เหลานัน้ ไดทไ่ี หน และเมือ่ ไดขอ มูลมาผูเ รียนตองวิเคราะหไดวา ขอมูลเหลานัน้ มีความนาเชือ่ ถือเพียงใด และ
สามารถแปลงขอมูลเปนความรู (knowledge) ได ซึง่ สิง่ เหลานีเ้ กิดจากการฝกฝน ครูจะตองใหผเู รียนไดมี
โอกาสทดลองดวยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรคํานึงถึงกรอบอางอิงความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรป ไดแก The Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR) ซึง่ มีการปรับจุดเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเปนไปตามธรรมชาติของการเรียนรู โดยเนนการสือ่ สาร
เริม่ จากการสอนทักษะการฟง ตามดวยการพูด การอาน และการเขียน ตามลําดับ โดยมีการสอนไวยากรณ
แทรกอยูใ นทุกทักษะ

แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนการสอนการฟง
การฟงในชีวติ ประจําวันเกิดขึน้ ไดใน 2 กรณี คือ การฟงทีไ่ ดยนิ โดยมิไดตง้ั ใจในสถานการณรอบตัว
ทัว่ ๆ ไป (Casual Listening) และการฟงอยางตัง้ ใจทีม่ จี ดุ มุง หมาย (Focused Listening) ซึง่ เปนการรับรู
และทําความเขาใจใน “สาร” ทีผ่ อู น่ื สือ่ ความมาสูเ รา ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเปนสิง่ สําคัญทีต่ อ งฝกฝนให
ผูเ รียนเกิดความชํานาญและมีความสามารถในการฟงอยางเขาใจในสารทีไ่ ดรบั ฟง ครูผสู อนควรมีความรูแ ละ
เทคนิคในการสอนทักษะการฟงเพือ่ จัดการเรียนรูใ หแกผเู รียนใหประสบผลสําเร็จ
การสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษ
การออกแบบกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะการฟง ครูควรคํานึงถึงสถานการณหรือบริบทโดยเลือก
เนือ้ หา และออกแบบกิจกรรมทีห่ ลากหลาย นาสนใจ มีขอ ควรพิจารณา 2 ประการ คือ
1.1 สถานการณในการฟง สถานการณทก่ี อ ใหเกิดการฟงภาษาอังกฤษไดนน้ั ควรเปนสถานการณ
ของการฟงทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ จริง สถานการณจริง หรือสถานการณจาํ ลองในหองเรียน ซึง่ อาจเปน การฟงคําสัง่ ครู
การฟงเพือ่ นสนทนา การฟงบทสนทนาจากบทเรียน การฟงรายการวิทยุ โทรทัศน วีดทิ ศั น
1.2 กิจกรรมในการสอนฟง แบงเปน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมกอนการฟง (Pre-listening)
กิจกรรมระหวางการฟง หรือ ขณะทีส่ อนฟง (While-listening) และกิจกรรมหลังการฟง (Post-listening)
แตละกิจกรรมอาจใชเทคนิค ดังนี้
1.2.1 กิจกรรมกอนการฟง (Pre-listening) ผูเ รียนจะฟงขอความไดอยางเขาใจ ควรตองมี
ขอมูลบางสวนเกีย่ วกับขอความทีฟ่ ง โดยครูผสู อนอาจใชกจิ กรรมนําใหผเู รียนไดมขี อ มูลบางสวนเพือ่ ชวยสราง
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ความเขาใจในบริบท กอนการรับฟงสารทีก่ าํ หนดให เชน การใชรปู ภาพ อาจใหผเู รียนดูรปู ภาพทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ ง
ทีจ่ ะฟง สนทนา อภิปราย หรือหาคําตอบเกีย่ วกับภาพนัน้ ๆ การเขียนรายการคําศัพท อาจจะใหผเู รียนจัดทํา
รายการคําศัพทเดิมทีร่ จู กั โดยใชวธิ กี ารเขียนบันทึกคําศัพททไ่ี ดยนิ ขณะรับฟงสาร หรือการขีดเสนใต หรือ
วงกลมลอมรอบคําศัพทในสารทีอ่ า นและฟงไปพรอม ๆ กัน การอานคําถาม อาจใหผเู รียนอานคําถามทีเ่ กีย่ วของ
กับเรือ่ งราวในสารทีจ่ ะฟง เพือ่ ใหผเู รียนไดทราบแนวทางวาจะไดฟง เกีย่ วกับเรือ่ งใด เปนการเตรียมตัวลวงหนา
เกีย่ วกับขอมูลประกอบการฟง และคนหาคําตอบทีจ่ ะไดจากการฟงสารนัน้ ๆ การทบทวนคําศัพททเ่ี กีย่ วของ
อาจทบทวนคําศัพทจากความรูเ ดิมทีม่ อี ยูแ ลว ซึง่ จะปรากฏอีกในสารทีจ่ ะไดฟง เปนการชวยทบทวนขอมูล
สวนหนึง่ ของสารทีจ่ ะไดเรียนรูใ หมจากการฟง
1.2.2 กิจกรรมระหวางการฟง หรือกิจกรรมขณะทีส่ อนฟง (While-listening) เปนกิจกรรม
ทีใ่ หผเู รียนไดฝก ปฏิบตั ใิ นขณะทีฟ่ ง สารนัน้ ๆ กิจกรรมนีม้ ใิ ชการทดสอบการฟง แตเปนการฝกทักษะการฟง
เพือ่ ความเขาใจ
1.2.3 กิจกรรมหลังการฟง (Post-listening) เปนกิจกรรมที่มงุ ใหผเู รียนไดฝกการใชภาษา
ภายหลังจากทีไ่ ดฝก ปฏิบตั กิ จิ กรรมระหวางการฟงแลว เชน อาจฝกทักษะการเขียน สําหรับผูเ รียนระดับตน
โดยใหเขียนตามคําบอก (Dictation) ประโยคทีไ่ ดฟง มาแลว เปนการตรวจสอบความรู ความถูกตองของการ
เขียนคําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณ ของประโยคนัน้ ๆ หรือฝกทักษะการพูด สําหรับผูเ รียนระดับสูง
โดยการใหอภิปรายเกีย่ วกับสารทีไ่ ดฟง หรืออภิปรายเกีย่ วกับอารมณหรือเจตคติของผูพ ดู
ตัวอยางการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการฟง
ลําดับ CEFR

ทักษะหลัก

เปาหมาย (ตาม CEFR)

กิจกรรม

1

A2

Overall Listening

สามารถเขาใจขอมูลและคําถามงาย ๆ เกีย่ วกับ ฟงแลวชี้
ครอบครัว ผูค น บาน งาน และงานอดิเรก (Listen and Point)

2

A2+

Overall Listening

3

B1

Overall Listening

สามารถเขาใจสิ่งที่ผูพูดพูดเพื่อตอบสนอง ฟงแลวเรียง
ความตองการทันที ในกรณีทผี่ พู ดู พูดอยาง ลําดับประโยค
ชาและชัดเจน
(Sequencing
sentence cards)
สามารถเขาใจประเด็นหลัก คําพูดหรือถอยคํา ฟงแลวแสดงบทบาท
ที่เปนมาตรฐานชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องที่ สมมุติ (Listen and Act)
คุน เคยเหตุการณในชีวติ ประจําวัน ทีก่ าํ หนดให
สามารถกลาวซํา้ หรือพูดใหความกระจาง
ในบางโอกาส

4

B1+

Overall Listening
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ลําดับ

CEFR

ทักษะหลัก

5

A2

Listen to
Interlocutor

สามารถเขาใจสิ่งที่คูสนทนาพูด ในชีวิต ฟงแลววาดภาพ
ประจําวันอยางงาย ๆ โดยการพูดชา ๆ และ (Listen and Draw)
ชัดเจน และพยายามชวยใหคสู นทนาเขาใจ

6

A2+

Listen to
Interlocutor

7

B1

Listen to
Interlocutor

8

B1+

Listen to
Interlocutor

สามารถเขาใจในสิง่ ทีผ่ อู นื่ สนทนากับตนเอง
เกีย่ วกับเรือ่ งตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน และ
สามารถขอความชวยเหลือได
สามารถเขาใจสิ่งที่คูสนทนาพูดในชีวิต
ประจําวัน แตบางครั้งตองขอใหคูสนทนา
ใหความกระจางในรายละเอียดเฉพาะ
สามารถเขาใจบทสนทนาในชีวติ ประจําวัน
ในสําเนียงที่คุนเคย

9

A2

Listen in Discussion สามารถเขาใจบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับ ฟงแลวเรียงแถบประโยค
ครอบครัว งานอดิเรก และชีวติ ประจําวันได ตามลําดับ
โดยพูดอยางชา ๆ และชัดเจน
(Muddled sentences)

10

A2+

Listen in Discussion สามารถแยกประเด็นการอภิปรายตาง ๆ ฟงแลวพูดสรุปประเด็น
ที่พูดอยางชาและชัดเจน
สําคัญ (Summarizing)

11

B1

Listen in Discussion สามารถเขาใจประเด็นหลักของการอภิปราย ฟงแลวพูดแสดงความรูส กึ
ในหัวขอที่คุนเคยเกี่ยวกับสถานการณ
(How do you feel?)
ในชีวิตประจําวัน เมื่อพูดอยางชัดเจน
แตบางครัง้ จําเปนตองขอรายละเอียดตาง ๆ
เพื่อความเขาใจ

12

B1+

Listen in Discussion สามารถเขาใจประเด็นหลักของการสนทนา ฟงแลวอภิปราย
เพิม่ เติม โดยทัว่ ไปถาผูพ ดู พูดอยางชัดเจน (Listen and Discuss)

13

B1

14

A2+

Listen in Audience สามารถเขาใจเนื้อเรื่องสั้น ๆ งาย ๆ
เมื่อผูพูดพูดชาและชัดเจน

15

B1

Listen in Audience สามารถเขาใจถอยคําในบทสนทนาสั้น ๆ ฟงแลวเขียนหนังสือ
ที่มีความหมายโดยตรงในหัวขอที่คุนเคย (Make a book)

16

B1+

Listen in Audience สามารถเขาใจคําบรรยายหรือพูดคุย
ฟงแลวเขียนผัง
ในสาขาวิชาของตัวเอง ในเรื่องที่คุนเคย (Story ﬂowchart)
และมีการนําเสนอโครงสรางอยางชัดเจน

17

A2

Listen to TV, Film สามารถบอกหัวเรื่องและใจความสําคัญ ฟงแลวตอบคําถาม
ของการรายงานขาวในประเด็นตาง ๆ (Stop and Ask)
ทางโทรทัศนได

Listen
Announcements

เปาหมาย (ตาม CEFR)

กิจกรรม

ฟงแลวเขียนเสนทาง
(Listen and Specify)
ฟงแลวเรียงภาพ
(Muddled pictures)
ฟงแลวตอบคําถาม
(Stop and Ask)

สามารถเขาใจขอมูลเฉพาะที่งาย ๆ เชน ฟงแลวปฏิบัติตาม
การปฏิบัติตามคําสั่ง คําชี้แจงในการใช (Listen and Do)
อุปกรณชนิดตาง ๆ ที่คุนเคย
ฟงแลวเขียนเสนทาง
(Listen and Specify)

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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18

A2+

Listen to TV, Film สามารถจับใจความสําคัญของขาวทาง ฟงแลวตรวจคําตอบ
โทรทัศนไดทัน ในกรณีที่ผูประกาศพูด (Gapped story)
อยางชาและชัดเจน เปนขาวที่คุนเคยและ
มีภาพประกอบขาวเพื่อชวยในการเขาใจ

19

B1

Listen to TV, Film สามารถเขาใจประเด็นหลักในรายการ ฟงแลวเลาเรือ่ งตรงกันขาม
โทรทัศนเกี่ยวกับหัวขอที่คุนเคยเมื่อผูพูด (Retell with Opposites)
พูดอยางชา ๆ และชัดเจน

20

B1+

Listen to TV, Film สามารถเขาใจรายการโทรทัศนในหัวขอ ฟงแลวเลาเกี่ยวกับ
ที่สนใจ เมื่อผูพูด พูดอยางชัดเจน
ประสบการณของตนเอง
(Your own experience)

21

A2

Listen
Announcements

สามารถเขาใจขอมูลงาย ๆ สัน้ ๆ และ ฟงแลวจับคูภาพ
ชัดเจนเกีย่ วกับสนามบิน สถานีรถไฟ เชน กับประโยค
“The train to London leaves at 04.30.” (Listen and Match)
และสามารถเขาใจใจความสําคัญเกี่ยวกับ
ประกาศตาง ๆ เชน การพยากรณอากาศ ฯลฯ

22

A2+

Listen
Announcements

สามารถเขาใจใจความสําคัญของขอความ ฟงแลวเติมขอความ
ประกาศและคําแนะนําทีง่ า ย สัน้ และชัดเจน (Gapped Story)

23

B1

Listen
Announcements

สามารถเขาใจขอมูลเฉพาะที่งาย ๆ เชน ฟงแลวปฏิบัติตาม
การปฏิบัติตามคําสั่ง คําชี้แจงในการใช (Listen and Do)
อุปกรณชนิดตาง ๆ ที่คุนเคย

24

B1+

Listen
Announcements

สามารถเขาใจขอมูลในประกาศ
ฟงแลวปฏิบัติตาม
และขอความอืน่ ๆ ทีเ่ ปนขอเท็จจริงทีบ่ นั ทึกไว (Listen and Do)
เมือ่ ผูพ ดู พูดดวยภาษามาตรฐานและชัดเจน
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กิจกรรม

CEFR

เปาหมาย (ตาม CEFR)

CEFR

ทักษะหลัก

CEFR

CEFR

CEFR

ลําดับ
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการฟง

ระดับของ CEFR
1. กิจกรรม : ฟงแลวชี้
(Listen and Point)
ทักษะหลัก : Overall Listening

ระดับความพรอมของโรงเรียน
พรอมนอย
พรอมนอย - พรอมปานกลาง
พรอมมาก

A2
Interaction & Meaningful Communication

เเนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจขอมูลและคําถามงาย ๆ เกี่ยวกับครอบครัว ผูคน บาน งาน และงานอดิเรก
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรือ่ งทีฟ่ ง จากสือ่ ประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
Stamps Collecting
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ครูเตรียมชุดแผนภาพเกีย่ วกับเรือ่ ง Hobbies ทีจ่ ะใหนกั เรียนฟง เพือ่ ใหนกั เรียนระบุโดยการฟง
แลวชี้ภาพวา ขอความที่กําลังฟงเปนขอความตรงกับภาพใดในชุดแผนงาน
- ตัวอยางคําสั่งที่ใชในกิจกรรม
“Listen to the story and point at the pictures”
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการฟงเรื่องราวแลวระบุโดยการชี้ไปที่ภาพ (Listen and Point) มีขั้นตอนดังนี้
กิจกรรมกอนฟง
1. นักเรียนฟงครูสอบถามเกี่ยวกับงานอดิเรกที่นักเรียนทํา
กิจกรรมระหวางฟง 2. นักเรียนรับชุดแผนภาพเกี่ยวกับเรื่อง Hobbies หลาย ๆ งานอดิเรก
ประมาณ 3 – 6 ภาพ โดยในชุดแผนภาพจะมีภาพที่ตรงกับ
เนื้อเรื่องที่นักเรียนฟง 1 – 2 ภาพ
3. นักเรียนฟงเรื่อง Hobbies และชี้ไปที่ภาพที่เกี่ยวกับเหตุการณ
ที่กําลังเกิดขึ้นในเรื่อง
4. นั ก เรี ย นตรวจคํ า ตอบจากการฟ ง เทปอี ก ครั้ ง โดยครู ห ยุ ด เทป
เปนระยะ ใหนักเรียนโชวภาพคําตอบ
กิจกรรมหลังฟง
5. นักเรียนเขียนหรือพูดเกี่ยวกับงานอดิเรกใหเพื่อนในกลุมฟง
ขอควรคํานึง :
นักเรียนควรเปนผูคนพบคําตอบเองโดยครูสามารถเปดโอกาสใหนักเรียนฟงซํ้าหลาย ๆ รอบ
จนกระทั่งนักเรียนมั่นใจ และสามารถยืนยันคําตอบของตนไดถูกตอง
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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2. กิจกรรม : ฟงแลวลําดับประโยค
(Sequencing sentence cards)
ทักษะหลัก : Overall Listening

A2
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจสิง่ ทีผ่ พู ดู พูดเพือ่ ตอบสนองความตองการทันที ในกรณีทผี่ พู ดู พูดอยางชาและชัดเจน
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
The Luck of a Child หรือเรื่องอะไรก็ไดสั้น ๆ เหมาะกับระดับชั้น
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ครูเตรียมบัตรขอความเกี่ยวกับเรื่องที่จะใหนักเรียนฟงเพื่อใหนักเรียนเรียงตามลําดับกอน
หลัง และเรือ่ งราว บทความสัน้ ๆ จากวีดทิ ศั น สือ่ อิเล็กทรอนิกส หรือสิง่ พิมพอนื่ ๆ ในกรณีทคี่ รูเปน
ผูอานใหนักเรียนฟง
- ตัวอยางคําสั่งที่ใชในกิจกรรม :
“Put the sentence cards in order before you listen to the story.”
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการเรียงลําดับเหตุการณในบัตรขอความตามที่นักเรียนคิดวานาจะเกิดขึ้นกอนหลัง
ตามเนื้อเรื่อง (Sequencing Sentence cards) มีขั้นตอนดังนี้
กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนนั่งเปนกลุม รับใบกิจกรรม ซึ่งเปนบัตรขอความเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะไดฟง ตัดเปนขอความ 1 – 2 ประโยค
2. นักเรียนเรียงบัตรขอความที่คิดวานาจะเกิดขึ้นกอนหลังตามเนื้อเรื่อง
กิจกรรมระหวางฟง 3. นักเรียนฟงเรื่อง แลวเรียงลําดับกอนหลังบัตรขอความตามเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องที่ฟง
กิจกรรมหลังฟง 4. นักเรียนตอบคําถามสั้น ๆ จากเนื้อเรื่อง
ขอควรคํานึง :
1. นักเรียนควรเปนฝายตรวจคําตอบเองโดยครูเปดโอกาสใหนักเรียนฟงซํ้าหลาย ๆ รอบ
จนกระทั่งนักเรียนมั่นใจ และสามารถยืนยันคําตอบของตนไดถูกตอง
2. ถามีศัพทใหม หรือศัพทที่ตองทบทวน ครูควรสอน / ทบทวนกอนการฟง
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3. กิจกรรม : ฟงแลวแสดงบทบาทสมมุติ (Listen and Act)
ทักษะหลัก : Overall Listening

A2
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจขอมูลและคําถามงาย ๆ เกี่ยวกับครอบครัว ผูคน บาน งาน และงานอดิเรก
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
In a Restaurant (http://www.youtube.com/watch?v=KIXPSykQ5fk)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ครูเตรียมบทสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณในภัตตาคาร เพื่อเปนการกําหนดสถานการณ
ใหนักเรียน เตรียมบัตรขอความการสนทนาใหนักเรียนเรียงลําดับการสนทนา
- นักเรียนนั่งเปนกลุมแลวฟงบทสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณในภัตตาคารจนเขาใจ จากนั้น
ชวยกันเขียนบทสนทนาของตนเองเกี่ยวกับการสั่งอาหาร
- นักเรียนซอมบทและคิวการแสดงใหคลอง และสงตัวแทนกลุมแสดงบทบาทสมมติ
- นักเรียนและครูรว มกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับบทบาทการแสดง บทพูด สํานวน ไวยากรณ
- ตัวอยางกิจกรรมฟงแลวแสดงบทบาท มีดังนี้

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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บัตรขอความ
Welcome to McDonald’s Home of the Big Mac. Would you like a Big Mac Value
Meal today?
No, thanks. I’d like a Double Cheeseburger.
Would you like to make that a meal with medium fries and a drink?
Umm. Sure.
Would you like to make that a large meal, with large ﬁres and a drink?
No, thanks. Medium is ﬁne.
OK. For here or to go?
For here.
Alright. Your total is $4.75.
OK. Here’s a ﬁve. Just a second. I think I have 75 cents.
Your order number is 37. We’ll call you when it’s ready.
Instructions :
- Listen to the dialogue about two customers and waiter in a restaurant and then create
dishes for a restaurant menu. Each dish comes with a description of the ingredients and the
price. Before class, make one copy of the worksheet for each student.
- Begin their menu by thinking of a name for their restaurant. Then, complete the rest
of the menu with dishes you like to eat.
- When you have ﬁnished, display your menus on the classroom wall for the other
students to see. And then be in groups of three, one student is the waiter, and the other two
students are the diners. Then, practice restaurant role-plays using the menus you have created.
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Make a Menu
____________________ Restaurant
Starter
1. ________________________________ Price: __________
Ingredients: _______________________________________
2. ________________________________Price: __________
Ingredients: _______________________________________
3. _______________________________ Price: __________
Ingredients: __________________________
Main Course
1. ________________________________ Price: __________
Ingredients: _______________________________________
2. ________________________________Price: __________
Ingredients: ______________________________________
3. _______________________________ Price: _________
Ingredients: ______________________________________
Dessert
1. ________________________________ Price: __________
Ingredients: _______________________________________
2. ________________________________Price: __________
Ingredients: ______________________________________
3. _______________________________ Price: _________
Ingredients: ______________________________________
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนนั่งเปนกลุมเรียงบัตรขอความใหเปนบทสนทนาที่ถูกตอง
กิจกรรมระหวางฟง 2. นักเรียนนั่งเปนกลุมแลวฟงบทสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณในภัตตาคาร
ขณะฟงตรวจความถูกตองของบทสนทนา และแกไขใหถกู ตอง แลวจากนัน้
ชวยกันเขียนรายการอาหาร บทพูด ขอความ สํานวน ประโยค
เรียงตามลําดับกอนหลัง
กิจกรรมหลังฟง
3. นักเรียนซอมบทและคิวการแสดงใหคลอง และแสดงบทบาทสมมติเปนกลุม
4. นักเรียนและครูรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทสมมติ
ขอควรคํานึง :
ขณะนักเรียนเขียนบทพูด ขอความ สํานวน ประโยค และครูควรใหโอกาสนักเรียนฟงบทสนทนา
หลาย ๆ รอบ และควรจัดเตรียมเอกสารตัวอยางตลอดจน website ตัวอยางใหนักเรียนไดสืบคน
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4. กิจกรรม : ฟงแลวนําเสนอ (Listen and Present)
ทักษะหลัก : Overall Listening

B1
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจขอมูลที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การศึกษา หรือหัวของานที่เกี่ยวของ
กับขอความทั่วไป และรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงที่ชัดเจน ในสําเนียงที่คุนเคย
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
หัวขอตามบทอานที่ครูเตรียมใหนักเรียน ความยาวและความยากใหเหมาะสมกับระดับชั้น
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ครูเตรียมอานเรื่อง The Unfruitful Tree สําหรับฟง โดยเปลี่ยนบทอานเปนเสียงเจาของภาษา
โดยใช โปรแกรม Voki ซึง่ สามารถเปลีย่ นขอความอักษรเปนเสียงไดจาก http://www.voki.com
และเตรียมใบงานใหนักเรียน ตามตัวอยาง
- ตัวอยางคําสั่งที่ใชในกิจกรรม
“Listen to the story then choose the words or phrases you like. Write the poem
with the words or phrases you choose.”
ตัวอยางการเขียนโคลง
(ครูควรหาตัวอยางหลาย ๆ ตัวอยางที่สั้น ๆ เพื่อใหนักเรียนสรุปแนวทางในการเขียนโคลงภาษาอังกฤษ)

My Poem is:
I wonder how my life has been,
So beautiful as you have seen,
I posses famous clothes and cars,
I can’t be compared to any stars!
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Write a poem with the words and phrases you choose.
The space for your poem is here:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมฟงแลวนําเสนอ (Listen and Present) มีขั้นตอนดังนี้
กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนสนทนากับครูถึงโคลงที่นักเรียนเคยฟงหรือชอบ
2. นักเรียนรับใบกิจกรรมฟงแลวเขียนโคลง (Phrases you like) ฟงเรื่อง
จากโปรแกรม Voki ที่ครูเตรียมไวใหฟง
กิจกรรมระหวางฟง 3. ขณะฟง นักเรียนเขียนคําศัพทที่นักเรียนชอบหรือเปนคําสําคัญไว เพื่อใช
คําศัพทเหลานั้นแตงโคลงสั้น ๆ คนละ 1 บท
กิจกรรมหลังฟง 4. นักเรียนศึกษาใบงานแลวเขียนโคลงคนละ 1 บท
5. นักเรียนแลกเปลี่ยนโคลงที่เขียนกับเพื่อนในชั้นเรียน โดยติดไวที่บอรด
และใหเพื่อน ๆ เขียนแสดงความคิดเห็นกับโคลงที่นักเรียนแตง
ขอควรคํานึง :
1. นักเรียนควรฟงเรื่องจากโปรแกรม Voki ซํ้าหลาย ๆ รอบ จนกระทั่งสามารถเลือกคําศัพท
ที่ตัวเองชอบได
2. ครูควรอธิบายวิธกี ารแตงโคลงพรอมทัง้ เตรียม website แสดงตัวอยางโคลงสัน้ ๆ ไวใหนกั เรียน
อยางหลากหลาย
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5. กิจกรรม : ฟงแลววาดภาพ (Listen and Draw)
ทักษะหลัก : Listen to Interlocutor

A2
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจสิ่งที่คูสนทนาพูดในชีวิตประจําวันอยางงาย ๆ โดยการพูดชา ๆ และชัดเจน และ
พยายามชวยใหคูสนทนาเขาใจ
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
Thumbelina
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ครูเตรียม website (http://www.youtube.com/watch?v7TOKWrYIuHg) เพื่อเปดเสียง
ใหนักเรียนฟงเรื่อง Thumbelina และเตรียมกระดาษสําหรับวาดภาพไวใหนักเรียน
- ตัวอยางคําสั่งที่ใชในกิจกรรม
“Listen to Thumbelina and then draw the picture of the story on the paper provided.”
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนฟงครูพดู บรรยายภาพสัตวงา ย ๆ แลวนักเรียนบอกชือ่ สัตว สัก 2 – 3 ชนิด
2. นักเรียนรับกระดาษที่เตรียมไวคนละ 1 แผน
กิจกรรมระหวางฟง 3. นักเรียนฟงเรื่อง Thumbelina จาก YouTube ที่ครูเตรียมไว
4. นั ก เรี ย นวาดภาพเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ฟ ง เสร็ จ แล ว นั ก เรี ย นจั บ คู เ พื่ อ น
เปรียบเทียบภาพกับเพื่อน
กิจกรรมหลังฟง 5. นักเรียนเขียนบรรยายภาพสั้น ๆ แลวนําเสนอโดยติดไวบนผนังหองเรียน
เพื่อใหเพื่อน ๆ ดู แลวเลือกภาพที่มีรายละเอียดสมบูรณที่สุด
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6. กิจกรรม : ฟงแลวตอบคําถาม (Stop and Ask)
ทักษะหลัก : Listen to Interlocutor

B1+
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจบทสนทนาในชีวิตประจําวันในสําเนียงที่คุนเคย
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
บทความที่นาสนใจ ความยาวใหเหมาะสมกับระดับชั้น
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ครูเตรียมบทความสําหรับฟง โดยเปลีย่ นบทอานเปนเสียงเจาของภาษา ซึง่ สามารถเลือกไดทงั้
เสียงผูชายและผูหญิง โดยใชโปรแกรม Voki
- ตัวอยางคําสั่งที่ใชในกิจกรรม
“Listen to the tape twice. Then I will play the tape again and pause to ask all of
you the questions.”
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมฟงแลวตอบคําถาม (Stop and Ask) มีขั้นตอนดังนี้
กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนฟงบทความที่ครูเตรียมผานโปรแกรม Voki 2 รอบ แลวบอกวา
เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
กิจกรรมระหวางฟง 2. เปดเทปรอบที่ 3 ครูหยุดเทปเปนชวง ๆ แลวถามคําถามนักเรียน หรือ
อาจจัดใหนักเรียนทํางานเปนคู / กลุม แลวเขียนคําตอบลงในกระดาษ
ในขณะที่นักเรียนฟงคําถามจากครู
3. นักเรียนตรวจสอบคําตอบพรอมกัน โดยเปดเทปอีกครั้งในแตละคําถาม
และนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ
กิจกรรมหลังฟง 4. นักเรียนเขียนคําตอบที่ถูกตอง
ขอควรคํานึง :
- นักเรียนควรฟงเรื่องจากโปรแกรม Voki ซํ้าหลาย ๆ รอบ จนกระทั่งสามารถตอบคําถามได
- กิจกรรมฟงแลวตอบคําถาม (Stop and Ask) สามารถใชเพื่อดึงความสนใจของนักเรียนมาสู
บทความ และใชตรวจสอบความเขาในการฟงของนักเรียนในขณะที่ฟง
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7. กิจ กรรม : ฟงแลวเรียงแถบประโยคตามลําดับ (Muddled
sentences)
ทักษะหลัก : Listen in Discussion

A2
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับครอบครัว งานอดิเรก และชีวิตประจําวันได โดยพูด
อยางชา ๆ และชัดเจน
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
หัวขอเรื่องตามบทความที่ครูเตรียมไว ความยาวและความยากงายใหเหมาะสมกับระดับชั้น
ที่เตรียมไว
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ครูเตรียมแถบประโยคเกี่ยวกับเรื่องที่เตรียมไวที่จะใหนักเรียนฟง เพื่อใหนักเรียนฟงแลว
เรียงลําดับ
- ครูเตรียมแถบบันทึกเสียงจากเสียงครูผูสอน เจาของภาษา หรือเสียงจากโปรแกรม Voki
ซึ่งสามารถเขาไปเปลี่ยนขอความอักษรเปนเสียงไดจาก http://www.voki.com
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมฟงแลวเรียงแถบประโยคตามลําดับ (Muddled sentences) มีขั้นตอนดังนี้
กิจกรรมกอนฟง
1. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 3 – 5 คน และรับแถบประโยคเกีย่ วกับบทความ
ที่ตองฟง แลวชวยกันเรียงแถบประโยคใหถูกตอง
กิจกรรมระหวางฟง 2. นักเรียนฟงบทความเรื่องที่ครูเตรียมไว 2 – 3 รอบ
3. นักเรียนชวยกันเรียงแถบประโยคขณะฟงบทความ อีก 1 รอบ
กิจกรรมหลังฟง
4. นักเรียนเดินดูคําตอบของเพื่อนกลุมอื่น แลวอภิปรายคําตอบรวมกัน
5. นักเรียนตรวจสอบคําตอบพรอมกัน โดยการเปดเทปอีกครั้ง
ขอควรคํานึง :
กิจกรรมฟงแลวเรียงแถบประโยค (Muddled sentences) นีเ้ ปนกิจกรรมทีใ่ ชในขัน้ ตอนทีน่ กั เรียน
กําลังฟง (While-listening Activity)
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8. กิจกรรม : ฟงแลวพูดแสดงความรูสึก
(How would you feel?)
ทักษะหลัก : Listen to Interlocutor

B1
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจประเด็นหลักของการอภิปรายในหัวขอทีค่ นุ เคยเกีย่ วกับสถานการณในชีวติ ประจําวัน
เมื่อพูดอยางชัดเจน แตบางครั้งจําเปนตองขอรายละเอียดตาง ๆ เพื่อความเขาใจ
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
Miraculous tales of tsunami rescues
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ครูเตรียมแถบบันทึกเสียงบทความเรื่อง Miraculous tales of tsunami rescues จากเสียง
ครูผูสอน เจาของภาษา หรือเสียงจากโปรแกรม Voki ซึ่งสามารถเขาไปเปลี่ยนขอความอักษร
เปนเสียงไดจาก http://www.voki.com
- บทความเรื่อง Miraculous tales of tsunami rescues ที่จะใหนักเรียนฟง
- กิจกรรมฟงแลวพูดแสดงความรูสึก (How would you feel?) มีดังนี้
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Miraculous tales of tsunami rescues
Japan asia-paciﬁc regions news

Listen and Interlocutor

Japanese rescue team Sunday managed to save the life of Hiromitsu
Shinkawa, a 60-year-old man who survived Japan’s devastating
earthquake and tsunami by clinging to the top of his roof. Shinkawa
was found close to 10 miles out at sea.
“I thought today was the last day of my life,” Shinkawa told his
rescuers, reported CNN.
He and his wife returned to their home in Minamisoma after the
earthquake to collect their belongings but they were then hit by the
tsunami that slammed the city. He watched his wife be swept out
to sea, but he managed to stay alive by grasping to his home. He
drifted in the Paciﬁc Ocean for two days.
Rescuers on a Maritime Self-Defense Force destroyer saw him, waving
a red ﬂag, and sent a smaller boat to save him.
Shinkawa told workers after his rescue that other boats and helicopters
had passed him but had not noticed him among the debris.
He was able to survive on his roof because of the mild weather
conditions and calm seas after the tsunami, according to military
ofﬁcials.
Shinkawa’s town, Minamisoma, has been reportedly razed to the
ground by the disaster. Parts of the town are now no more than
mud and debris. In another miraculous recovery, an elderly woman
was pulled from her completely collapsed home in the city of Natori.

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมฟงแลวพูดแสดงความรูสึก (How would you feel?) มีขั้นตอนดังนี้
กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนดูวีดิทัศนเหตุการณเกี่ยวกับ Tsunami
จาก http://www.youtube.com/watch?v=IRXlHhxhq64
2. นักเรียนบอกความรูสึกเกี่ยวกับการเกิด Tsunami
กิจกรรมระหวางฟง 3. นักเรียนฟงบทความเรื่อง Miraculous tales of tsunami rescues
จากแถบบันทึกเสียงที่ครูเตรียมไว
4. นักเรียนฟงแลวพูดแสดงความรูสึก (How would you feel?)
เมื่อครูหยุดถามคําถามเปนระยะ ในขณะที่นักเรียนฟง
กิจกรรมหลังฟง 5. นักเรียนเขียนแสดงความรูสึก
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9. กิจกรรม : ฟงแลววาดภาพ (Listen and Draw)
ทักษะหลัก : Listen in Audience

A2+
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจเนื้อเรื่องสั้น ๆ งาย ๆ เมื่อผูพูดพูดชา และชัดเจน
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
The Woodman and His axe หรือนิทานที่มีคติสอนใจสั้น ๆ 1 เรื่อง
การเตรียมการ/สื่อ/อุปกรณ :
- ครูเตรียมกระดาษวาดเขียน ดินสอสี
- แถบบันทึกเสียงนิทานเรื่อง The Woodman and His axe หรือนิทานที่ครูเลือกมา 1 เรื่อง
จากเสียงครูผูสอน เจาของภาษา หรือเสียงจากโปรแกรม Voki ซึ่งสามารถเขาไปเปลี่ยนขอความอักษร
เปนเสียงไดจาก http://www.voki.com
- ตัวอยางคําสั่งที่ใชในกิจกรรม
“Listen to “The Woodman and His axe” then, draw and color pictures from the story.”
The Woodman and His axe

Listen and Draw

One day a poor woodman lost his axe. He hunted all day, but
he could not ﬁnd it. He was very sad, for how could he make a living
for his family without an axe? Besides he had no money with which to
buy a new one. As night came on, he sank down by the roadside and
buried his face in his hands.
He heard a noise in the bushes and raised his head. A stranger
was standing by him. “What is the matter?” asked the stranger. The
woodman told him of his trouble.
“I am sorry your axe is lost,” said the stranger. “Would you
know it if you were to see it? I found an axe in the road. It may be
yours. Is this it?” he asked, holding out a gold axe. “No,” answered the
woodman, “that is not my axe. All the money I ever earned would not
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Listen and Draw

buy such an axe as that.” “I found another,” said the man. “This must
be the one,” and he held out a silver “No, that is not mine,” replied the
woodman. “I am too poor a man to own such an axe as that.”
“Well, here is another axe that I found. Is this yours?” The
stranger held out an old axe of steel.
“That is mine, oh, that is mine!” cried the woodman, springing
up joyously and taking his axe from the stranger. “Now we shall not
starve. Thank you, kind sir. Where did you ﬁnd it?”
The stranger said, “All three of the axees are yours. I am glad
to make you a present of the gold axe and the silver axe. Let me have
your hand. I am happy to meet an honest man.”
The woodman’s neighbors heard of his good fortune. One of
them lost his axe. He appeared to feel very sad over his loss. He sat
down by the roadside and bowed his head, looking out of the corners
of his eyes for the stranger. At last he saw the stranger coming around
a bend in the road.
The sun showed upon a gold axe which he carried in his hand.
He stopped in front of the woodman. “Why do you grieve, my friend?” he
asked. “I have lost my axe with which I earned my living,” the woodman
replied.
“Cheer up,” said the stranger. “I have an axe here. Is it yours?”
“That is the very one,” said the woodman. “Thank you, stranger,” and he
reached out his hand to take the gold axe.
But the stranger drew back, and put the axe behind him. “It
is not your axe. It is my own, and you wish to claim it. You are both
dishonest and untruthful;” and he turned away.
(Ref. : http://www.rickwalton.com/folktale/50fabl24.htm)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมฟงแลววาดภาพ (Listen and Draw) มีขั้นตอนดังนี้
กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนทบทวนคําศัพท
กิจกรรมระหวางฟง 2. นักเรียนฟงบทความเรื่อง The Woodman and His axe ที่ครูเตรียมไว
3. นักเรียนฟงแลววาดภาพ (Listen and Draw) เพื่อสรุปความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่อง
กิจกรรมหลังฟง 4. นักเรียนนําเสนอภาพวาดของตนเพือ่ แลกเปลีย่ นกันดู โดยติดไวทผ่ี นังหอง
5. นักเรียนชวยกันเลือกภาพที่สมบูรณ และมีรายละเอียดครบถวนที่สุด
ขอควรคํานึง :
นักเรียนฟงเรื่อง The Woodman and His axe จากแถบบันทึกเสียงที่ครูไดบันทึกไวกอนแลว
ดวยเสียงครู หรือเสียงจากโปรแกรม Voki ซึ่งครูสามารถสรางไดจาก http://www.voki.com
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10. กิจกรรม : ฟงแลวเขียนผัง (Story ﬂowchart)
ทักษะหลัก : Listen in Audience

B1+
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจคําบรรยายหรือพูดคุยในสาขาวิชาของตัวเอง ในเรื่องที่คุนเคยและมีการนําเสนอ
โครงสรางอยางชัดเจน
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
A scar
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ครูเตรียมใบกิจกรรม (WORKSHEET) เพือ่ ใหนกั เรียนเขียนผังเรือ่ ง และเตรียมแถบบันทึกเสียง
บทความเรื่อง A scar จากเสียงครูผูสอน เจาของภาษา หรือเสียงจากโปรแกรม Voki
ซึ่งสามารถเขาไปเปลี่ยนขอความอักษรเปนเสียงไดจาก http://www.voki.com
- บทความเรื่อง A scar ที่จะใหนักเรียนฟง และตัวอยางใบกิจกรรม มีดังนี้
A scar

Story ﬂowchart

Patrice Hyde, MD
Holly loved nothing more than riding her bike. But one day, she
missed a curb and hit the pavement— splat! Now her knee was scraped
and her elbow was cut. Her brother Darren helped Holly up and used
his T-shirt to dab at the blood on her elbow. “Wow,” he said, “You’re
probably going to have a huge scar.” What Exactly Is a Scar? A scar
is the pale pink, brown, or silvery patch of skin that grows in the place
where you once had a cut, scrape, or sore.
A scar is your skin’s way of repairing itself from injury. Scars
are part of life and they show what you’ve been through. For some people,
scars are special. A kid might have a scar on his chest because he had
heart surgery as a baby. Or you might have a scar from chickenpox.
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(Ref. : http://kidshealth.org/kid/ill_injure/aches/scars.html#cat113
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Story ﬂowchart

Centuries ago, warriors showed off their scars as symbols of their bravery
and to impress their friends with the exciting tales about how each one
happened. No matter what caused your scar, here’s how your skin repaired
the open wound. The skin made bunch of collagen— tough, white protein
ﬁbers that act like bridges — to reconnect the broken tissue. As the
body did its healing work, a dry, temporary crust formed over the wound.
This crust is called a scab. The scab’s job is to protect the wound as
the damaged skin heals underneath. Eventually, a scab dries up and falls
off on its own, leaving behind the repaired skin and, often, a scar. A
scar isn’t always a sure thing, though. You can take steps to prevent
or reduce scarring. You can help your skin heal itself by treating it well
during the healing process. Keep the wound covered as it heals so you
can keep out bacteria and germs. Avoid picking at the scab because it
tears at the collagen and could introduce germs into the wound. Some
doctors say vitamin C found in oranges and other citrus fruits helps by
speeding up the creation of new skin cells and the shedding of old ones.
Also, some people believe rubbing vitamin E on the wound after the scab
begins forming can aid the healing process.
Your parent can talk to your doctor about whether you should
try this. Some scars fade over time. If yours doesn’t and it bothers you,
there are treatments that can make a scar less noticeable, such as skinsmoothing medicated creams, waterproof makeup, or even minor surgery.
Talk to your parent and doctor to ﬁnd out if any of these treatments
would be right for you. Sometimes the best medicine might just be to
talk. Tell your parent or doctor what’s bothering you about your scar and
how you feel on the inside. Because when the inside feels good, the
outside always seems to look better!

