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บทที่ 1

นโยบายการปฏิรูปการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ดวยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรปู การเรียนรูท ง้ั ระบบใหสมั พันธเชือ่ มโยงกัน เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ ใหผเู รียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา
องคความรูเ พือ่ การพัฒนาตน อันจะนําไปสูก ารเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และการเตรียม
ความพรอมรองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กระทรวง
ศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น
เพือ่ ใหทกุ ภาคสวนไดตระหนักถึงความจําเปนทีจ่ ะตองเรงรัดปฏิรปู การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนา
ผูเ รียนใหมสี มรรถนะและทักษะตามทีก่ าํ หนด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงไดกาํ หนดแนวปฏิบตั ใิ นการปฏิรปู การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามนโยบายในแตละดาน เพือ่ ใหหนวยงานทุกสังกัดทีจ่ ดั การศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทัง้ ในสวนกลาง สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษานําไปดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้

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
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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English Language Institute Office of the Basic Education Commission Ministry of Education

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
ระดับนักเร�ยน

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
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และสงผลตอการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูเ รียน
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
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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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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นโยบายปฏิรูปการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ
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

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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บทที่ 2
คุณภาพผูเ ร�ยนตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษา
ของสหภาพยุโรป
The Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR)

บทที่ 2

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

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

บทที่ 2

คุณภาพผูเ ร�ยนตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
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
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

9

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

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
ระดับนักเร�ยน

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
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ผูใ ชภาษาขัน้ อิสระ

A1
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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
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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
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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?”
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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
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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
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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

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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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 คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

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

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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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 คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

-

- 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

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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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

20 คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

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
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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
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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
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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
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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
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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
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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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. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพ
38 คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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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
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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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 คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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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
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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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
บรรณานุกรม
สุมติ รา อังวัฒนกุล. วิธสี อนสือ่ สารทักษะฟงภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540.
Canale M. & Swain M. (1980). Theoretical Base of Communicative Approaches to Second
Language Teaching and Testing. Retrieved December 1, 2007.
Chaiklin, S. (2003). ‘‘ The Zone of Proximal Development in Voygotsky’s analysis of learning and
instruction.” In koulin, A., Gindis, B., Ageyev, V. & Miller, S. (Eds.) Vygotsky’s educational
\theory and practice in cultural context. 39-64. Cambridge : Cambridge University
Larsen - Freeman, Diane. (2002). Techniques and Principles in Language Teaching
Cambridge : Cambridge University Press.
Littlewood, William T. (1991). Techniques and Principles in Language Teaching.
Oxford: Oxford University Press.
Littlewood William T. (2007). Communicative and task-based language teaching in East Asian
Classrooms.
Richards, Jack C. (2006). Communicative Language Teaching Today.
Cambridge : Cambridge University Press.
Willis, Jane. (1996). A Framework for Task-Based Learning. Harlow : Longman.
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

45

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

บทที่ 4
กิจกรรมการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษ

บทที่ 4

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

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

บทที่ 4
กิจกรรมการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษ
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
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1.2.1 กิจกรรมกอนการฟง (Pre-listening) ผูเ รียนจะฟงขอความไดอยางเขาใจ ควรตองมี
ขอมูลบางสวนเกีย่ วกับขอความทีฟ่ ง โดยครูผสู อนอาจใชกจิ กรรมนําใหผเู รียนไดมขี อ มูลบางสวนเพือ่ ชวยสราง
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

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
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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

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)
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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
การอานแบบนี้อาจไมคํานึงถึงความถูกตองทุกตัวอักษร แตตองอานโดยไมขามคํา เปนการฝกธรรมชาติ
ในการอานเพือ่ ความคลองแคลว (Fluency) และเปนการหลีกเลีย่ งการอานแบบสะกดทีละคํา
1.5 Reading for Accuracy คือ กิจกรรมการฝกอานทีม่ งุ เนนความถูกตองชัดเจนในการออก
เสียง 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
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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
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
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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
- 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)
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- 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
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

แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนการสอนการเขียน
การเขียน คือ กระบวนการของการถายทอดความรูส กึ นึกคิดของผูเ ขียนออกมา โดยใชสญ
ั ลักษณ
ตัวอักษรซึ่งผูเขียนจะตองเรียบเรียงความคิดอยางเปนระบบ และถูกตองตามโครงสรางและไวยากรณของ
การเขียน เพือ่ สือ่ ความหมายใหผอู า นเขาใจ หรือกลาวอีกนัยหนึง่ วา การเขียนคือการสือ่ สารใหผอู น่ื ไดรบั รู
ดวยขอความเปนลายลักษณอกั ษร มีจดุ มุง หมายเพือ่ ถายทอดความคิดของผูส ง สารคือผูเ ขียนไปสูผ รู บั สารคือ
ผูอ า น มีการเขียนไดถกู ตองทัง้ ในดานการใชคาํ ศัพท การสะกดตัว การใชเครือ่ งหมายวรรคตอน แบบแผน
แบบสรางตามภาษานิยมของเจาของภาษา
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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) และเนือ้ หา (Content) อยางเพียงพอทีจ่ ะเปนแนวทางใหนกั เรียนสามารถคิดและเขียนได ใน
การสอนการเขียนควรคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้
1. ทักษะการเขียนก็เชนเดียวกับการอาน คือเปนทักษะทีต่ อ จากกระบวนการเรียนรูใ นการฟงและ
การพูด ฉะนัน้ กอนทีค่ รูจะใหนกั เรียนเขียนอะไร จะตองแนใจวานักเรียนสามารถพูดออกเสียงคําหรือประโยค
ขอความนัน้ ๆ ได อานคํา ขอความหรือประโยคนัน้ ออก และเขาใจความหมายของคํา ขอความหรือประโยค
นัน้ กอนทีจ่ ะเขียน
2. การเขียนเปนทักษะที่ชวยสนับสนุนใหนักเรียนเรียนรู และจําในสิ่งที่เรียนไดไมวาจะเปนการ
เรียนรูก ารสะกดคํา การใชเครือ่ งหมายวรรคตอน การใชไวยากรณ และคําศัพทสาํ นวน ดังนัน้ ถานักเรียน
ไดมโี อกาสฝกฝนทักษะการเขียนอยางสมํา่ เสมอ นักเรียนจะเรียนรูแ ละจําสิง่ ทีเ่ ขาเรียนไดดยี ง่ิ ขึน้ ครูจงึ ควร
จัดใหมกี จิ กรรมการเขียนเปนระยะๆ สมํา่ เสมอ เพือ่ ชวยใหนกั เรียนฝกฝนสิง่ ทีเ่ รียนมาและยังสามารถเก็บ
งานเขียนสะสมไวเพือ่ กลับมาทบทวนดูไดภายหลัง
3. ทักษะการอานและการเขียนมีความสัมพันธกนั และสนับสนุนซึง่ กันและกัน ครูจงึ ควรจัดกิจกรรม
การอานและการเขียนใหตอ เนือ่ งและเกีย่ วเนือ่ งกัน เชน ใหเขียนเครือ่ งปรุงตางๆ หลังการอานวิธกี ารปรุง
อาหาร ใหเขียนขอความเกีย่ วกับตัวละครในเรือ่ ง เปนตน
4. นักเรียนควรทราบวัตถุประสงคและขอบขายการเขียน นักเรียนจึงจะเขียนไดตอ งประเด็น ฉะนัน้
กอนใหนักเรียนทํากิจกรรมการเขียนใดๆ ครูควรชี้แจงวัตถุประสงคในการเขียนอยางชัดเจน และกําหนด
ขอบขายการเขียนนัน้ ๆ เชน ตองการใหเขียนคํา ขอความ หรือประโยค จํานวน ความยาว เทาไร เขียนเรือ่ ง
อะไร และอยางไร เชน เขียนโดยใชคาํ ศัพทและไวยากรณในบททีเ่ รียนมา
การสอนการเขียนควรคํานึงถึงองคประกอบดานเนือ้ หา (Content) ขอความทีผ่ เู ขียนตองการสือ่ ให
กับผูอ า น รูปแบบ (Form) การวางรูปแบบของการเขียนไวยากรณ (Grammar) การใชกฎไวยากรณ และ
โครงสรางประโยคตางๆ ลีลาในการใชภาษา (Style) การเลือกใชศพั ท สํานวนเพือ่ ใหเกิดอรรถรสทางภาษา
กลไกทางภาษา (Mechanics) การใชเครือ่ งหมายวรรคตอน การสะกด คําศัพท และการใชอกั ษรตัวเล็กและ
ใหญไดอยางถูกตอง
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
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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
- 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
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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)
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)
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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
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
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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