English Language Institute Office of the Basic Education Commission Ministry of Education

Worksheet

Instruction :

Complete the story ﬂowchart with the following given words.

treating it well during the
healing process

skin’s way of repairing itself
from injury

falls off on its own

drink more vitamin C

dries up underneath

symbols of bravery

the damaged skin heals
underneath

often become a scar

to protect the wound

leaving behind the repaired
skin

wearing kneepads, helmets
& other protective gear

shows what you’ve been

crust formed over the wound

grows where you once
had a cut

how your skin repaired the
open wound
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Story Flowchart

Story Flowchart

scar

scab

prevent
or reduce
scarring
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Answer key

skin’s way of repairing
itself from injury
shows what you’ve
been

Story Flowchart

scar

how your skin repaired
the open wound
symbols of bravery

crust formed over
the wound

grows where you once
had a cut

to protect the wound

falls off on its own

leaving behind the
repaired skin

scab

the damaged skin
heals underneath

dries up underneath

often become a scar

rub vitamin E on
the wound

drink more vitamin C

keep the wound
covered as it heals
wearing kneepads,
helmets & other

prevent
or reduce
scarring

avoid picking at
the scab
treating it well
during the healing
process
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมฟงแลวเขียนผัง (Story ﬂowchart) มีขั้นตอนดังนี้
กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนรับใบกิจกรรม (Worksheet) เพือ่ ศึกษา และบอกวากําลังจะไดฟง
เรื่องเกี่ยวกับอะไร
กิจกรรมระหวางฟง 2. นักเรียนฟงเรื่อง A scar ที่ครูเตรียมไว
3. นักเรียนฟงแลวเขียนผัง (Story ﬂowchart) เพือ่ สรุปความเขาใจเกีย่ วกับเรือ่ ง
กิจกรรมหลังฟง 4. นักเรียนนําเสนอผังของตนและรวมอภิปรายผังกับเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู และใหเหตุผลการเลือกคําตอบ
ขอควรคํานึง : นักเรียนฟงเรื่อง A scar จากแถบบันทึกเสียงที่ครูไดบันทึกไวกอนแลวดวยเสียงครู หรือ
เสียงจากโปรแกรม Voki ซึ่งครูสามารถสรางไดจาก http://www.voki.com
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11. กิจกรรม : ฟงแลวตอบคําถาม (Stop and Ask)
ทักษะหลัก : Listen to TV, ﬁlm

B2
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถบอกหัวเรื่องและใจความสําคัญของการรายงานขาวในประเด็นตาง ๆ ทางโทรทัศนได
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องทีฟ่ งจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูด
และการเขียน
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
รายงานขาว 1 เรือ่ ง ทีอ่ ยูใ นความสนใจของนักเรียน โดยมีความยาวและระดับความยากงายเหมาะสม
กับนักเรียนในระดับชั้น
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
ครูเตรียมรายงานขาวทางโทรทัศน 1 เรื่อง เพื่อใหนักเรียนฟงแลวตอบคําถามจาก web
Questions for Stop and Ask
1. What was the news about?
2. What crashed missing in the South China Sea?
3. How many people were on board?
4. How many nationalities of the passengers on board?
5. Which passenger nationalities is the biggest number?
Answer
1. An air plane crash missing mysteriously.
2. Malaysia Airlines.
3. 239 People
4. 14
5. Chinese
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมฟงแลวตอบคําถาม (Stop and Ask) มีขั้นตอนดังนี้
กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนสนทนากับครูถึงรายการขาวตาง ๆ ทางทีวี
กิจกรรมระหวางฟง 2. นักเรียนดูรายงานขาวทางโทรทัศน เรื่อง Malaysia Airlines Crash ที่ครู
เตรียมไว
3. นักเรียนฟงแลวตอบคําถามเพื่อสรุปความเขาใจเกี่ยวกับรายงานขาว
กิจกรรมหลังฟง 4. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติอานขาวที่ตนสนใจ
ขอควรคํานึง :
นักเรียนสามารถดูรายงานขาวทางโทรทัศนซา้ํ หลาย ๆ รอบ จนกระทัง่ สามารถยืนยันคําตอบไดถกู ตอง
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12. กิจกรรม : ฟงแลวเลาเกีย่ วกับประสบการณของตนเอง
(Your own experience)
ทักษะหลัก : Listen to TV, ﬁlm

B1+
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจรายการโทรทัศนในหัวขอที่สนใจเมื่อผูพูดพูดอยางชัดเจน
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูด
และการเขียน
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
What Is Global Warming?
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
ครูเตรียมวีดิทัศน เรื่อง What Is Global Warming? เพื่อใหนักเรียนดู แลวพูดเลาประสบการณ
(Your own experience) ซึง่ สามารถ download ไดจาก http://www.youtube.com/watch?v=n94lepehpm4
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมฟงแลวเลาเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง (Your own experience) มีขั้นตอนดังนี้
กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนดูคําศัพทที่ครูเขียนบนกระดาน
Global Warming

นักเรียนชวยกันบอกหรือออกมาเติมคําทีเ่ กีย่ วของตามผังทีค่ รูกาํ หนดให
กิจกรรมระหวางฟง 2. นักเรียนดูวีดิทัศน เรื่อง What is Global Warming ที่ครูเตรียมไว
ขณะดู นักเรียนเขียนคําศัพทหรือจดโนต
กิจกรรมหลังฟง 3. เมือ่ นักเรียนดูวดี ทิ ศั นจบแลว นักเรียนโยงประสบการณของตนทีส่ มั พันธ
กับ วีดิทัศนที่ดู แลวเลาประสบการณใหเพื่อน ๆ ฟง
ขอควรคํานึง :
- ครูสามารถตั้งคําถามนํา เพื่อกระตุนใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณของตนกับ
วีดิทัศนที่ดูได
- นักเรียนสามารถชวยกันเลาเปนกลุมไดหากมีประสบการณคลายกัน
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13. กิจกรรม : ฟงแลวปฏิบัติตาม (Listen and Do)
ทักษะหลัก : Listen to TV, ﬁlm

B1+
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจขอมูลในประกาศและขอความอื่น ๆ ที่เปนขอเท็จจริงที่บันทึกไว เมื่อผูพูดพูดดวย
ภาษามาตรฐานและชัดเจน
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารใน
ภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
How to Use a Blender
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ครูเตรียมเครื่องปนมา 1 เครื่อง พรอมกับนําเชื่อมและผลไมที่สามารถหาได
- ครูเตรียมแถบบันทึกเสียง ขัน้ ตอนในการใชเครือ่ งปน (How to Use a Blender) จากเสียงครูผสู อน
ซึง่ เปนเจาของภาษา หรือเสียงจากโปรแกรม Voki ซึง่ สามารถเขาไปเปลีย่ นขอความอักษรเปนเสียงได
จาก http://www.voki.com
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Script for Listen and Do

74 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่

Listen and Interlocutor

Shortly this wonderful appliance will be your best friend. After
a few experiments, you’ll wonder what you can’t make with this thing.
And all you do is press a button and go. See Step 1 below to get started
making pretty much anything.
1. Make sure the blender is plugged in, clean, and in working
condition. You can pretty much eyeball this one -- if it looks like it’s in
okay condition, it’s probably safe to use.
2. Put your ingredients inside. We’ll cover the things you can
put inside in the next section, but for now just know that it all goes in
there, pretty much however you want. It’s a good idea to get a little
liquid near the bottom to get everything going otherwise the solid stuff
doesn’t move around very easily. If you’re blending ice, you’ll need a
little bit of liquid to get it going. The ice ﬂoats in water, letting the blades
do their thing. No water and the ice will just wedge itself against the
sides, slowly melting.
3. Close the lid and hold the cover tightly. That little cap that
comes off? That’s the feeder cap. You can leave your blender going,
remove the feeder cap, and add in a few more (albeit small) things if
you’d like. But other than that, it’s best to leave the lid on -- or else you
might end up with blender goo on your walls. If it doesn’t start, make
sure the bottom of the blender is placed securely in the base. If the base
and the blender aren’t meeting just so, it can’t make the connection to
start whizzing and whirring. If it doesn’t start, make sure the bottom of
the blender is placed securely in the base. If the base and the blender
aren’t meeting just so, it can’t make the connection to start whizzing and
whirring.
4. Blend! Try experimenting with the buttons. Choose an
appropriate speed setting depending on what you are blending. Generally
speaking, the further you go to the right, the higher the speed. Chop,
grate, grind, blend, mix, stir, puree, whip, and liquefy -- don’t worry too
much about these. You can’t really use any “incorrectly.” If it isn’t the
consistency you want it to be, try a higher speed. If that doesn’t work,
stop the blender, take off the lid, mix it up, and start again.
5. Open it up and pour it out. If you’re done that is. You may
need to scrape out the bottom or undo the blades to get it all out of
there, especially if it’s thick. That’s it. Clean the blender. Take off the
blades from the jar and wash the two parts separately. Just run them
under warm water with a little soap; alternatively, you can put them in
your dishwasher. It’s safe. Never, ever, ever put the base in water! If
you get it gunny, take a wet cloth or sponge to it. It’s hard to hurt it
-- and water (or any other liquid) is really the only way.
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมฟงแลวปฏิบัติตาม (Listen and Do) มีขั้นตอนดังนี้
กิจกรรมกอนฟง
1. นักเรียนสนทนากับครูถึงเรื่องการทําอาหาร / เครื่องดื่ม หรือใช
ภาพประกอบการสนทนา
กิจกรรมระหวางฟง 2. นักเรียนฟงขั้นตอนในการใชเครื่องปน (How to Use a Blender)
ที่ครูเตรียมไว
3. ขณะฟ ง นั ก เรี ย นสลั บ กั น ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนในการใช เ ครื่ อ งป น
(How to Use a Blender) โดยใชวัสดุที่ครูเตรียมไวให
กิจกรรมหลังฟง
4. นักเรียนชวยกันเขียนขั้นตอนตามที่ไดปฏิบัติ
ขอควรคํานึง :
นักเรียนสามารถฟงขั้นตอนในการใชเครื่องปน จนกระทั่งสามารถปฏิบัติตามไดถูกตอง
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แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนการสอนการพูด
การพูดเปนการสื่อสารความคิด ประสบการณ และความตองการของผูพูดไปสูผูฟง เพื่อสื่อ
ความหมายใหผฟู ง เกิดความเขาใจ โดยอาศัยนํา้ เสียง ภาษา และกิรยิ าทาทาง อยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง
ตามจรรยามารยาทและประเพณีนยิ มของสังคม ใหผฟู ง รับรูแ ละเกิดการตอบสนอง เปนทักษะทีส่ าํ คัญสําหรับ
บุคคลในการสือ่ สารในชีวติ ประจําวัน ในการประกอบอาชีพธุรกิจตาง ๆ ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
การพูดเปนการสือ่ สารแบบเผชิญหนา (Face To Face Communication) ระหวางบุคคล ดังนัน้ การพูด
จะประสบความสําเร็จยอมตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
1. ผูพ ดู (Speaker) เปนผูส อ่ื สารไปยังผูฟ ง จึงตองแสดงความสามารถในการพูดถายทอดความรูส กึ
ขอคิดเห็น ขอเท็จจริง ตลอดจนทัศนคติของตนไปสูผฟู งใหดีท่สี ุดเทาที่ทําได โดยการรูจักใชภาษา เสียง
อากัปกริยา และรูจ กั สะสมความคิดอานทีม่ คี ณ
ุ คา มีประโยชน และรวบรวมการเตรียมความคิดตาง ๆ เหลานัน้
ใหเปนระเบียบ เพือ่ ถายทอดใหผฟู ง ทราบ ผูฟ ง ก็จะเขาใจไดงา ย แจมแจง และรวดเร็ว
2. สาระหรือเนื้อเรื่องที่พูด (Speech) ผูพูดควรจะพูดเรื่องที่ตนถนัดและมีความรูในดานนั้น
มีการเตรียมลําดับและการดําเนินเรือ่ งทีด่ ี และถูกตอง
3. ผูฟ ง (Audience) การสือ่ ความหมายเปนขบวนการติดตอทางสังคมทีม่ ผี พู ดู เปนผูใ ห ผูฟ ง เปน
ผูร บั ผูพ ดู จะสือ่ ความหมายไดตรงเปาหมายยิง่ ขึน้ หากรูจ กั วิเคราะหผฟู ง
4. เครือ่ งมือในการสือ่ ความหมาย (Communication Channel) สิง่ ทีช่ ว ยถายทอดความรูส กึ นึกคิด
ของผูพ ดู ไปใหคนฟง เชน เสียง สีหนา อากัปกริยา ทาทาง และอาจรวมไปถึงโสตทัศนูปกรณอน่ื ๆ
5. ความมุง หมายหรือผลทีเ่ กิดจากการพูด การพูดทุกชนิดจะตองมีจดุ มุง หมายหรือผลทีเ่ กิดขึน้
การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนการสอนการพูดภาษาอังกฤษควรจัดใหเหมาะสม โดยออกแบบกิจกรรม
เพื่อเสริมทักษะการพูดจากงายไปหายากเพื่อลดความวิตกกังวลของนักเรียน กิจกรรมควรเปนที่ยอมรับ
ของเจาของภาษาดวย นักเรียนควรไดรบั การสงเสริมพัฒนาการทางการพูดทีเ่ หมาะสมและไดฝก บอย ๆ เพือ่
การสือ่ สารถายทอดความรูส กึ นึกคิดและความตองการของตนเองใหผอู น่ื เขาใจ โดยใชนา้ํ เสียง อากัปกิรยิ า
ซึง่ เปนพฤติกรรมทีไ่ มใชคาํ พูดดวย และพูดใหถกู ตองและชัดเจนขึน้ การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษมี
ขัน้ ตอนและกิจกรรมตาง ๆ กัน ดังตอไปนี้
1. ขั้นบอกจุดประสงคและขั้นเสนอเนื้อหา ครูควรจะบอกใหนักเรียนรูถึงสิ่งที่จะเรียน โดยการ
ตัง้ คําถาม เลาเรือ่ ง หรือใชสอ่ื ตาง ๆ ชวงหลังจากนําเสนอเนือ้ หาซึง่ อยูใ นรูปบริบท ครูจะตองใหนกั เรียนสังเกต
ลักษณะของภาษา ความหมายของขอความทีจ่ ะพูด เชน ผูพ ดู เปนใคร พูดเกีย่ วกับอะไร สถานทีพ่ ดู และ
จุดประสงคในการพูด
2. ขัน้ การฝก การฝกจะกระทําทันทีหลังจากเสนอเนือ้ หา อาจจะฝกพูดพรอม ๆ กันหรือเปนคู
โดยการฝกเริม่ จากการฝกโดยมีกรอบหรือการควบคุม ตอมาก็ลดการควบคุมลงจนนักเรียนสามารถใชภาษาได
3. ขัน้ ถายโอน เปนขัน้ ตอนทีน่ าํ ความรูท ไ่ี ดมาใชในรูปแบบการใชภาษาอยางอิสระ ใกลเคียงกับ
สถานการณทเ่ี ปนจริง เชน การทําบทบาทสมมติ การนําเสนอ การสาธิต เปนตน
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ตัวอยางการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูด
ลําดับ CEFR

ทักษะหลัก

เปาหมาย (ตาม CEFR)
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1

A2

Conversation

- สามารถสอบถามความรูส กึ ของผูอ น่ื
กระโดดมาเลาเรือ่ ง
(Jump on the pictures)
ตามสถานการณทห่ี ลากหลาย เชน
“Are you hungry? ” or
“Are you ok ?” และบอกความรูส กึ
ของตนเอง
- สามารถถามและตอบคําถามเกีย่ วกับบาน
ประเทศ การทํางาน และเวลาวาง
ความชอบและไมชอบ
- สามารถถามและตอบคําถามเกี่ยวกับ
เหตุการณทผ่ี า นมา เชน เวลาและสถานที่
ของงานเลีย้ ง ผูค นในงานเลีย้ ง และสิง่ ที่
เกิดขึน้ ทีน่ น่ั
- สามารถเชือ้ เชิญและตอบรับ หรือปฏิเสธ
การเชือ้ เชิญอยางสุภาพ
- สามารถขอโทษ และตอบรับการขอโทษ

2

A2+

Conversation

- สามารถสนทนากับเพือ่ น ๆ ถามตอบ สนทนาจากศัพท 10 คํา
คําถามงาย ๆ เกีย่ วกับหัวขอทีค่ นุ เคย (เชน (Ten key words)
อากาศ งานอดิเรก สัตวเลีย้ ง ดนตรี กีฬา)
- สามารถถามและตอบคําถามงาย ๆ เกีย่ วกับ
เหตุการณในอดีต
(เชน เมือ่ วานนี้ สัปดาหกอ น ปกอ น)

3

B1

Conversation

- สามารถเริม่ สนทนา ดําเนินการสนทนา สนทนาเปนคู ๆ
และจบการสนทนางาย ๆ ในหัวขอที่ (Insight the scene)
คุน เคยหรือสนใจ
- สามารถแสดงออกและโตตอบ ตอความ
รูส กึ และทัศนคติ เชน ความประหลาดใจ
ความสุข ความเศรา ความสนใจและไมสนใจ

4

B1+

Conversation

สามารถเริม่ สนทนาในหัวขอทีค่ นุ เคย หรือ โตตอบกับเพือ่ น
ความสนใจสวนบุคคล และชวยใหการ (Argument between
สนทนาดําเนินตอไป โดยแสดงและโตตอบ friends)
คําแนะนํา ความคิดเห็น ทัศนคติ อารมณ
ความรูส กึ เปนตน

5

A2

Discussion

สามารถรวมอภิปรายและวางแผนกับผูอ นื่ แขงขันสะกดศัพท
เชน what to do, where to go and เปนกลุม
when to meet.
(Spelling Contest)
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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6

A2+

Discussion

บอกหนอยใชอยางไร
- สามารถพูดขอและใหความคิดเห็น
แสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวยแบบงาย ๆ (Explains how to use it)
- สามารถหารือเกีย่ วกับเรือ่ งตาง ๆ ทีจ่ ะ
ทําสถานทีท่ จ่ี ะไป ฯลฯ

7

B1

Discussion

- สามารถเสนอหรือขอความคิดเห็น สนทนาจากศัพท 10 คํา
สวนบุคคลในการอภิปรายแบบไมเปน (Ten key words)
ทางการกับเพือ่ น แสดงความเห็นดวยและ
ไมเห็นดวยอยางสุภาพ
- สามารถชวยแกปญ
 หาไดตรงประเด็น
และสามารถแลกเปลีย่ นความเห็นกับผูอ น่ื ได

8

B1+

Discussion

อะไรคือความจริง
- สามารถแสดงความคิดเห็นตอหัวขอ
ทีเ่ ปนนามธรรม เชน ภาพยนตร ดนตรี (What’s the truth?)
อธิบายการตอบสนองหัวขอเหลานัน้
และถามความคิดของผูอ น่ื
- สามารถเปรียบเทียบและแสดงความ
ขัดแยง อภิปรายในสิง่ ทีท่ าํ และสถานที่
ทีไ่ ป เปนตน

9

A2

Information
Exchange

สามารถถามและบอกทิศทางโดยใชแผนที่ บอกทางคนตาบอด
หรือแผนผัง
(Lead The Blind)

10

A2+

Information
Exchange

ฝาสิง่ กีดขวาง
สามารถบอกและปฏิบตั ติ ามทิศทาง
และคําอธิบายขั้นตอนที่ไมซับซอน เชน (Obstacle Race)
อธิบายวิธกี ารไปยังสถานทีใ่ ดสถานทีห่ นึง่

11

B1

Information
Exchange

- สามารถคนควาและถายโอนขอเท็จจริง สาธิตการพับกระดาษ
ทีเ่ ปนขอมูลไมซบั ซอน
(Modern Paper Craft
- สามารถขอและปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา Demonstration)
อยางครบถวน

12

B1+

Information
Exchange

สามารถใหคําแนะนําที่ปฏิบัติไดตอวิธีทํา สาธิตการทําอาหาร
เชน การทําอาหาร การซือ้ ตัว๋ จากเครือ่ ง (Cooking
ขายตัว๋ หรือการใชซอฟตแวร
Demonstration)

13

A2

Transactions

- สามารถสือ่ สารในสถานการณตา ง ๆ
ในชีวติ ประจําวัน เชน Ordering food and
drink, shopping or using post ofﬁces
and banks.
- ใชภาษาในการสอบถามเกีย่ วกับขอมูล
พืน้ ฐานในการเดินทาง รถประจําทาง รถไฟ
แท็กซี่ และการซือ้ ตัว๋

78 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่

การสัง่ อาหารและ
เครือ่ งดืม่
(Ordering Food &
Drinks)
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14

A2+

Transactions

- สามารถดําเนินชีวติ ประจําวัน ในสถานการณ ไปชอปปง กันเถอะ
ตาง ๆ เชน การจับจายซือ้ ของ การรับประทาน (Let’s go shopping)
อาหารนอกบาน และการตรวจสอบเวลาใน
การเดินทาง
- สามารถพูดขอขอมูลทัว่ ๆ ไป เกีย่ วกับการ
เดินทาง การซือ้ ตัว๋ และสามารถถายโอนขอมูล
ทีท่ ราบเกีย่ วกับ สถานที่ เวลา ราคา ฯลฯ

15

B1

Transactions

16

B1+

Transactions

- สามารถจัดการกับสิง่ ทีไ่ มคาดคิด ซึง่ อาจ
เกิดขึน้ ในชวงวันหยุด เชน การพบทันตแพทย
หรือซอมจักรยาน
- สามารถสนทนานัดหมายดวยตนเอง
หรือทางโทรศัพท เชน การจองตัว๋ เครือ่ งบิน
โรงแรม รถเชา ภัตตาคาร โรงภาพยนตร
เปนตน
สามารถรองทุกขอยางไดผลตอรานคาหรือ
โรงแรม

17

A2

Description

18

A2+

Information
Exchange

การจองโรงแรม
(Hotel Reservation)

รองทุกขตอโรงแรม
(Hotel Complaints
Role play)
- สามารถอธิบายเกีย่ วกับตนเอง ครอบครัว โยนบอลเลาเรือ่ ง
และบุคคลอืน่
(Throw the Ball and
- สามารถอธิบายเกีย่ วกับการศึกษาของตน Continue the Story)
งานทีท่ าํ ในปจจุบนั หรือในอดีต
- สามารถอธิบายงานอดิเรกและความสนใจ
ของตนเอง
- สามารถอธิบายเกีย่ วกับบาน และทีอ่ ยู
อาศัยของตนเอง
- สามารถอธิบายสิง่ ทีท่ าํ ในวันหยุดสุดสัปดาห
หรือในวันหยุดทีผ่ า นมาของตนเอง
- สามารถพูดคุยเกีย่ วกับแผนการสําหรับ
วันหยุดสุดสัปดาหหรือวันหยุดครัง้ ตอไป
ของตนเอง
- สามารถบรรยายถึงสถานทีท่ ช่ี อบ
งานในฝน
(เชน เมือง ทีพ่ กั ในชวงวันหยุด)
(My Dream Job)
- สามารถบอกสิง่ ทีท่ าํ เปนประจํา ทีบ่ า น
ทีท่ าํ งาน และในเวลาวาง
- สามารถบรรยายแผนการ การจัดการ
และสิง่ ทีเ่ ลือก
- สามารถบรรยายกิจกรรม เหตุการณ
หรือ ประสบการณของตนเองในอดีต
(เชน กิจกรรมทีท่ าํ ในวันสุดสัปดาห
ในวันหยุดตาง ๆ)
- สามารถบรรยายประสบการณในการเรียน
หรือประสบการณในการทํางาน
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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19

B1

Description

- สามารถบรรยายเรือ่ งทีค่ นุ เคย ตามความ เลาเรือ่ งจากปก
(Front Cover)
สนใจอยางหลากหลาย
- สามารถเลารายละเอียดเกีย่ วกับประสบการณ
ความรูส กึ และการตอบสนอง

20

B1+

Description

- สามารถบรรยายเหตุการณหรืออุบตั กิ ารณ เลาประสบการณ
ไดอยางชัดเจนตรงประเด็น
(Your own experience)
- สามารถแสดงความรูส กึ เกีย่ วกับ
ประสบการณของตนเองและอธิบายเหตุผลได

21

A2

Arguing a case

อธิบายเหตุผลวาชอบหรือไมชอบสิง่ ใด

22

A2+

Arguing a case

ถามีเวลาเตรียมตัว นักเรียนสามารถอธิบาย เลือกหัวขอแลวโตแยง
และใหเหตุผลการกระทําและแผนการ (Choose a topic and
อยางสัน้ ๆ ได
then argue)

23

B1

Arguing a case

อธิบายสัน้ ๆ และใหเหตุผลประกอบ
ความคิดเห็น

อภิปราย
(Discuss)

24

B1+

Arguing a case

บริหารจัดการกับการโตแยงได

โตวาที
(A panel Discussion)

25

A2

Presentations

ถามีเวลาทีจ่ ะเตรียมความพรอม ใหขอ มูล นําเสนอกีฬาทีช่ อบ
พืน้ ฐานเกีย่ วกับสิง่ ทีต่ นเองรูด ี ตัวอยางเชน (Present the poster of
ประเทศ กีฬาทีเ่ ลนเปนทีม วงดนตรี ฯลฯ your favorite game)

26

A2+

Presentations

สามารถนําเสนอประเทศ ทีมกีฬา วงดนตรี พยากรณอากาศเอง
พยากรณอากาศ ฯลฯ แกผฟู ง
(Make a voice and
sound recording of
a news broadcast)

27

B1

Presentations

28

B1+

Presentations

สามารถนําเสนอเรือ่ งราวสัน้ ๆ ทีเ่ ตรียมมา
ลวงหนาในหัวขอทีค่ นุ เคย เชน My country
และตอบคําถามไดอยางชัดเจน
สามารถนําเสนอผลงานทีเ่ ตรียมมาลวงหนา
และตอบคําถามได

29

A2

-

30

A2+

Summarizing

80 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่

-

อธิบายเหตุผล
(What’s your opinion?)

เลือกหัวขอแลวโตแยง
(Choose a topic and
then argue)
นําเสนอผลงาน โดยจัด
ทําเปนเรียงความดิจติ อล
(Create a digital essay
with images text and
a music background)
-

สามารถสรุปเรือ่ งสัน้ ๆ ทีอ่ า น โดยใชภาษา วิเคราะหแยกเรื่อง
จากเรือ่ งทีอ่ า น
(Mixing two stories)
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B1

Summarizing

สามารถสรุปประเด็นสําคัญของขอความ เลาเรือ่ งจากเรือ่ งทีไ่ ดฟง
สัน้ ๆ ทีอ่ า น
(Retelling the story)

32

B1+

Summarizing

สามารถสรุปและนําเสนอเรือ่ งใกลตวั ทีไ่ มใช เลาเรือ่ งจากคําตรงขาม
กิจวัตรประจําวันจากแหลงขอมูลทีห่ ลากหลาย (Retelling with opposites)

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูด
1. กิจกรรม : สั่งอาหารและเครื่องดื่ม
(Ordering Food and Drinks)
ทักษะหลัก : TRANSACTIONS

A2
Effective Tasks

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
- สามารถสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน Ordering food and drink,
shopping or using post ofﬁces and banks.
- ใชภาษาในการสอบถามเกีย่ วกับขอมูลพืน้ ฐานในการเดินทาง รถประจําทาง รถไฟ แท็กซี่ และ
การซื้อตั๋ว
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Effective Tasks : กิจกรรมภาษาหรือแบบฝกหัดที่มีคุณภาพในชั้นเรียน จะทําใหนักเรียน
มีโอกาสทีจ่ ะสือ่ ความหมายในภาษา เพิม่ พูนแหลงการเรียนรูภ าษา สังเกตการใชภาษา และ
มีสวนในการรวมสื่อสาร
หัวขอเรื่อง :
Ordering Food and Drinks
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ครูเตรียมใบความรู คําศัพท และสํานวนภาษาเกี่ยวกับการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม แบบฝก
วีดทิ ศั นนาํ เสนอรานอาหารของ Stanley และวีดทิ ศั น เรือ่ ง At the Restaurant (Download
จาก http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=maYZsq-http://
www.youtube.com/watch?v=jxbw8V42BlE&feature=player_detailpage
- แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเขาใจและความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน
- ตัวอยางใบความรู และแบบฝก มีดังนี้

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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Handout 1
Vocabulary / Expressions

Match the word with its meaning then pronounce the words and expressions below.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Word
waiter (n.)
waitress (n.)
customer (n.)
recommend (v.)
sound like (v.)
right back (adv.)
order (v.)
choice (n.)
starter/ appetizer (n.)
main course (n.)
orange juice (n.)
bill / check (n.)
dessert (n.)
pay (n.)
keep (v.)
change (n.)
menu (n.)

Meaning
_____อาหารเริม่ ตน / อาหารเรียกนํา้ ยอย
_____ขนมหวาน
_____นํ้าสม
_____การเลือก / ตัวเลือก
_____พนักงานเสริฟชาย
_____ใบเสร็จ (คาอาหาร)
_____เงินทอน
_____พนักงานเสริฟหญิง
_____เดี๋ยวกลับมา
_____จายเงิน
_____เก็บ / รักษา
_____ดูเหมือน
_____ลูกคา
_____เมนู /รายการอาหาร
_____อาหารจานหลัก
_____สั่ง (อาหาร)
_____แนะนํา (อาหาร)

18. Can I have the menu, please?
27. What are you going to have?
19. Certainly sir, here it is.
28. What would you like to drink?
20. Can I help you?
29. I will have a bowl of chicken soup…
21. It sounds like a good idea.
30. I’d like a glass of orange juice, please.
22. Would you like something to drink?
23. I’ll be right back with your order.
24. What do you recommend for an appetizer?
25. Would you like to order dessert?
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Handout 2
Ordering Food and Drinks

In pairs, study and practice the following dialogues.
Customer
Waiter
Customer
Waiter
Customer
Waiter
Customer
Waiter
Customer
Waiter
Customer

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Table for one, please
Follow me, sir.
Can I have the menu, please?
Certainly sir, here it is.
Thank you. What do you recommend for an appetizer?
The grilled chicken with tomato sauce. It’s a good choice.
It sounds like a good idea. I will have that.
Would you like something to drink?
Yes, I’d like a coke.
I’ll be right back with your order.
Thank you.

Waitress
Customer
Waitress
Customer
Waitress
Customer
Waitress
Customer
Waitress
Customer
Waitress
Customer
Waitress
Customer

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Hello, Can I help you?
Yes, I’d like to have some lunch.
What are you going to have?
I will have a bowl of chicken soup for a starter and a grilled
cheese sandwich for a main course, please.
What would you like to drink?
I’d like a glass of orange juice, please.
Would you like to order dessert?
No, thank you. Just the bill.
Certainly.
I don’t have my glasses. How much is for lunch?
That’s 290 baht.
Here you are. Thank you very much.
You’re welcome. Have a good day.
Thank you, the same to you.

(ปรับปรุงมาจาก http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=maYZsq--55U)
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Handout 3
Ordering Food and Drinks
Study the following expressions to order food in a restaurant.
Expressions
Do you have any free tables?
A table for ..., please
I'd like to make a reservation.
I'd like to book a table, please.
I've got a reservation.
Do you have a reservation?
Do you serve breakfast/lunch/dinner?
What dish do you recommend?
What do you have for dessert?
May I have the check, please?
I'm sorry, we're out of that
For my starter I'll have the soup, and for my
main course the steak
Would you like anything else?
The bill, please
Could I have the bill, please?
Can I pay by card?
Do you take credit cards?
Is service included?
Can we pay separately?
I'll get this
let's split it
let's share the bill
Please wait to be seated
Reserved
Service included
Service not included
Enjoy your meal!

Meaning
มีโตะวางไหม?
ขอโตะสําหรับ ... คะ/ครับ
ฉันตองการจองโตะ
ฉันตองการจองโตะลวงหนา คะ/ครับ
ฉันจองโตะเอาไว
คุณจองโตะไวหรือเปลา?
คุณบริการ/จําหนาย อาหารเชา/อาหารกลางวัน/
อาหารเย็น หรือเปลา?
คุณแนะนําอาหารอะไรคะ/ครับ
คุณทานอะไรเปนขนมหวานคะ/ครับ
กรุณาคิดเงินดวยคะ/ครับ
ขอโทษคะ/ครับ ของหมด
ฉันขอเริ่มดวยซุป และขอสเตกเปนจานหลัก
ตองการอะไรเพิ่มอีกไหมคะ/ครับ?
คิดเงินดวยคะ/ครับ
กรุณาคิดเงินดวยคะ/ครับ
ฉันจายดวยการดไดไหม?
คุณมีเครดิตการดหรือเปลา?
รวมคาบริการดวยหรือเปลา?
จายแยกกันไดไหม?
ผม/ฉันจายเอง คะ/ครับ
แยกกันจายเถอะ
ขอชวยจายดวยเถอะ
กรุณารอที่นั่ง
จองแลว
รวมคาบริการ
ไมรวมคาบริการ
ทานใหอรอยนะ!

(From http://www.speakenglish.co.uk/phrases/at_a_restaurant?lang=th)
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Worksheet 1
Stanley’s Restaurant
Watch and listen to the video then answer the questions.
(Download จาก http://www.youtube.com/watch?v=maYZsq--55U)
1.

Who is the owner of the restaurant?
___________________________________________

2.

Does he cook different kinds of food?
___________________________________________

3.

Complete the following table about Stanley’s cooking.
Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

4.

Kinds of Food
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

Does he cook Russian food?
___________________________________________
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Worksheet 2
Ordering Food and Drinks
Complete the dialogue.
Waiter:

Good evening. Can I (1)___________ you?

Customer

:

Yes, I (2)_________to have some dinner.

Waiter

:

(3)______you like a (4)____________?

Customer

:

Yes, I’d like spring rolls, (5)__________.

Waiter

:

What (6)______ you going to have for a (7)______ course?

Customer

:

I (8)_________have grilled salmon with mustard.

Waiter

:

What would you like to (9)__________?

Customer

:

A glass of diet coke, please.

Waiter

:

What (10)________you have for (11)___________?

Customer

:

Blueberry cheesecake, please.

Waiter

:

Here’s your order. Enjoy your (12)_____________!

Customer

:

Thanks.

Waiter

:

Would you like (13)__________ else?

Customer

:

No, thanks. Can I have the (14)_________, please?

Waiter

:

Sure. Here you (15)______.

Customer

:

I cannot see clearly. (16)__________is the dinner?

Waiter

:

That will ____(17)_____ 450 baht.

Customer

:

Can I (18)__________ by credit (19)__________?

Waiter

:

Yes, (20) _____can. Thank you very much. Have a nice day.

Customer

:

Bye!
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Answer Keys
Worksheet 1
1. Stanley
2. Yes, he does.
3. Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
4. No, he doesn’t

Italian food
Greek
Chinese food
Puerto Rican
Japanese food
Mexican food
American food

Handout 1
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Word
waiter (n.)
waitress (n.)
customer (n.)
recommend (v.)
sound like (v.)
right back (adv.)
order (v.)
choice (n.)
starter/appetizer (n.)
main course (n.)
orange juice (n.)
bill/check (n.)
dessert (n.)
pay (n.)
keep (v.)
change (n.)
menu (n.)