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

58 คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

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

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
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
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กิจกรรมการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สาร
การจัดกิจกรรมใน 3 ขัน้ ตอนสําคัญของการสอนภาษาเพือ่ การสือ่ สารนัน้ สามารถใชกจิ กรรมได
หลากหลายกิจกรรม ซึง่ ครูผสู อนจะตองเลือกใชตามความเหมาะสมกับชัน้ เรียนและนักเรียน ดังนี้
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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

CEFR

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

CEFR

CEFR

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

CEFR

Presentation
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการฟง

ระดับของ CEFR
1. กิจกรรม : การฟง

ระดับความพรอมของโรงเรียน
พรอมนอย
พรอมนอย - พรอมปานกลาง
พรอมมาก

A1
Interaction
แนวการสอนเพือ่ การสือ่ สาร (CLT)

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถพูดบอกความตองการงาย ๆ ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งของในหองเรียนได
หัวขอเรื่อง :
Classroom Objects
หนาที่ของภาษา :
การถามตอบเกีย่ วกับสิง่ ของในหองเรียน (Asking and answering about things in the classroom.)
โครงสรางประโยค :
A : Have you got a ______?
B : Yes, I have.
A : Can I have a _____, please?
B : Here you are.
A : Thank you.
คําศัพท :
pen, pencil, book, ruler, chair, table, computer, desk, schoolbag, rubber
สื่อการจัดกิจกรรม :
1. บัตรภาพ : pen, pencil, book, ruler, chair, table, computer, desk, schoolbag, rubber
2. บัตรคํา : pen, pencil, book, ruler, chair, table, computer, desk, schoolbag, rubber
3. ของจริง : ถุงพลาสติกทึบแสง ปากกา ดินสอ หนังสือ ไมบรรทัด ยางลบ
4. แถบประโยค
- Stand up. / Sit down.
- Quiet, please.
- Have you got a pen?
- Yes, I have a pen.
- Can I have a pen, please?
- Here you are.
- Thank you.
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5. เพลง : Quiet, please จาก Learn English Kids (www.britishcouncil.org/kids-songd-quietplease.html)
Good morning, children!
Good morning!
Stand up, sit down. Stand up, sit down.
Have you got a pencil Turn to page one.
Quiet, please, children. The class has just begun!
Can I have a pencil, please? Can I have a pencil, please?
Yes, here you are.
Stand up, sit down. Stand up, sit down.
Have you got some scissors? Turn to page two.
Quiet, please, children Have you got some glue?
Can I have some glue, please? Can I have some glue, please?
Yes, here you are.
Stand up, sit down. Stand up, sit down.
Have you got a ruler? Turn to page three.
Quiet, please, children, listen to me!
Can I have a ruler, please? Can I have a ruler, please?
Yes here you are.
Stand up, sit down. Stand up, sit down.
Have you got some crayons? Turn to page four.
Quiet, please, children, do you need some more?
Can I have some more crayons, please? Can I have some more crayons, please?
Yes here you are.
Stand up, sit down. Stand up, sit down.
Have you got a notebook? Turn to page ﬁve.