Meaning
9
13
11
8
1
12
16
2
6
14
15
5
3
17
10
7
4

อาหารเริ่มตน/อาหารเรียกนํายอย
ขนมหวาน
นํ้าสม
การเลือก/ตัวเลือก
พนักงานเสิรฟชาย
ใบเสร็จ (คาอาหาร)
เงินทอน
พนักงานเสิรฟหญิง
เดี๋ยวกลับมา
จายเงิน
เก็บ/รักษา
ดูเหมือน
ลูกคา
เมนู/รายการอาหาร
อาหารจานหลัก
สั่ง (อาหาร)
แนะนํา (อาหาร)
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Worksheet 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

help
would like
Would
starter
please
are
main
will
drink
do

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

dessert
meal
anything
bill
are
How much
be
pay
card
you

ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการสนทนาการสัง่ อาหารและเครือ่ งดืม่ (Ordering Food and Drinks) มีขน้ั ตอนดังนี้
กิจกรรมการนําเสนอ
1. นักเรียนฟงครูนาํ เสนอคําศัพท สํานวน และโครงสรางประโยคทีใ่ ช
ในการสนทนา โดยเลือกใชเทคนิคการสอนศัพท และกระบวนการเรียนรู
แบบตาง ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหนกั เรียนเกิดการเรียนรู หรือครูอาจใหนกั เรียน
ชวยกันยกตัวอยางประโยคทีใ่ ชในการสนทนาในรานอาหาร
กิจกรรมการฝก
2. นักเรียนศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และประโยคทีใ่ ชในการสัง่ อาหาร
และเครือ่ งดืม่ ตามใบความรู (Handout)
3. นักเรียนทําแบบฝก (Worksheet) เพือ่ ตรวจสอบความรูค วามเขาใจ
ในเรือ่ งการสัง่ อาหารและเครือ่ งดืม่
กิจกรรมการนําไปใช
4. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ สนทนาตามสถานการณทก่ี าํ หนดให
ขอควรคํานึง :
นักเรียนสามารถเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงบทสนทนาไดตามระดับชัน้
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2. กิจกรรม : การจองโรงแรม (Hotel Reservation)
ทักษะหลัก : TRANSACTIONS

B1
Effective Tasks

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
- สามารถจัดการกับสิ่งที่ไมคาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นในชวงวันหยุด เชน การพบทันตแพทย หรือ
ซอมจักรยาน
- สามารถสนทนานัดหมายดวยตนเองหรือทางโทรศัพท เชน การจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม
รถเชา ภัตตาคาร โรงภาพยนตร เปนตน
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Effective Tasks : กิจกรรมภาษาหรือแบบฝกหัดที่มีคุณภาพในชั้นเรียน จะทําใหนักเรียน
มีโอกาสทีจ่ ะสือ่ ความหมายในภาษา เพิม่ พูนแหลงการเรียนรูภ าษา สังเกตการใชภาษา และ
มีสวนในการรวมสื่อสาร
หัวขอเรื่อง :
Hotel Reservation
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ครูเตรียมบทสนทนาระหวาง Receptionist กับ Guest บัตรคําศัพท สํานวนภาษาที่เกี่ยวกับ
การพูดจองโรงแรม เพือ่ ใหนกั เรียนไดศกึ ษาและเตรียมแบบทดสอบ เพือ่ ตรวจสอบความเขาใจ
และความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน
- ตัวอยางบทสนทนาการจองโรงแรม บัตรคําศัพท และแบบทดสอบ มีดังนี้
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Handout 1
Hotel Reservation
Read and make understanding of the conversation.

(ปรับปรุงมาจากเอกสารประกอบการสอนการสนทนาภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม
อาจารยพรรณกาญจน จีรางกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 2554 หนา 40)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Guest
Receptionist
Guest
Receptionist
Guest
Receptionist
Guest
Receptionist

:
:
:
:
:
:
:
:

Guest
Receptionist

:
:

Good morning, Thamrin Thana Hotel. Can I help you?
I’d like to make a reservation. Do you have any vacancies?
Certainly, ma’am. Could I get your name, please?
Mary Cooper
Could you spell that please?
My ﬁrst name is M-A-R-Y and my last name is C-O-O-P-E-R.
Right, Ms. Cooper, when would you like to stay?
I’d like to stay for two nights, from 10th July.
How many people will there be?
Just my friend and I.
You haven’t stayed with us before, have you?
No, I haven’t.
O.K. We have a single room, double room, and twin room
with city view available.
What is the room rate for a double room?
A double room is one thousand and ﬁve hundred baht per night.
O.K. I will have a double room.
Will you be paying by credit card?
Yes, I will. It’s VISA. The number is 4216 6800 1156 9713.
So that’s 4216 6800 1156 9713. And your address, please.
Unit1/111 King St, Newton, Sydney, Australia.
O.K, your double room for two nights is conﬁrmed.
Your reservation number is DP 12345. We look forward to
seeing you on the 10th July.
Great. Thank you.
You’re welcome.
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Receptionist
Guest
Receptionist
Guest
Receptionist
Guest
Receptionist
Guest
Receptionist
Guest
Receptionist
Guest
Receptionist
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Handout 2
Vocabulary/Expressions
Pronounce and study the meaning of the following words and expression.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Word
reservation
certainly
spell
ﬁrst name
last name
stay
vacancy
single room
double room
twin room
available
rate
credit card
conﬁrm
receptionist
guest

Part of Speech
(n.)
(adv.)
(v.)

(n.)
(n.)
(v.)
(n.)
(n.)
(n.)
(n.)
(adj.)
(n.)
(n.)
(v.)
(n.)
(n.)

Meaning
การจอง (การจองหองพัก / การสํารองหองพัก)
อยางแนนอน
อานสะกดคํา
ชื่อ
นามสกุล
พักอยู
วาง มีอยู
หองพักแบบเตียงนอนเดี่ยวหนึ่งเตียง
หองพักแบบเตียงนอนเดี่ยวขนาดใหญ 1 เตียง
หองพักแบบเตียงนอนเดี่ยว 2 เตียง
มีอยู ใชประโยชนได
ราคา
บัตรเครดิต / บัตรชําระสินคาแทนเงินสด
ยืนยัน
พนักงานตอนรับ
แขก / ลูกคา / ผูมาพักอาศัย

17. Can I help you?
18. I’d like to make a reservation.
19. Do you have any vacancies?
20. Could I get your name, please?
21. Could you spell that, please?
22. When would you like to stay?
23. I’d like to stay for two nights, from 10th July.
24. How many people will there be?
25. You haven’t stayed with us before, have you?
26. What is the room rate for a double room?
27. We look forward to seeing you on the 10th.
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Handout 3
Hotel Reservations
In pairs, study and practice the following dialogues.
Guest/Traveler - Reserving a Hotel Room over the Phone
Hello, can I reserve a room over the phone, please?
Hi, I’d like to reserve a double room, please.
Hello, I want to reserve a single room for next week.
Hello, I’d like to book a twin room, please.

Guest/Traveler - Reserving a Hotel Room at a Hotel
Do you have any vacancies?
Do you have a room available for 5th October?
Do you have a double room available for 3 nights?
Can I book a room for tonight?
What’s the price of a double room?
I’d like a single, non-smoking room for tonight, please.
I’d like a double room with two beds, please.
What’s the room rate for a single room?

Receptionist/ Front Desk - Common Questions to ask a Guest
How long will you be staying?
How many nights will you be staying?
Can / May I help you? / How can I help you?
Would you like a smoking or non-smoking room?
Would you like a double bed or twin beds?
May I have your name and phone number please?
May I ask you to ﬁll out this form for me please?

(Source: http://2ndnature-online-eikaiwa.com/Expressions/Module-7/Module-7-Intro.htm)
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Test
Hotel Reservation
Complete the conversation with the suitable words.
Front desk
Guest
Front desk
Guest
Front desk
Guest
Front desk
Guest
Front desk
Guest
Front desk
Guest
Front desk
Guest
Front desk
Guest
Front desk
Guest
Front desk
Guest
Front desk
Guest
Front desk

: Good afternoon, Wattana Park Hotel. (1)____________
: I’d like to make a reservation. Do you have a room (2)____
for 10th July?
: Certainly, sir. (3) _________________?
: Adisak Siripan.
: Could you spell that please?
: My first name is A-D-I-S-A-K and my last name is
S-I-R-I-P-A-N.
: Right, Mr. Siripan, (4)__________________?
: I’d like to stay for three nights.
: (5) _____________________?
: Just one.
: You haven’t stayed with us before, have you?
: (6) ____________. This is my ﬁrst time in Trang Province.
: Ok. We have a single room, double room, and twin room with
city view available.
: (7)________________________________?
: It is one thousand baht per night.
: Ok. I will have a single room.
: Will you be paying by (8)___________?
: Yes, I will. It’s VISA. The number is 6734 4317 5534 1379.
: So that’s 6734 4317 5534 1379. And your (9)________, please.
: 259/1 Chiangmai-Maetang Road, Maetang District, Chiangmai.
: Ok, your single room for three nights (10)_________. Your reservation
number is DP 12345. We look forward to seeing you on the
10th July.
: Great. Thank you.
: You’re welcome.
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1.

a. Who’s calling?
c. Can I help you?

b. How do you do?
d. What would you like?

2.

a. booking
c. charging

b. available
d. comfortable

3.

a. Can I have your phone, please?
c. How do you spell your name?

b. Are you Mr. Adisak?
d. May I have your name, please?

4.

a. How long would you like to stay?
c. When would you like to stay?

b. How many people are there in your party?
d. Where are you staying now?

5.

a. Who is going to stay?
c. How many people will there be?

b. Which room would you like?
d. How can you pay?

6.

a. Yes, I have.
c. Yes, I am a stranger here.

b. No, I haven’t.
d. I don’t know.

7.

a. What is the price of a single room?
c. How much is the current exchange?

b. Can I reserve a single room?
d. What time should I check out?

8.

a. cheque
c. travelling ticket

b. cash
d. credit card

9.

a. phone number
c. ID card

b. address
d. e-mail

10.

a. is charged
c. is conﬁrmed

b. is free
d. is recommended

Answer Keys
1.
2.
3.
4.
5.

c
b
d
a
c

6.
7.
8.
9.
10.

b
a
d
b
c

ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการสนทนาการจองโรงแรม (Hotel Reservation) มีขน้ั ตอนดังนี้
กิจกรรมการนําเสนอ 1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณการเขาพักในโรงแรมวามี
ขัน้ ตอนอะไรบาง
2. ครูนําเสนอ / ทบทวน คําศัพท สํานวน และโครงสรางประโยคใชใน
การสนทนา
กิจกรรมการฝก
3. นักเรียนศึกษาบัตรคําศัพท สํานวนภาษาทีใ่ ชในการจองโรงแรม
4. นักเรียนจับคูฝ ก สนทนาตามบทสนทนาจองโรงแรม (Hotel Reservation)
โดยฝกสนทนาตามครูกอ น และจับคูฝ ก กับเพือ่ น
กิจกรรมการนําไปใช 5. นักเรียนทําแบบทดสอบเพือ่ ตรวจสอบความรูค วามเขาใจในเรือ่ งการพูดจอง
โรงแรม
6. นักเรียนจับคูเ พือ่ นแสดงบทบาทสมมุติ สนทนาโตตอบ โดยนักเรียนอาจ
เปลีย่ นแปลงคําถาม / คําตอบ ตามความเหมาะสม
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3. กิจกรรม : การพูดแสดงความคิดเห็น
ทักษะหลัก : ARGUING A CASE

B1
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถอธิบายสั้น ๆ และใหเหตุผลประกอบความคิดเห็น
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูด
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถานักเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ นักเรียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
Tsunami
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ครูเตรียมภาพ และวีดิทัศนเกี่ยวกับ Tsunami ไวใหนักเรียนอภิปราย และแสดงความรูสึก
- ตัวอยางคําสั่งที่ใชในกิจกรรม
“Discuss with the teacher anything you know or feel about TSUNAMI. You may
relate your own experience to TSUNAMI.”
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ภาพ Tsunami

วีดิทัศน Tsunami สามารถ download ไดจาก http://www.youtube.com/watch?v=5-zfCBCq-8I
หรือ http://www.youtube.com/watch?v=PYSRlOtqHTs
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการนําเสนอ 1. นักเรียนสนทนากับครูถงึ ภัยทางธรรมชาติวา มีอะไรบาง สาเหตุการเกิด
และผลกระทบ
กิจกรรมการฝก
2. นักเรียนดูภาพและวีดทิ ศั นทคี่ รูเตรียมไว นักเรียนจับกลุม เพือ่ นกลุม ละ
3 – 4 คน อภิปรายแสดงความคิดเห็น
3. เสร็จแลวครูสุมเรียกนักเรียนแตละกลุมแสดงความคิดเห็น
กิจกรรมการนําไปใช 4. นักเรียนใหขอ มูล รายละเอียดเกีย่ วกับภาพโดยอาศัยประสบการณเดิม
ทีน่ กั เรียนรู รวมทัง้ แสดงความรูส กึ เกีย่ วกับเรือ่ งทีน่ กั เรียนจะไดฟง จาก
การวิเคราะหภาพ โดยเขียนประโยคสั้น ๆ
ขอควรคํานึง
กิจกรรมอภิปราย (Discuss) สามารถใชในขั้นตอนการสอนกอนฟง (pre-listening) กอนอาน
(pre-reading) หรือหลังจากที่ไดฟง (post-listening) หรืออาน (post-reading)
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แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนการสอนการอาน
การอานคือ การสือ่ ความรู ความรูส กึ นึกคิด ระหวางผูเ ขียน และผูอ า น โดยผูอ า นเขาใจในสัญลักษณ
เครือ่ งหมายรูปภาพ ประโยค ขอความ ตัวอักษร คํา และขอความทีพ่ มิ พหรือเขียนขึน้ มา ดวยการสังเกต
และพิจารณา ซึง่ มีความหมายตรงกับผูส อ่ื สารเขียน โดยเปนกระบวนการปฏิสมั พันธและการตีความระหวาง
ผูเ ขียนและผูอ า น ซึง่ จะเขาใจมากหรือนอยแคไหน ขึน้ อยูก บั ความรูเ ดิมและการทํานาย ความรูเ กีย่ วกับเรือ่ ง
ความหมายของศัพท โครงสรางทางไวยากรณ ตลอดจนความเขาใจในเรือ่ งความสอดคลองตอเนือ่ งของประโยค
แตละประโยค และโครงสรางของขอเขียนดวย
การจําแนกประเภทการอาน
การแบงประเภทการอานแบงได 2 ประเภทคือ
1. การอานออกเสียง (Oral Reading) เปนการอานเพือ่ ฝกความถูกตอง (Accuracy) และความ
คลองแคลว (Fluency)
2. การอานในใจ (Silent Reading) เปนการอานเพือ่ รับรูแ ละทําความเขาใจในสิง่ ทีอ่ า น ซึง่ เปนการ
อานอยางมีจดุ มุง หมาย
1. การอานออกเสียง การฝกใหนกั เรียนอานออกเสียงไดอยาง ถูกตอง และคลองแคลว ควรฝกฝน
ไปตามลําดับ โดยใชกจิ กรรม ดังนี้
1.1 Basic Steps of Teaching (BST) มีขน้ั ตอนการฝกตอเนือ่ งกันไป ดังนี้
- ครูอา นขอความทัง้ หมด 1 ครัง้ / นักเรียนฟง
- ครูอา นทีละประโยค / นักเรียนทัง้ หมดอานตาม
- ครูอา นทีละประโยค / นักเรียนอานตามทีละคน (อาจขามขัน้ ตอนนีไ้ ด ถานักเรียนสวนใหญ
อานไดดแี ลว)
- นักเรียนอานคนละประโยค ใหตอ เนือ่ งกันไปจนจบขอความทัง้ หมด
- นักเรียนฝกอานเอง
- สุม นักเรียนอาน
1.2 Reading for Fluency (Chain Reading) คือ กิจกรรมการฝกใหนกั เรียนอานประโยคคนละ
ประโยคอยางตอเนือ่ งกันไป เสมือนคนอานคนเดียวกัน โดยครูสมุ เรียกนักเรียนจากหมายเลขลูกโซ เชน
ครูเรียก Chain-number One นักเรียนทีม่ หี มายเลขลงทายดวย 2, 12, 22, 32, 42 จะเปนผูอ า นขอความ
คนละประโยคตอเนือ่ งกันไป หากสะดุดหรือติดขัดทีน่ กั เรียนคนใด ถือวาโซขาด ตองเริม่ ตนทีค่ นแรกใหม
หรือเปลีย่ น Chain-number ใหม
1.3 Reading and Look up คือ กิจกรรมการฝกใหนกั เรียนแตละคนอานขอความโดยใชวธิ อี า น
แลวจําประโยค แลวเงยหนาขึน้ พูดประโยคนัน้ ๆ อยางรวดเร็ว คลายวิธอี า นแบบนักขาว
1.4 Speed Reading คือ กิจกรรมการฝกใหนกั เรียนแตละคนอานขอความโดยเร็วทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเร็วได
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การอานแบบนี้อาจไมคํานึงถึงความถูกตองทุกตัวอักษร แตตองอานโดยไมขามคํา เปนการฝกธรรมชาติ
ในการอานเพือ่ ความคลองแคลว (Fluency) และเปนการหลีกเลีย่ งการอานแบบสะกดทีละคํา
1.5 Reading for Accuracy คือ กิจกรรมการฝกอานทีม่ งุ เนนความถูกตองชัดเจนในการออกเสียง
ทัง้ stress / intonation / cluster / ﬁnal sounds ใหตรงตามหลักเกณฑของการออกเสียง (Pronunciation)
โดยอาจนํา Speed Reading มาใชในการฝก และเพิม่ ความถูกตองชัดเจนในการออกเสียงสิง่ ทีต่ อ งการ จะเปน
ผลใหนกั เรียนมีความสามารถในการอานไดอยางถูกตอง (Accuracy) และ คลองแคลว (Fluency) ควบคูก นั ไป
2. การอานในใจ เปนการอานเพือ่ รับรูแ ละทําความเขาใจในสิง่ ทีอ่ า น ซึง่ เปนการอานอยางมีจดุ มุง หมาย
เชนเดียวกับการฟง ตางกันทีก่ ารฟงใชการรับรูจ ากเสียงทีไ่ ดยนิ ในขณะทีก่ ารอานจะใชการรับรูจ ากตัวอักษร
ทีผ่ า นสายตา ทักษะการอานภาษาอังกฤษเปนทักษะทีส่ ามารถฝกฝนใหนกั เรียนเกิดความชํานาญและมีความ
สามารถเพิม่ พูนขึน้ ได ดวยเทคนิควิธกี ารโดยเฉพาะ ครูผสู อนจึงควรมีความรูแ ละเทคนิคในการสอนทักษะ
การอานใหแกนกั เรียนเพือ่ ใหการอานแตละลักษณะประสบผลสําเร็จ
เทคนิคการอานเรือ่ งใหเขาใจ
วิธกี ารอานมีหลายเทคนิควิธี แตทส่ี าํ คัญ ๆ และนิยมใชกนั มากคือ
1. Skimming
2. Scanning
3. Surveying
4. Intensive Reading
1. Skimming
การอานแบบสกิมมิ่ง หรืออานแบบ “ขามคํา” นี้ เปนรูปแบบการอานเร็วอยางหนึ่ง คือ
จะอานดวยความเร็วคอนขางสูงมาก การอานแบบนีจ้ ะไมอา นทุกคําแตจะอานขามเปนตอน ๆ ไป อาจจะ
เปนคํา ประโยค หรือบรรทัด ๆ ไป ไมตดิ ตอกันก็ได กลาวคือ อาจจะอานตอนนีก้ อ นแลวขามไปประมาณสี่
หรือหาประโยค จึงจะอานขอความตอนใหมตอ ไป ถาเห็นวาจําเปนและสําคัญ การอานในลักษณะนี้ ผูอ า น
ทราบดีวา เนือ้ หาบางอยางจะขาดหายไป อยางไรก็ตาม การอานแบบนีม้ จี ดุ มุง หมายสําคัญอยู 2 ประการ คือ
1) เพือ่ จับสาระหรือใจความสําคัญ โดยทัว่ ๆ ไป
2) เพือ่ เขาใจรายละเอียดทีส่ าํ คัญบางสิง่ บางอยางเทานัน้
2. Scanning
การอานแบบสแกนนิง่ หรือแบบ “กวาดสายตา” เปนเทคนิคการอานเร็วอีกวิธหี นึง่ โดยใชสายตา
อานกวาดขอความอยางคราวๆ และรวดเร็ว การอานแบบนีม้ จี ดุ มุง หมายเพียงเพือ่ จะคนหาขอมูลหรือคําตอบ
เฉพาะสําหรับคําถามบางขอทีต่ อ งการเทานัน้ เชน การคนหารายชือ่ หรือเลขหมายโทรศัพทในสมุดโทรศัพท
ในการอานแบบกวาดสายตานี้ มีขอ ควรจําไวอยางหนึง่ คือ ไมจาํ เปนตองเขาใจหรือรูค าํ ศัพทในขอความทีก่ าํ ลังอาน
นัน้ หมดทุกคํา ทัง้ นี้ เพราะวาจุดมุง หมายในการอานของเราเพียงแตตอ งการทีจ่ ะหาคําบางคํา ตัวเลขบางตัว
หรือคําตอบบางขอเทานั้น ถาไดส่งิ ที่ตองการเหลานี้แลวก็ถือวาไดใชเทคนิคการอานแบบนี้จนสัมฤทธิผล
ตามทีไ่ ดมงุ หวังไว
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3. Surveying
การอานแบบสํารวจ Surveying เปนการอานแบบสํารวจเบือ้ งตน ใชอา นบทความหรือหนังสือ
ประเภททีม่ เี นือ้ หาคอนขางยากและซับซอน เพือ่ เปนการตรวจสอบดูกอ น อยางรวดเร็ว และคราว ๆ ตัง้ แต
เริม่ แรกเลยทีเดียว วาบทความหรือหนังสือนัน้ ๆ สมควรทีจ่ ะอานใหละเอียดและลึกซึง้ อีกตอไปหรือไม
4. Intensive Reading
การอานแบบเขม Intensive Reading ซึง่ มีจดุ มุง หมายเพือ่ การศึกษาหาขอมูลเปนการอาน
เชิงพินจิ พิเคราะหและละเอียดถีถ่ ว นเพือ่ ความถูกตอง และความเขาใจอยางลึกซึง้ เกีย่ วกับความคิดและเหตุผล
ของผูเ ขียนในเกือบทุกแงทกุ มุมหรือทุกขัน้ ตอน การอานแบบเขมนีม้ กั จะใหความสําคัญในเรือ่ งของความเขาใจ
ในสิง่ ทีอ่ า นมากยิง่ กวาความเร็ว
ขัน้ ตอนและกิจกรรมการสอนการอาน
กิจกรรมการสอนทักษะการอาน แบงเปน 3 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมนําเขาสูก ารอาน (Pre-Reading Activities) เปนการสรางความสนใจและปูพน้ื ความรู
ในเรือ่ งทีจ่ ะอาน ครูผสู อนอาจใชกจิ กรรมนําใหนกั เรียนไดมขี อ มูลบางสวนเพือ่ ชวยสรางความเขาใจในบริบท
กอนเริม่ ตนอานสารทีก่ าํ หนดให โดยทัว่ ไป มี 2 ขัน้ ตอน คือ
- ขัน้ Personalization เปนขัน้ สนทนา โตตอบ ระหวางครูกบั นักเรียน หรือระหวางนักเรียน
กับนักเรียน เพือ่ ทบทวนความรูเ ดิมและเตรียมรับความรูใ หมจากการอาน
- ขัน้ Predicting เปนขัน้ ทีใ่ หนกั เรียนคาดเดาเกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะอาน โดยอาจใชรปู ภาพ แผนภูมิ
หัวเรือ่ ง ฯลฯ ทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งทีจ่ ะไดอา น แลวนํามาสนทนา หรืออภิปราย หรือหาคําตอบเกีย่ วกับภาพนัน้ ๆ
หรืออาจฝกกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับคําศัพท เชน ขีดเสนใต หรือวงกลมลอมรอบคําศัพทในสารทีอ่ า น หรืออาน
คําถามเกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะไดอา น เพือ่ ใหนกั เรียนไดทราบแนวทางวาจะไดอา นสารเกีย่ วกับเรือ่ งใด เปนการเตรียม
ตัวลวงหนาเกีย่ วกับขอมูลประกอบการอาน และคนหาคําตอบทีจ่ ะไดจากการอานสารนัน้ ๆ หรือทบทวนคําศัพท
จากความรูเ ดิมทีม่ อี ยู ซึง่ จะปรากฏในสารทีจ่ ะไดอา น โดยอาจใชวธิ บี อกความหมาย หรือทําแบบฝกหัดเติมคํา
ฯลฯ
2. กิจกรรมระหวางการอาน หรือขณะที่สอนอาน (While-Reading Activities) เปนการ
ทําความเขาใจโครงสรางและเนือ้ ความในเรือ่ งทีอ่ า น กิจกรรมนีม้ ใิ ชการทดสอบการอาน แตเปนการ “ฝกทักษะ
การอานเพือ่ ความเขาใจ” กิจกรรมระหวางการอานนี้ ควรหลีกเลีย่ งการจัดกิจกรรมทีม่ งุ เนนใหนกั เรียนไดปฏิบตั ิ
ทักษะอืน่ ๆ เชน การฟง หรือการเขียน อาจจัดกิจกรรมใหพดู โตตอบไดบา งเล็กนอย เนือ่ งจากจะเปนการ
เบีย่ งเบนทักษะทีต่ อ งการฝกไปสูท กั ษะอืน่ โดยมิไดเจตนา กิจกรรมทีจ่ ดั ใหในขณะอาน ควรเปนประเภทตอไปนี้
- Questioning คือ การตัง้ คําถามเกีย่ วกับเรือ่ งทีอ่ า น ขณะอานจบยอหนา เพือ่ ใหทราบวา
ใคร ทําอะไร ทีไ่ หน และอยางไร
- Predicting คือ การใหคาดเดาวายอหนาตอไปนาจะพูดเกีย่ วกับอะไร
- Clarifying คือ การหาความชัดเจนของคําศัพท หรือวลี ในเนือ้ เรือ่ งทีอ่ า น
- Summarizing คือ การสรุปในแตละยอหนาทีอ่ า นเพือ่ จับใจความสําคัญ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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- Matching คือ อานแลวจับคูค าํ ศัพท กับ คําจํากัดความ หรือ จับคูป ระโยค เนือ้ เรือ่ งกับภาพ
แผนภูมิ
- Ordering คือ อานแลวเรียงภาพ แผนภูมิ ตามเนือ้ เรือ่ งทีอ่ า น หรือ เรียงประโยค (Sentences)
ตามลําดับเรือ่ งหรือเรียงเนือ้ หาแตละตอน (Paragraph) ตามลําดับของเนือ้ เรือ่ ง
- Completing คือ อานแลวเติมคํา สํานวน ประโยค ขอความ ลงในภาพ แผนภูมิ ตาราง
ฯลฯ ตามเรือ่ งทีอ่ า น
- Correcting คือ อานแลวแกไขคํา สํานวน ประโยค ขอความ ใหถกู ตองตามเนือ้ เรือ่ งทีไ่ ดอา น
- Deciding คือ อานแลวเลือกคําตอบทีถ่ กู ตอง (Multiple Choice) หรือ เลือกประโยคถูกผิด
(True/False) หรือ เลือกวามีประโยคนัน้ ๆ ในเนือ้ เรือ่ งหรือไม หรือ เลือกวาประโยคนัน้ เปนขอเท็จจริง (Fact)
หรือ เปนความคิดเห็น (Opinion)
- Supplying / Identifying คือ อานแลวหาประโยคหัวขอเรือ่ ง (Topic Sentence) หรือ สรุป
ใจความสําคัญ (Conclusion) หรือ จับใจความสําคัญ (Main Idea) หรือตัง้ ชือ่ เรือ่ ง (Title) หรือ ยอเรือ่ ง
(Summary) หรือ หาขอมูลรายละเอียดจากเรือ่ ง (Speciﬁc Information)
- เขียนแผนผังความสัมพันธของเนือ้ เรือ่ ง
- เติมขอความลงในแผนผังของเนือ้ เรือ่ ง
3. กิจกรรมหลังการอาน (Post-Reading Activities) เปนกิจกรรมทีม่ งุ ใหนกั เรียนไดฝก การใช
ภาษาในลักษณะทักษะสัมพันธเพิม่ ขึน้ จากการอาน ทัง้ การฟง การพูด และการเขียน หลังจากทีไ่ ดฝก ปฏิบตั ิ
กิจกรรมระหวางการอานแลว โดยอาจฝกการแขงขันเกีย่ วกับคําศัพท สํานวน ไวยากรณ จากเรือ่ งทีไ่ ดอา น
เปนการตรวจสอบทบทวนความรู ความถูกตองของคําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณ หรือฝกทักษะการฟง
การพูด โดยใหนกั เรียนรวมกันตัง้ คําถามเกีย่ วกับเนือ้ เรือ่ งแลวชวยกันหาคําตอบ สําหรับนักเรียนระดับสูง
อาจใหพดู อภิปรายเกีย่ วกับอารมณหรือเจตคติของผูเ ขียนเรือ่ งนัน้ หรือฝกทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับเรือ่ งทีไ่ ดอา น ใหแสดงบทบาทสมมติ ใหเขียนเรือ่ งหรือเขียนโตตอบ เชน เขียนจดหมาย เขียนบท
สนทนา เขียนแบบฟอรม วาดรูป เปนตน ควรฝกใหนกั เรียนแสดงความคิดเห็น สรุปสาระและสิง่ ทีไ่ ดรบั จาก
การอานหรือประสบการณ การคิดแกปญ
 หา หรือแสดงความคิดสรางสรรคทกุ ครัง้
วิธีการสอนควรเนนการสื่อสารอยางมีความหมาย ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนอานเพื่อสื่อสาร
อยางมีความหมาย ไมใชอา นเพือ่ ตอบคําถามทายบทแตเพียงอยางเดียว วิธสี อนอานเพือ่ การสือ่ สารจึงเนน
เทคนิค ดังตอไปนี้
1. การเติมขอมูลทีข่ าดหายไป (Information Gap)
2. การอานเพือ่ แกปญ
 หา (Problem Solving)
3. การอานเพือ่ ถายโอนขอมูล (Information Transfer)
บทอานทีน่ าํ มาใชสอนควรเปนเอกสารจริง (Authentic Material) เอกสารจริงคือ เอกสารทีไ่ ม
ไดเขียนขึ้นมาเพื่อจุดประสงคในการสอนภาษาโดยตรง เพราะบทอานที่เขียนขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการ
สอนศัพทและไวยากรณ จะมีลักษณะที่ไมเปนธรรมชาติ เนื่องจากผูเขียนจะคํานึงถึงโครงสรางหรือหลัก
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ไวยากรณทต่ี อ งการสอนมากเกินไป บทอานทีเ่ ปนเอกสารจริงซึง่ ใชในชีวติ ประจําวัน ไดแก โฆษณา ขาว
ฉลากยา หรือปายประกาศ เปนตน และในการนําเอกสารจริงมาใชไมควรแกไขใหภาษางายขึน้ สรุปหรือยอ
เพราะจะทําใหขอ ความผิดไปจากเดิมเนือ่ งจากเอกสารทีผ่ อู า นจะไดพบในชีวติ ประจําวันนัน้ ไมมใี ครมาปรับระดับ
ความยากงายให
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการอาน
1. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: Filling in the grid
: Read for orientation

A2
Inviduality

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถหาขอมูลที่สําคัญในบทโฆษณาแผนพับ ใบปลิว หนาเว็บ (web page) แคตตาล็อก
ตารางเวลา ฯลฯ
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
นักเรียนแตละคนมีหนทางพัฒนาภาษาของตนเอง และมีอัตราการพัฒนาที่ไมเทากัน และมี
ความตองการและแรงจูงใจในการเรียนภาษาที่ตางกัน
หัวขอเรื่อง :
การอานแผนพับโฆษณา
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
ครูเก็บรวบรวมแผนพับโฆษณา หัวขอที่สนใจ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจ กรรมกอ นอาน 1. นักเรียนพูดคุยตอบคําถามครูเรือ่ งประเทศทีน่ กั เรียนสนใจ และขอมูลอะไรบาง
ทีน่ กั เรียนอยากรูเ กีย่ วกับประเทศนัน้ หรือครูอาจใชภาพประเทศตาง ๆ
นําสนทนา
2. นักเรียนทุกคนรับแผนพับ หรือสําเนาแผนพับดังตัวอยางใหนกั เรียนทุกคน ถาเปน
โรงเรียนที่มีความพรอมอาจฉายโปรเจ็คเตอรแผนพับ ใหนักเรียนดู
กิจกรรมระหวางอาน 3. นักเรียนแตละคนรับเเละอานใบงานเพื่อหาขอมูลที่ตองการกรอก
ลงในตารางทีก่ าํ หนด เพือ่ ฝกการหาเฉพาะขอมูลทีต่ อ งการ แลวเฉลยคําตอบ
4. แจกสําเนาแผนพับแผนใหมทมี่ ที งั้ ดานหนาและดานหลังทีม่ ขี อ มูลมากขึน้
และใบงานใหแกนักเรียนไดฝกทักษะการอานเพิ่มขึ้น
กิจกรรมหลังอาน
5. นั ก เรี ย นแต ล ะคนดํ า เนิ น การศึ ก ษาข อ มู ล ตามหั ว ข อ ที่ ป รากฏ
ในแผนพับที่ไดอานไปแลว ออกแบบจัดทําแผนพับนําเสนอสถานที่
ทองเที่ยวที่นักเรียนสนใจ สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต อาจใชวิธี
วาดเขียน หรือใชคอมพิวเตอรสรางสรรคผลงาน
ขอควรคํานึง : สําหรับนักเรียนทีร่ ะดับความสามารถสูงขึน้ ใหหาเนือ้ เรือ่ งหรือบทความทีม่ คี วามยากมากขึน้
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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ใบงานที่ 1
Fill in the Grid with the information you read from the Brochure.
Name
of the
Country

Location

Most
Population Language
important
cities
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Currency

Type of
government

English Language Institute Office of the Basic Education Commission Ministry of Education

เฉลย
Name
of the
Country

Location

Most
Population Language
important
cities

Religions

Greece

At the
southeast
end of
Europe

The most 11,295,002 Greek,
important
Turkish
city is
And others
Athens, the
second is
Thessaloniki
and the third
is Patra.

Greek
Orthodox
With
Muslim,
Jewish,
Catholic
and
Potestant

Currency
Euro

Type of
government
Parliamentary
republic
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ใบงานที่ 2
Fill in the Grid with the information you read from the Brochure.
Name of the
Place

Location

Attractions

Things to do

Weather

Location

Attractions

Things to do

Weather

เฉลย
Name of the
Place
Salinas Valley

In California, U.S.A - Museum of fun - Play Golf at
- Western Stage Twin Creeks Golf
Course
- Wine tasting
- Agricultural and
sightseeing tours

So good Weather
that it was named
the city with the
best climate in the
unite Canada
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The Place I’d like to go
Travel Brochure
(Name of place)

Fun things to do
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
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I’d like to go for vacation
here because
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
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....................................................
....................................................
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....................................................
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2. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: Look and Find
: Read info. & Argument

A2
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจใจความสําคัญของคําบรรยาย ขาวสั้น ๆ ถาผูอานมีความรูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
บางอยูแลว เชน ขาวเกี่ยวกับกีฬา และบุคคลที่มีชื่อเสียง
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทกั ษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสาร สถานการณ ขาว เรือ่ งทีอ่ ยู
ในความสนใจ และสื่อสารไดอยางตอเนื่อง
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
- Meaningful Communication : การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ ผูเ รียนผานกระบวนการ
ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
การอานขาว
การเตรียมการ /สื่อ / อุปกรณ :
ครูเตรียมหาขาวที่มีหัวขอเหตุการณที่สนใจ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนอาน 1. นักเรียนกับครูพูดคุยเรื่องขาวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น
2. นักเรียนรับสําเนาขาวจากหนังสือพิมพ กระดาษและดินสอ ถาเปน
โรงเรียนที่มีความพรอม อาจฉายโปรเจ็คเตอรใหนักเรียนดู
กิจกรรมระหวางอาน 3. นักเรียนตอบคําถามประมาณ 5 – 10 ขอ โดยอานเนือ้ เรือ่ ง แลวเขียน
คําตอบใหเร็วที่สุด คนที่ทําเสร็จกอนเปนผูชนะ
กิจกรรมหลังอาน
4. นักเรียนอานขาว “Tourists Shocked As They See Oil Slicks
Throughout Bangsaen Beach” อีกครัง้ แลวเขียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับขาวนี้ 4 – 5 ประโยค
ขอควรคํานึง :
1. นักเรียนอาจอานหนังสือพิมพ เพือ่ หาจํานวนตัวเลขในการวัด เศษสวน ฯลฯ หรืออาจเปนเรือ่ งราว
ในสังคมปจจุบัน เรื่องที่นักเรียนสนใจ
2. ควรใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น และเจตคติตอเรื่องที่ไดอานหลังการอาน
3. เมื่อเริ่มแนะนํา เกมครูควรนําเสนอคําถามเพียง 2 - 3 ขอเทานั้น เพิ่มจํานวนขอคําถามขึ้น
เมื่อนักเรียนคุนเคยกับหมวดหมูตาง ๆ ของหนังสือพิมพ
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ตัวอยางขาว
Tourists Shocked As They See Oil Slicks Throughout Bangsaen Beach
CHONBURI – October 10, 2013 [PDN]; Local journalists reported that leaked oil slicks were
found throughout the lengthy Bang Saen beach. Oil was also found within the sea water,
worrying tourists that came to visit the beach.
Visitors from Bangkok told reporters that they drove about 130 Km. from Bangkok
in order to visit their weekend getaway, Bang Saen. But when they were about to go into
the water, they were able to pick up a sophisticated smell of oil. As they walked further
down the beach, they saw slicks of oil throughout the beach which shocked them as they
have not seen anything like this before.
Following several reports, a clean-up was organized by the Saen Suk district. The
clean-up took about 40 minutes, but traces of the oil was still present.
Though the origins of the oil is still unknown, environment related organizations
presume that a boat had spilled the oil in the middle of ocean, making the wind blow the
oil to the Bang Saen beaches.

Questions :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Where did the tourists see oil slick?
When did the tourists see oil slick?
How far is it from Bangkok to Bangsean?
What did they smell?
How did they feel when they saw slick oil?
Who did the clean – up?
Where did the environment related organizations
think the oil was from?
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Answers :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bangsaen Beach Chonburi
October 10, 2013
130 Km
smell of oil.
They felt shocked.
Saen Suk district
It spilled from a boat.
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3. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: Reading an Article
: Read info & Argument

B1
Collaboration & Sharing atmosphere

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจประเด็นหลักในบทความสั้น ๆ จากหนังสือพิมพ และนิตยสารเกี่ยวกับเหตุการณ
ปจจุบัน และหัวขอที่คุนเคย
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู :
ต 1.1 เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ เชน บทความจากหนังสือพิมพ
2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
หองเรียนเปรียบเสมือนชุมชนที่นักเรียนสามารถเรียนรูและแบงปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
หัวขอเรื่อง :
การอานบทความ
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
ครูเตรียมบทความเรื่อง Night work could damage your health สําหรับนักเรียนทุกคน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนอาน 1. นักเรียนจับคูคุยกับเพื่อนเรื่อง Working at night แลวเปลี่ยนคู
สัก 2-3 ครั้ง แลวครูสุมเลือกนักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น
2. นักเรียนเเตละคูร บั ใบงาน BEFORE READING ใหนกั เรียนแตละคู ตอบคําถาม
ขอ 1 True/False ตามความคิดของตนเองกอน
3. นักเรียนเดาวาเรื่องที่จะไดอานนาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
กิจกรรมระหวางอาน 4. นักเรียนรับบทความเรื่อง Night work could damage your health
เพื่ออาน แลวนักเรียนและครูชวยกันเฉลยใบงาน
5. นักเรียนรับใบงานที่ 2 เเละจับคูค าํ ศัพทและความหมาย โดยดูจากบทความ
ที่อาน
6. นักเรียนชวยกันเฉลยใบงานที่ 2
7. นักเรียนรับใบงานที่ 3 Gap Fill เเละชวยกันเลือกคําที่อยูใน
คอลัมนขวามือมาเติมในชองวาง ใหไดใจความที่สมบูรณ แลวครูและ
นักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ
กิจกรรมหลังอาน 8. นักเรียนรับแบบทดสอบเเละทํา เเลวนักเรียนเเละครูชวยกันเฉลย
คําตอบ
ขอควรคํานึง :
1. ควรทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีอานและทําแบบฝกกอน โดยใช Concept Checking
Questions
2. ถาเปนโรงเรียนที่มีความพรอม ครูอาจใหนักเรียนเปนผูเสนอหัวขอบทความที่สนใจ
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ใบงานที่ 1. TRUE / FALSE : Read the headline. Guess if a-h below are true (T) or false (F).
a. Night shifts decrease the risk of getting diabetes.

T/F

b. The research is from a British university.

T/F

c. As many as 1,500 genes could be damaged by irregular sleep patterns.

T/F

d. A professor found out why sleeping patterns that affect genes exist.

T/F

e. The human body has about 240,000 genes.

T/F

f. Irregular sleeping patterns can weaken the immune system.

T/F

g. Irregular sleep affects 97% of all our genes that depend on rhythms.

T/F

h. A doctor said it was easy for society to function without night workers.

T/F

เฉลย
TRUE / FALSE
a. F

b. T

c. T

d. F
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e. F

f. T

g. T

h. F
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บทความเรื่อง Night work could damage your health

Night work could damage your health

A new study suggests working shifts at night can be damaging
to one’s health. In particular, it increases the risk of several cancers,
diabetes, mental illnesses, and various heart diseases. Researchers from
the Sleep Research Centre at the U.K.’s University of Surrey discovered
that many genes in the body needed to follow a regular 24-hour cycle,
during which the body sleeps at night. If this cycle is broken, up to
1,500 genes could get damaged, eventually resulting in potentially lifethreatening diseases. Professor Derk-Jan Dijk said: “The study has important
implications because we now need to discover why these rhythms exist
and think about the consequences of that.”
The human body has around 24,000 genes. Many of these
switch off if the body does not follow a regular sleeping pattern. This
can cause parts of the immune system to become less efﬁcient, making
us more susceptible to illnesses. Study co-author Dr Simon Archer said:
“Over 97 percent of rhythmic genes become out-of-sync with mistimed
sleep, which really explains why we feel so bad during jet lag or if we
have to work irregular shifts.” Dr Dijk said that despite the results of the
research, it would be difﬁcult for people to change their lifestyles. He
explained it was difﬁcult for society to function without people working
night shifts, but said people needed to understand the dangers and
“mitigate the impact”.

ทีม่ า : http://www.breakingnewsenglish.com/1401/140123-night-work.html#ixzz2wmgMr4I3
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ใบงานที่ 2. SYNONYM MATCH : Match the following synonyms from the article.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

study
damaging
resulting in
cycle
consequences
switch
susceptible
despite
function
mitigate

reactions
operate
turn
harmful
prone
report
lessen
rhythm
in spite of
leading to

a
b
c.
d
e.
f
g.
h.
i

j

เฉลย
1. f

2. b

3. j

4. h

5. a
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6. c

7. e

8. i

9. b

10. g
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ใบงานที่ 3. GAP FILL Fill in the gaps with the words given on the right.
A new study suggests working shifts at night can be damaging to
one’s health. In particular, it increases the (1) __________ of several cancers,
diabetes, mental illnesses, and (2) __________ heart diseases. Researchers
from the Sleep Research Centre at the U.K.’s University of Surrey discovered
that many (3) _______________ in the body needed to (4) _______________
a regular 24-hour cycle, during which the body sleeps at night. If this cycle
is (5) __________, up to 1,500 genes could get damaged, (6) __________
resulting in potentially life-threatening diseases. Professor Derk-Jan Dijk said:
“The study has important (7) __________ because we now need to discover
why these rhythms (8) _________ and think about the consequences of that.”

eventually
follow
exist
risk
implications
broken
various
genes

The human body has around 24,000 genes. Many of these (9)
______ off if the body does not follow a regular sleeping (10) ____________.
This can cause parts of the immune system to become less (11) __________,
making us more susceptible to illnesses. Study co-author Dr Simon Archer
said: “Over 97 per cent of (12) _________ genes become out-of-sync with
mistimed sleep, which really explains why we feel so bad during (13) ________
lag or if we have to work irregular shifts.” Dr Dijk said that despite the
(14) __________ of the research, it would be difﬁcult for people to change
their lifestyles. He explained it was difﬁcult for society to (15) __________
without people working night shifts, but said people needed to understand
the dangers and “mitigate the (16) __________ “.

jet
efﬁcient
function
switch
impact
pattern
results
rhythmic

เฉลยคําตอบ
1.
5.
9.
13.

risk
broken
switch
jet lag

2.
6.
10.
14.

various
eventually
pattern
results

3.
7.
11.
15.

genes
implications
efﬁcient
function

4.
8.
12.
16.

follow
exist
rhythmic
impact
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แบบทดสอบ Choose the best answer.
1. What suggested working shifts at night
could damage one’s health?
a) an Internet website
b) a documentary
c) a hospital
d) a report
2. In which country is the university that
conducted the research?
a) Ukraine
b) England
c) South Africa
d) the USA
3. How many genes could get
damaged?
a) all of them
b) 24,000
c) 14,520
d) as many as 1,500
4. What could damaged genes potentially
result in?
a) compensation claims
b) the gene pool
c) life-threatening diseases
d) weight loss
5. What did a professor say we needed
to discover?
a) the missing gene
b) ourselves
c) the secret of life
d) why rhythms exist

6. What do many genes do if they do not
follow a regular sleeping pattern?
a) merge with adjacent genes
b) double in size
c) switch off
d) work faster
7. What did the article say becomes less
efﬁcient with irregular sleep?
a) the immune system
b) studying English
c) the rhythm of life
d) illness
8. What else is mentioned that upsets our
sleeping pattern?
a) alcohol
b) alarm clocks
c) jet lag
d) stress and anxiety
9. What did a doctor say was difﬁcult for
people to change?
a) results
b) their lifestyle
c) pajamas (USA) pyjamas (UK)
d) genes
10. What did the doctor say people needed
to understand?
a) the dangers of irregular sleep
b) how many genes we have
c) how to look after your genes
d) gene therapy

เฉลย
1. f

2. b

3. j

4. h

5. a
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6. c

7. e

8. i

9. b

10. g
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4. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: Filling in diagrams
: Read Instructions

A2+
Effective tasks

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจคําแนะนําที่ใชภาษางาย ๆ เชน โทรศัพทสาธารณะ เครื่องจําหนายตั๋วสาธารณะ
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย และการบอกทิศทาง
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู :
ต 1.1 เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ เชน คําแนะนําการใชเครื่องจําหนายตั๋วสาธารณะ
2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
กิจกรรมภาษาหรือแบบฝกหัดที่มีคุณภาพในชั้นเรียน จะทําใหนักเรียนมีโอกาสที่จะสื่อ
ความหมายในภาษา เพิ่มพูนแหลงการเรียนรูภาษา สังเกตการใชภาษา และมีสวนในการรวม
สื่อสาร การสื่อสารจะมีความหมายก็ตอเมื่อนักเรียนผานกระบวนการที่เกี่ยวของกับตน
มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
การอานคําชี้แจง
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
ครูเตรียมบทอานเรียงลําดับขั้นตอน How to Buy Bangkok’s BTS Skytrain Tickets
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนอาน 1. นักเรียนพูดคุยกับครูเรื่องการเดินทางโดยใชระบบขนสงสาธารณะ
ในกรุงเทพฯ เชน การเดินทางโดยใชรถไฟฟา BTS เปนตน
2. นักเรียนชวยกันพูดสรุปขั้นตอนการขึ้นรถไฟฟา BTS
กิจกรรมระหวางอาน 3. นักเรียนเเตละคนรับใบงานประโยคทีเ่ ปนขัน้ ตอนการซือ้ ตัว๋ รถไฟฟา BTS
ที่ไมเรียงลําดับ
4. นักเรียนนําวิธีการและขั้นตอนการซื้อตั๋วรถไฟฟา BTS มาเรียงใน
Flow Chart
กิจกรรมหลังอาน
5. นักเรียนเปรียบเทียบคําตอบกับเพื่อน
6. นักเรียนและครูชวยกันเฉลยคําตอบที่ถูกตอง
7. นักเรียนรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชรถไฟฟา BTS
ขอควรคํานึง :
1. ถาเปนโรงเรียนที่มีความพรอมใหนักเรียนดูจาก YOUTUBE
2. อาจหาขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายมาใหนักเรียนฝกทักษะ
การอาน
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ใบงาน
The ﬂow chart on the right is meant to show the steps for buying Bangkok’s BTS Skytrain tickets.
Place the instructions below in the ﬂow chart. Some of the instructions are not required - you
should only include those which are relevant to the task.
How to Buy Bangkok’s BTS Skytrain tickets
Ticket machine only accepts coins.
Next to the train stop is the fare
amount you need to pay.
Pick up your train ticket from the
machine.
You can change your bills at one of
the open booths.
Press the white button for the fare
amount until it lights up.
Find out what stop you’re getting
off the train.
Make sure you have baht in coins.

Insert the coins. The machine gives
back change in coins..
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เฉลย
How to Buy Bangkok’s BTS Skytrain tickets
Ticket machine only accepts coins.
Make sure you have baht in coins.

You can change your bills at one of
the open booths.
Find out what stop you’re getting
off the train.
Next to the train stop is the fare
amount you need to pay.
Press the white button for the fare
amount until it lights up.
Insert the coins. The machine gives
back change in coins.
Pick up your train ticket from the
machine.
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5. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: Read and Do
: Read Instructions

B1
Collaboration & Sharing atmosphere

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําชี้แจง และขั้นตอนงาย ๆ เชน ขั้นตอนในการเลนเกม การใชอุปกรณ
ชนิดตาง ๆ ที่คุนเคย หรือการทําอาหาร
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู :
ต 1.1 เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ เชน ปฏิบัติตามคําแนะนํา คําชี้แจง ที่อาน
2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
หองเรียนเปรียบเสมือนชุมชนที่นักเรียนสามารถเรียนรูและแบงปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
หัวขอเรื่อง :
การอานคําสั่ง คําชี้แจง
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
ครูเตรียมบทอานเรียงลําดับขั้นตอน How to Make Your Own Recycled Paper
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนอาน 1. นักเรียนสนทนากับครูถงึ การนําวัสดุจากกระดาษมาใชใหม โดยใหนกั เรียน
บอกตัวอยางผลิตภัณฑที่นักเรียนเคยใชหรือรูจัก
2. นักเรียนฟงครูเสนอคําศัพท
3. นักเรียนดูภาพการทํา Recycle สิ่งของจากกระดาษมาใหนักเรียนดู
4. นักเรียนเเบงกลุม ๆ ละ 3 คน
กิจกรรมระหวางอาน 5. นักเรียนรับบัตรทีม่ ปี ระโยคหรือหลายประโยคขัน้ ตอน How to Make
Your Own Recycled Paper อยูในแตละใบใหนักเรียนแตละกลุม
ถาเปนโรงเรียนที่มีความพรอมอาจฉายโปรเจ็คเตอรใหนักเรียนดู
6. นักเรียนตองเรียงบัตรใหถูกตองตามลําดับขั้นตอน
กิจกรรมหลังอาน
7. นักเรียนทดลองฝกปฏิบัติตามขั้นตอน หรือนักเรียนในกลุมรวมกัน
ผลิตผลิตภัณฑตามความสนใจ
ขอควรคํานึง :
1. เปลี่ยนชุดเนื้อเรื่องและเพิ่มตัวชี้วัดความกาวหนาของนักเรียน
2. ใชบัตรจํานวนมากนอย ขึ้นอยูกับระดับของนักเรียน
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ตัวอยางบทอานเรียงลําดับขั้นตอน
How to Make Your Own Recycled Paper
Don’t throw away your old newspapers. Try making your own recycled paper!
Recycled paper can be made from old newspaper, following the instructions below.
Recycling paper uses cellulose (plant ﬁbers) over and over again, it uses less electricity,
less water, a lot less pollution, and it saves trees from being cut down!
You will need :
• a food processor or an old blender
• an electric iron
• an old wire hanger
• an old pair of panty hose
• newspaper or other paper, torn into 2-inch squares
• white glue
• water
• an insect screen or strainer (optional)
• food coloring (optional)
• a big sink or tub ﬁlled with 4 inches of water
• Make sure you have a place to work where you can make a big mess!
Step ........ :
Make a frame out of the coat hanger. You’ll need a frame for each piece of paper you
make. Stretch the hanger and bend it into a rectangle/square shape. Take one leg of the
panty hose and stretch it carefully over the hanger frame. Make sure it is tight and ﬂat.
Step ........ :
Put a handful of the torn up paper and some water into the food processor or blender.
Blend the mixture on high until it becomes mushy. Keep adding paper and water until
you have a big gray blob. You may have to add a little more water to keep things
moving smoothly. Keep the food processor on until all the paper has disappeared. Then
leave it on for 2 minutes.
For some color, add a handful of brown or red onion skin (not the onion itself, just
the papery outer skin).
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Step ........ :
Put 2 tablespoons of white glue in the sink water and add all of the paper pulp you
just made. Mix it really well. Use your hands.
Step ........ :
Scoop the frame to the bottom of the sink, then lift it slowly. (Count to 20 slowly
while you are lifting.) Let the water drain out for about a minute.
Step ........ :
Hang the frames on a clothesline or put them out in the sun. Wait until they are
completely dry with no dampness at all. You can then gently peel off the paper.
Step ........ :
Use the iron, set on the hottest setting, to steam out your paper. You can keep making
paper until the pulp is all strained out of the sink. Mix up the sink every time you
make a new piece.
Advice :
Try other things like using in insect screen over a wood frame, or a strainer instead of
the pantyhose and hanger. Try adding lots of food coloring, for colored paper, or try
adding lint or leaves to the food processor. Your paper will have an interesting texture.
Making your own paper can be fun, and it’s a great way to re-use old paper. You can
recycle all kinds of paper for re-use. Sometimes paper printed from color-inkjet printers
will run, that is, the color will bleed off and become part of your new paper, but that
can make for an interesting effect!
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Answer keys
How to Make Your Own Recycled Paper
Don’t throw away your old newspapers. Try making your own recycled paper!
Recycled paper can be made from old newspaper, following the instructions below.
Recycling paper uses cellulose (plant ﬁbers) over and over again, it uses less electricity,
less water, a lot less pollution, and it saves trees from being cut down!
You will need :
• a food processor or an old blender
• an electric iron
• an old wire hanger
• an old pair of panty hose
• newspaper or other paper, torn into 2-inch squares
• white glue
• water
• an insect screen or strainer (optional)
• food coloring (optional)
• a big sink or tub ﬁlled with 4 inches of water
• Make sure you have a place to work where you can make a big mess!
Step One :
Make a frame out of the coat hanger. You’ll need a frame for each piece of paper you
make. Stretch the hanger and bend it into a rectangle/square shape. Take one leg of the
panty hose and stretch it carefully over the hanger frame. Make sure it is tight and ﬂat.
Step Two :
Put a handful of the torn up paper and some water into the food processor or blender.
Blend the mixture on high until it becomes mushy. Keep adding paper and water until
you have a big gray blob. You may have to add a little more water to keep things
moving smoothly. Keep the food processor on until all the paper has disappeared. Then
leave it on for 2 minutes.
For some color, add a handful of brown or red onion skin (not the onion itself, just
the papery outer skin).
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Step Three :
Put 2 tablespoons of white glue in the sink water and add all of the paper pulp you
just made. Mix it really well. Use your hands.
Step Four :
Scoop the frame to the bottom of the sink, then lift it slowly. (Count to 20 slowly
while you are lifting.) Let the water drain out for about a minute.
Step Five :
Hang the frames on a clothesline or put them out in the sun. Wait until they are
completely dry with no dampness at all. You can then gently peel off the paper.
Step Six :
Use the iron, set on the hottest setting, to steam out your paper. You can keep making
paper until the pulp is all strained out of the sink. Mix up the sink every time you
make a new piece.
Advice :
Try other things like using in insect screen over a wood frame, or a strainer instead of
the pantyhose and hanger. Try adding lots of food coloring, for colored paper, or try
adding lint or leaves to the food processor. Your paper will have an interesting texture.
Making your own paper can be fun, and it’s a great way to re-use old paper. You can
recycle all kinds of paper for re-use. Sometimes paper printed from color-inkjet printers
will run, that is, the color will bleed off and become part of your new paper, but that
can make for an interesting effect!
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6. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: Matching the elucidation with
the pictures
: Read Instructions

B1
Effective Tasks

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําชี้แจง และขั้นตอนงาย ๆ เชน ขั้นตอนในการเลนเกม การใช
อุปกรณชนิดตาง ๆ ที่คุนเคย หรือการทําอาหาร
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู :
ต 1.1 เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ เชน ปฏิบัติตามคําแนะนํา คําชี้แจง ที่อาน
2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
กิจกรรมภาษาหรือแบบฝกหัดที่มีคุณภาพในชั้นเรียนจะทําใหนักเรียนมีโอกาสที่จะสื่อ
ความหมายในภาษา เพิ่มพูนแหลงการเรียนรูภาษา สังเกตการใชภาษา และมีสวนในการรวมสื่อสาร
หัวขอเรื่อง :
การอานคําชี้แจง ขั้นตอนตาง ๆ
การเตรียมการ/สื่อ/อุปกรณ :
ครูเตรียมบทอานคําชี้แจง เรื่อง What should I do if an earthquake occurs? สําหรับนักเรียน
ทุกคน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนอาน 1. นั ก เรี ย นดู ภ าพปรากฏการณ แ ผ น ดิ น ไหวเเละพู ด คุ ย กั บ ครู ว า
เมือ่ เกิดแผนดินไหวควรทําอยางไร ใหตนเองและบุคคลทีอ่ ยูด ว ยปลอดภัย
ที่สุด
2. นําเสนอคําศัพททนี่ กั เรียนควรทราบจากคําชีแ้ จงทีอ่ า น เชน disasters,
aftershocks, extinguish, warp, evacuate ฯลฯ
กิจกรรมระหวางอาน 3. นักเรียนจับคูทํางานที่ครูแจกใหโดยอานคําชี้แจงและจับคูกับภาพ
ที่สัมพันธกัน
4. เมื่อนักเรียนทําเสร็จครูเฉลยตรวจดูความถูกตอง
กิจกรรมหลังอาน
5. นักเรียนเขียนสรุปคําชี้แจงงาย ๆ จากการอานโดยใชถอยคําของ
นักเรียนเอง
ขอควรคํานึง :
1. สามารถนํากิจกรรมนี้ไปใชกับโรงเรียนพรอมและพรอมมาก โดยนักเรียนใชขอมูลและสืบคน
จากอินเตอรเน็ตไดอยางหลากหลาย
2. สําหรับนักเรียนระดับเกง ครูอาจใหออกแบบตารางหลังการอานเองได
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ใบงาน
Read the elucidation and match each item with the picture.

Items
• Protect yourself
a.
Protect your head with a helmet or cushion, and
hide in a safe place, such as under a table. Running outside
is potentially dangerous, because roof tiles and glass may fall
on you.
• Extinguish Flames
b.
Major aftershocks can come after the smallest
earthquakes. Calmly extinguish any nearby ﬂames. Caution!! If
you are cooking, oil or boiling water may spill during the quake.
Under such circumstances, you should immediately distance
yourself from the oil or water and extinguish the ﬂames after
the quake stops.
• Open your door and secure an escape route c.
Earthquakes can warp buildings, especially
apartment buildings, making it impossible to open doors and
escape. Open doors and windows to secure an escape route
and prevent yourself from becoming trapped.
• Be careful of broken glass
d.
You may injure your feet on broken glass and
other objects. Prepare a ﬂashlight and slippers near your bed
so you will be able to move safely.
• Never return to your house
e
Once you have evacuated, never return to the
house to get money or possessions. You may become trapped
under debris or caught in a ﬁre. Try to avoid entering your
house until safety is conﬁrmed.
f
• Walk to your refuge area
Many emergency vehicles, such as ﬁre engines and
ambulances, will be using roads during disasters. Obstructing
emergency vehicles immediately increases the damage caused
by a disaster. Never use cars during an earthquake.

124 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่

pictures

English Language Institute Office of the Basic Education Commission Ministry of Education

Items

pictures

• Avoid phone calls after a disaster
g
Phone line usage jumps up during disasters
because of people trying to conﬁrm the safety of themselves
or others. This can obstruct emergency phone calls, such as
110, 119, and utility information.
Please avoid unnecessary phone calls. When you
want to conﬁrm the safety of a person, try to use the NTT
Disaster Telephone Message Service (171) or make conversations
as short as possible.
h
• Calmly obtain accurate information
False rumors and information can spread during
disasters, leading to further confusion. Obtain accurate information
from the TV or radio and don’t get tricked by misinformation.

Answer keys
Items

pictures

• Protect yourself

f

• Extinguish Flames

h

• Open your door and secure an escape route

d

• Be careful of broken glass

g

• Never return to your house

a

• Walk to your refuge area

b

• Avoid phone calls after a disaster

e

• Calmly obtain accurate information

c

ทีม่ า : http://www.city.sendai.jp/syoubou/bousai-e/05.html
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7. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: It happened like this
: Read literature

A2
Interaction, Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจประเด็นสําคัญที่อานเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวันที่งาย ๆ และสั้น ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อมีสื่อประกอบ
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู :
ต 1.1 เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ เชน การลําดับเหตุการณจากเรื่องที่อาน
2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT):
- การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถานักเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารในภาษานั้น
อยางมีความหมาย
- การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ นักเรียนผานกระบวนการทีเ่ กีย่ วของกับตน มีประโยชน
นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
การลําดับเหตุการณ
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
ครูเตรียมบทอานเรียงลําดับเหตุการณสําหรับนักเรียน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนอาน
1. นักเรียนสนทนากับครูถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น หรือใหนักเรียนออกมา
เลาเหตุการณที่ตนพบ เสร็จแลวครูถามนักเรียนถึงลําดับเหตุการณ
ที่เกิดกอน-หลัง
2. ครูนําเสนอคําศัพท
3. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 3 คน
กิจกรรมระหวางอาน 4. นักเรียนรับบัตรที่มีประโยคหรือหลายประโยคตามลําดับเหตุการณ
ของเรื่องที่นํามาใหอาน
5. นักเรียนตองเรียงบัตรใหถกู ตองตามลําดับเหตุการณทเี่ กิดขึน้ สิง่ ทีค่ วรมี
ในบัตร ไดแก วันที่เกิดเหตุการณ กระบวนการ ขั้นตอนในการผลิต
ผลิตภัณฑ ปรากฏการณ หรือสิง่ อืน่ ๆ ทีค่ รูและนักเรียนรวมกันตัดสินใจ
เพื่อเปนการตรวจคําตอบควรมีหมายเลขหรือตัวอักษรไวดานหลัง
ของบัตรแตละใบ เพื่อแสดงลําดับของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กิจกรรมหลังอาน
6. หลังจากเฉลยแลวนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นการกระทํา
ของตัวละครวาเปนคนเชนไร ทําไมจึงทําอยางนั้น
7. นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเรื่อง
ขอควรคํานึง :
1. เปลี่ยนชุดเนื้อเรื่องและเพิ่มตัวชี้วัดความกาวหนาของนักเรียน
2. ใชบัตรจํานวน 10 – 15 บัตรในแตละชุด เพื่อใหเกมยาวเปนที่นาสนใจ
3. นักเรียนสามารถชวยทําบัตรที่จะใชได
4. เมื่อนักเรียนมีประสบการณมากขึ้นใชจํานวนบัตรมากขึ้นได
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ตัวอยางเนื้อเรื่องสําหรับการลําดับเหตุการณ
One day, Jean Sot’s mother wanted to go to town. “Now Jean,” she said, “I want
you to guard the door. “Yes, Mama,” Jean Sot agreed. Jean’s mother left for town.
Jean waited and waited for her to get back. But she was gone a very long time. Jean
got worried, and decided to look for her.
But he remembered he had promised to guard the door. So Jean took the door off of
its hinges and carried it on his back when he went to look for his mother.
Along the way, Jean Sot saw some robbers coming along the path, carrying a heavy
sack of money. Jean Sot was frightened.
They sat down and began to count their money. The chief robber counted out the
money for each man, saying: “This is for you, and this is for you, and this is for you.”
“And that one’s for me,” Jean Sot cried.
The robbers were startled. They looked around, but couldn’t see anyone. The chief
robber began counting again: “This is for you, and this is for you, and this is for you.”
Again, Jean Sot said: “That one’s for me!”
“Who is that?” called the chief robber. “I will wring his fool neck!” Jean Sot was so
scared he began to shake, and the door fell off his back and down onto the robbers.
“The Devil is throwing doors at us!” shouted one of the robbers. They were so frightened
that all the robbers ran away without their money. So Jean Sot climbed down the tree,
picked up the money and the door and took them home to his mother.
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เฉลย
One day, Jean Sot’s mother wanted to go to town. “Now Jean,” she said,
“I want you to guard the door. “Yes, Mama,” Jean Sot agreed. Jean’s mother left for
town. Jean waited and waited for her to get back. But she was gone a very long time.
Jean got worried, and decided to look for her. But he remembered he had promised
to guard the door. So Jean took the door off of its hinges and carried it on his back
when he went to look for his mother. Along the way, Jean Sot saw some robbers
coming along the path, carrying a heavy sack of money. Jean Sot was frightened.
He adjusted the door on his back as best as he could and climbed up a nearby tree
to wait for the robbers to go by. But the robbers stopped underneath the tree! They
sat down and began to count their money. The chief robber counted out the money
for each man, saying: “This is for you, and this is for you, and this is for you.” “And
that one’s for me,” Jean Sot cried. The robbers were startled. They looked around,
but couldn’t see anyone. The chief robber began counting again: “This is for you, and
this is for you, and this is for you.” Again, Jean Sot said: “That one’s for me!” “Who
is that?” called the chief robber. “I will wring his fool neck!” Jean Sot was so scared
he began to shake, and the door fell off his back and down onto the robbers. “The
Devil is throwing doors at us!” shouted one of the robbers. They were so frightened
that all the robbers ran away without their money. So Jean Sot climbed down the tree,
picked up the money and the door and took them home to his mother.
ทีม่ า : http://dict.longdo.com/search/passage
คําถามใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
1. What kind of man do you think Jean Sot is? Why do you think so?
2. Why do you think he decide to go and see his mom?
3. According to the passage what do you think the robbers are afraid of? Why?
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8. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: Read and Answer
: Correspondence

A2
Interaction, Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขาใจและโตตอบจดหมายสวนตัวเกีย่ วกับเหตุการณตา ง ๆ ความรูส กึ และความปรารถนา
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู :
ต 1.1 เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ เชน การเขียนตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่อาน
2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
- การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถานักเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารในภาษานั้น
อยางมีความหมาย
- การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ นักเรียนผานกระบวนการทีเ่ กีย่ วของกับตน มีประโยชน
นาสนใจ และนามีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
An e - mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
เตรียม e-mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส) เนื้อหางาย ๆ พรอมคําถาม เพื่อตรวจสอบความเขาใจ
ของนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนเขียนมาและตอบไดตรงประเด็น
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนอาน
1. นักเรียนสนทนากับครูถงึ สือ่ อิเล็กทรอนิกสตา ง ๆ ทีน่ กั เรียนนิยมใชสอื่ สาร
กับเพื่อน
กิจ กรรมระหวางอาน 2. นักเรียนทุกคนรับ e-mail (จดหมายอิเลคทรอนิกส) เนือ้ หางาย ๆ พรอมคําถาม
3. นักเรียนอานใหเขาใจ และ ตอบคําถาม
4. นักเรียนและครูชวยกันเฉลยคําตอบ
กิจกรรมหลังอาน
5. นักเรียนเขียน e-mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส) ตอบ Sara โดยใช
คําตอบจากคําถามที่ Sara ถามในจดหมายของเธอเปนเเนวการเขียน
ขอควรคํานึง :
1. ครูควรทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีอานและทําแบบฝกกอน โดยใช Concept Checking
Questions
2. ถาเปนโรงเรียนพรอม ครูใหนักเรียนสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสตอบ Sara โดยใช e-mail
address ของคุณครูเเทน Sara
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ใบงาน
You have received an e – mail from your English – speaking friend, Sara, who is planning to
open a restaurant. Read Sara’s e-mail and then choose the answer given to Sara’s e-mail.
E – mail
From : Sara Martins
Sent : 16th March 2006
Subject : Restaurant

E – mail
From : Sara Martins
Sent : 16th March 2006
Subject : Restaurant

You remember how Alex and I have always
wanted to open a restaurant – well, we’re
going to do it!
We want to serve food from different countries
in our restaurant so we’re planning to travel
around to collect some ideas. We want to
come to your country. When is the best
time to come? (Say when and why)
We want to ﬁnd out what people cook at
home every day. What’s the best way for
us to do that? (Suggest...)
We’d also like to go to some local restaurants
which serve traditional food. Can you
recommend one? (yes, give details)
When we open the restaurant in July, we’d
like you to come. Will you be free?
(No, because......)

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
..........................................................................

Reply soon,
Sara

ทีม่ า : First Certiﬁcate in English , Handbook for teachers for examinations from December 2008
University of Cambridge ESOL Examinations
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Answer the questions about the letter.
1. What do Sara and Alex want to do?
2. What kind of food do they want to
serve?
3. Where do they want to go?
4. Why do they want to go there?
5. What do they want you to recommend
to them?
6. What would they like you to do at last?