Quiet, please, children, look at the time.
OK, children, put your things away, please.
Put the rubbish in the bin, please?
Sit down, children.
Get ready, it’s home time.
Quiet, please.
Goodbye children!
Goodbye!
Can I have my coat, please?
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการฟง
1. นักเรียนทบทวนคําศัพทสิ่งที่มีอยูในชั้นเรียน โดยการใชคําถามวา
What’s this?
นักเรียน ตอบวา It’s a _____. ซึ่งอาจตอบดวยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได และในที่สุด
ครูสรุปดวยคําศัพทภาษาอังกฤษ แลวฝกออกเสียงใหถูกตอง ชัดเจน
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2. นักเรียนตอบคําถามจากสิง่ ของทีค่ รูชใู หดู จากนัน้ นักเรียนคนตอไปตอบคําถามหรืออาจเปลีย่ น
ใหนกั เรียนทุกคนในหองชวยกันถามพรอมกัน และอาจเปลีย่ นใหนกั เรียนคนหนึง่ เลือกสิง่ ของ และถามเพือ่ น ๆ
ในหองใหชวยกันตอบก็ได
กิจกรรมระหวางการฟง
3. นักเรียนแบงออกเปน 2 ทีม นั่งเปนแถว แถว A และแถว B หันหนาเขาหากันเปนคู ๆ แตละ
คูผลัดกันถามตอบโดยใชประโยคที่เรียนมาและใหใชของจริงจากกระเปาของนักเรียนเอง สวนของชิ้นใหญ
ใหชี้แลวถามตอบ
A : What’s this?
B : It’s a pen. / a pencil / a chair / ruler / rubber, etc.
4. นักเรียนฟงเพลง พรอมแสดงทาทางประกอบ 1 เที่ยว นักเรียนตอบวาไดยินคําวาอะไรบาง
เปดเพลงอีกครัง้ โดยใหนกั เรียนทําทาไปดวย หยุดเพลงเปนชวง ๆ แลวใหนกั เรียนรองตามตรงประโยคทีต่ อ งการเนน
ดังตอไปนี้
- Stand up. / Sit down.
- Quiet, please.
- Have you got a pen?
- Can I have a pen, please?
- Here you are.
- Thank you.
5. นักเรียนฝกรองเพลงและทําทาอีก 2 – 3 เที่ยว
Stand up. / Sit down.
ยืนขึ้นและนั่งลง
Quiet, please.
เอานิ้วชี้ไวที่ปาก
Have you got a pen?
Yes, I have a pen?
ชูปากกาหรือของตางๆ ตามเนื้อเพลงขึ้น
Can I have a pen, please? โบกมือไปมา
Here you are.
ทําทายื่นปากกาหรือของตางๆ ตามเนื้อเพลงให
Thank you.
6. ทบทวนการถามตอบดวยประโยคตอไปนี้ รวมทั้งความหมาย
- Have you got ……………………(a pen)?
- Can I have ………………….…….(a pen), please?
- Yes, I have ……………………..…(a pen).
- Here you are.
7. นักเรียนตอบวา Have you got a pen? มีความหมายวาอยางไร ถานักเรียนจะยืมของเพื่อน
พูดวาอยางไร เมื่อเราใหเพื่อนยืมของ เรายื่นของใหเพื่อนจะพูดวาอยางไร
8. นักเรียนเเบงเปน 2 ทีม ยืนหันหนาเขาหากันเปนแถว จับกันเปนคู ๆ ใหแตละคูส ลับกันฝกถามตอบ
โดยใชประโยคที่เรียนมาแลว ดังนี้
A : Have you got a ________?
B : Yes, I have a ________.
A : Can I have a ________, please?
B : Here you are.
A : Thank you.
นักเรียนแตละคูผลัดกันถามตอบโดยเลือกใชคําศัพทที่ไมเหมือนกัน และเมื่อครูพูดวา Welcome
to the classroom. ใหนักเรียนสลับที่กันในแถวของตนเองเพื่อหาคูใหม
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กิจกรรมหลังการฟง
9. นักเรียนเเสดงบทบาทสมมติลืมของตาง ๆ ตามที่เรียนมา ใหนักเรียนเดินไปรอบ ๆ หองเพื่อ
ขอยืมของเพื่อนอยางนอย 3 คน ใหเปนของที่ไมซํ้ากัน และใชประโยคตามที่เรียนมา นักเรียนรับบัตรภาพ
ใหนักเรียนคนละ 4 ใบ โดยใหทั้ง 4 ใบเปนภาพเดียวกัน สมมุติวาเปนของที่นักเรียนมีของเหมือนกัน
4 อยาง และนักเรียนตองไปขอยืมสิ่งของที่ตนไมมีจากเพื่อน สุดทายในมือของนักเรียนแตละคนตองมีของ
4 ชนิดที่แตกตางกัน ระหวางทํากิจกรรมครูคอยสังเกตและบันทึกโดยใชแบบประเมินการพูด
10. นักเรียนรองเพลง Quiet, please! อีกครั้ง โดยใชคําศัพทตามที่ไดเรียนมาและเนนเฉพาะ
ประโยคที่ตองการฝก
http://www.youtube.com/watch?v=2NnlgQFcZgs
http://www.youtube.com/watch?v=nCJT07AlAiw