เฉลย
1. They want to open a restaurant.
2. They want to serve food from different
countries in their restaurant.
3. They want come to my country, Thailand.
4. The want to ﬁnd out what people cook
at home every day
5. They want me to recommend some local
restaurants which serve traditional food.
6. They want me to join opening the
restaurant in July.
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แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนการสอนการเขียน
การเขียน คือ กระบวนการของการถายทอดความรูส กึ นึกคิดของผูเ ขียนออกมา โดยใชสญ
ั ลักษณ
ตัวอักษรซึ่งผูเขียนจะตองเรียบเรียงความคิดอยางเปนระบบ และถูกตองตามโครงสรางและไวยากรณ
ของการเขียน เพือ่ สือ่ ความหมายใหผอู า นเขาใจ หรือกลาวอีกนัยหนึง่ วา การเขียนคือการสือ่ สารใหผอู น่ื ไดรบั
รูด ว ยขอความเปนลายลักษณอกั ษร มีจดุ มุง หมายเพือ่ ถายทอดความคิดของผูส ง สารคือผูเ ขียนไปสูผ รู บั สารคือ
ผูอ า น มีการเขียนไดถกู ตองทัง้ ในดานการใชคาํ ศัพท การสะกดตัว การใชเครือ่ งหมายวรรคตอน แบบแผน
แบบสรางตามภาษานิยมของเจาของภาษา
การสอนเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย จุดมุง หมายเพือ่ ใหนกั เรียนสามารถเขียนเลียนแบบ
เจาของภาษา มิใชการสอนเขียนเพือ่ สือ่ สารเต็มรูปแบบ แตจะเปนการฝกทักษะการเขียนอยางเปนระบบที่
ถูกตอง อันเปนรากฐานสําคัญในการเขียนเพือ่ การสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับสูงไดตอ ไป ดังนัน้
สิง่ ทีค่ รูตอ งคํานึงถึงใหมากทีส่ ดุ คือ ตองใหนกั เรียนมีขอ มูลเกีย่ วกับ คําศัพท (Vocabulary) ไวยากรณ
(Grammar) และเนื้อหา (Content) อยางเพียงพอที่จะเปนแนวทางใหนักเรียนสามารถคิดและเขียนได
ในการสอนการเขียนควรคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้
1. ทักษะการเขียนก็เชนเดียวกับการอาน คือเปนทักษะทีต่ อ จากกระบวนการเรียนรูใ นการฟงและ
การพูด ฉะนัน้ กอนทีค่ รูจะใหนกั เรียนเขียนอะไร จะตองแนใจวานักเรียนสามารถพูดออกเสียงคําหรือประโยค
ขอความนัน้ ๆ ได อานคํา ขอความหรือประโยคนัน้ ออก และเขาใจความหมายของคํา ขอความหรือประโยคนัน้
กอนทีจ่ ะเขียน
2. การเขียนเปนทักษะที่ชวยสนับสนุนใหนักเรียนเรียนรู และจําในสิ่งที่เรียนไดไมวาจะเปน
การเรียนรูก ารสะกดคํา การใชเครือ่ งหมายวรรคตอน การใชไวยากรณ และคําศัพทสาํ นวน ดังนัน้ ถานักเรียน
ไดมโี อกาสฝกฝนทักษะการเขียนอยางสมํา่ เสมอ นักเรียนจะเรียนรูแ ละจําสิง่ ทีเ่ ขาเรียนไดดยี ง่ิ ขึน้ ครูจงึ ควร
จัดใหมกี จิ กรรมการเขียนเปนระยะ ๆ สมํา่ เสมอ เพือ่ ชวยใหนกั เรียนฝกฝนสิง่ ทีเ่ รียนมาและยังสามารถเก็บ
งานเขียนสะสมไวเพือ่ กลับมาทบทวนดูไดภายหลัง
3. ทักษะการอานและการเขียนมีความสัมพันธกนั และสนับสนุนซึง่ กันและกัน ครูจงึ ควรจัดกิจกรรม
การอานและการเขียนใหตอ เนือ่ งและเกีย่ วเนือ่ งกัน เชน ใหเขียนเครือ่ งปรุงตาง ๆ หลังการอานวิธกี ารปรุง
อาหาร ใหเขียนขอความเกีย่ วกับตัวละครในเรือ่ ง เปนตน
4. นักเรียนควรทราบวัตถุประสงคและขอบขายการเขียน นักเรียนจึงจะเขียนไดตอ งประเด็น ฉะนัน้
กอนใหนกั เรียนทํากิจกรรมการเขียนใด ๆ ครูควรชีแ้ จงวัตถุประสงคในการเขียนอยางชัดเจน และกําหนด
ขอบขายการเขียนนั้น ๆ เชน ตองการใหเขียนคํา ขอความ หรือประโยค จํานวน ความยาว เทาไร
เขียนเรือ่ งอะไร และอยางไร เชน เขียนโดยใชคาํ ศัพทและไวยากรณในบททีเ่ รียนมา
การสอนการเขียนควรคํานึงถึงองคประกอบดานเนือ้ หา (Content) ขอความทีผ่ เู ขียนตองการสือ่
ใหกบั ผูอ า น รูปแบบ (Form) การวางรูปแบบของการเขียนไวยากรณ (Grammar) การใชกฎไวยากรณ
และโครงสรางประโยคตาง ๆ ลีลาในการใชภาษา (Style) การเลือกใชศพั ท สํานวนเพือ่ ใหเกิดอรรถรสทางภาษา
กลไกทางภาษา (Mechanics) การใชเครือ่ งหมายวรรคตอน การสะกด คําศัพท และการใชอกั ษรตัวเล็ก
และใหญไดอยางถูกตอง
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กิจกรรมการเขียน
การสอนการเขียนอาจแบงไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
1. การเขียนแบบคัดลอก (Mechanical Copying) คือการลอกคํา ขอความ หรือประโยค
โดยไมตอ งสรางภาษาของตนเอง มักเปนกิจกรรมทีใ่ ชกบั นักเรียนในระดับตน ๆ เชน การคัดลายมือ เขียนตาม
รอยประ การโยงภาพและขอความทีเ่ ขาคูก นั แลวลอกขอความ จัดลําดับตัวอักษรแลวเขียนคําใหถกู ตอง หรือจัด
ลําดับประโยคและเขียนขอความทีถ่ กู ตอง Mechanical Copying เปนการฝกเขียนโดยการคัดลอกคํา ประโยค
หรือขอความทีก่ าํ หนดให ในขณะทีเ่ ขียนคัดลอก นักเรียนจะเกิดการเรียนรูก ารสะกดคํา การประกอบคํา
เขาเปนรูปประโยค และอาจเปนการฝกอานในใจไปพรอมกัน ขอเสียของการเขียนในลักษณะนี้ คือในบางกิจกรรม
นักเรียนอาจลอกคํา ขอความ หรือประโยค โดยไมเขาใจความหมาย และกิจกรรมการเขียนแบบนีไ้ มไดเอือ้
ใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรางภาษาของตนเอง ลักษณะกิจกรรมแบบนี้อาจไมทาทายความสามารถ
ของนักเรียน ครูจงึ ควรพิจารณาไมควรจัดกิจกรรมการเขียนในแบบนีม้ ากเกินไป
2. การเขียนแบบควบคุม (Controlled Writing) เปนกิจกรรมในการสอนทักษะการเขียน
ทีม่ งุ เนนในเรือ่ งความถูกตองของรูปแบบ โดยครูใหเนือ้ หาและรูปแบบภาษาสําหรับนักเรียนใชในการเขียน
ครูจะเปนผูก าํ หนดสวนทีเ่ ปลีย่ นแปลงใหนกั เรียน นักเรียนจะถูกจํากัดในดานความคิดอิสระ สรางสรรค เชน
การเปลีย่ นรูปทางไวยากรณ คําศัพทในประโยค รูปแบบประโยคทีต่ อ งใช ตัวอยางยอหนาสําหรับเลียนแบบ
หรือขอความสําหรับเติมใหสมบูรณ ขอดีของการเขียนแบบควบคุมนี้ คือ การปองกันมิใหนกั เรียนเขียนผิด
ตัง้ แตเริม่ ตน กิจกรรมทีน่ าํ มาใชในการฝกเขียน เชน
- Copying เปนการฝกเขียนโดยการคัดลอกคํา ประโยค หรือขอความทีก่ าํ หนดให ในขณะทีเ่ ขียน
คัดลอก นักเรียนจะเกิดการเรียนรูก ารสะกดคํา การประกอบคําเขาเปนรูปประโยค และอาจเปนการฝกอาน
ในใจไปพรอมกัน
- Gap Filling เปนการฝกเขียนโดยเลือกคําทีก่ าํ หนดให มาเขียนเติมลงในชองวางของประโยค
นักเรียนจะไดฝก การใชคาํ ชนิดตาง ๆ (Part of Speech) ทัง้ ดานความหมาย และดานไวยากรณ
- Re-ordering Words เปนการฝกเขียนโดยเรียบเรียงคําที่กําหนดใหเปนประโยค นักเรียน
ไดฝก การใชคาํ ในประโยคอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ และเรียนรูค วามหมายของประโยคไปพรอมกัน
- Changing Forms of Certain words เปนการฝกเขียนโดยเปลีย่ นแปลงคําทีก่ าํ หนดใหในประโยค
ใหเปนรูปพจน หรือรูปกาลตาง ๆ หรือรูปประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ ฯลฯ นักเรียนไดฝก การเปลีย่ น
รูปแบบของคําไดอยางสอดคลองกับชนิดและหนาทีข่ องคําในประโยค
- Substitution Tables เปนการฝกเขียนโดยเลือกคําทีก่ าํ หนดใหในตารางมาเขียนเปนประโยค
ตามโครงสรางทีก่ าํ หนด นักเรียนไดฝก การเลือกใชคาํ ทีห่ ลากหลายในโครงสรางประโยคเดียวกัน และไดฝก
ทําความเขาใจในความหมายของคําหรือประโยคดวย
3. การเขียนแบบกึง่ ควบคุม (Less – Controlled Writing) เปนแบบฝกเขียนทีม่ กี ารควบคุม
นอยลง และนักเรียนมีอสิ ระในการเขียนมากขึน้ การฝกการเขียนในลักษณะนี้ ครูจะกําหนดเคาโครงหรือ
รูปแบบ แลวใหนักเรียนเขียนตอเติมสวนที่ขาดหายไปใหสมบูรณ วิธีการนี้ชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการเขียนไดมากขึน้ อันจะนําไปสูก ารเขียนอยางอิสระไดในโอกาสตอไป ตัวอยางกิจกรรม
ฝกการเขียนแบบกึง่ อิสระมีดงั นี้
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- Sentence Combining เปนการฝกเขียนโดยเชือ่ มประโยค 2 ประโยคเขาดวยกัน ดวยคําขยาย
หรือคําเชื่อมประโยค นักเรียนไดฝกการเขียนเรียบเรียงประโยคโดยใชคําขยาย หรือคําเชื่อมประโยค
ในตําแหนงทีถ่ กู ตอง
- Describing People เปนการฝกการเขียนบรรยาย คน สัตว สิง่ ของ สถานที่ โดยใชคาํ คุณศัพท
แสดงคุณลักษณะของสิง่ ทีก่ าํ หนดให นักเรียนไดฝก การใชคาํ คุณศัพทขยายคํานามไดอยางสอดคลอง และ
ตรงตามตําแหนงทีค่ วรจะเปน
- Questions and Answers Composition เปนการฝกการเขียนเรือ่ งราว ภายหลังจากการฝก
ถามตอบปากเปลาแลว โดยอาจใหจบั คูแ ลวสลับกันถามตอบปากเปลาเกีย่ วกับเรือ่ งราวทีก่ าํ หนดให แตละคน
จดบันทึกคําตอบของตนเองไว หลังจากนัน้ จึงใหเขียนเรียบเรียงเปนเรือ่ งราว 1 ยอหนา นักเรียนไดฝก การ
เขียนเรือ่ งราวตอเนือ่ งกัน โดยมีคาํ ถามเปนสือ่ นําความคิด หรือเปนสือ่ ในการคนหาคําตอบ นักเรียนจะมี
ขอมูลเปนรายขอทีส่ ามารถนํามาเรียบเรียงตอเนือ่ งกันไปไดอยางนอย 1 เรือ่ ง
- Parallel Writing เปนการฝกการเขียนเรือ่ งราวเทียบเคียงกับเรือ่ งทีอ่ า น โดยเขียนจากขอมูล
หรือประเด็นสําคัญทีก่ าํ หนดให ซึง่ มีลกั ษณะเทียบเคียงกับความหมายและโครงสรางประโยคของเรือ่ งทีอ่ า น
เมื่อนักเรียนไดอานเรื่องและศึกษารูปแบบการเขียนเรียบเรียงเรื่องนั้นแลว นักเรียนสามารถนําขอมูลหรือ
ประเด็นทีก่ าํ หนดใหมาเขียนเลียนแบบ หรือเทียบเคียงกับเรือ่ งทีอ่ า นได
- Dictation เปนการฝกเขียนตามคําบอก ซึง่ เปนกิจกรรมทีว่ ดั ความรูค วามสามารถของนักเรียน
ในหลายๆ ดาน เชน การสะกดคํา ความเขาใจดานโครงสรางประโยค ไวยากรณ รวมถึงความหมายของคํา
ประโยค หรือขอความทีเ่ ขียน
4. การเขียนแบบอิสระ (Free Writing) เปนแบบฝกเขียนทีไ่ มมกี ารควบคุมแตอยางใด นักเรียนมี
อิสระเสรีในการเขียน เปดโอกาสใหนกั เรียนไดแสดงความคิด จินตนาการอยางกวางขวาง การเขียนในลักษณะนี้
ครูจะกําหนดเพียงหัวขอเรือ่ งหรือสถานการณ แลวใหนกั เรียนเขียนเรือ่ งราวตามความคิดของตนเอง วิธกี ารนี้
ชวยใหนกั เรียนพัฒนาทักษะความสามารถในการเขียนไดเต็มที่ ขอจํากัดของการเขียนลักษณะนี้ คือ นักเรียน
มีขอมูลที่เปนคลังคํา โครงสรางประโยค ไวยากรณ เปนองคความรูอยูคอนขางนอย สงผลใหการเขียน
อยางอิสระนี้ ไมประสบผลสําเร็จเทาทีค่ วร กิจกรรมการเขียน เชน การเขียนความเรียงทีค่ รูกาํ หนดหัวขอให
หรือเขียนบทสนทนา กิจกรรมการเขียนแบบนีค้ รูจะตองเตรียมนักเรียนเปนอยางดีกอ นทีจ่ ะใหนกั เรียนเขียน
โดยมีหลักในการเตรียมตัวดังนี้
4.1 กําหนดเนือ้ หากอนการเขียนโดยการพูดเกีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะเขียน ควรใหนกั เรียนแสดงความคิด
ใหมากทีส่ ดุ และอาจใหนกั เรียนแตละคนสราง Web หรือเครือขายเนือ้ หาเกีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะเขียน จากนัน้ จึง
ใหนกั เรียนกําหนดโครงรางของเรือ่ งทีจ่ ะเขียนโดยขยายความเนือ้ หาจากคําทีอ่ ยูใ น Web แลวจึงลงมือเขียน
4.2 ครูไมควรกําหนดหัวเรือ่ งซึง่ ไมเกีย่ วของกับสิง่ ทีน่ กั เรียนมีประสบการณ ครูไมควรสัง่ งาน
เขียนลักษณะนีใ้ หเปนการบานโดยมิไดชว ยนักเรียนเตรียมตัวในการเขียน และไมควรกําหนดใหนกั เรียนเขียน
หัวขอหรือเรือ่ งทีย่ ากเกินความสามารถของนักเรียน
นอกจากกิจกรรมการเขียนทีก่ ลาวมา ยังมีกจิ กรรมการเขียนอีกหลายตัวอยาง เชน
1. การเขียนเรือ่ งราวของตัวเอง (Writing about yourself)
2. การเขียนเรือ่ งราวเกีย่ วกับครอบครัวและเพือ่ น (Writing about your family and friends)
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3. การเขียนเกีย่ วกับกิจวัตรประจําวัน (Writing about daily activities)
4. การเขียนเกีย่ วกับการดําเนินชีวติ (Writing about lifestyles)
5. การเขียนเกีย่ วกับบุคคลตาง ๆ (Writing about people)
6. การเขียนเกีย่ วกับสถานทีต่ า ง ๆ (Writing about places)
7. การเขียนบรรยาย (Writing a description)
8. การเขียนคําสัง่ (Writing instructions)
9. การเขียนเกีย่ วกับเหตุการณในอดีต (Writing about past events)
10. การจดรายการการซือ้ ของ (Making a shopping list)
11. การเขียนบัตรอวยพร (Writing greeting cards)
12. การเขียนปาย (Writing labels)
13. การเขียนขอความบนกําแพงตามอาคารตาง ๆ (Writing grafﬁti on a wall)
14. การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E- mail writing)
15. การทําขอสอบการสะกดคํา (Doing a spelling test)
16. การเขียนไปรษณียบัตร (Writing a postcard)
17. การเขียนบันทึกประจําวัน (Taking notes in a diary)
18. การเขียนบันทึกขอความใหกบั ครอบครัว (Taking notes for the family)
19. การเขียนบัตรเชิญ (Writing an invitation)
20. การเขียนคําสัง่ (Writing instructions for others)
21. การเขียนใบสัง่ จายเงิน (Writing a cheque)
22. การเขียนบันทึกขอความทางโทรศัพท (Taking a phone message)
23. การเขียนคําสุภาษิต (Writing a proverb)
24. การเขียนทีอ่ ยู (Writing an address)
การสอนทักษะการเขียนมีขอ เสนอแนะสําหรับครู เชน แบบฝกหัดเขียนนัน้ ใหทาํ ในหองเรียนนอย
ทีส่ ดุ ควรจะใหทาํ เปนการบาน เวลาสวนใหญนา จะใชเปนการฝกฟงและอานทีค่ รูจะตองควบคุมอยางใกลชดิ
การสอนตามคําบอกมีประโยชนมาก จะตองทําในหองเรียนเชนเดียวกับแบบฝกหัดเขียน ซึง่ เปนสวนของ
การฝกความเขาใจในการฟง แบบฝกหัดเขียนตองสัมพันธกบั เนือ้ หาทีเ่ รียนมาแลวในแตละหนวย เพือ่ เสริม
ความแมนยําใหกบั ทักษะ พูด อาน และเขียน
กิจกรรมการสอนทักษะการเขียนมีกิจกรรมกอนการเขียนซึ่งเปนการใหความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
กลไกทางการเขียนในเรือ่ งตาง ๆ เชน การสะกดคํา การใชเครือ่ งหมายวรรคตอน การใชกาล (Tense)
และศัพททเ่ี กีย่ วของกับหัวขอทีจ่ ะเขียน กิจกรรมระหวางการเขียน เปนกิจกรรมทีค่ รูนาํ มาใชในการฝกทักษะ
การเขียน เชน นําภาพประกอบมาใหนกั เรียนเขียนเรือ่ งจากภาพ นําเทปบทสนทนามาเปดใหนกั เรียนฟง
แลวใหนกั เรียนเขียนเปนเรือ่ งเลา หรือสรุปเรือ่ งทีไ่ ดยนิ
กิจกรรมหลังการเขียน เมือ่ นักเรียนเขียนเสร็จเรียบรอยแลว อาจนํามาอานในชัน้ เรียนผูใ หเพือ่ น
รวมชัน้ ฟง ตลอดจนนํามาแสดงความคิดเห็นและวิจารณวา ขอเขียนนัน้ วาดี ถูกตองในการสือ่ ความมากนอยเพียงไร
และการใชภาษาถูกตองเหมาะสมหรือไม และมีขอ ทีต่ อ งปรับปรุงแกไขเพิม่ เติมอยางไรบาง
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เมือ่ นักเรียนไดชน้ิ งานจากการฝกทักษะการเขียน การตรวจงานเขียนเปนสิง่ ทีค่ รูตอ งดําเนินการตอไป
ซึง่ ครูควรคํานึงถึงสิง่ ตอไปนี้
1. การใหระดับคะแนน A, B, C หรือ /7, /8 ,…/10 การใหคะแนนแบบนีเ้ ปนการประเมิน
การเขียนโดยรวม ไมควรเนนเฉพาะความถูกตองทางไวยากรณเปนเกณฑ แตยงั ตองดูวา นักเรียนสามารถ
ใชภาษาสือ่ ความคิดไดชดั เจนหรือไม และพัฒนาความคิดและเรือ่ งราวทีเ่ ขียนดี เหมาะสมมากนอยเพียงไร
2. การแสดงความคิดเห็นตอการเขียน good, fair, needs improvement, careless ครูพงึ ตระหนัก
วาการแสดงความคิดเห็นตองานเขียนของนักเรียน เปนการชีใ้ หนกั เรียนเห็นทัง้ จุดเดนและขอดอย ครูควร
กลาวชมสิง่ ทีน่ กั เรียนเขียนดีแลว และคอยชีใ้ หเห็นจุดทีย่ งั บกพรองใหคาํ แนะนําทีเ่ ปนประโยชนตอ การปรับปรุง
แกไข
3. การตรวจแกไขทีผ่ ดิ ทีผ่ ดิ ซึง่ นักเรียนเขียนมานัน้ นักเรียนควรวิเคราะหดว ยวามาจากสาเหตุใด
ผิดเพราะนักเรียนไมรจู งึ ใชผดิ เขียนผิด หรือผิดเพราะความสะเพรา
4. การตรวจแกไขทีผ่ ดิ สามารถทําไดดว ยวิธตี า ง ๆ เชน การตรวจแกไขทีผ่ ดิ ทัง้ หมด ครูตอ งใชเวลา
มากในการตรวจงาน วิธนี ท้ี าํ ใหนกั เรียนไมไดฝก คิดดวยตนเองวาทีเ่ ขียนไปนัน้ ผิดอยางไร การตรวจแกไข
ทีผ่ ดิ เฉพาะบางสวน ครูผสู อนอาจแกไขเฉพาะจุดทีเ่ ห็นวาสําคัญ นักเรียนควรใหความสนใจในขอบกพรองนัน้
ใหมาก เชน เรือ่ ง Tense, Subject Verb Agreement การชีใ้ หนกั เรียนเห็นทีผ่ ดิ วิธนี อ้ี าจทําไดโดยขีดเสนใต
หรือวงกลมลอมทีผ่ ดิ โดยมีการตกลงเรือ่ งเครือ่ งหมายในการใชสญ
ั ลักษณตา ง ๆ กับนักเรียน เชน sp =
spelling error, ss = error in sentence structure เปนตน
5. ครูอาจยกกรณีทน่ี กั เรียนทําผิดกันมากหรือผิดซํา้ ๆ มายกตัวอยางขึน้ กระดานดํา แกไขให
ถูกตองในชัน้ เรียน โดยใหนกั เรียนทุกคนไดมสี ว นรวมออกความเห็นในการแกไขทีผ่ ดิ ใหถกู ตอง
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการเขียน
1. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: การเขียนจดหมายโตตอบ
(Exchanging E-mails)
: Overall Writing

B1
Interaction & Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขียนขอความสั้น ๆ เขาใจงาย ในหัวขอที่คุนเคย
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู :
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแสดงความรูสึก
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
- การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถานักเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารในภาษานั้น
อยางมีความหมาย
- การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ นักเรียนผานกระบวนการทีเ่ กีย่ วของกับตน มีประโยชน
นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
Personal Topics (การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกสในหัวขอเกี่ยวกับตนเอง)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
เตรียมเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส (ใชรูปแบบการเขียนจดหมาย) แนะนําตัวครูตอนักเรียน
เลาถึงตัวเอง งานบาน และครอบครัว
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนเขียน 1. นักเรียนสนทนากับครูเรื่องตัวอยางจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยการ
ตั้งคําถาม เชน เปนจดหมายอะไร เขียนถึงใคร มีใจความสําคัญ
อะไร
2. นักเรียนสังเกตรูปแบบ (Form) ของจดหมาย
กิจกรรมระหวางเขียน 3. นักเรียนเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส (หรือจดหมาย) เเบบเดียว
กับตัวอยางถึงครู
4. เมื่อนักเรียนสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (หรือจดหมาย) ใหครู
ครูเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกสอกี ฉบับตอบความเห็นทีน่ กั เรียนเขียน
โดยใหจดหมายโตตอบนี้มีลักษณะเปนการสื่อสารจริง
กิจกรรมหลังเขียน 5. นักเรียนอาสาสมัครอานจดหมายของตนเองหนาชั้นเรียน
ขอควรคํานึง :
- เก็บจดหมายโตตอบนี้ใหเปนเรื่องสวนตัวระหวางครูกับนักเรียนแตละคน
- ไมจําเปนตองตรวจแกภาษาในจดหมาย
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ตัวอยางจดหมาย

Dear Everybody,
If we are to work together for one year, it is important that we get to
know each other better. To this end I‛d like you to write me an e-mail introducing
yourselves, telling me something about you and your family.
I live in Thailand, just the south of Bangkok. I work for St. Paul Convent
full time. This means that I have to be here on the weekdays during the school
semesters. The rest of my days are spent either students-language training in
Chiangmai or preparing lessons in my house in Thonburi.
I also spend a month wandering round the north of Thailand each year.
It‛s a long time to spend away from home. My husband, Nadej, looks after
our two children and a pet dog in Thonburi. Our eldest is a girl, Yaya, and our
youngest is a boy, Mark, aged 13.
Please tell me about yourself. Maybe you could mail me by tomorrow
night.
Sincerely yours,
Warunee
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2. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: โตตอบอนุทินกับนักเรียน
(Sharing journals with students)
: Creative

A2
Individuality

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขียนเกี่ยวกับสิ่งของและบุคคลที่ตนเองรูจักเปนอยางดีดวยการใชภาษางาย ๆ เชน
รายละเอียดของเพื่อน สิ่งที่เกิดขึ้นในแตละวัน
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู :
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแสดงความรูสึก
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
นักเรียนแตละคนมีหนทางพัฒนาภาษาของตนเอง และมีอัตราการพัฒนาที่ไมเทากัน และมี
ความตองการและแรงจูงใจในการเรียนภาษาที่ตางกัน
หัวขอเรื่อง :
Personal Topics (การเขียนจดหมายเกี่ยวกับตนเอง)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
เตรียมหัวขอเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวที่นักเรียนตองการเขียน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนเขียน 1. นักเรียนศึกษาสมุดบันทึกของครูที่เตรียมมาใหดู แลวตั้งคําถาม เชน
สมุดอะไร มีไวเพื่ออะไร เปนตน
2. นักเรียนทุกคนรับสมุดบันทึก ใหถือวาสมุดเลมนี้เปนสมบัติสวนตัว
ของแตละคน โดยมีขอ แมวา เปนสวนสําคัญสวนหนึง่ ของวิชาการเขียน
และตองอนุญาตใหครูอานได แตมิใหนักเรียนคนอื่น ๆ อาน
3. อธิบายใหนักเรียนเขาใจวาสมุดบันทึกเหลานี้จะเก็บไวในที่ที่จัดไว
เฉพาะในหองเรียน และเจาของจะนํากลับไปบานไดก็ตอเมื่อไดรับ
อนุญาตจากครูเสียกอน จนถึงปลายเทอมหรือเมื่อเรียนจบวิชานี้แลว
สมุดจึงจะไปอยูกับเจาของตลอดไป
กิจกรรมระหวางเขียน 4. นั ก เรี ย นเขี ย นเรื่ อ งราวที่ ต นเองต อ งการเขี ย น โดยใช รู ป แบบ
การเขียนที่หลากหลายลีลาตามที่ตนเองถนัดลงในสมุด ตอนเริ่มตน
คาบเรียนประมาณวันละสิบนาทีทุกวัน ชวงเวลาดังกลาวอาจขยาย
ไดเปนครัง้ คราวตามสภาพการณทจี่ าํ เปนหรือโอกาสทีอ่ าํ นวย นักเรียน
อาจเขียนเปนโนตสั้น ๆ กอนเขียนจริง
5. อธิบายวางานเขียนนี้จะไมมีการตรวจใหคะแนนหรือประเมินผล
6. บันทึกที่นักเรียนเขียนในแตละวันนั้น ครูจะอานและตอบโตตอทาย
เปนปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนและครู
กิจกรรมหลังเขียน
7. นักเรียนแลกเปลีย่ นแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประโยชนของการเขียน
บันทึกกับเพื่อน
ขอควรคํานึง :
- เก็บจดหมายโตตอบนี้ใหเปนเรื่องสวนตัวระหวางครูกับนักเรียนแตละคน
- ไมจําเปนตองตรวจแกภาษาในจดหมาย
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3. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: ทําความรูจักกับนักเรียน
(Getting to Know You)
: Reports: Info & argument

A2
Teacher as a facilitator

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถกรอกแบบสอบถาม ใหขอมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา งาน ความสนใจ และทักษะตาง ๆ
ของตนเอง
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู :
ต 1.2 มีทกั ษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสาร การแสดงความรูส กึ และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
บทบาทของครูในหองเรียนคือ ผูชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรู สรางโอกาสใหนักเรียน
ไดฝกและใชภาษา และใหผลยอนกลับในการใชภาษาและการเรียนภาษาของนักเรียน
หัวขอเรื่อง :
Our Group or Our Class (การเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อน)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
เตรียมคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่นาสนใจในอนาคตของนักเรียน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนเขียน 1. นักเรียนแตละคนจะไดสมั ภาษณสมาชิกคนหนึง่ ในกลุม เพือ่ หาขอมูล
ภูมิหลัง หรือขอมูลที่นาสนใจเปนพิเศษเกี่ยวกับเพื่อนคนนั้น
2. นักเรียนชวยกันเสนอคําตอบทีน่ า สนใจในการสัมภาษณ ครูพยายาม
เเลวนําใหนกั เรียนตัง้ คําถามเกีย่ วกับสิง่ ทีน่ า สนใจในอนาคต เปนตน
ครูเขียนขอคําถามในรูปแบบที่ถูกตองบนกระดาน ตามระดับ
ความสามารถในการนําเสนอคําถามของนักเรียน
3. นักเรียนทั้งชั้นคิดเรื่องอื่น ๆ ที่ตนเองอยากทราบ (ไมควรเปนเรื่อง
สวนตัวเกินไป) แลวใหชว ยกันบอกขอคําถามเพิม่ ครูเขียนบนกระดาน
ตัวอยางคําถาม เชน
- What makes you happy?
- What would you like to be in the future and why?
- Do you support the present government, why or why not?
- Are you optimistic about the future?
- Could you live by yourself on an island for a month, why
and how, or why not?
- What will you be doing in 10 years from now?
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กิจกรรมระหวางเขียน 4. นักเรียนจับคูสัมภาษณซึ่งกันและกัน โดยแตละคนจะตองถาม
คําถามอยางนอย 5 คําถาม และไมใหเปนคําถามพืน้ ๆ จนเกินไป
เพื่อใหแนใจวามีขอบขายขอมูลกวางขวางพอสมควร และครูจํากัด
เวลาใหเหมาะสม (เพื่อมิใหใชเวลาไปกับขอหนึ่งขอใดมากเกินไป)
ทุกคนควรจดบันทึกคําตอบของคูสนทนา
5. นักเรียนใชขอมูลที่บันทึกไวมาเขียนบรรยายคูสนทนาของตนเอง
สัน้ ๆ ครูควรใหเลือกใชเฉพาะขอมูลสวนทีผ่ เู ขียนคิดวานาสนใจทีส่ ดุ
กิจกรรมหลังเขียน
6. นักเรียนและคูสนทนาแลกเปลี่ยนกันอานขอเขียนที่เพื่อนเขียน
บรรยายตนเองและอาจจะแนะนําใหเพือ่ นเปลีย่ นขอมูลไดหากตองการ
7. นักเรียนเผยแพรผลงานของกลุมตัวเองไดโดยการติดแสดงบนผนัง
ภายใตหัวขอ “Our Group”
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4. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: การเขียนรายงานขาว
(Writing a newscast)
: Reports (Info & argument)

B1
Interaction & Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขียนรายงานสั้น ๆ ที่เปนทางการ ถายโอนขอขอเท็จจริงในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู :
ต 1.2 มีทกั ษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสาร การแสดงความรูสกึ และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
- การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถานักเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารในภาษานั้น
อยางมีความหมาย
- การสือ่ สารจะมีความหมายก็ตอ เมือ่ นักเรียนผานกระบวนการทีเ่ กีย่ วของกับตน มีประโยชน
นาสนใจและมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
The News (การเขียนรายงานขาว)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
เตรียมอัดเทปรายการขาวทีม่ คี วามยาวพอสมควรหลาย ๆ ขาว และเตรียมรายการหนึง่ ในสามขอ
ตอไปนี้ โดยพิจารณาจากระดับกลุมนักเรียนและความจําเปนหรือความตองการชี้นําจากครู
1. พาดหัวขอขาวหนังสือพิมพจํานวนหนึ่ง
2. สรุปขาวจากหนา “ขาวสั้น” ในหนังสือพิมพ
3. รายงานขาวสั้น ๆ จากหนังสือพิมพจํานวนหนึ่ง
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนเขียน
1. นักเรียนฟงขาวและระดมสมองวิเคราะหเคาโครง การเรียบเรียงขาว
แตละขาว ฟงดูวามีเนื้อหาแตละสวนเปนอยางไร เชน สวนใดเปน
เหตุการณที่เกิดขึ้น เปนฉากหลังของเหตุการณ เปนขอคิดเห็น
ที่ขัดแยงกันของบรรดาผูอยูรวมหรือเห็นเหตุการณนั้น ๆ ตลอดจน
การคาดการณในอนาคต
2. นักเรียนเขียนสคริปตสําหรับรายงานขาวทางวิทยุระดับทองถิ่นหรือ
ระดับชาติครูจะเลือกใหทาํ ระดับใด ขึน้ อยูก บั ความสนใจของนักเรียน
และขอมูลขาวสารที่นักเรียนทราบ
3. นักเรียนจับคูหรือกลุมเล็ก ๆ
4. นักเรียนแตละกลุม ควรปรึกษาหารือหรือตกลงกันเรือ่ งเนือ้ หา และรูปแบบการ
ลําดับเรียงความกอน แลวจึงลงมือเขียนสคริปต ระหวางนั้นครูควร
เดินตรวจและชี้แนะดานรูปแบบภาษา
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กิจกรรมระหวางเขียน 5. ใชสอื่ ทีเ่ ตรียมมาขางตนอยางใดอยางหนึง่ เพือ่ เริม่ ตนกิจกรรมสําหรับ
นักเรียนบางระดับ พาดหัวขอขาว (แจกใหกลุม ละหนึง่ ชิน้ ) แตหากใช
บทสรุปขาวจาก “ขาวสั้น” นักเรียนก็อาจไดเนื้อหาดานความคิด
มากขึน้ บางกลุม อาจจําเปนตองใชรายงานขาวขนาดสัน้ มาฝกทําโนต
จับใจความสําคัญจากการอานกอน แลวครูเก็บรายงานขาวกลับคืน
ไมใหนักเรียนดูอีก จากนั้นนักเรียนเขียนบทพูด
กิจกรรมหลังเขียน
6. สคริปตที่เขียนเสร็จแลวควรนํามารายงานออกอากาศ จะทําได
มากนอยแคไหน ขึ้นอยูกับอุปกรณที่มี
ขอควรคํานึง :
นักเรียนอาจแสดงหนาชั้นเปนทีมผูรายงานขาว แตละคนเปนตัวแทนจากแตละกลุมอัดรายงาน
ขาวของตนเองลงในซีดีหรือยูทูบ ซึ่งสามารถเปดซําหรือยอนกลับเพื่อใหขอวิจารณ หรือรายงานขาว
ในรูปวีดิทัศนซึ่งฉายใหชมกันทั้งชั้น
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5. กิจกรรม

: การใชคําเชื่อมแบบแยงความ
(Using connectors of concession)
ทักษะหลัก : Correspondence

B1+
Effective Tasks

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสบรรยายประสบการณและความรูสึกได
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู :
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแสดงความรูสึก
และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
กิจกรรมภาษาหรือแบบฝกหัดที่มีคุณภาพในชั้นเรียนจะทําใหนักเรียนมีโอกาสที่จะสื่อ
ความหมายในภาษา เพิ่มพูนแหลงการเรียนรูภาษา สังเกตการใชภาษา และมีสวนในการรวมสื่อสาร
การสื่อสารจะมีความหมายก็ตอเมื่อนักเรียนผานกระบวนการที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ
และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
A letter of Complaint (การเขียนจดหมายแบบแยงความ)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ครูนําเสนอบริบท ใหนักเรียนสมมติตนเองเปนผูปกครองที่ไดชมละครโทรทัศนรวมกับ
บุตรหลาน ละครเรือ่ งนีอ้ อกอากาศหัวคํา่ และมีฉากการใชกาํ ลัง ความรุนแรง ซึง่ ทําใหเด็ก ๆ ไดรบั ผลกระทบ
นักเรียนไดทราบวาบริษัทโทรทัศนมีนโยบายหามออกอากาศรายการที่มีความรุนแรงจนกวาจะถึงชวงดึก
จึงเขียนจดหมายแสดงความไมเห็นดวยที่จะออกอากาศละครเรื่องนั้นในตอนหัวคํ่า
- ครูเตรียมทําสําเนาจดหมายและใบงาน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนเขียน
1. นักเรียนรับฟงสถานการณจากครู
2. นักเรียนตอบคําถามครูวาบริษัทโทรทัศนควรมีนโยบายเกี่ยวกับ
การออกอากาศฉากที่ มี ก ารใช ค วามรุ น แรงหรื อ ไม อย า งไร
ใหนักเรียนชวยกันเสนอแนวทางปฏิบัติ
3. นักเรียนรับเเจกจดหมายเเละใบงาน นักเรียนอานจดหมายคราว ๆ
เพื่อบอกวาเหตุใดผูเขียนจึงแสดงความไมเห็นดวย และนักเรียน
เห็นดวยกับผูเขียนหรือไม
กิจ กรรมระหวา งเขีย น 4. นักเรียนศึกษาประโยคทีข่ นึ้ ตนดวย ‘In spite of…’ พรอมฟงครูอธิบายวามีวธิ ี
สือ่ ความเชนนีไ้ ดหลายวิธี แลวนักเรียนทัง้ ชัน้ ชวยกันเติมกรอบประโยค
ในใบงาน ใหเปนประโยคที่สมบูรณโดยความหมายคงเดิม
5. นักเรียนเลือกใชโครงสรางและวิธเี ชือ่ มโยงความคิดจากตัวอยางทีใ่ ห
เพื่อใหเลือกนํามาเขียนจดหมาย 1 ฉบับ จากหัวขอตอไปนี้
- Write to an English school you studied last summer and
which has still not sent you a certiﬁcate of attendance.
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กิจกรรมหลังเขียน

They said they would send it within 3 weeks and it is
now a month later.
- Write a letter to your local municipality. They said that a
pile of rubbish outside your house would be taken away.
That was two months ago.
6. เมื่อนักเรียนเขียนเรียบรอยแลว ครูนําจดหมายทั้งหมดไปติดไวที่
ฝาผนังหองเรียน เพือ่ ใหนกั เรียนคนอืน่ ในชัน้ รวมกันอภิปราย และครู
แนะนําเพิ่มเติมในกรณีที่มีขอบกพรอง

ขอควรคํานึง :
การสอนดวยกรอบประโยคเรื่องการรองเรียน การตอวา หรือการบน (Complaint) นับวาเปน
วิธหี นึง่ ทีไ่ ดผลดี ทําใหเห็นวาการใชคาํ เชือ่ มมีวธิ กี ารใชตามกฎไวยากรณอยางไร แตควรจะทําในบริบท แมวา
จะเปนการเขียนจดหมายเพียงฉบับสั้น ๆ ก็ตาม เพราะจะทําใหงานเขียนมีความหมายและโครงสรางตาง ๆ
ก็จะติดอยูในความทรงจําไดนาน
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ตัวอยางจดหมาย

Dear Sir,

I am writing to complain about the programme ‘Kaen Tong Kha (แคนตองฆา)’
which was shown on channel 3 last Monday. In spite of your published promise not to
show unsuitable programme for children early in the evening, this was shown at seven
o’clock, a popular time for younger viewers. The programme showed a man pushing
a young child off a bridge into the river below. This kind of violence is unforgivable.
My children were frightened and it was difﬁcult to explain it to them.
Yours faithfully,
Mario

ตัวอยางใบงาน
ใบงาน

1.……………………………………………………………however……………………………………………
2. Despite…………………………………………………………………………………………………………………….
3.………………………………………………………………yet…………………………………………………….
4. Although………………………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………….nevertheless………………………………………….
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6. กิจกรรม : การสัมภาษณ (Interviewing people)
ทักษะหลัก : Creative

A2
Interaction & Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขียนเกี่ยวกับสิ่งของและบุคคลที่ตนเองรูจักเปนอยางดีดวยการใชภาษางาย ๆ เชน
รายละเอียดของเพื่อน สิ่งที่เกิดขึ้นในแตละวัน
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู :
ต 1.2 มีทกั ษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสาร การแสดงความรูสกึ และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
- การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถานักเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารในภาษานั้น
อยางมีความหมาย
- การสื่อสารจะมีความหมายก็ตอเมื่อนักเรียนผานกระบวนการที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน
นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
A holiday jobs report (การเขียนรายงานเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และเพื่อน)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
เตรียมตัวอยางบทอานที่นักเรียนตองเขียนบท เชน กีฬาที่โปรดปราน การใชเวลาวันหยุด
ที่ผานมาความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนเขียน 1. นําเขาสูหัวขอเรื่องงานพิเศษนอกเวลาเรียนหรือชวงปดภาคเรียน
โดยถามวาใครบางในชัน้ เรียนทีม่ ปี ระสบการณทาํ งานดังกลาว แลวให
นักเรียนทัง้ ชัน้ ชวยกันตัง้ คําถามเกีย่ วกับประสบการณจากเพือ่ นทีเ่ คย
ทํางานนั้น ๆ
2. นักเรียนทั้งชั้นเสนอคําถาม และชวยกันคิดวาขอคําถามที่ตนถาม
เพื่อนนั้นจะจัดจําแนกเขาหัวขอใดบาง ครูเขียนตารางจัดหัวขอ
บนกระดาน
3. นักเรียนทั้งชั้นอานตัวอยางบทอานสั้น ๆ ที่ครูแจก ครูใชคําถาม
บนกระดาน ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน ครูอาจเพิ่มเติมหัวขอ
ที่ไดจากการอานในตารางบนกระดาน
กิจกรรมระหวางเขียน 4. นักเรียนแตละคนสัมภาษณเพือ่ นในชัน้ หนึง่ คน โดยใชคาํ ถามบนกระดาน
และใหจดบันทึกคําตอบที่ไดอีกวิธีหนึ่งที่อาจทําไดคือใหสัมภาษณ
เปนการบาน นักเรียนอาจสัมภาษณเพื่อนหรือสมาชิกคนหนึ่ง
ในครอบครัวก็ได
5. นักเรียนใชบันทึกเปนขอมูลสําหรับการเขียนรายงาน
กิจกรรมหลังเขียน 6. นักเรียนอาสาสมัครออกมาอานรายงานของตนหนาชั้น
7. นักเรียนจัดแสดงงานเขียนของตนเองทัง้ ชัน้ โดยมีภาพของผูใ หสมั ภาษณ
ติดไวคูกัน
ขอควรคํานึง :
- ถานักเรียนทํางานเขียนทีบ่ า น อาจสัมภาษณเปนภาษาแมกไ็ ด แตงานเขียนตองเขียนเปนภาษาอังกฤษ
- การจัดแสดงงานเขียนเปนวิธีการสรางแรงจูงใจดวยการเผยแพรสูสาธารณชนวิธีหนึ่ง
ถานักเรียนทราบลวงหนาวาผลงานจะได “ตีพมิ พเผยแพร” ก็จะเปนรางวัลจูงใจใหตอ งการสราง
งานที่ชัดเจนและมีจินตนาการดวย
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ตัวอยางบทอาน
Passawee Maourer, fourteen years old, works at a neighborhood convenience
store on Saturday. He starts stocking the shelves at eight and, after the store
opens at nine, he wheels trolleys out to the customers‛ cars in the car park and
sometimes to nearby houses. He likes delivering the groceries because he usually
gets 6s some tips but he doesn‛t enjoy stocking shelves so much. “It‛s easy but
boring. I prefer talking to customers.” Passawee likes working. “I enjoy earning
money. I make 300 baht a day. I‛m saving up for a good mobile phone.”

ตัวอยางบทอาน
1

My birthday is…………………………

(they add the date)

2

I have………brothers and ………sisters.

(they add numbers in words)

3

I live in …………………………….

(they add a place name)

4

I go to school and my favorite is…………………… (they add a subject)

5

When I’m at home I like to……………….

6

I love music and my favorite group/singer is………........ (they add a group/singer)

7

My favorite TV program is…………………………

(they add a TV program)

8

Last summer I went to……….for my holidays.

(they add a place)

9

When I was there I met…………………….

(they add a person)

10

One other thing about me is that I………………… (open)
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7. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: การเขียนเรื่อง (Writing narrative)
: Creative

A2
Individuality, Collaboration &
Sharing atmosphere

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเขียนบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ ความฝน เหตุการณที่จินตนาการ
รวมทั้งความรูสึกและการตอบสนอง
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู :
ต 1.2 มีทกั ษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสาร การแสดงความรูส กึ และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
- นักเรียนแตละคนมีหนทางพัฒนาภาษาของตนเอง และมีอัตราการพัฒนาที่ไมเทากัน และ
มีความตองการและแรงจูงใจในการเรียนภาษาที่ตางกัน
- หองเรียนเปรียบเสมือนชุมชนที่นักเรียนสามารถเรียนรูและแบงปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
หัวขอเรื่อง :
A Story on TV (Narrative) (การเขียนเรื่อง)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- เตรียมชุดบัตรภาพ (ชุดละ 6 ภาพ) เทากับจํานวนกลุมของนักเรียน
- เตรียมกระดาษขนาด A3 เทากับจํานวนกลุม (กลุมละ 2 แผน) ของนักเรียนในหอง
- เตรียมกระดาษ Post it 3 สี ๆ ละ 4 แผนตอนักเรียน 1 กลุม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนเขียน 1. นักเรียนพูดคุยสนทนากับครูเกี่ยวกับภาพยนตรในทีวี และกําหนด
สถานการณวากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจะจัดประกวด
เรือ่ งสัน้ จากจินตนาการ 3 ฉาก ใหนกั เรียนแตละกลุม ชวยกันเขียนเรือ่ ง
2. นักเรียนนั่งเปนกลุม ๆ ละ 6 คน รับอุปกรณจากครู ประกอบดวย
บัตรภาพจํานวน 3 เรื่อง ๆ ละ 2 แผน กระดาษ Post it 3 สี (สีละ
4 แผนตอ 1 เรื่อง) และกระดาษ ขนาด A3 กลุมละ 2 แผน
กิจกรรมระหวางเขียน 3. นักเรียนแตละกลุมจับคูกัน เลือกบัตรภาพ คูละ 1 เรื่อง แตละคน
ศึกษาภาพของตัวเอง ลงมือจินตนาการเรื่องราว แลวเขียนเหตุการณ
ประกอบภาพทั้ง 2 ภาพลงในกระดาษ Post it
4. นักเรียนแตละคนปะกระดาษ Post it ของตนเองลงในกระดาษ
ขนาด A3
5. นักเรียนแตละกลุมชวยกันอานเรื่องแตละเรื่อง แลวชวยกันเขียน
เรือ่ งใหมของกลุม จะไดเรือ่ งจากจินตนาการกลุม ละ 3 เรือ่ ง คัดลอกเรือ่ ง
ทั้งสามลงในกระดาษ ขนาด A3 และชวยกันเขียนตอนจบของเรื่อง
กิจกรรมหลังเขียน 6. นั ก เรี ย นทั้ ง ชั้ น จั ด แสดงงานเขี ย น โดยมี นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ ม
เดินไปอานเรือ่ งของกลุม อืน่ ๆ และเขียนขอคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ๆ
ขอควรคํานึง :
- ครูตอ งเนนยํา้ กับนักเรียนวาใหเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงสรางสรรค เพือ่ เปนกําลังใจกันและกัน
- ครูควรนําเสนอความรูทางไวยากรณ เรื่อง Past Tense
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ตัวอยางบทอาน

บัตรภาพชุดที่ 1

บัตรภาพชุดที่ 2

บัตรภาพชุดที่ 3

ตัวอยางการปะกระดาษ Post it
hhhhh
hhhhh

เรื่อง 2

เรื่อง 3

hhhhh
hhhhh

เรื่อง 2

เรื่อง 3
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แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนการสอนคําศัพท
ปจจุบนั เปนโลกของขอมูลขาวสาร ภาษาอังกฤษเปนภาษาทีใ่ ชในการติดตอสือ่ สารแลกเปลีย่ นขอมูล
อยางแพรหลาย ประเทศไทยติดตอสือ่ สารกับประเทศตาง ๆ มากขึน้ จึงมีการใชภาษาอังกฤษ ในฐานะทีเ่ ปน
ภาษาตางประเทศและเปนภาษาสือ่ กลางในการสือ่ สารเพิม่ ขึน้ ผูท ม่ี คี วามรูด า นภาษาอังกฤษดียอ มสามารถ
ปรับตัวไดดใี นสังคม นักเรียนจําเปนตองเรียนรูท กั ษะการใชภาษาอังกฤษในระดับทีส่ ามารถสือ่ สารกับเจาของ
ภาษาและผูท่ไี มใชเจาของภาษา ครูจึงจําเปนตองพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน
เพือ่ ใหสามารถใชภาษาเพือ่ การสือ่ สารและปรับตัวใหเขากับสังคมในปจจุบนั และในอนาคต
การเรียนรูค าํ ศัพทเปนองคประกอบทีส่ าํ คัญตอการเรียนรูภ าษาเพือ่ การสือ่ สารเพราะเปนสิง่ ทีน่ กั เรียน
ใชสอ่ื ความหมาย ความรูส กึ นึกคิด ความตองการหรือความรูต า ง ๆ ไมวา จะดวยการฟง พูด อาน และเขียน
ผูท เ่ี รียนรูภ าษาไดดี จะตองรูค าํ ศัพทใหมากพอ จดจําได และนําไปใชไดอยางถูกตอง คลองแคลว หากไมรู
คําศัพทกไ็ มสามารถนําไปใชเรียบเรียงประโยคเพือ่ สือ่ สารหรือบอกความตองการได หรือหากรูค าํ ศัพทไมมากพอ
การสือ่ สารอาจไมสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ ในการสอนภาษาภาษาอังกฤษ ครูจงึ จําเปนตองมีทกั ษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ใหมีความนาสนใจ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและจดจําคําศัพทไดมากโดยผานการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
สอดคลองกับระดับและความตองการของนักเรียน อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใหมากขึน้ บรรลุวตั ถุประสงคอยางแทจริง
ประเภทของคําศัพท
ประเภทของคําศัพทสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ตามลักษณะการใช คือ
1. คําศัพททใ่ี ชเพือ่ รับสาร (Receptive Vocabulary) คือ คําศัพททใ่ี ชเพือ่ การรับรู เปนคําศัพท
ทีน่ กั เรียนไดรบั จากการฟงและการอาน นักเรียนสามารถจําไดเมือ่ คําศัพทอยูใ นบริบท
2. คําศัพททใ่ี ชเพือ่ สือ่ สาร (Productive Vocabulary) คือ คําศัพททใ่ี ชเพือ่ การสือ่ สาร เปนคําศัพท
ทีน่ กั เรียนเขาใจ ออกเสียงไดถกู ตอง และสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง
นอกจากนัน้ คําศัพทยงั สามารถแบงออกตามลักษณะทักษะทางภาษา คือ
1. คําศัพทเพื่อการฟง ซึ่งเปนคําศัพทท่ใี ชมากในนักเรียนวัยเด็ก เพราะไมเคยรูภาษามากอน
เปนคําศัพททค่ี อ นขางงายและการเรียนรูเ กิดจากการฟงกอน
2. คําศัพทเพือ่ การพูด เปนคําศัพททใ่ี ชในภาษาพูด ซึง่ ตองสัมพันธกบั การฟง คําศัพททใ่ี ชในการ
พูดนัน้ ตองสามารถใชสอ่ื ความหมายได
3. คําศัพทเพือ่ การอาน เปนคําศัพททใ่ี ชในการอาน และเปนปญหามากสําหรับนักเรียนดานภาษา
เพราะตองนําความรูด า นความหมายไปตีความเนือ้ หาหรือขอความทีอ่ า น
4. คําศัพทเพือ่ การเขียน เปนคําศัพททใ่ี ชในการเขียน ซึง่ ถือวาเปนทักษะทีส่ งู และยาก เปนคําศัพท
ทีน่ กั เรียนจะตองไดรบั การสอนทีถ่ กู ตองและเปนทางการ
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องคประกอบของคําศัพท
คําศัพทมอี งคประกอบทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1. รูปคํา (Form) ไดแก รูปราง หรือการสะกดคํานัน้ ๆ
2. ความหมาย (Meaning) ไดแก ความหมายของคํา ๆ นัน้ จะมีความหมายตามพจนานุกรม
ทางไวยากรณ การเรียงคํา และความหมายจากเสียงขึน้ – ลง
3. ขอบเขตของการใชคาํ (Distribution) ซึง่ มีขอ จํากัดแตกตางกันไปแลวแตไวยากรณ คือ ในภาษาอังกฤษ
การลําดับคําในประโยคเปนสิ่งสําคัญ ตําแหนงคําที่ตางกัน ทําใหคํานั้น ๆ มีความหมายแตกตางไป
และคําบางคําใชในภาษาพูดเทานัน้ ไมใชในภาษาเขียน ในทางกลับกันคําบางคําก็ใชในภาษาเขียนเทานัน้
ขัน้ ตอนการสอนคําศัพทในชัน้ เรียน
มีทฤษฎีดา นการสอนคําศัพทมากมาย แตนกั เรียนยังคงตองจดจําคําศัพทเพือ่ ใชประกอบประโยค
ในการสือ่ สาร หลักการสําคัญมีวา
1. กําหนดจุดมุง หมายวาสอนคําศัพทเรือ่ งอะไร คําไหน จํานวนกีค่ าํ
2. สอนคําศัพททส่ี อดคลองกับความสนใจและความตองการของนักเรียน
3. ทบทวนคําศัพททส่ี อนหลาย ๆ ครัง้
4. สอนคําศัพทจากบริบท เพือ่ ใหคาํ ศัพทมคี วามหมายชัดเจน ไมกาํ กวม
การเรียนรูคําศัพทเปนกระบวนการที่ซับซอน ไมเหมือนการเรียนรูกฎและโครงสรางไวยากรณ
แตเปนการสะสมความรูด า นคําศัพททลี ะคํา โดยทัว่ ไปความสําคัญอยูท ก่ี ารจดจําคําศัพท แตระหวางกระบวนการ
เรียนรูค าํ ศัพท ปญหาทีม่ กั เกิดขึน้ คือ การจดจําคําศัพทของนักเรียน ดังนัน้ กิจกรรมการเรียนการสอนจึงมี
สวนสําคัญใหนกั เรียนเกิดการเรียนรูแ ละการจดจําคําศัพทใหไดมากทีส่ ดุ นอกจากนัน้ แลวครูยงั ตองใหนกั เรียน
มีโอกาสไดฟง และฝกออกเสียงทีถ่ กู ตองชัดเจน รูค วามหมาย และฝกใชคาํ นัน้ ๆ ในประโยคตาง ๆ ดวย
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ตัวอยางการจัดกิจกรรมการสอนคําศัพท
ลําดับ CEFR

ทักษะหลัก

เปาหมาย (ตาม CEFR)

กิจกรรม

ใหนกั เรียนมีคาํ ศัพทมากเพียงพอทีจ่ ะสือ่ สาร Chain Word
ในสถานการณประจําวันอยางงาย ๆ ได

1.

A2

Range

2.

A2

Precision

นักเรียนสามารถสือ่ สารสิง่ ทีต่ อ งการจะบอก Guess the Word
ในการสนทนาทีม่ ขี อ มูลจํากัด

3.

A2+

Range

ใหนกั เรียนมีคาํ ศัพทมากเพียงพอทีจ่ ะสือ่ สาร Vocabulary Bingo
ในหัวขอและสถานการณในชีวติ ประจําวัน
ที่คุนเคย แตบางครั้งอาจตองเลือกใช
คําศัพททง่ี า ยกวา

4.

A2+

Accuracy

นักเรียนสามารถใชโครงสรางประโยคธรรมดา What is my word?
ในสถานการณประจําวัน

5.

A2+

Accuracy

นักเรียนสามารถใชโครงสรางประโยคธรรมดา Mine the Text
ในสถานการณประจําวัน

6.

B1

Compensation

เลือกใชคาํ ศัพททม่ี คี วามหมายคลายคลึงกัน Word Formation
เมือ่ ไมสามารถนึกคิดคําศัพทได รวมทัง้ ขอ
ใหคสู นทนาชวยแกไขในสิง่ ทีพ่ ดู ไมถกู

7.

B1

Quality of Language เชือ่ มโยงกลุม ของวลีใหเปนโครงสรางใหมทม่ี ี Matching
การเชือ่ มตอและเรียงลําดับวลีอยางเหมาะสม

8.

B1

Quality of Language รูค าํ ศัพทเพียงพอในการเลาเรือ่ งครอบครัว Around It Goes
งานอดิเรก ความสนใจ การทํางาน

9.

B1

10.

B1+

Quality of language การเดินทาง ขาวสารและเหตุการณประจําวัน What can you hear
and smell in the
picture?
มีความรูด า นภาษาพอทีจ่ ะอธิบายสถานการณ Anything Goes
Range
ทีไ่ มปกติ หรือไมสามารถคาดเดาได และ
สามารถแสดงความคิดเห็นตอหัวขอ

11.

B1+

Precision

ในชีวติ ประจําวัน

12.

B1+

Accuracy

สามารถอธิบายประเด็นสําคัญทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ Concept Cube
ความคิด ปญหา หรือโตเถียงแบบมีเหตุผล

Brain Power Words
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนคําศัพท
1. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: ทบทวนคําศัพท
: Range

A2
Effective Tasks

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
มีคําศัพทมากเพียงพอที่จะสื่อสารในสถานการณประจําวันอยางงาย ๆ ได
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
กิจกรรมภาษาหรือแบบฝกหัดที่มีคุณภาพในชั้นเรียนจะทําใหนักเรียนมีโอกาสที่จะสื่อ
ความหมายในภาษา เพิ่มพูนแหลงการเรียนรูภาษา สังเกตการใชภาษา และมีสวนในการรวมสื่อสาร
หัวขอเรื่อง :
Chain Word
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
ใหนักเรียนตอคําศัพทโดยยึดอักษรตัวสุดทายของคําแรก มาเปนตัวแรกของคําถัดไป โดยเมื่อ
นักเรียนพูดคําศัพทแลวใหสะกดคําศัพทนั้น ๆ ดวย เพื่อใหเพื่อนคนถัดไปทราบวา คําศัพทที่พูดนั้นลงทาย
ดวยตัวอักษรอะไร เชน
monk

key

yes

snake

elephant

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนทุกคนยืนขึ้น
2. คําแรกอาจกําหนดโดยครู แลวใหนักเรียนคนแรกเริ่มเลนแลววนจนครบทุกคน
3. นักเรียนคนใดตอบไมไดใหนั่งลง
4. เลนไปเรื่อย ๆ จนกวาจะเหลือคนสุดทาย จึงจะจบเกม และไดผูชนะ
ขอควรคํานึง :
- ในกรณีที่เลนกับเด็กเล็ก ครูอาจเขียนคําศัพทบนกระดานก็ได เพื่อใหนักเรียนไดเห็นคําศัพท
เพราะนักเรียนอาจสะกดคําไมเกง คําศัพทที่นํามาใชอาจกําหนดเปนหมวดหมูก็ได เชน คํานาม คํากริยา
เปนตน แตถาระบุเจาะจงมากไป คําศัพทที่จะเลนอาจมีนอย ในกรณีที่เปนมีความสามารถมากขึ้น อาจให
พยายามใชคําศัพทยาวขึ้นและมีการแปลดวย
- การตอศัพทอาจใหตอจากเสียงคําทายของคําศัพทหรือคําแปลนั้น ๆ ก็ได โดยจะเปนภาษา
อังกฤษ หรือไทยก็ได เชน
market ตลาด

ฉลาด clever
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2. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: เสริม / ทบทวนคําศัพท
: Precision

A2
Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถสื่อสารสิง่ ทีต่ อ งการจะบอกดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลที่งา ยและตรงประเด็น บางครัง้ ตอง
มีการปรับเปลี่ยนขอความใหเหมาะสม
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูด
และการเขียน
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
การสื่อสารจะมีความหมายก็ตอเมื่อนักเรียนผานกระบวนการที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน
นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
Guess the word
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
นักเรียนเดาคําศัพทจากกลุมคําและประโยคใบบนกระดาน
Example clues:
I am a noun but I am very important.
I begin with the letter ‘f’.
People in prison have lost it and want it back.
People demand it when it is taken away by dictators.
It is related to speech.
คําตอบ (Puzzle word = Freedom)
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. เลือกคําศัพทที่สัมพันธกับเนื้อหาที่นักเรียนเรียนมาแลว ครูเขียนกลุมคําและประโยคใบ
บนกระดาน
2. นักเรียนเเบงเปนกลุมยอย ใหอานและเดาวาคําศัพทที่ครูใบคือคําวาอะไร
3. นักเรียนเลือกเลน 3 – 4 คําหากเปนกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน หรือหลาย ๆ คําหากตองการ
เปนกิจกรรมเสริม
ขอควรคํานึง :
- อาจใชการอานคําใบใหนักเรียนฟงแลวตอบ แทนการเขียนเพื่อฝกทักษะการฟง
- อาจแบงกลุมนักเรียน ผลัดกันเขียนประโยคใหเพื่อนเดาความหมายของคําศัพท เพื่อกระตุน
การมีสวนรวมของนักเรียน
- คําศัพททเี่ ลือก ควรแจงขอบเขตของคําศัพทใหนกั เรียนทราบกอนทํากิจกรรม อาจเลือกคําศัพท
บทเดียว หรือหลายบท หรืออาจเปนคําศัพทจากบทสนทนา

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่

155

English Language Institute Office of the Basic Education Commission Ministry of Education

3. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: คําศัพทประจําบท
: Range

A2
Individuality

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
มีคําศัพทมากเพียงพอที่จะสื่อสารในสถานการณประจําวันอยางงาย ๆ ได
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
นักเรียนแตละคนมีหนทางพัฒนาภาษาของตนเอง และมีอัตราการพัฒนาที่ไมเทากันและมี
ความตองการและแรงจูงใจในการเรียนภาษาที่ตางกัน
หัวขอเรื่อง :
Vocabulary Bingo
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
แผนตาราง Bingo จํานวนชองมากหรือนอย ตามปริมาณคําศัพทที่นักเรียนเรียนในแตละบท
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนรับแผนตาราง Bingo ตามจํานวนคําศัพทที่นักเรียนตองการทบทวนหรือวัดผล
2. นักเรียนเติมคําศัพทที่ไดเรียนประจําบท ลงในตาราง Bingo ทุกชอง
3. นักเรียนอาสาสมัครใบคํา แสดงทาทาง วาดรูป บอกคําตรงขาม คําที่มีความหมายเหมือน
หรืออธิบายความหมายของคํา ทีละคํา
4. นักเรียนกากบาทคําศัพทที่ครูบอกหรือแสดงในขอ 2. ทีละคํา
5. นักเรียนที่สามารถเรียงคําศัพทที่ถูกกากบาทจนเปนเสนตรงได และตองพูดคําศัพทตัวสุดทาย
ในรูปแบบของประโยคที่สมบูรณตามความคิดของนักเรียน จะเปนผูชนะ
ขอควรคํานึง :
- อาจกําหนดคําศัพทในตาราง Bingo ใหเหมือนกันก็ได
- อาจอนุญาตใหนักเรียนเปดหนังสือ ในขั้นตอนการเติมคําศัพท สําหรับนักเรียนกลุมที่มี
ความสามารถดานภาษานอย
- อาจใหนักเรียนเลนเปนคู และทายกิจกรรมใหนักเรียนแตงประโยคจากคําศัพททุกคําที่ครู
แสดงในขอ 2.
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4. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: ฝกทักษะการฟงเสียงคําศัพท
: Accuracy

A2+
Accuracy & Fluency

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถใชโครงสรางประโยคงาย ๆ ไดอยางถูกตองในสถานการณประจําวันทั่ว ๆ ไป
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็น
อยางมีเหตุผล
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
การเรียนภาษาเปนการเรียนรูท คี่ อ ยเปนคอยไป ทีน่ กั เรียนเรียนรูจ ากการใชภาษาและจากการ
ลองผิดลองถูกในภาษา และถึงแมความผิดพลาดในการใชภาษาจะเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการเรียนรู
แตเปาหมายปลายทางของการเรียนภาษาคือการมีความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองและเหมาะสม
หัวขอเรื่อง :
What is my word?
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
คําศัพทเกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็นไดในหองเรียน
ขั้นตอนการการจัดกิจกรรม :
1. ครูเริ่มดวยการพูดประโยด I am thinking of something in the room. Its name begins
like the word “water.” What is it?
2. นักเรียนตองตั้งใจฟงวาครูพูดคําวาอะไร และเสียงตนของคําศัพทคํานั้น คือเสียงอะไร เพื่อใช
ในการเดาคําตอบ
3 นักเรียนอาจถามคําถามเพื่อตรวจสอบคําตอบ เชน Is it the wall ? หากคําตอบไมถูก
ครูอาจตอบ No, it is not the wall. ดังนัน้ นักเรียนตองถามตอจนกวาจะไดคาํ ตอบทีถ่ กู ตอง จึงจะไดคะแนน
4. นักเรียนคนที่ตอบถูก จะเปนคนพูดตอไปแทนที่ครู
ขอควรคํานึง :
- คําศัพทที่เลือกในกิจกรรม ควรเปนคําศัพทที่มองเห็นได
- อาจประยุกตใชกิจกรรมนี้กับเสียงทายของคําศัพทก็ได
- ควรใชกิจกรรมนี้ ในเวลาเพียงสั้น ๆ เชนนําเขาสูบทเรียน
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5. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: ทบทวนคําศัพท
: Accuracy

A2+
Collaboration & Sharing atmosphere

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถใชโครงสรางประโยคงาย ๆ ไดอยางถูกตองในสถานการณประจําวันทั่ว ๆ ไป
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
หองเรียนเปรียบเสมือนชุมชนที่นักเรียนสามารถเรียนรูและแบงปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
หัวขอเรื่อง :
Mime the text
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
บทอาน ใชสอน reading และ speaking หรือใชประเมินความสามารถดานคําศัพทของนักเรียน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. เตรียมบทอานที่มีคํานามเปนรูปธรรม คําคุณศัพท หรืออาจจะมีกริยาวิเศษณดวยก็ได ซึ่งเปน
ใบงาน หรือเปนบทอานจากแบบเรียน เชน
- Elephants are big and grey. African elephants have very big ears. They have long
‘noses’.
- Tigers are big cats. They have long tails, stripes and sharp teeth. They eat other
animal.
2. นักเรียนจับคูท าํ กิจกรรม ครูแจกบทอาน (จากขอ1.) ใหนกั เรียนทุกคูอ า นภายในเวลา 2-3 นาที
นักเรียนปรึกษาคูของตัวเอง ชวยกันออกทาทางตามบทอาน ๆ นั้น ๆ ตามลําดับ เชน หากตองการระบุ
คําวา grey อาจชี้ไปที่สิ่งของที่มีสีนี้ได หรือหากตองการบอกชื่อทวีป Africa ก็อาจวาดแผนที่ก็ได ควรมี
การตกลงกันเรื่องทาทางที่จะใชในการบอก prepositions และ tenses
3. นักเรียนในคูแบงเปน Student A และStudent B
4. Student A เทานั้นที่ดูบทอานได และแสดงทาไปตามลําดับทีละประโยค หรือหยุดเปนชวง ๆ
เพื่อให Student B พูดประโยคตามทาทางของ Student A หากจําเปน Student A ทําทาซํ้าและชวยแก
ภาษาได จนกวา Student B จะพูดประโยคไดถูกตองทั้งหมด หลังจากนั้น Student B เปนคนแสดงทาทาง
จากบทอานที่ไดรับ แลวให Student A พูดประโยคตามทาทางของ Student B
5. นักเรียนรับบทอานอันใหม Student A และ Student B สลับบทบาท และทํากิจกรรม
ตามขอ 2-4 อีกครั้ง
6. นักเรียนสงบทอานทั้งหมด แลวครูสุมคูนักเรียนแสดงทาทางตั้งแตตนจนจบ ตามเวลาที่มีพอ
ขอควรคํานึง :
- หากการใบคาํ เปนการแสดงทาจากกลอนหรือเพลง ขอ 6. อาจเปนการเปดเพลงซาํ เพือ่ ใหแสดง
ทาทางพรอมกันทั้งหอง
- อาจตกลงกันวาสามารถพูด grammar words แทนคํา a, an, the หรือ in, among, etc. ได
หรืออาจตกลงกันวาจะใชทาทางอะไรแทนคําที่ไมสามารถแสดงทาทางได
158 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่

English Language Institute Office of the Basic Education Commission Ministry of Education

6. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: สรางคําศัพท
: Compensation

B1
Accuracy & Fluency

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
การเรียนภาษาเปนการเรียนรูที่คอยเปนคอยไป ที่นักเรียนเรียนรูจากการใชภาษาและจากการ
ลองผิดลองถูกในภาษา และถึงแมความผิดพลาดในการใชภาษาจะเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการเรียนรู
แตเปาหมายปลายทางของการเรียนภาษาคือการมีความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองและเหมาะสม
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรือ่ งตาง ๆ โดยการพูดและ
การเขียน
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
การเรียนภาษาเปนการเรียนรูที่คอยเปนคอยไป ที่นักเรียนเรียนรูจากการใชภาษาและจากการ
ลองผิดลองถูกในภาษา และถึงแมความผิดพลาดในการใชภาษาจะเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการเรียนรู
แตเปาหมายปลายทางของการเรียนภาษาคือการมีความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองและเหมาะสม
หัวขอเรื่อง :
Word Formation
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- บัตรคําขนาด 2X4 นิ้ว อยางนอย 48 ใบ เขียนคําศัพทที่เปนรากศัพทเดียวกันชุดละ 4 ใบ
ดังนี้
fear
feared
fearing
fearful

fearing
feared
fear
fearful

feared
fear
fearing
fearful

fearful
fear
feared
fearing

- ตัวอยาง ศัพทที่อาจนํามาใชเขียนในบัตรคํา หรือเปนคําศัพทอื่นตามตองการ เชน
rain
rained
raining
rainy
march
marched
marching
marches
thank
thanks
thanked thankful
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนเเบงกลุม ๆ ละ 3 – 4 คน นั่งเปนวงกลม
2. นักเรียนสับบัตรคําเหมือนสับไพ แจกคนละ 6 ใบ บัตรคําที่เหลือควําลงตรงกลางโตะ
3. เมือ่ นักเรียนไดรับบัตร จะจัดบัตรโดยจัดใหบัตรอยูช ุดเดียวกันเรียงใกลกนั ผูเลนตองพยายาม
หาบัตรคําชุดเดียวกันใหครบ 4 ใบ ถามีครบทั้ง 4 ใบ ใหพูดดัง ๆ วา “BOOK” และวางบัตรทั้งสี่ใบลง
แลวสามารถหยิบบัตรในกองขึ้นมาทดแทนเทาจํานวนที่วางลง
4. นักเรียนเลนวนไปทางใดทางหนึง่ เชน วนซาย ผูเ ลนทางซายของผูแ จกบัตรเปนผูเ รียก และจะพูด
คําศัพทตามบัตรในมือ เพื่อหาบัตรในชุดเดียวกัน โดยอานศัพทบรรทัดที่ 2, 3 หรือ 4 ก็ไดตามบัตรที่ถืออยู
หากผูเ ลนคนใดมีบตั รดังกลาวตองวางเพือ่ ใหกบั ผูเ รียก ผูเ รียกมีสทิ ธิเ์ รียกไปเรือ่ ย ๆ จนไมมบี ตั รจากการเรียก
ก็หยิบจากกอง 1 ใบ และวางลง เปนการจบการเลนของผูเลนคนนี้
5. คนถัดไปทางซาย ก็เริ่มเลนแบบเดียวกัน
6. นักเรียนที่ได BOOKS มากที่สุดจะเปนผูชนะ
ขอควรคํานึง :
- เกณฑการเลนสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน หาบัตรคําในชุดเดียวกันได 1 คู ใหวางลงได
- ควรเปลี่ยนคําศัพทใหม ๆ แทนคําศัพทที่ใชอยูเดิม
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7. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: สํานวน / วลี
: Quality of Language

B1
Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเชื่ อ มโยงกลุ ม ของวลี ใ ห เ ป น โครงสร า งใหม ที่ มี ก ารเชื่ อ มต อ และเรี ย งลํ า ดั บ วลี
อยางเหมาะสม
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
การสื่อสารที่มีความหมายเปนผลมาจากการที่นักเรียนประมวลผลเนื้อหาที่สัมพันธกับตนเอง ตรงกับ
ความตั้งใจ นาสนใจ และนักเรียนมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
Matching
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- บัตรคําศัพท Food idiom
a. a piece of cake
b. couch of cake
c. food for thought
d. not my cup of tea
e. hot cakes

f. in a pickle
g. cucumber
h. went pear-shaped
i. salt of the earth
j. bread and butter

- แถบประโยค
1. Most of my colleagues go for a drink after work on Fridays but I don’t normally
go. Going to the pub is _________.
2. My brother works hard during the week but at the weekends he spends most
of his time lying on the sofa watching TV. He can be a real ________.
3. The whole peace settlement ______when the terrorists planted a bomb in the
main railway station.
4. I went windsurﬁng for the ﬁrst time on Saturday. I thought it was going to be
______ but I soon realized it was a lit more difﬁcult than expected.
5. So you write novels and poetry, do you? Yes, but sports journalism’s my ______
6. Did you see the way Sandra handles that aggressive customer? She was a cool
as a _____.
7. It would only take the cost of a few ﬁghter planes to get rid of leprosy from
the world. That’s _______, isn’t it?
8. I really like Janet. She’s uncomplicated and honest. What you see is what you
get. She’s always helping people. She’s the _______.
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9. This is the new Nintendo football game. We’ve only got two left in the shop.
They’ve been selling like _______.
10. I’m ______. I’ve got to be at the dentist’s in 10 minutes and I am expecting
an important phone call. Could you answer my phone and say I’ll be back in about an hour’s
time?
เฉลย

a. F

b. T

c. T

d. F

e. F

f. T

g.T

h. F

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนเเบงกลุมละ 3-4 คน
2. นักเรียนรับบัตรคําและแถบประโยค 1 ชุดตอกลุม ประกอบดวยบัตรคํา 10 คํา เเละ
เเถบประโยค 10 ประโยค
3. นักเรียนในกลุมชวยกันจับคูหาคําตอบ หากไดแลวใหยืนขึ้น
4. กลุมที่หาคําตอบไดถูกตองครบถวนกอนเปนผูชนะ
ขอควรคํานึง :
- หลังจากเลนเกมสามารถนํามาทําเปนใบงานรายบุคคล เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนศัพท
ที่เรียนมาแลวหลายครั้ง อาจมีใบงานการจับคูกอนก็ได เชน
Instructions : Match each idiom with its meaning.
a. a piece of cake
easy
b. couch of cake
lazy
c. food for thought
something to think about
d. not my cup of tea
I don’t like it very much
e. hot cakes
very quickly
f. in a pickle
I have a problem
g. cucumber
calm
h. went pear-shaped
go wrong
i. salt of the earth
genuine/realistic
j. bread and butter
How I earn money
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8. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: Sufﬁx Revision
: Quality of Language

B1
Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเชือ่ มโยงกลุม ของวลีใหเปนโครงสรางใหมทมี่ กี ารเชือ่ มตอและเรียงลําดับวลีอยางเหมาะสม
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
การสื่อสารที่มีความหมายเปนผลมาจากการที่นักเรียนประมวลผลเนื้อหาที่สัมพันธกับตนเอง
ตรงกับความตั้งใจ นาสนใจ และนักเรียนมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
Around It Goes
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
ทําวงกลมจากกระดานหรือกระดาษแข็งพรอมเข็มชีค้ ลายเข็มนาิกา เขียน sufﬁx ทีใ่ ชลงทายคํา
ไวที่ขอบกระดานตามตัวอยาง

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนแบงกลุมๆ ละ 3-5 คน
2. ตัวแทนกลุมออกมาหนาหองหมุนเข็ม เมื่อหยุดที่ sufﬁx ตัวใด นักเรียนตองพูดคําศัพทที่มี
sufﬁx นั้น ๆ พรอมบอกความหมาย กลุมใดบอกคําศัพทไดถูกตองและมากที่สุด จะเปนผูชนะ โดยกําหนด
เวลาใหเเตละกลุมเทา ๆ กัน (2-3 นาที)
ขอควรคํานึง :
- สามารถใช preﬁx แทน sufﬁx ได
- หากไมสะดวกทํากระดานหรือกระดาษแข็ง อาจใชการจับสลากแทน
- หลังจากการเลนเกม ควรใหนักเรียนทบทวนคําศัพท ลงตารางเปนแถวตาม sufﬁx แตละตัว
โดยกําหนดจํานวนคํา แลวนํามาแตงประโยค
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9. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: เพิม่ พูนคําศัพทเกีย่ วกับประสาทสัมผัส
: Quality of language

B1
Effective Tasks

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถรูค าํ ศัพทเพียงพอในการเลาเรือ่ งครอบครัว งานอดิเรก ความสนใจ การทํางาน การเดินทาง
ขาวสารและเหตุการณประจําวัน
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
กิจกรรมภาษาหรือแบบฝกหัดทีม่ คี ณ
ุ ภาพในชัน้ เรียนจะทําใหนกั เรียนมีโอกาสทีจ่ ะสือ่ ความหมาย
ในภาษา เพิ่มพูนแหลงการเรียนรูภาษา สังเกตการใชภาษา และมีสวนในการรวมสื่อสาร การสื่อสารจะมี
ความหมายก็ตอเมื่อนักเรียนผานกระบวนการที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
What can you hear and smell in the picture?
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ใชสอน speaking
- ใชสอนคําศัพทเกี่ยวกับสัมผัสทั้ง 5
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนจับคูดูภาพในแบบเรียนและแตงประโยคบรรยายเกี่ยวกับภาพนั้น ประมาณ 3-4
ประโยค
2. นักเรียนบรรยายภาพใหเพื่อน ๆ ในหองฟง จะพบวาสิ่งที่บรรยายมักเปนสิ่งที่มองเห็น
จากภาพ
3. นักเรียนดูภาพวาดภาพตา หู จมูก ลิ้น และมือที่ครูวาดบนกระดาน อธิบายใหนักเรียนฟงวา
บางครัง้ การบรรยายภาพอาจพูดถึงสิง่ ทีม่ องไมเห็นดวยตา เชนกลิน่ รสชาติ อารมณ ความรูส กึ พืน้ ผิว ก็ได
4. นักเรียนจับคูอีกครั้ง และใหดูจากภาพเดิมวามีอะไรเกี่ยวของกับสัมผัสทั้ง 5 เชน เสียง กลิ่น
รสชาติและพื้นผิวบาง แลวใหนักเรียนเขียนเพิ่มเติม เชน
There is a tree in the middle. A woman is sitting under it. อาจเพิ่มเติมเปน
There is a tree in the middle. Its trunk is smooth. A bird is singing in it.
The woman is sitting under it. She is wearing perfume.
5. นักเรียนบรรยายภาพทีไ่ ดเพิม่ เติมประโยคเกีย่ วกับสัมผัสตาง ๆ ใหเพือ่ น ๆ ในหองฟงอีกครัง้
6. นักเรียนชวยกันสรุปวา ไดเรียนรูอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้บาง
ขอควรคํานึง :
อาจใหนักเรียนทําเปนการบาน โดยใหนักเรียนเขียนประโยคบรรยายภาพที่มีสัมผัสทั้ง 5 ที่ได
ชวยกันแตงในหอง หรือทําเปนรายบุคคล
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10. กิจกรรม : เสริม / ทบทวนคําศัพท
ทักษะหลัก : Range

B1
Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
มีวงขอบเขตของภาษาที่เพียงพอที่จะอธิบายสถานการณที่คาดคิดและไมสามารถคาดการณได
ลวงหนา แสดงความคิดเห็นในเชิงรูปธรรมหรือวัฒนธรรมตลอดจนเรื่องราวในชีวิตประจําวัน (เชน ดนตรี
ภาพยนตร)
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
การสื่อสารจะมีความหมายก็ตอเมื่อนักเรียนผานกระบวนการที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน
นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
Anything Goes
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
เปนการทบทวนความรูการใชคําศัพท ทั้ง base word, preﬁx, sufﬁx
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนศึกษากลุมคําัพทที่ครูนําเสนอบนกระดาน หรือนําเสนอผาน projector
2. นักเรียนตอบคําถามเกีย่ วกับคําศัพททค่ี รูสมุ ชีท้ ลี ะคํา ไมตามลําดับ และตอบคําถามประโยค
สําหรับคําศัพทแตละคํา หรือทีละสองคํา
ดังตัวอยาง
i. What part of speech is …………………. ?
ii. What is the deﬁnition of …………………….. ?
iii. Give another form of ……………………….. .
iv. Spell (a derivative or inﬂected form of)……………….. .
v. Use …………….. in a sentence.
vi. Use …………………… and ……………… in a sentence.
vii. What do …………….and …………………have in common?
viii. Find two words that have to do with ……………………….. .
ix. Find a (the) root (or preﬁx, sufﬁx) in …………………….. .
ขอควรคํานึง :
อาจแบงกลุมแขงขันกันตอบ เพื่อกระตุนการมีสวนรวมของนักเรียน โดยใหนักเรียนทําทุกขอ
กลุมละหนึ่งคํา กลุมไหนใชเวลานอยกวา และมีคําตอบถูกมากกวา จะไดคะแนนมากกวา
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11. กิจกรรม : เรียนรูศัพทใหม
ทักษะหลัก : Precision

B1+
Language Discovery /
Analysis / Reﬂection

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถอธิบายประเด็นสําคัญทีเ่ กีย่ วของกับความคิด ขอปญหา ขอโตแยงอยางชัดเจนสมเหตุสมผล
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
การเรียนภาษาเกิดจากการทํากิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย (inductive learning) คือ ผาน
กระบวนการคนพบกฎและรูปแบบของภาษาดวยตนเอง และจากกิจกรรมการเรียนรูที่สอนกฎและรูปแบบ
ของภาษา (deductive learning)
หัวขอเรื่อง :
Brain Power Words
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
ใชสอนในขั้น Pre reading
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนเปนกลุมยอย และใหหาคําศัพทที่นักเรียนคิดวายาก จากบทอานที่ครูแจกให
2. นักเรียนแปะกระดาษ post it หรือวงกลม บริเวณคําศัพทที่คิดวายากนั้น ๆ
3. นักเรียนระดมสมอง ชวยกันหาความหมายของคําศัพททค่ี ดิ วายากนัน้ ๆ โดยการเดาความหมาย
จากบริบท ดังนี้
i. Clues of substitution : A known word would make sense in the context and is
probably a good deﬁnition.
ii. Clues of deﬁnition : The word is deﬁned in the text (many textbooks do this)
iii. Clues of opposition : Words “ not, unlike ” etc. are excellent clues to what a word
is not and thus help deﬁne the words.
4. นักเรียนตรวจสอบความถูกตองของคําตอบกับครู
ขอควรคํานึง :
หากบทอานเปนเรื่องยาว ๆ ครูอาจตัดเปนสวน ๆ สําหรับแตละกลุมแตกตางกัน
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12. กิจกรรม : นําคําศัพทไปใช
ทักษะหลัก : Accuracy