A1+
Interaction & Integration
of skills

2. กิจกรรม : การฟง

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถฟงและเขาใจตัวเลขเวลาที่ไดยินจากประกาศในสถานีรถไฟได
หัวขอเรื่อง :
Announcement in a Train Station
หนาที่ของภาษา :
Present simple
โครงสรางประโยค :
10:30, passenger, platform, ready, ticket, directions, check, call, station, screen, follow, 3
คําศัพท :
pen, pencil, book, ruler, chair, table, computer, desk, schoolbag, rubber
สื่อการจัดกิจกรรม :
บัตรคําศัพท
10:30
passenger
platform
ready
ticket
directions
check

call

station

screen

follow

3

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการฟง
1. นักเรียนสนทนากับครูเกี่ยวกับภาพสถานีรถไฟ
2. นักเรียนศึกษาบัตรคํา passenger, check, ticket, direction
3. นักเรียนดูบัตรคํา passenger, check, ticket, direction เเละออกเสียงตามรูปแบบทีละคํา
E sounds like /e/ as in passenger, /e/, /e/, /e/
E sounds like /e/ as in check, /e/, /e/, /e/
E sounds like /e/ as in ticket, /e/, /e/, /e/
E sounds like /e/ as in direction, /e/, /e/, /e/
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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4. นักเรียนอานประโยคตามครู แลวอานเองทีละแถว ทีละทีม ทีละกลุมยอย ทีละคู ทีละคน
A passenger checks a ticket in that direction.
5. นักเรียนศึกษาคําศัพท โดยออกเสียงคําศัพทตามครูและศึกษาความหมาย ฝกออกเสียงตาม
ทั้งหอง ทีละกลุม ทีละคน
(Hello! students. Listen to me. I will speak out words and tell you what they
mean in Thai.)
10:30, passenger, platform, ready, ticket, directions, check, call, station, screen,
follow, 3
6. นักเรียนจับกลุม ๆ ละ 3 คน แตละกลุมไดรับบัตรคํากลุมละ 1 ชุด
7. นักเรียนฟงคําศัพทที่ครูออกเสียงเเลว นักเรียนชูบัตรคําศัพทที่ครูออกเสียงพรอมกับออกเสียง
ตามและบอกความหมาย
(Which card is 10:30? Please show the card if you have it. Then pronounce
the word and tell the meaning.)
8. นักเรียนรับใบงาน Announcement
(Now I will give you the task.)
กิจกรรมระหวางการฟง
9. นักเรียนฟงประกาศ ขณะฟงนักเรียนเติมขอมูลในใบงานใหถูกตอง
(While you are listening the announcement, complete the task.)
กิจกรรมหลังการฟง
10. นักเรียนจับคูกับเพื่อน ผลัดกันอานงานของตน เพื่อตรวจความถูกตองรวมกัน
11. ครูเดินดูการทํากิจกรรม บันทึกพฤติกรรม ขอบกพรองเพื่อการปรับปรุง
ขอควรคํานึง :
นักเรียนที่เรียนรูเร็วควรจับกลุมกับนักเรียนที่เรียนรูชากวา
กิจกรรมเสนอแนะ :
ทําแบบฝกเติมคําลงในชองวางตามที่ไดฟงหลังที่จะทํากิจกรรมระหวางฟงเสร็จ
สื่อการสอน :
10:30
passenger
check