B1+
Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถสือ่ สารไดอยางถูกตองและสมเหตุผลในบริบททีค่ นุ เคย แมวา จะมีผลกระทบหรืออุปสรรค
จากภาษาแมบางก็ตาม
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
การสื่อสารที่มีความหมายเปนผลมาจากการที่นักเรียนประมวลผลเนื้อหาที่สัมพันธกับตนเอง
ตรงกับความตั้งใจ นาสนใจและนักเรียนมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
Concept Cube
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ใชสอนในขั้น Wrap up หรือใชในการประเมิน
- เตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนรับกระดาษ สี่เหลี่ยมจัตุรัส 6 ดาน ดานละ 4 นิ้ว
สําหรับพับเปนลูกเตาได ดังภาพ
2. นักเรียนเขียนตามคําสั่งลงบนแตละดานของลูกเตา ดังนี้
ดานที่ 1. เขียนคําศัพท
ดานที่ 2. ใหบอก part of speech ของคําศัพท
ดานที่ 3. ใหบอกคํา หรือวลีที่มีความหมายเหมือนกับคําศัพท
ดานที่ 4. ใหบอกคํา หรือวลีที่มีความหมายตรงกันขามกับคําศัพท
ดานที่ 5. ใหบอกคําศัพทอนื่ เชน base word / คําทีเ่ ติม preﬁx / คําทีเ่ ติม sufﬁx ทีอ่ ยูใ น
family เดียวกัน
ดานที่ 6. ใหบอกประโยคตัวอยางหนึ่งประโยคที่มีคําศัพทนั้นอยู
3. นักเรียนตัดกระดาษและพับขึ้น ติดกาวใหเปนรูปลูกเตา
4. นักเรียนฟงคําศัพททีละคําที่ครูเลือกจากบทเรียน ไมวาจะเปนบทอาน หรือบทสนทนาก็ได
5. นักเรียนจับคูหรือกลุมเล็ก ๆ ทอยลูกเตาคําศัพท และอานคําสั่งดานบนของลูกเตาที่ทอยได
แลวปฏิบตั ติ ามคําสัง่ นัน้ ๆ ทีละคํา ครูอาจใหเขียนลงกระดาษ หรือใหบอกปากเปลา หากเปนการ
แขงขันเปนกลุมยอย
6. นักเรียนเเละครูชวยกันตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ
ขอควรคํานึง :
- การที่นักเรียนตองลุนทุกครั้งที่ทอยลูกเตา จะกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในหองเรียน
- นักเรียนตองพึ่งตัวเอง เรียนรูดวยตนเอง เพราะคําสั่งของแตละคนอาจไมเหมือนกัน ดังนั้น
บางคนครูอาจตองชวยเหลือบาง
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แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนการสอนไวยากรณ
การสอนภาษาแบบสือ่ สาร (Communicative Language Teaching : CLT) คือแนวคิดซึง่ เชือ่ ม
ระหวางความรูท างภาษา (linguistic knowledge) ทักษะทางภาษา (language skills) และความสามารถ
ในการสือ่ สาร (communicative ability) เพือ่ ใหผเู รียนสามารถเรียนรูโ ครงสรางภาษาเพือ่ สือ่ สาร ขอแยก
องคประกอบของความสามารถในการสือ่ สารไว 4 องคประกอบ ดังนี้
1. ความสามารถทางดานไวยากรณหรือโครงสราง (grammatical competence) หมายถึงความรู
ทางดานภาษา ไดแก ความรูเ กีย่ วกับคําศัพท โครงสรางของคํา ประโยค ตลอดจนการสะกดและการออกเสียง
2. ความสามารถดานสังคม (sociolinguistic competence) หมายถึงการใชคาํ และโครงสราง
ประโยคไดเหมาะสมตามบริบทของสังคม เชน การขอโทษ การขอบคุณ การถามทิศทางและขอมูลตาง ๆ
และการใชประโยคคําสัง่ เปนตน
3. ความสามารถในการใชโครงสรางภาษาเพือ่ สือ่ ความหมายดานการพูด และเขียน (discourse
competence) หมายถึง ความสามารถในการเชือ่ มระหวางโครงสรางภาษา (grammatical form) กับความหมาย
(meaning) ในการพูดและเขียนตามรูปแบบ และสถานการณทแ่ี ตกตางกัน
4. ความสามารถในการใชกลวิธใี นการสือ่ ความหมาย (strategic competence) หมายถึงการใช
เทคนิคเพือ่ ใหการติดตอสือ่ สารประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการสือ่ สารดานการพูด ถาผูพ ดู มีกลวิธใี นการ
ทีจ่ ะไมทาํ ใหการสนทนานัน้ ๆ หยุดลงกลางคัน เชน การใชภาษาทาทาง (body language) การขยายความ
โดยใชคาํ ศัพทอน่ื แทนคําทีผ่ พู ดู นึกไมออก เปนตน
จะเห็นไดวา CLT ไมไดละเลยโครงสรางทางไวยากรณ แตในการสอนโครงสรางทางไวยากรณ
ตองเนนการนําหลักไวยากรณเหลานีไ้ ปใช เพือ่ การสือ่ ความหมายหรือการสือ่ สาร แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของกฎเกณฑและโครงสรางทางภาษา ถาปราศจากกฎเกณฑและโครงสรางแลวความสามารถทางการสือ่ สาร
ของผูเ รียนจะถูกจํากัด ดังนัน้ ความคลองแคลวในการใชภาษา (ﬂuency) และความถูกตองในการใชภาษา
(accuracy) จึงมีความสําคัญเทากัน
กระบวนการสอนไวยากรณเพือ่ การสือ่ สาร
1. ขัน้ นําเขาสูบ ทเรียน (Warm up/Lead in) มีจดุ มุง หมายเพือ่ ใหนกั เรียนเกิดความพรอมและ
อยากรูอ ยากเรียนในบทใหม เนือ้ หาจะเชือ่ มโยงไปสูส าระสําคัญของบทนัน้ ๆ เมือ่ ครูผสู อนเห็นวานักเรียน
มีความพรอม เกิดความสนุก และสนใจอยากเรียนแลว ก็เริม่ เรียนเนือ้ หาตอไป กิจกรรมทีก่ าํ หนดไวในขัน้ นี้
มีหลากหลาย เชน เลนเกม ปริศนาคําทาย เพือ่ ทบทวนความรูท เ่ี รียนมาแลว
2. ขัน้ นําเสนอ (Presentation) ในขัน้ นีค้ รูจะใหขอ มูลทางภาษาแกนกั เรียน มีการนําเสนอศัพทใหม
โครงสรางทางไวยากรณ เนือ้ หาใหม ใหเขาใจทัง้ รูปแบบและความหมาย กิจกรรมทีก่ าํ หนดไวประกอบดวย
การใหฟง เนือ้ หาใหม ใหนกั เรียนฝกพูดตาม ในขัน้ นีค้ รูเปนผูใ หความรูท างภาษาทีถ่ กู ตอง และเปนแบบอยาง
ทีถ่ กู ตองในการออกเสียง คือ Informant (ผูใ หความรู) รูปแบบของภาษาจึงเนนทีค่ วามถูกตอง (Accuracy)
เปนหลัก ในขัน้ นําเสนอนี้ เนนการใหผเู รียนไดเขาใจความหมาย (Meaning) ของไวยากรณทน่ี าํ เสนอกอน
แลวตามดวยรูจักรูปแบบหรือโครงสรางทางไวยากรณน้ัน ๆ (Form) และจบลงดวยการออกเสียง
(Pronunciation) ดังนั้น ในขั้นนี้สามารถที่จะจดจําประเด็นสําคัญในการนําเสนอในรูปอักษรยอ
คือ MFP
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3. ขัน้ ฝก (Practice) ในขัน้ นีน้ กั เรียนจะไดฝก ใชภาษาทีเ่ รียนมาแลวในขัน้ นําเสนอ โดยมีวตั ถุประสงค
ใหนกั เรียนใชภาษาไดถกู ตอง ขณะเดียวกันก็เนนเรือ่ งการใชภาษาใหคลองแคลว (ﬂuency) การฝกอาจจะฝก
ทัง้ ชัน้ เปนกลุม เปนคู หรือรายบุคคล ขัน้ นีเ้ ปนโอกาสทีค่ รูจะแกไขขอผิดพลาดของนักเรียนในการใชภาษา
ซึง่ การแกไขขอผิดพลาดนัน้ ควรทําหลังการฝก หากทําระหวางทีน่ กั เรียนกําลังลองผิดลองถูกอยู ความมัน่ ใจ
ทีจ่ ะใชภาษาใหคลองแคลวอาจลดลงได หรืออาจจะเปดโอกาสใหนกั เรียนไดฝก อยางอิสระ Learning by Doing
4. ขั้นการใชภาษา (Production) มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนนําคําหรือประโยคที่ฝกมาแลว
มาใชในสถานการณตา ง ๆ ในรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย เพือ่ ใหเกิดความคลองแคลว (ﬂuency) และเกิด
ความสนุกสนาน ในขั้นนี้เปนขั้นที่เนนนักเรียนเปนผูทํากิจกรรม ครูคอยใหความชวยเหลือ ถานักเรียน
ผิดพลาด อยาขัดจังหวะ ใหปลอยไปกอน เพือ่ ใหนกั เรียนรูส กึ สบายใจ กิจกรรมทีก่ าํ หนดไวมหี ลากหลาย เชน
การเลนเกม การทําชิน้ งาน การทําแบบฝก การนําเสนอผลงาน
5. ขั้นสรุป (Wrap up) เปนขั้นสุดทายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละชั่วโมง
จุดประสงคคือ เพื่อสรุปสิ่งที่ไดเรียนแลว กิจกรรมที่เสนอแนะไวอาจจะเปนการนําเสนอรายงานของกลุม
ทําแบบฝกหัดเพือ่ สรุปความรู หรือเลนเกมเพือ่ ทดสอบสิง่ ทีเ่ รียนมาแลว
ในแตละขัน้ ของการสอนไวยากรณเพือ่ การสือ่ สาร ผูส อนสามารถใชกจิ กรรมไดหลากหลายขึน้ อยูก บั
บริบทดานผูเ รียนและสิง่ แวดลอม
กิจกรรมการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร
การจัดกิจกรรมใน 3 ขัน้ ตอนสําคัญของการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารนัน้ สามารถใชกจิ กรรมได
หลากหลายกิจกรรม ซึง่ ครูผสู อนจะตองเลือกใชตามความเหมาะสมกับชัน้ เรียนและนักเรียน ดังนี้
Presentation

Rules
Examples
Diagrams
Timelines
Substitution tables
CCQS
Questions about form
Questions about use
Problems/puzzles
Error analysis
Explanations/lectures
Demonstrations
Gestures/mime
Pictures/visual aids
Cuisenaire rods
Contexts and situations
Repetition
Elicitation
Voice/intonation/silence
Discussion
Personalization
Models/toys, etc.

Practice

Drills
Practice activities
Elicited dialogues
Jazz chants
Copying
Exercises
Guided writing
Examples
Course book texts
Stories
Discrete sounds, words
Course book tasks
Cloze, etc.
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Production

Role-play
Simulations
Discussions
Debate
Conversations
Stories
Poems
Essays
Novels
Newspapers
Blogs
Chat room
Ads
E-mail/snail/mail
Tweets
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ตัวอยางการจัดกิจกรรมการสอนไวยากรณ
ลําดับ CEFR
1.

A2

2.

A2
A2+

3.

A2

4.

B1

5.

A2

6.

B1

7.

A2+

8.

A2+

9.

A2

10.

A2+

11.

B1

เปาหมาย (ตาม CEFR)
Description:
สามารถอธิบายสิง่ ทีท่ าํ ในวันหยุดสุดสัปดาหหรือในวันหยุดทีผ่ า นมา
ของตนเอง
Description:
สามารถอธิบายสิง่ ทีท่ าํ ในวันหยุดสุดสัปดาหหรือในวันหยุดทีผ่ า นมา
ของตนเอง
Linking text and ideas:
สามารถใชคาํ เชือ่ มทีส่ าํ คัญ เพือ่ เลาเรือ่ ง (เชน “ﬁrst” “then” “after”
และ “later”)
Conversation:
สามารถถามและตอบคําถามเกีย่ วกับบาน ประเทศ การทํางาน
และเวลาวาง ความชอบและไมชอบ
Conversation :
สามารถแสดงออกและโตตอบตอความรูส กึ และทัศนคติ เชน
ความประหลาดใจ ความสุข ความเศรา ความสนใจและไมสนใจ
Transactions :
สามารถสือ่ สารในสถานการณตา ง ๆ ในชีวติ ประจําวัน เชน Ordering
food and drink, shopping or using post ofﬁces and banks.
Description:
สามารถบรรยายกิจกรรม เหตุการณ หรือ ประสบการณของตนเอง
ในอดีต (เชน กิจกรรมทีท่ าํ ในวันสุดสัปดาห ในวันหยุดตาง ๆ)
Conversation :
สามารถสนทนากับเพือ่ น ๆ ถาม ตอบคําถามงาย ๆ เกีย่ วกับหัวขอ
ทีค่ นุ เคย (เชน อากาศ งานอดิเรก สัตวเลีย้ ง ดนตรี กีฬา)
Conversation :
สามารถสนทนากับเพือ่ น ๆ ถาม ตอบคําถามงาย ๆ เกีย่ วกับหัวขอที่
คุน เคย (เชน อากาศ งานอดิเรก สัตวเลีย้ ง ดนตรี กีฬา)
Conversation :
สามารถถามและตอบคําถามเกีย่ วกับบาน ประเทศ การทํางาน
และ เวลาวาง ความชอบ และ ไมชอบ
Transactions :
สามารถพูดขอขอมูลทัว่ ๆ ไปเกีย่ วกับการเดินทาง การซือ้ ตัว๋
และสามารถถายโอนขอมูลทีท่ ราบเกีย่ วกับ สถานที่ เวลา ราคา ฯลฯ
Discussion :
สามารถเสนอหรือขอความคิดเห็นสวนบุคคลในการอภิปรายแบบ
ไมเปนทางการกับเพือ่ น แสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางสุภาพ
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กิจกรรม
Mime story
Guess the Word

Vocabulary Bingo
Board Game
Card Game
Chain story
Class Survey
Conversation Grid
Simulation
Information Gap
Line Dialogue
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ
1. กิจกรรม
ทักษะหลัก

: Mime story (ใชในขัน้ Presentation)
: Description

A2
Collaboration & Sharing atmosphere

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถอธิบายสิ่งที่ทําในวันหยุดสุดสัปดาหหรือในวันหยุดที่ผานมาของตนเอง
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูด
และเขียน
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
หองเรียนเปรียบเสมือนชุมชนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูและแบงปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
หัวขอเรื่อง :
การพูดและเขียนเกี่ยวกับประสบการณ
การเตรียมสื่อ / อุปกรณ :
ครูเตรียมภาพแสดงทาทางตาง ๆ จํานวน 6 ภาพ
ไวยากรณ :
Past Simple Tense : Regular and irregular verbs
หนาที่ทางภาษา :
describing experiences
คําศัพท :
- Regular verbs: opened, looked at, jumped out, brushed, waited, remembered
- Irregular verbs: was, got dressed, took a shower, ran
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนชวยครูเลาเรื่องสัก 1 เรื่อง ครูเขียนขอความบนกระดานวา ‘Yesterday morning
Arthur…’
2. นักเรียนดูครูแสดงทาทางที่ 1 “ลืมตา” (opening eyes) และแสดงภาพที่ 1 ซักไซคําตอบจาก
นักเรียน และถานักเรียนตอบถูกวา ‘open his eyes’ ใหครูชไี้ ปทีค่ าํ วา Yesterday ในขอความ แลวเขียน ‘-ed’
ถานักเรียนยังนึกไมออก ครูพูด ‘opened his eyes’ แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม หลังจากนั้นใหนักเรียน
อานขอความ ‘Yesterday morning Arthur opened his eyes’ และอธิบายวาเมื่อพูดถึงเหตุการณในอดีต
คํากริยาตองใชรูปอดีตดวย พรอมทั้งชี้ไปที่คําวา ‘Yesterday’ และ ‘opened’
3. นักเรียนดูครูแสดงทาทางตอ ๆ ไป เชน “มองไปทีน่ าิกา” (Looking at the clock) และแสดง
ภาพ ซักไซคาํ ตอบจากนักเรียนวา Arthur ทําอะไรไปเรือ่ ย ๆ จนจบเรือ่ ง และในแตละทาทางเมือ่ ครูซกั ไซได
คําตอบแลว ครูตองใหนักเรียนไดเห็นรูปอดีตของคํากริยานั้น ๆ และออกเสียงคํานั้น ๆ และประโยค past
simple ใหได
4. ใหนกั เรียนจับคูก นั ชวยกันเลาเรือ่ งของ Arthur โดยเมือ่ นักเรียนเลาเหตุการณแตละเหตุการณ
ครูก็จะเขียนขอความบนกระดาน ดังนี้
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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Yesterday morning Arthur opened his eyes /
and looked at his clock. /
’Oh no! 9.15!’/
He was late for work! /
He jumped out of bed, /
brushed his teeth, /
took a shower, /
got dressed /
and ran to the bus stop. /
He waited for ten minutes. /
No bus! /
Then suddenly he remembered / It was Sunday!.
5. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวยคําถาม (Concept checking questions) เชน
Does Arthur open his eyes now? (No) /
Is Arthur looking his clock now? (No) /
What time did the clock say? (9.15)
Did he hurry? (Yes) /
Could he take a bus? (No) /
Did he go to work? (No)
Why? (it was Sunday)
ขอควรคํานึง :
กิจกรรมการสอนไวยากรณนั้น ครูควรกําหนดบริบทหรือสถานการณใหใกลตัวผูเรียนมากที่สุด
ภาพประกอบการใบคํา (Miming)
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2. กิจกรรม : Strip story (ใชในขั้น Practice)
ทักษะหลัก : A2 Description,
A2+ Linking text and ideas

A2, A2+
Collaboration & Sharing atmosphere

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
- สามารถอธิบายสิ่งที่ทําในวันหยุดสุดสัปดาหหรือในวันหยุดที่ผานมาของตนเอง
- สามารถใชคําเชื่อมที่สําคัญเพื่อเลาเรื่อง (เชน “ﬁrst” “then” “after” และ “later”)
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูด
และเขียน
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
หองเรียนเปรียบเสมือนชุมชนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูและแบงปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
หัวขอเรื่อง :
การพูดและเขียนเกี่ยวกับประสบการณการศึกษานอกหองเรียน (school trip)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
1. ครูเตรียมแถบประโยคสําหรับใหนักเรียนเรียงลําดับเหตุการณ
2. ครูนําเสนอความรูเรื่อง past simple tense และ sequencing words
ไวยากรณ :
- Past Simple Tense : Yesterday our class went to Dusit zoo.
- Sequencing words : First, Then, After that, Finally
หนาที่ทางภาษา :
describing experiences
คําศัพท :
- Past Tense Verbs
- Regular verbs : walked, stayed
- Irregular verbs : went, took, got off, saw, were, etc.
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. แบงนักเรียนนั่งเปนกลุม ๆ ละ 9 คน
2. นักเรียนรับแจกแถบประโยคทีไ่ มไดเรียงลําดับเหตุการณใหนกั เรียนกลุม ละ 1 ชุด แตละชุดประกอบดวย
ประโยค 9 ประโยค
3. นักเรียนแตละคนในกลุม อานออกเสียงเหตุการณในแถบประโยคที่ตนเองไดรับทีละคน
จนครบทุกคน
4. นักเรียนเรียงลําดับเหตุการณโดยวางแถบประโยคลงบนโตะในกลุมของตนเอง
5. นักเรียนชวยกันเลาเรื่อง โดยใส Sequencing words เพื่อเชื่อมโยงเหตุการณใหเหมาะสม
6. นักเรียนแตละกลุมอานออกเสียงเหตุการณพรอมกันดัง ๆ จนครบทุกกลุม
7. นักเรียนและครูรวมกันอภิปราย สรุปเหตุการณที่เกิดขึ้นตามลําดับที่ถูกตอง
ขอควรคํานึง :
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่อาจจะอยูในขั้นตอน Practice หลังจากที่ครูไดทําการสอน เรื่อง Past
Simple Tense และคําเชื่อมแลว หรืออาจจะอยูในขั้นตอนการ Wrap Up ซึ่งเปนขั้นตอนสรุปความรู
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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แถบประโยค

#	
  

We stayed at the National Zoo for two hours.
Then we saw the seals.

#	
  
#	
  
#	
  
#	
  
#	
  
#	
  
#	
  
#	
  

The pandas were so cute!
At 11:30 AM we took the Metro back to school.
Yesterday our class went to the National Zoo
in Washington, DC.
At 9:00 AM we took the Metro and got off at the
Woodley Park stop.
We walked about three blocks from the Metro to the
National Zoo.
First, we saw the giraffes and elephants.
Finally we saw the pandas.
Suggested story

Yesterday our class went to the National Zoo in Washington,
DC. At 9:00 AM we took the Metro and got off at the Woodley
Park stop. We walked about three blocks from the Metro to the
National Zoo. First, we saw the giraffes and elephants. Then
we saw the seals. Finally we saw the pandas.
The pandas were so cute! We stayed at the National Zoo for
two hours. At 11:30 AM we took the Metro back to school.
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3. กิจกรรม : บิงโก (Bingo Game)-Human Bingo
ทักษะหลัก : Conversation

A2
Interaction, Accuracy & ﬂuency

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถถามและตอบคําถามเกี่ยวกับบาน ประเทศ การทํางาน และ เวลาวาง ความชอบ และ
ไมชอบ
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารในภาษานั้นอยางมี
ความหมาย
- การเรียนภาษาเปนการเรียนรูที่คอยเปนคอยไป ที่ผูเรียนเรียนรูจากการใชภาษาและจากการ
ลองผิดลองถูกในภาษา และถึงแมความผิดพลาดในการใชภาษาจะเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการเรียนรู
แตเปาหมายปลายทางของการเรียนภาษาคือการมีความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองและเหมาะสม
หัวขอเรื่อง :
การสนทนาถามและตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว
การเตรียมสื่อ / อุปกรณ :
- สําเนาบัตรบิงโก เทาจํานวนนักเรียน และแสดงรูปแบบการบิงโกใหนักเรียนเห็นอยางชัดเจน
ไวยากรณ :
- Yes/No questions (Present Simple tense)
- Are you from a small town? / Do you like chocolate?
- Who likes chocolate?
หนาที่ทางภาษา :
Asking for answering personal information
คําศัพท :
personal fact and habit - like chocolate, get up, is from, is married, has…, live, eat,
drink, etc.
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนทบทวนการตั้งคําถาม Present Simple Tense และรับแจกบัตรบิงโกใหผูเรียน
2. นักเรียนฟงครูอธิบายวาตองเดินไปรอบ ๆ หองและถามเพือ่ นดวยคําถามทีเ่ ปน Yes/No question
ตาม prompts ที่ปรากฏในบัตรบิงโก ถาเพื่อนตอบ ‘No’ ใหเดินไปถามเพื่อนคนตอไป แตถาเพื่อนตอบ
‘Yes’ ใหเขียนชื่อเพื่อนคนนั้นลงใต prompts ที่นักเรียนถามเพื่อนคนนั้น แลวเดินไปถามคนอื่น ๆ ตอไป
3. นักเรียนคนแรกที่มีชื่อเพื่อน ๆ ปรากฏเปนแถวตามรูปแบบบิงโกแบบใดแบบหนึ่ง สงเสียง
‘Bingo’ ถือวาเกมหยุด
4. ตรวจสอบรูปแบบบิงโกและถาไมถกู ตอง ใหเลนเกมตอไปจนกวาหาตัวคนที่ Bingo ไดถกู ตอง
5. ตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ ดวยการถามคําถามผูที่มีชื่อปรากฏในแนว Bingo
ขอควรคํานึง :
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่อาจจะอยูในขั้นตอน Practice หรือใชเปนเกมในการทดสอบความรู
ในขั้นสรุป (Wrap Up) และครูสามารถมอบหมายงานใหผูเรียนเขียนขอมูลของคนที่ผูเรียนสนใจตอไป
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บัตรบิงโก

Get up at
7:00

Like
chocolate

Are from a
small town

Are married

Have a dog

Live in an
apartment

Like to go
jogging

Favorite color
is green

Favorite class
is grammar

Have more
brothers than
sisters

Drink coffee

Eat healthy
Food

FREE

Like to swim

Are studying
In this school
more than
2 years

Sometimes
forget to
brush teeth

Take a
shower in the
morning

are wearing
black shoes

Wear contact
lenses

are dating
someone from
another
school

Eat lunch at
12 noon

Take the bus
are taking
to school
a bus to school

Have a pet

Drink milk
for breakfast
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4. กิจกรรม : บิงโก Board Game : What’s the matter?
ทักษะหลัก : Conversation

B1
Interaction, Accuracy & ﬂuency

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถแสดงออกและโตตอบตอความรูส กึ และทัศนคติ เชน ความประหลาดใจ ความสุข ความเศรา
ความสนใจและไมสนใจ
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารในภาษานั้นอยางมี
ความหมาย
- การเรียนภาษาเปนการเรียนรูที่คอยเปนคอยไป ที่ผูเรียนเรียนรูจากการใชภาษาและจากการ
ลองผิดลองถูกในภาษา และถึงแมความผิดพลาดในการใชภาษาจะเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการเรียนรู
แตเปาหมายปลายทางของการเรียนภาษาคือการมีความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองและเหมาะสม
หัวขอเรื่อง :
การสนทนาถามและตามเกี่ยวกับความรูสึก (Asking and answering about health)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- แผนภาพ เทากับจํานวนกลุมของนักเรียน
- ลูกเตา กลุมละ 1 ลูก
- prompts คําแนะนํา
ไวยากรณ :
- What’s the matter with you?
- การใช verb to have: I have a……(backache).
- การใชกริยาชวย ‘should’:
You / He / She shouldn’t… (lift heavy things).
You / He / She should … (stay in bed for a while).
หนาที่ทางภาษา :
Talking about health problem.
คําศัพท :
Sickness - a cough, a broken leg, a headache, a fever, a stuffy nose, measles, a bloody
nose, a sore throat, feel dizzy, a runny nose, a bruise, an earache, feel sleepy, a cold, a burn,
a backache, a bloody nose
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนนั่งเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน และจัดลําดับการเลน
2. นักเรียนรับแผนภาพ กลุมละ 1 แผน เเละเตรียมสิ่งเปนสัญลักษณแทนตัวนักเรียนไวสําหรับ
วางบนแผนภาพ
3. ผูเ ลนคนแรกโยนลูกเตา แลวนับชองตามจํานวนทีป่ รากฏในลูกเตา ผูเ ลนลําดับตอไปถามคําถาม
“What’s the matter with you?”
4. ผูเ ลนคนแรกดูภาพในชองทีต่ นไดวางสัญลักษณเอาไว แลวตอบคําถามใหสอดคลองกับคําถาม
และภาพที่อยูในชอง เชน I have a headache / He / She has a headache. ถาผูเลนตอบคําถาม
ไดถูกตองก็สามารถวางสัญลักษณของตนไวที่ชองนั้น ๆ ได แตถาตอบไมไดก็ตองกลับไปที่เดิม
5. ผูเลนคนตอ ๆ ไปใหคําแนะนําโดยดูจาก prompts แลวดําเนินกิจกรรมตามขอ 3 – 4 จนกวา
ผูเลนคนใดคนหนึ่งถึงเสนชัยกอน
ขอควรคํานึง :
- โครงสรางประโยคสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของบริบทของภาษาและ
ความพรอมของผูเรียน
- ถึงแมวาจะมีผูเลนไปถึงเสนชัยแลว เกมอาจจะไมหยุดก็ได ใหนักเรียนที่เหลือเลนเกมตอไป
จนทุกคนถึงเสนชัย (อาจจะใชเวลานาน)
- กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่อาจจะอยูในขั้นการฝก (Practice) หรือเปนเกมใชทดสอบความรู
ในขั้นสรุป (Wrap up)
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A player : I have ____________. (a cough)
Komkam
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5. กิจกรรม : Conversation grid - Personal Information
ทักษะหลัก : Conversation

B1
Interaction, Accuracy & ﬂuency

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถบรรยายกิจกรรม เหตุการณ หรือประสบการณของตนในอดีตได (เชน กิจกรรมที่ทําใน
วันสุดสัปดาห หรือวันหยุด)
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.3 นําเสนอเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ
โดยการพูดและเขียน
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
การสือ่ สารเปนกระบวนการเนนภาพรวม (holistic process) ทีต่ อ งใชทงั้ ทักษะทางภาษา และ
ทัศนภาวะ (modality) หลายรูปแบบ
หัวขอเรื่อง :
การพูดบรรยาย การเขียนและการอานประสบการณ
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
แถบประโยคเริ่มตน และบัตรคําศัพท (คํากริยา)
ไวยากรณ :
- Past Simple Tense: Yesterday I decided to go to the park.
- Past Continuous Tense: The old man was reading a newspaper.
หนาที่ทางภาษา :
describing events
คําศัพท :
- Past Simple Tense:
- Regular verbs: decided, walked, watched, played, passed, opened, etc.
- Irregular verbs: went, took, got off, saw, were, fell off, etc
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนนั่งเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน และจัดลําดับการเลน
2. นักเรียนรับบัตรคําศัพท (คํากริยาชองที่ 1) ใหสมาชิกกลุมแตละกลุม คนละจํานวนเทา ๆ กัน
และแถบประโยคเริ่มตน กลุมละ 1 แถบ
3. หงายแถบประโยคเริม่ ตนตรงกลางโตะ นักเรียนคนที่ 1 วางบัตรคําศัพทตอ จากประโยคเริม่ ตน
พรอมกับเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นตอมาโดยใชกริยา past simple tense หรือ past continuous tense
แลวแตบริบท ทําตอไปเรื่อย ๆ จนหมดบัตร คนตอ ๆ ไปหงายบัตรและเลาเหตุการณตอไปเรื่อย ๆ
จนหมดคําศัพท เชน
Starting sentence : Yesterday I decided to go to the park.
Student 1
: I saw an old man sitting on a bench.
Student 2
: The old man was reading a newspaper.
Student 3
: The newspaper fell off the bench when the man got up.
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4. เมื่อแตละกลุมเลาเรื่องภายในกลุมจบแลว ใหแตละกลุมชวยกันเขียนเรื่องและสงตัวแทน
ออกมาอานเรื่องที่ชวยกันเขียนใหเพื่อน ๆ ทั้งหองฟง
ขอควรคํานึง :
- โครงสรางประโยคสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของบริบทและความพรอม
ของผูเรียน
- กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่อาจจะอยูในขั้นการฝก (Practice) และอาจไปถึงขั้นการใชภาษา
(Production)

ตัวอยางแถบประโยคเริม่ ตนและบัตรคําศัพท

Yesterday I decided to go to the park.

read see fall off
break meet walk
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6. กิจกรรม : Conversation grid - Personal Information
ทักษะหลัก : Conversation

A2+
Interaction, Integration of skills

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถสนทนากับเพื่อน ๆ ถาม ตอบคําถามงาย ๆ เกี่ยวกับหัวขอที่คุนเคย (เชน อากาศ
งานอดิเรก สัตวเลี้ยง ดนตรี กีฬา)
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารในภาษานั้น
อยางมีความหมาย
- การสื่อสารเปนกระบวนการเนนภาพรวม (holistic process) ที่ตองใชทั้งทักษะทางภาษา
และทัศนภาวะ (modality) หลายรูปแบบ
หัวขอเรื่อง :
การสนทนาถามและตอบเกี่ยวกับขอมูลของบุคคล
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
- ตารางสนทนา (Conversation grid) ขนาดใหญสําหรับครูประกอบการอธิบาย 1 แผน
- ตารางสนทนา (Conversation grid) ขนาดเล็กสําหรับนักเรียนบันทึกคําตอบ เทาจํานวนนักเรียน
ไวยากรณ :
- Present Simple Tense: Routine and fact about personal information
- Wh-Questions:
What’s your name?
Which school are you from?
What subject do you like best?
What do you want to be in the future?
หนาที่ทางภาษา :
Asking for and giving information
คําศัพท :
Occupation and subjects in school
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนฟงครูเสนอตัวอยางตารางสนทนา (Conversation grid) ขนาดใหญ และ elicit คําถาม
ที่จะใชในการถามหาคําตอบ เชน Name? = What’s your name?, Future occupation? = What do
you want to be in the future?
2. นักเรียนรับตารางสนทนา (Conversation grid) ขนาดเล็กใหนักเรียนคนละแผน
3. นักเรียนฟงสมมติสถานการณวาวันนี้ใหนักเรียนสัมภาษณเพื่อนใหม เพื่อเก็บขอมูลใหกับ
หนังสือพิมพของโรงเรียน “Today you are going to interview ﬁve classmates for the school
newspaper. You have to ask questions and write the answers in the grids.”
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กิจกรรม

4. เมื่อแตละกลุมเขาใจวิธีการทํากิจกรรมแลว นักเรียนเริ่มทํากิจกรรม โดยครูเดินสังเกตการทํา

5. เมื่อเสียงพูดคุยสงบลง ครูอภิปรายรวมกับนักเรียนอาจจะถามคําถามโดยใช ‘who’ หรือหา
อาสาสมัครใหออกมาบอกเลาสิ่งผูเรียนแตละคนไดขอมูลมา
ขอควรคํานึง :
- โครงสรางประโยคและจํานวนคําถามสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของบริบท
และความพรอมของนักเรียน
- ครูสามารถสั่งงานใหนักเรียนทําชิ้นงาน proﬁle ของเพื่อนที่ไดไปสัมภาษณ
- กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่อาจอยูในขั้นการฝก (Practice) และอาจไปถึงขั้นการใชภาษา
(Production)
ตัวอยางตารางการสนทนา
Name?

From which school?

Favorite subject?

Future occupation?