platform
call
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Instructions : Listen to the announcement then complete it.
Last call at the ……1…. Station
Good morning ……....2………... This is the last ….3………. for Bangkok to Pattaya train.
It is ……..4…….. train. Please have your ticket …….5…….. and go to platform ….6……...
Please check your ……….7……… on the screen and follow the directions.

Key
Last call at the train station
Good morning passengers. This is the last call for Bangkok to Pattaya train. It is 10:30
train. Please have your ticket ready and go to platform 3. Please check your platform on
the screen and follow the directions.

https://www.youtube.com/watch?v=AXcpYuhtPz8
https://www.youtube.com/watch?v=rivcHoth8tQ
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูด
1. กิจกรรม : การพูด

A1
Collaboration & Sharing atmosphere

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถพูดบรรยายสิ่งที่ชอบและไมชอบเกี่ยวกับกีฬาได
หัวขอเรื่อง :
Sports I like / I don’t like
หนาที่ของภาษา :
การบอกความชอบ / ความไมชอบเกี่ยวกับกีฬา (Talking about sports that like or don’t like)
โครงสรางประโยค :
Ilike………………. ./ I don’t like……………. .
คําศัพท :
football, basketball, golf, boxing, tennis, swimming, biking, surﬁng
สื่อการจัดกิจกรรม :
1. บัตรคําศัพท football, basketball, golf, boxing, tennis, swimming, biking, surﬁng
2. ใบงาน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการพูด
1. นักเรียนดูครูสาธิต chant การออกเสียง ง /ng/โดยครูบอกชื่อตัวอักษรและเสียงตัวอักษรนั้น
และคําศัพทประกอบเชน
Boxing /ng/, /ng/ boxing /ng/
2. นักเรียนฟงครูออกเสียงและออกเสียงตามรูปแบบดังนี้
Chant /ng/
Boxing /ng/, /ng/
boxing /ng/
Swimming /ng/, /ng/
swimming /ng/
Biking /ng/, /ng/
biking /ng/
Surﬁng /ng/, /ng/
surﬁng /ng/
Boxing, swimming, biking, surﬁng
จากนั้นใหนักเรียนฝกออกเสียงตามครูตามรูปแบบขางตน
3. นักเรียนฝกออกเสียงตามที่กําหนดอีกครั้ง
4. นักเรียนออกเสียงคําศัพทตามครูจาก Power Point หรือ Word cards. ที่ครูนําเสนอ
- Repeat after me. Boxing / Swimming / Biking / Surﬁng
5. นักเรียนจับคูทําแบบฝกหัดจากใบงาน
- Work in pairs.
- Complete the picture by using the words in the box.
- Be quick.
- When you ﬁnish, please shout “Done”.
6. นักเรียนตอบคําถาม CIQ (Checking Instruction Questions) เพื่อตรวจสอบความเขาใจ
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- Do you work in pairs or groups?
- Do you get a worksheet?
- What are you going to do?
- What do you shout when you ﬁnish?
7. นักเรียนตรวจสอบคําตอบจาก power point ที่ครูเตรียมหรือปากเปลาและอธิบายเพิ่มเติม
8. นักเรียนเลือกบัตรคําหรือบัตรภาพกีฬาประเภทตาง ๆ รอบหอง ที่นักเรียนชอบมากที่สุดเเละ
เขากลุมกีฬาที่ตนเองชอบมากที่สุด
กิจกรรมการฝก
9. นักเรียนถามเพื่อนในกลุมเดียวกัน What is your favorite sport? เพื่อตรวจสอบความถูก
ตองหากตอบประเภทกีฬาไมตรงกันตองรีบเปลี่ยนกลุม Do you like …….. ?
คําถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนกอนทํากิจกรรม (CIQ)
- Where are you going to?
- Do you ask a question?
- Do you change?
10. นักเรียนนับจํานวน ผูที่ชอบกีฬาแตละประเภทแลวสรุปเปนประโยค
Please count the students in your favorite sport. And write it on the board.
There are ………………students like ………… (กีฬาของกลุมที่นักเรียนเลือก)
11.นักเรียนชวยกันสรุปกีฬาที่นักเรียนชอบมากที่สุด เเละชอบนอยที่สุดบนกระดาน
The most students like (ชื่อกีฬาที่นักเรียนจํานวนมากชอบ)
The least students like (ชื่อกีฬาที่มีจํานวนนักเรียนชอบนอยที่สุด)
กิจกรรมการนําไปใช
12. นักเรียนจับคูกับนักเรียนที่ชอบกีฬาเหมือนกัน แลวหยิบบัตรคนละ 1 บัตร ที่วางอยูบนโตะ
กลางหองโดยตรวจสอบวาเปนคําศัพทชื่อกีฬา สถานที่ หรืออุปกรณที่เกี่ยวกับกีฬาที่ตนเองชอบหรือไม
- Everyone get one card from the table in the middle of the room.
13. เมือ่ ตรวจสอบแลวไมใชบตั รคําเกีย่ วกับกีฬาทีช่ อบ ใหแลกเปลีย่ นหรือแบงปนใหคอู น่ื โดยพูดวา
A : Is this card for your sport? / Do you want this?
B : Yes, I do. Thank you. / No, I don’t.
14. นักเรียนนําเสนอ สรุป และตอบคําถามหากมีผูสงสัย
15. นักเรียนไดรับการสังเกตุจากครูขณะทํากิจกรรม เเละรับความชวยเหลือจากครูเมื่อนักเรียน
ตองการ
ขอควรคํานึง :
ครูควรสังเกตและจับกลุมนักเรียนที่เรียนรูเร็วกับกลุมนักเรียนที่เรียนรูชา
สื่อการสอน
Word Cards
football
basketball
golf
boxing
tennis