1
2
3
4
5
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7. กิจกรรม : Line Dialogue – I don’t like apple.
What about you?
ทักษะหลัก : Discussion

B1
Meaningful Communication,
Accuracy & Fluency

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
สามารถเสนอหรือขอความคิดเห็นสวนบุคคลในการอภิปรายแบบไมเปนทางการกับเพื่อน
แสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางสุภาพ
ความสอดคลอง :
1. มาตรฐานการเรียนรู
ต 1.2 ทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
- การสื่อสารจะมีความหมายก็ตอเมื่อผูเรียนผานกระบวนการที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน
นาสนใจ และมีสวนรวม
- การเรียนภาษาเปนการเรียนรูที่คอยเปนคอยไปถูกในภาษา และถึงแมความผิดพลาด
ในการใชภาษาจะเปนเรือ่ งธรรมดาทีเ่ กิดขึน้ ในการเรียนรู แตเปาหมายปลายทางของการเรียนภาษาคือการมี
ความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองและเหมาะสม
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
สําเนาบัตรภาพ 5 ชุด ๆ ละ 5 ภาพ เทากับจํานวนกลุมนักเรียน
ไวยากรณ :
การใช So & Neither
หนาที่ทางภาษา :
Agreeing and disagreeing
คําศัพท :
fruits
– pear, kiwi, peach, grapes, strawberry
food
– hamburger, pizza, sandwich, ﬁsh and chips, spaghetti
ﬂower
– tulip, rose, lotus, lily, sunﬂower
animal
– cat, dog, snake, spider, frog
vegetable
– broccoli, cabbage, cucumber, tomato, potato
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
1. นักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 10 คน ในแตละกลุมยืนหันหนาเขาหากันแถวละ 5 คน กําหนด
เปนแถว A และแถว B
2. นักเรียนแถว A รับบัตรภาพจากครู แลวพูดแสดงความคิดเห็นวาชอบหรือไมชอบสิ่งที่อยู
ในภาพ พรอมกับแสดงภาพใหคูสนทนาในแถว B ดู
3. นักเรียนแถว B แสดงความคิดเห็นคลอยตามเชิงบอกเลา โดยใช So เมื่อนักเรียนแถว A ชอบ
และนักเรียนแถว B แสดงความคิดเห็นคลอยตามเชิงปฏิเสธ โดยใช Neither เมื่อนักเรียนแถว A ไมชอบ
แตถานักเรียนแถว B มีความเห็นขัดแยงกับนักเรียนแถว A ใหใช But แลวตามดวยขอความที่ขัดแยง เชน
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นักเรียนแถว A และ B มีความเห็นคลอยตามเชิงบอกเลา
A : I like having kiwi.
B : So do I
นักเรียนแถว A และ B มีความเห็นคลอยตามเชิงปฏิเสธ
A : I don’t like having kiwi.
B : Neither do I.
นักเรียนแถว A และ B มีความเห็นขัดแยงหรือไมตรงกัน
A : I don’t like having kiwi.
B : But I do. หรือ But I like it.
4. เมื่อจบการสนทนา ใหนักเรียนแถว B กาวเทาขวาไปดานขาง 1 กาว เพื่อเปลี่ยนคูสนทนา
นักเรียนคนแรกของแถว B วิ่งไปอยูทายแถว เริ่มการสนทนา ทําเชนนี้จนนักเรียนแถว B แตละคน
ไดสนทนากับนักเรียนแถว A ครบทุกคน
5. นักเรียนแถว A เปลี่ยนเปนแถว B แลวเริ่มทํากิจกรรม Line Dialogue จนครบทุกคน
ขอควรคํานึง :
- ครูอาจจะสลับบทบาทของนักเรียนและดําเนินกิจกรรมซํา้ เพือ่ วานักเรียนจะไดมโี อกาสเปนทัง้
ผูถามและตอบคําถาม
- กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่อาจอยูในขั้นการฝก (Practice)
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บัตรภาพ
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บทที่ 5

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนสิง่ สําคัญ เพราะถือวาเปนกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางหนึง่ ทีค่ รูตอ งวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูด งั ที่ Hughes
(2003 : 4) “ระบุวา ผลทีเ่ กิดจากการทดสอบในดานการสอนและการเรียนรู (Backwash/ หรือ the impact
of assessment) นัน้ เปนทัง้ ดานบวกและลบ ดังนัน้ ครูผสู อนตองตระหนักวาการทดสอบผูเ รียนนัน้ จะไดขอ มูล
ความสามารถทางดานภาษาของผูเรียนที่เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มี
ผลตอผูเ รียนอยางแทจริง”
วัตถุประสงคของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
1. เพือ่ ประเมินวิธสี อนของครูวา วิธสี อนแบบใดชวยใหเกิดการเรียนรู และวิธใี ดทีต่ อ งมีการปรับปรุง
2. เพื่อประเมินสัมฤทธิ์ผลในการเรียนของผูเรียนวามีความรูความสามารถตามพัฒนาการ
ความกาวหนาของผูเ รียน ไมวา จะเปนดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
3. เพือ่ จําแนกหรือจัดลําดับความสามารถของผูเ รียนแตละคนเพือ่ จัดชัน้ เรียนหรือแบงกลุม นักเรียน
ตามความสามารถ เพือ่ ใหนกั เรียนไดเรียนในกลุม สามารถเทาเทียมกัน
4. เพือ่ วินจิ ฉัยขอบกพรอง และจุดเดนการเรียนการสอนของแตละบุคคล
5. เพือ่ ประโยชนในการซอมเสริมแกผเู รียน
6. เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู
7. เพือ่ ใหทราบกระบวนการเรียนรูภ าษาของเด็กในแตละระดับ
8. เพือ่ ทดสอบผลการทดลองเกีย่ วกับการเรียนการสอนในชัน้ เรียน
การวัดและการประเมินผลแบบทางเลือก (Alternative Assessment)
ดวยเหตุผลทีว่ า Brown and Hudson (1998 อางอิงใน Brown and Abeywickrama, 2010 : 18)
เปรียบเทียบใหเห็นแนวการทดสอบแบบเดิมและแบบทางเลือกทีค่ รูผสู อนสรางขึน้ เองในชัน้ เรียนใหเหมาะกับ
ความตองการวัดและประเมินผลผูเ รียนในความสามารถทางดานภาษาทีต่ นไดสอนไป
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การวัดผลแบบเดิม
(Traditional Assessment)

การวัดผลแบบทางเลือก
(Alternative Assessment)

การทดสอบแบบมาตรฐาน

การวัดผลแบบตอเนื่องและระยะยาว

รูปแบบตัวเลือกและจํากัดเวลา

คําตอบไมจํากัดเวลา และปลายเปด

คําถามไมตรงบริบทผูเรียน

ภาระงานที่เนนบริบทการสื่อสาร

ใชผลคะแนนในการใหขอมูลยอนกลับ

ใหขอมูลยอนกลับรายบุคคล

คะแนนแบบอิงกลุม

คะแนนแบบอิงเกณฑ

เนนคําตอบที่แยกกันโดยสิ้นเชิง

คําตอบปลายเปด และสรางสรรค

การประเมินแบบตัดสินผลการเรียน

การประเมินแบบพัฒนาผลการเรียนรู

เนนผลที่เกิดขึ้น

เนนกระบวนการระหวางเรียน

วัดการปฏิบัติที่ไมมีความสัมพันธกัน

วัดการปฏิบัติที่สัมพันธกัน

กอใหเกิดสิ่งจูงใจจากปจจัยภายนอก

กอใหเกิดสิ่งจูงใจจากปจจัยภายใน
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Brown, H. D and Abeywickrama, P. (2010) ไดเสนอการวัดและประเมินผลแบบทางเลือก
ไดแก การทดสอบ การประเมินผลการปฏิบตั ิ การสังเกต และการประเมินดวยการสือ่ สารสวนบุคคล
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รูปแบบการวัดและประเมินผลแบบทางเลือก คือการประเมินแนวใหมซง่ึ เปนทางเลือกทีเ่ หมาะสม
จะนํามาใชประเมินการเรียนรูต ามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการประเมินจากการวัดโดยให
ผูเ รียนลงมือปฏิบตั จิ ริงในสถานการณจริง มีกระบวนการสังเกต บันทึก และรวบรวมขอมูลจากผลงานหรือกิจกรรม
ทีผ่ เู รียนทําเพือ่ ตัดสินความสามารถทีแ่ ทจริงของผูเ รียน การวัดและประเมินผลแบบทางเลือก ประกอบดวย
1. การทดสอบ (Paper – and – Pencil Tests) ไดแก ขอสอบมาตรฐาน แบบทดสอบทายหนวย
และแบบทดสอบทีค่ รูสราง

2. การประเมินดวยการสือ่ สารสวนบุคคล (Personal Communication) ไดแก การสือ่ สาร
เปนรายบุคคล การอภิปรายกลุม ยอย และการสัมภาษณ
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3. การประเมินการปฏิบตั ิ (Performance) ไดแก โครงงาน วาดภาพ สาธิต กลาวสุนทรพจน
โตวาที เขียนรายงาน ทดลอง และวิดที ศั นหรือบันทึกเสียง

4. การสังเกต (Observation and Perception) ไดแก สังเกตจากการทีน่ กั เรียนมีปฏิสมั พันธ
และเขารวมกิจกรรมกับผูอ น่ื ในชัน้ เรียน
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ขอควรคํานึงและลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง
1. ขอควรคํานึงในการประเมินตามสภาพจริง
1.1 เนนพฤติกรรมทีแ่ สดงออกจากความสามารถทีแ่ ทจริง
1.2 ทําไปพรอม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.3 ใหความสําคัญกับจุดเดนของผูเ รียน
1.4 ตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานของสถานการณจริง
1.5 มีการใชขอ มูลทีห่ ลากหลายและมีการเก็บขอมูลในทุกดานอยางตอเนือ่ ง
1.6 ตอบสนองการเรียนรูแ ละความสามารถของผูเ รียนอยางกวางขวาง
1.7 สนับสนุนการสรางองคความรูข องผูเ รียน
1.8 เปดโอกาสใหผเู รียนประเมินตนเอง
1.9 เกิดความรวมมือระหวางครู ผูป กครองและผูเ รียน ในการพัฒนาการเรียนรู
1.10 ตอบสนองหลักสูตรทีเ่ นนการเรียนรูใ นสภาพจริง
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2. การประเมินตามสภาพจริงแบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 การประเมินดวยขอสอบที่สรางขึ้นและไดมีการทดลองใชจนเปนที่เชื่อถือไดเรียกวา
“ขอสอบมาตรฐาน”
2.2 การประเมินทีเ่ นนตามสภาพความเปนจริงของผูเ รียนจะเนนการประเมิน 4 ดานคือ
1) ประเมินการปฏิบตั ิ (Performance)
2) ประเมินกระบวนการ (Process)
3) ประเมินชิน้ งาน (Products)
4) ประเมินแฟมสะสมงาน (Portfolio)
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รูบริค (Rubric) เปนเครือ่ งมือใหคะแนนชนิดหนึง่ ใชในการประเมินการปฏิบตั งิ านหรือผลงาน
ของนักเรียน รูบริคประกอบดวย 2 สวน คือ เกณฑทใ่ี ชประเมินการปฏิบตั หิ รือผลผลิตของนักเรียน และระดับ
คุณภาพหรือระดับคะแนน เกณฑจะบอกผูส อนหรือผูป ระเมินวาการปฏิบตั งิ านหรือผลงานนัน้ ๆ จะตองพิจารณา
สิ่งใดบาง ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนจะบอกวา การปฏิบัติหรือผลงานที่สมควรจะไดระดับคุณภาพ
หรือระดับคะแนนนัน้ ๆ ของเกณฑแตละตัวมีลกั ษณะอยางไร รูบริคจึงเปนเหมือนการกําหนดลักษณะเฉพาะ
(Speciﬁcation) ของการปฏิบตั หิ รือผลงานนัน้ ๆ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือทัง้ 2 ประการรวมกัน
ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั เปาหมายของการประเมิน
ขอดีในการใหคะแนนแบบรูบริคในการประเมิน คือ
1. เปนเครือ่ งมือในการสนับสนุนการประเมินวาบรรลุเกณฑทร่ี ะบุไวหรือไม
2. เปนเครือ่ งมือในการสะทอนผลกลับไปยังครูเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในชัน้ เรียน และเปนเครือ่ งมือในการสะทอนผลกลับไปยังนักเรียนเพือ่ พัฒนาความสามารถของตนเอง
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ตัวอยางเครื่องมือการประเมินผล
ตัวอยาง
เกณฑการประเมินทักษะการพูด
ระดับ
คะแนน
ประเด็น
การประเมิน

4

3

สือ่ สารไดตรง
ประเด็นเนือ้ หา
ถูกตองตามหัวขอ
ความถูกตอง ทีก่ าํ หนด ออกเสียง
ดานเนือ้ หา ถูกตอง ใชคาํ ศัพท
สํานวน และ
โครงสราง
ภาษาถูกตอง
พูดไดคลองแคลว
พูดเปนธรรมชาติ
ประสานสายตา
ความสามารถ กับผูฟง มีการ
ในการพูด แสดงออกทาง
สีหนาและทาทาง
อยางเหมาะสม

2

1

สือ่ สารไดตรง
ประเด็น
เนือ้ หาถูกตอง
เปนสวนใหญ
ออกเสียง
ไดถกู ตอง

สือ่ สารไดตรง
ประเด็นเปนบางสวน
เนือ้ หาและการ
ออกเสียงถูกตอง
เปนบางสวน

สื่อสารไดเนื้อหา
นอย ออกเสียง
ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

3

12

พูดไดคลองแคลว
พูดเปนธรรมชาติ
ประสานสายตากับ
ผูฟ ง มีการ
แสดงออกทาง
สีหนาและทาทาง
บางเล็กนอย

พูดไดคลองแคลว
แตไมเปนธรรมชาติ
ประสานสายตากับ
ผูฟงนอย

พูดเหมือน
ทองจํา มีการ
ประสานสายตา
กับผูฟงบาง
เปนระยะ

2

8

5

20

รวม

เกณฑการประเมิน
16 – 20 คะแนน
13 – 15 คะแนน
10 – 12 คะแนน
นอยกวา 10 คะแนน

นํา้ หนัก
ความ คะแนน
สําคัญ รวม

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
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ตัวอยางแบบประเมินทักษะการพูด
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
วิชา……………………………………………….ภาคเรียนที่......................ปการศึกษา........................
ชั้น ………………/……………….วันที่..................... เดือน...........................พ.ศ......................

เกณฑการประเมิน
16 – 20 คะแนน
13 – 15 คะแนน
10 – 12 คะแนน
นอยกวา 10 คะแนน

ออกเสียงคําศัพทไดถกู ตอง

พูดไดคลองแคลวเปนธรรมชาติ

ใชทา ทางประกอบเหมาะสม

รวม

ชือ่ - สกุล

พูดเนือ้ หาหัวขอตรงประเด็น

เลขที่

ใชศพั ทสาํ นวนและโครงสรางถูกตอง

คําสั่ง : ฟงนักเรียนอานบทอานแลวใหคะแนนตามความเปนจริง

4

4

4

5

3

20

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
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ขอเสนอแนะ /
ขอคิดเห็นเพิม่ เติม

ลงชื่อ......................................ผูประเมิน
(......................................)
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ตัวอยางเกณฑการประเมินทักษะการเขียน
ระดับ
คะแนน

4

3

2

1

โครงสราง เขียนโดยใช
ทางไวยากรณ โครงสราง
ไวยากรณได
ถูกตอง
ทุกประโยค
การสะกดคํา สะกดคําและใช
และการใช เครื่องหมาย
เครื่องหมาย วรรคตอนถูกตอง
วรรคตอน

เขียนโดยใช
โครงสราง
ไวยากรณผดิ พลาด
เล็กนอย

เขียนโดยใช
โครงสราง
ไวยากรณผดิ พลาด
หลายแหง

สะกดคําและใช
เครือ่ งหมาย
วรรคตอนผิดพลาด
เล็กนอย

สะกดคําและใช
เครื่องหมาย
วรรคตอนผิดพลาด
หลายแหง

การใชคําศัพท ใชคําศัพท
และสํานวน
เหมาะสม
อานแลวเขาใจ
ชัดเจนทั้งหมด

มักใชคาํ ศัพทและ
สํานวนเหมาะสม
แตอานแลว
ไมเขาใจบางแหง

มีปญหาอยูบาง
ในการใชคําศัพท
และสํานวน
อานแลวไมเขาใจ
หลายแหง

การนําเสนอ
เนื้อหา

เขียนไดคอนขาง
ตรงประเด็นตามที่
กําหนดและ
สามารถเรียบเรียง
เนือ้ หาไดคอ นขาง
เหมาะสม
รวม

เขียนไมคอยตรง
ประเด็นตามที่
กําหนด และ
เรียบเรียงเนื้อหา
ไมคอ ยเหมาะสม
เทาที่ควร

เขียนโดยใช
โครงสราง
ไวยากรณผดิ พลาด
เกินครึ่งหนึ่งของ
งานเขียน
สะกดคําและ
ใชเครื่องหมาย
วรรคตอน
ผิดพลาด
เกินครึ่งหนึ่ง
ของงานเขียน
ใชคําศัพท
และสํานวน
ผิดพลาด
หลายแหง
อานแลวไมเขาใจ
เปนสวนมาก
เขียนไมตรง
ประเด็นตามที่
กําหนด และไม
เรียบเรียงเนื้อหา
ตามลําดับ

ประเด็น
การประเมิน

เขียนไดตรง
ประเด็นตามที่
กําหนด และ
สามารถเรียบเรียง
เนือ้ หาตามลําดับ
เหมาะสม

เกณฑการประเมิน
20 – 24 คะแนน
16 – 19 คะแนน
12 – 15 คะแนน
นอยกวา 12 คะแนน

นํา้ หนัก
ความ คะแนน
สําคัญ รวม
2

8

1

4

1

4

2

8

6

24

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
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ตัวอยางแบบประเมินทักษะการเขียน
ชื่อผูเขียน : …………………………………………………………………….

ผูประเมิน
• ครู
• นักเรียน

งานเขียน : …………………………………………………………………….
วันที่เขียน : …………………………………………………………………….
ประเด็นการประเมิน

ไมเห็นดวย

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มากทีส่ ดุ

1. งานเขียนอานงาย (เขียนดวยลายมือ
เรียบรอยหรือพิมพ)
2. จุดเนนของงานเขียนชัดเจน
3. งานเขียนมีตอนตน ตอนกลาง
และตอนจบ
4.งานเขียนนาสนใจ
5.งานเขียนมีรายละเอียดและตัวอยาง
เพียงพอที่ชวยใหเขาใจแนวคิด
6.ประโยคแตละประโยคสัมพันธกัน
7.โครงสรางประโยคโดยรวมถูกตอง
และเขาใจได
8.การใชเครือ่ งหมายวรรคตอนถูกตอง
สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับงานเขียนนี้....................................................................................................................
คําถามที่อยากถามเกี่ยวกับงานเขียนนี้.....................................................................................................
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง..............................................................................................................................

204 คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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ตัวอยางรายการตรวจสอบการเขียนโดยการติชมจากเพือ่ น (Peer Review Checklist for Writing)
รายการตรวจสอบ

ใช

ไมใช

ขอสังเกต

1.มีประโยคระบุเรือ่ ง (top sentence) ทีเ่ ดนชัด
2.มีรายละเอียดสนับสนุนเกี่ยวของกับหัวขอและนาสนใจ
3.ประโยคมีความสอดคลองตอเนื่องกัน
4.นําเสนอความคิดอยางสมเหตุสมผลและถี่ถวน
5.ใชคําเชื่อมปรับเปลี่ยน (transitions) เพื่อนําเสนอ
และเชื่อมแนวความคิด
6.งานเขียนแสดงสิ่งที่ผูเขียนคิดและรูสึกจริง ๆ
7.เลือกคําที่ชวยใหเขาใจความหมายชัดเจนและมองเห็นภาพ
8.เขียนประโยคชัดเจนและตรงไปตรงมา
9.ใชประโยคหลายชนิดทัง้ สัน้ ทัง้ ยาว
10.ประโยคลื่นไหลตอเนื่องกันอยางสมเหตุสมผล
11.ไมมีประโยคหลายความคิดหลักที่ตอกันยาวยืด (run-on)
และที่แยกเปนสวนเล็กสวนนอย (fragments)
12.โครงสรางประโยคและไวยากรณถูกตอง
13.ใชเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรตัวใหญถูกตอง
14.มีคํานําที่กระตุนใหผูอานอยากอานตอ
15.มีตอนจบของเรื่องที่เหมาะสมโดยไมยืดเยื้อ
เขียนขอความตอไปนี้ใหดีที่สุดเทาที่จะทําได อยาลืมวางานของเราคือชวยเหลือนักเรียน
1. สิ่งหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับงานเขียนนี้ คือ ………………………………………………………………………
2. สิ่งหนึ่งที่คิดวาผูเขียนนาจะปรับปรุงใหดีขึ้นได คือ …………………………………………………………
3. บางสิ่งที่อยากใหผูเขียนกลาวถึงมากกวานี้ คือ ...................................................................................

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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ตัวอยางเกณฑการประเมินการทํางานกลุม
ระดับ
คะแนน

4

ประเด็น
การประเมิน

3

ความรวมมือ สมาชิ ก ในกลุ ม
ทุกคนรวมมือกัน
ทํางาน มีการ
ประสานงานทีด่ ี

2

สมาชิกในกลุม
ทุกคนรวมมือกัน
ทํางาน สวนใหญมี
การประสานงาน
ทีด่ ี

1

นํา้ หนัก
ความ คะแนน
สําคัญ รวม

สมาชิกในกลุม
ทุกคนรวมมือ
ทํางานทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
แตยงั ขาดการ
ประสานงาน
ในกลุม
มีการกําหนด มีการกําหนด มีการกําหนด
ขัน้ ตอนการทํางาน ขัน้ ตอนการทํางาน ขัน้ ตอนการทํางาน
ทีช่ ดั เจน ตัง้ แตเริม่ คอนขางชัดเจน แตความสําเร็จ
ทํางานจนกระทั่ง ตัง้ แตเริม่ การ ของงานยังไมคอ ย
ผลงานเสร็จ
ทํางานจนกระทัง่ สมบูรณ
สมบูรณ
ผลงานเสร็จ
สมบูรณ

สมาชิกบางคน
ไมทํางานกลุม
ขาดการประสาน
งาน

1

4

มีการกําหนด
ขัน้ ตอนการทํางาน
ไมชัดเจน ทําให
ผลงาน
ไมสมบูรณ

2

8

การแสดง สมาชิกทุกคนรวม สมาชิกสวนใหญ สมาชิก
ความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น รวมแสดง
มากกวาครึ่ง
ความคิดเห็น
รวมแสดง
ความคิดเห็น
สมาชิกบางคน
ความรับผิดชอบ สมาชิกทุกคน สมาชิก
ทํางานที่ไดรับ สวนใหญทาํ งานที่ เลี่ยงงาน ไมทํา
มอบหมาย
ไดรับมอบหมาย หนาทีต่ ามทีไ่ ดรบั
จนงานเสร็จสิ้น จนงานเสร็จสิ้น มอบหมาย และ
สมบูรณทันเวลา สมบูรณทันเวลา งานไมคอย
สมบูรณ

สมาชิกไมใหความ
รวมมือในการ
แสดงความคิดเห็น

1

4

สมาชิกไมมี
ความรับผิดชอบ
ทําใหงาน
ไมบรรลุ
เปาหมาย

1

4

5

20

ขั้นตอน
การทํางาน

รวม

เกณฑการประเมิน
16 – 20 คะแนน
13 – 15 คะแนน
10 – 12 คะแนน
นอยกวา 10 คะแนน

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
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ตัวอยางแบบประเมินทักษะการเขียน

1

การแสดงความคิดเห็นในกลุม

การนําเสนองานของกลุม

ความสามัคคีในกลุม

รวม

ชือ่ - สกุล

ความรับผิดชอบรวมกันในกลุม

กลุม ที่

การแบงหนาทีซ่ ง่ึ กันและกัน

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
วิชา…………………….ภาคเรียนที่......................ปการศึกษา................
ชั้น …………/…………….วันที่..................... เดือน..............พ.ศ............

20

20

20

20

20

100

ผูประเมิน
• ครู
• นักเรียน

ขอเสนอแนะ /
ขอคิดเห็นเพิม่ เติม

1.
2.
3.

2

1.
2.
3.

3

1.
2.
3.

เกณฑการประเมิน
80 – 100 คะแนน
70 – 79 คะแนน
60 – 69 คะแนน
50 – 59 คะแนน
นอยกวา 50 คะแนน

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ผานเกณฑขั้นตํ่า
ตํ่ากวาเกณฑ

ลงชื่อ......................................ผูประเมิน
(......................................)
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แบบบันทึกของผูเรียน
Name ………………………………………………………Date………………………………………….....

One thing I already knew ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Two questions I would still like answered …………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Three things I have learned in this lesson ………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
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ตัวอยางคําถามเพื่อใชเขียนในแบบบันทึกของครูผูสอน (Richards, 1998)
คําถามที่ใชถามเกี่ยวกับการสอน
1. What did you set out to teach?
2. Were you able to accomplish your goals?
3. What teaching materials did you use? How effective were they?
4. What techniques did you use?
5. What grouping arrangements did you use?
6. Was your lesson teacher dominated?
7. What kind of teacher-student interaction occurred?
8. Did anything amusing or unusual occur?
9. Did you have any problems with the lesson?
10. Did you do anything differently than usual?
11. What kinds of decision making did you employ?
12. Did you depart from your lesson plan? If so, why?
Did the change make things better or worse?
13. What was the main accomplishment of the lesson?
14. Which parts of the lesson were most successful?
15. Which parts of the lesson were least successful?
16. Would you teach the lesson differently if you taught it again?
17. Was your philosophy of teaching reﬂected in the lesson?
18. Did you discover anything new about your teaching?
คําถามที่ใชถามเกี่ยวกับผูเรียน
1. Did you teach all your students today?
2. Did students contribute actively to the lesson?
3. How did you respond to different students’ needs?
4. Were students challenged by the lesson?
5. What do you think students really learned from the lesson?
6. What did they like most about the lesson?
7. What didn’t they respond well to?
บรรณานุกรม
Brown, H. D. and Abeywickrama, P. (2010). Language Assessment Principles and Classroom
Practice. Pearson.
Hughes, A. (2003). Testing for language Teachers 2nd Edition, Cambridge : Cambridge
University Press.
Richards, J. C. (1998). Beyond Training. Cambridge : Cambridge University Press.
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แหล่งสืบคนขอมูลเพ�่มเติมทางอินเทอรเน็ต
General Search Engines
• The Google Search:
• The Yahoo Search:
• The Search Company:

http://www.google.com
http://www.yahoo.com
http://altavista.com

Dictionary
• Longman Dictionary of Contemporary English:
http://www.ldoceonline.com
• The Oxford Dictionary of National Biography:
http://www.askoxford.com/?view=uk
• Cambridge Dictionaries Online:
http://dictionary.cambridge.org
• Merriam – Webster Online:
http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary
• Find deﬁnitions, translations and search all dictionaries:
http://www.onelook.com
• Find synonyms & antonyms:
http://thesaurus.reference.com
• A dictionary of slang:
http://www.peevish.co.uk/slang/p.htm
• Collins Pocket English Dictionary:
http://www.collinslanguage.com/free-online-english-dictionary.aspx
• Macmillan Dictionary:
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/american
• Wiktionary:
http://www.wiktionary.org
• The Free Dictionary:
http://www.thefreedictionary.com

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่

211

English Language Institute Office of the Basic Education Commission Ministry of Education

English Usage
• Learning English:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/index.html
• Acronyms & Abbreviations:
http://www.acronymﬁnder.com/af-uery.asp?String=exact&Acronym=ABF
• Grammar, Usage & Style:
http://dictionary.reference.com/writing
• Great Books Online:
http://www.bartleby.com
• English Language Activities, Exercises and Tests:
http://www.world-english.org
• Guide to Grammar and Style:
http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Writing
• Grammar:
http://www.better-english.com/grammar.htm
• The Cambridge Grammar of the English Language:
http://www.cambridge.org/uk/linguistics/cgel/contents.htm
• Common Errors in English:
http://www.wsu.edu/%7Ebrians/errors/errors.html#errors
• Learn English:
http://www.englishclub.com/learn-english.htm
Pronunciation
• About Pronunciation:
http://www.teachingenglish.org.uk/download/phonemes.shtml
• English Pronunciation:
http://www.englishclub.com/pronunciation/index.htm
• Speaking and Pronunciation for English Language Learners:
http://www.ohiou.edu/esl/english/speaking.html
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Phonetics and Phonology
• English Phonetics and Phonology : http://www.ugr.es/~ftsaez/fonetica.htm#Contents
• International Phonetic Alphabet : http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/index.html
Culture
• Department for culture, media and sport:
http://www.culture.gov.uk
• American Family Traditions: http://www.americanfamilytraditions.com/
american_culture.htm
Listening
• The English Listening Lounge:
http://www.englishlistening.com
• English Listening:
http://www.englishclub.com/listening/index.htm
• Everyday English in Conversation: http://www.focusenglish.com/dialogues/
conversation.html
Speaking
• Speaking and Pronunciation for English Language Learners: http://www.ohiou.edu/
esl/english/speaking.html
• English Speaking:
http://www.englishclub.com/speaking/index.htm
Other
•
•
•
•

The best deﬁnitions and explanations : http://www.answers.com
All the knowledge you need : http://www.infoplease.com
The free encyclopedia : http://www.wikipedia.org
http://www.englishclub.com
เปน Website ทีเ่ ปนแหลงขอมูลในการเรียนภาษาอังกฤษ

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่

213

English Language Institute Office of the Basic Education Commission Ministry of Education

• http://www.english-to-go.com
เปน website ในการจัดการเรียนการสอนใหกบั ครูในการจัดทําสือ่ การสอน แผนการสอน
แบบฝกหัด โดยจะมีตวั อยาง หรือจะสมัครเปนสมาชิกก็ได
• http://www.karn.tv/english.aspx
เปน Website ทีม่ ชี ดุ พัฒนาความรูข องวิชาตาง ๆ รวมทัง้ วิชาภาษาอังกฤษ โดยจะเปน
แบบฝกหัดใน 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน และเขียน
• http://gotoknow.org/blog/yahoo/58848
เปน Website ทีร่ วบรวมแบบฝกหัด ออนไลนตา ง ๆ โดยจะมีการตรวจสอบความเขาใจ
ออนไลนดว ย
• http://www.geocities.com/teacher_ball
เปน website ทีร่ วบรวมบทเรียน แบบฝกหัด และสือ่ การสอนใหกบั ครู และนักเรียน
• http://www.kengpasa.com
เปน Website ทีร่ วบรวมแบบฝกหัด ออนไลนตา ง ๆ ในทัง้ 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน
และเขียน โดยจะมีการตรวจสอบความเขาใจออนไลนดว ย
• http://www.bpcd.net/new_subject/general/Articles/04.pdf
เปน Website ทีร่ วบรวมรายชือ่ Website ทีเ่ กีย่ วกับการเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษของ
ดร. ประพนธ จุนทวิเทศ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
• http://www.engvid.com
เปน Website ทีร่ วบรวมวิดที ศั นเกีย่ วกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีตง้ั แต
ระดับเริม่ ตนถึงระดับชํานาญการ รวมทัง้ การทดสอบ ELTS, TOEFL และ TOEIC ดวย
โดยเนือ้ หาจะประกอบดวย 4 ทักษะ คําศัพท slang เปนตน
• http://privateenglishportal.com
เปน Website ทีร่ วบรวมวิดที ศั นเกีย่ วกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีตง้ั แต
ระดับเริม่ ตนถึงระดับชํานาญการ รวมทัง้ การทดสอบ ELTS, TOEFL และ TOEIC ดวย
โดยเนือ้ หาจะประกอบดวย 4 ทักษะ คําศัพท slang เปนตน
• http://eslus.com/eslcenter.htm
เปน website ทีใ่ ชประกอบการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจจะนํามาเปนเอกสารประกอบ
การสอน และแบบฝกหัดใน 4 ทักษะ (เอกสารเปนภาษาอังกฤษ)
• http://www.pppst.com/index.html เปน website ที่สามารถdownload บทเรียน
ซึง่ จะมีรปู แบบเปน powerpoint ในรูปแบบตาง ๆ เชน การอาน การเขียน คําศัพทตา ง ๆ
เปนตน รวมทัง้ เลนเกมส แบบฝกหัด และ download แมแบบในการนําเสนอไดอกี ดวย
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• http://www.brainpop.com/ เปน website ทีเ่ กีย่ วกับสือ่ multi media ในทุกสาระ
การเรียนรู โดยใชภาษาอังกฤษเปนสือ่ และมีรปู แบบหลากหลาย สวยงาม และนาสนใจ
• ฝกพูดและฟงเปน website ฝกการออกเสียง โดยใชสําเนียงของเจาของภาษา
เปนแบบอยาง
- http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal
- http://www2.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php
• เรียนภาษาอังกฤษกับ British Council : http://www.britishcounil.or.th/english/index.htm
บริตชิ เคานซลิ (British Council) ประเทศไทย มีโปรแกรมบริการการเรียนรูภ าษา
อังกฤษทางอินเทอรเน็ตทีผ่ สู นใจสามารถใชบริการได
• Learning English –BBC World Service : http://bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
index.shtml
เว็บไซตของ BBC ทีใ่ หบริการเพือ่ การเรียนภาษาอังกฤษในระดับทีใ่ ชงานเพือ่ การสือ่ สาร
• Ask ERIC-Lesson Plans : http://ericir.syr.edu/cgi-bin/lessons.cgi/Language_Arts
“Ask Eric” รวบรวมแผนการสอนภาษาอังกฤษ จําแนกประเภททักษะหรือสาระสําคัญ
ของการเรียนภาษา เชน การอาน การเขียน การพูด เปนตน
• Nation Junior : http://www.nationjunior.net
เว็บไซตในเครือของเดอะเนชัน่ สําหรับการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ
เยาวชนไทย
• English Town : http://www.englishtown.com/master/home/default.asp?buffer=true
English Town เปนเว็บไซตทจ่ี าํ ลองสภาพแวดลอม บทเรียน กิจกรรมการเรียนรูภ าษา
อังกฤษใหเหมาะสม สอดคลองกับผูเ รียนในประเทศตาง ๆ โดยผูใ ชบริการสามารถระบุ
ประเทศทีต่ นใชบริการกอนเขาสูเ ว็บเพจ
• The Write Site : http://writesite.elearn.usyd.edu.au
“The Write Site” เปนแหลงบริการเพือ่ การเรียนรูท กั ษะการเขียน การใชภาษาดานงาน
ขาวสารและวารสารศาสตร
• Dictionary of Difﬁcult Words : http://www.talktalk.co.uk/reference/dictionaries/
difﬁcultwords พจนานุกรมคําศัพทยาก ทีส่ ามารถคนหาตามลําดับตัวอักษร
• Webtime Stories : http://www.kn.pacbell.com/wired/webtime/index.html
จากประเพณีการเลานิทานกอนนอน (Bedtime stories) เครือขายแสวงหาความรูข อง
Paciﬁc Bell ไดจัดทําเว็บไซตสงเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษในลักษณะที่เปน
เรือ่ งราวแฝงความเพลินเพลิน ชวนติดตาม
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• Web English Teacher : http://webenglishteacher.com
“Web English Teacher” มีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษทีห่ ลากหลาย เชน แผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน หลักการใชภาษา
เรื่อง ขําขัน ปริศนาอักษรไขว การแสดง การสงเสริมการคิดวิเคราะห วิจารณ
สือ่ ประเภทตาง ๆ
• Learning Resources : http://literacyworks.org/learningresources
The Western Paciﬁc Literacy Network รวมกับสํานักขาว CNN จัดทําเว็บไซต
“Learning Resources” เพือ่ สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีเ่ นนความสามารถ
ในการอานเพือ่ ความเขาใจ (Comprehension) โดยนําขาวสารทีเ่ คยเผยแพรมาจัดทําเปน
ชุดฝก (modules) จําแนกตามประเภทของเรือ่ งและความยากงาย พรอมกิจกรรมและ
แบบทดสอบชนิดตอบโตได
• http://www.talkenglish.com
เว็บไซดทร่ี วบรวมแนวการสอนภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ รวมทัง้ การประเมินผลตนเอง
และสนทนากับครูเจาของภาษาดวย
• http://www.world-english.org
เปน website สําหรับฝกทุกทักษะ
• http://hugosite.com
เทปการสอนภาษาอังกฤษ
• การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (เกมส การฟง การอาน)
http://www.bbc.co.uk/cbeebies
• ฝกการฟงและการพูด(ตาม)จากสถานการณตา ง ๆ (พรอมมีบทสนทนาและการบันทึก
เสียงดวย)
http://www.eslfast.com/robot
• ฝก 4 ทักษะ - การฟงจะเปนแบบออนไลน
http://free-english-study.com
• ฝกการฟงบทสนทนาจากเทป และมี script ในสถานการณตา ง ๆ สําหรับ Beginner
http://www.eslfast.com/easydialogs/index.html
• ฝกการอาน ซึง่ จะเปนบทความสัน้ ๆ งาย ๆ พรอมกับมีเสียงประกอบ นอกจากนีย้ งั
มีแบบฝกหัด คําศัพท และเกมสทเ่ี กีย่ วของกับบทความนัน้ ๆ ดวย สําหรับ beginner
http://www.eslfast.com/easyread/index.html
• บทความสําหรับ Intermediate :
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•
•
•

•
•

http://www.eslfast.com
http://www.thaiwbi.com/pre_en/eng/index.htm
เปนแนวแบบทดสอบ Pre-Entrance วิชา English
http://www.knowledgeplus.ac.th/?p=BSE&id=104&type_id=2
เปนการทดสอบความรูพ น้ื ฐานภาษาอังกฤษ
http://www.ﬁeld-guides.com
เว็บไซตทศั นศึกษาเสมือนจริงทีด่ เี ยีย่ ม มีทท่ี อ งเทีย่ วมากมายสําหรับนักเรียนเปนภาพนิง่
พรอมแหลงขอมูลสําหรับครู อาทิ คําศัพท รายชือ่ สถานทีท่ อ งเทีย่ วพรอมขอมูลสรุป
มีคาํ ถามใหนกั เรียนคนควา พรอมบอกแหลงคนควา
Epal กิจกรรมเพือ่ นทางอีเมล
http://www.epals.com/
สอนดวยอินเทอรเน็ต
http://www.kn.pacbell.com/wired/bluewebn/
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คณะผูจัดทําคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่
ทีป่ รึกษา
1. นายกมล รอดคลาย
2. นายรังสรรค มณีเล็ก
3. นางวัฒนาพร ระงับทุกข

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผูเ ชีย่ วชาญดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
รักษาการในตําแหนงทีป่ รึกษาดานมาตรฐานการศึกษา
ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นตําเเหนงผูอ าํ นวยการสถาบันภาษาอังกฤษ

คณะผูจ ดั ทําคูม อื
1. นางสุมาลี วุฒจิ นิ ดา
ขาราชการบํานาญ
2. นางกัลยชลากรณ มหาพัฒนไทย ครูโรงเรียนศึกษานารี
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. นางสาวอนิสา ยงยืน
ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
4. นายวิเชียร แปนไผ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
5. นายพัฒนพงศ ลาภบริบรู ณ
ครูโรงเรียนสตรีวทิ ยา 2
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
6. นางพรพนา เทียนทอง
ครูโรงเรียนองครักษ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
7. นางสาวสุกญ
ั ญา ศิลปะศาสตร ครูโรงเรียนมณีเศวตอุปถัมภ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
8. นางสาวดวงกมล สาโรชสัมพันธ ครูโรงเรียนวิสทุ ธิรงั สี
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
9. นายวันชัย ตรีสงค
ครูโรงเรียนเวียงสระ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
10. นางวิไลลักษณ หนูขาว
ครูโรงเรียนทุง สง
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
11. นางฐาปนี อุสาหะ
ครูโรงเรียนยานตาขาว
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
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12. นางวิภาวรรณ ทองเกลีย้ ง
13. นางวันธณีย คมขํา
14. นายนาวี เวทวงศ
15. นางเสาวนีย ยุทธมานพ
16. นางสาววรีพร ชาติชนะ
17. นายพงษพร เอเรสเลอร
18. นางสาวจุฬาวัลย แกวดวงดี
19. นางดารักษ ฟองสุข
20. นางกัณฐารัตน จิตตปราณี
21. นางทิพวรรณ สุนนท
22. นายคมกฤช ภาษาพรม

23. นางระวีวรรณ ขจรเกียรติเมธี
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ครูโรงเรียนหาดใหญวทิ ยาลัย
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ครูโรงเรียนศรียานุสรณ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ครูโรงเรียนอํานาจเจริญ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ครูโรงเรียนสตรีชยั ภูมิ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา อุตรดิตถ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ครูโรงเรียนบานสวนกลวย
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 4
ครูโรงเรียนบานบกหวยโนน
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 4
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บรรณาธิการกิจ
1. นางวัฒนาพร ระงับทุกข

ผูเ ชีย่ วชาญดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
รักษาการในตําแหนงทีป่ รึกษาดานมาตรฐานการศึกษา
ปฏิบตั หิ นาทีใ่ นตําเเหนงผูอ าํ นวยการสถาบันภาษาอังกฤษ
2. รศ.เฉลียวศรี พิบลู ชล
ขาราชการบํานาญ
3. รศ.อรุณี วิรยิ ะจิตรา
ขาราชการบํานาญ
3. นางกมลา บรรทัดภัณฑ
ขาราชการบํานาญ
4. นางกรองทอง โพธิท์ อง
ศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2
5. นางสาวศุภกานต ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน
เขต 1
6. นางสุเมธตา งามชัด
ศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
7. นางพัชรี วากเนอร
ศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 4
8. นางสาวชุตมิ า กอวชิรพันธ
ศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 2
9. นางยุวดี อยูส บาย
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
สถาบันภาษาอังกฤษ
10. นางสาวรักษนันท สิทธิผดุง
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
สถาบันภาษาอังกฤษ

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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