swimming

biking

surﬁng
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Word Cards
Choose the correct word for each blank.

football

basketball

golf

boxing

ball

netted hoop

golf bag

shorts

ﬁeld
tennis
racket
court

court
swimming
swimming pool
pool

course
biking
bike
helmet

boxing gloves
surﬁng
surfboard
the sea
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2. กิจกรรม : การพูด

A1
Effective Tasks

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถเขาใจคําและประโยคสั้น ๆ ที่คูสนทนากลาวอยางชา ๆ และชัดเจนได
หัวขอเรื่อง :
5 Question Game
หนาที่ของภาษา :
การขอ / ใหขอมูล (Asking and Giving Information)
โครงสรางประโยค :
A : Can I go there by …………..?
B : Yes, you can. / No, you can’t.
A : Are you from ………….?
B : Yes, I am. / No, I’m not.
คําศัพท :
province, train, plane, coach, bus, TukTuk, bicycle, etc.
สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู :
1. บัตรคําศัพท
2. เกม 5 Questions’ Game
3. แผนที่ประเทศไทยที่แสดงเสนทางการเดินทางทางรถไฟและเครื่องบิน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการนําเสนอ
1. ใหนักเรียนดูภาพรถไฟ และเครื่องบินแลวตอบคําถาม
T: What’s this?
Ss: รถไฟ
T: a train.
T: What’s this?
Ss: เครื่องบิน
T: a plane.
นักเรียนฝกคําศัพทเกี่ยวกับยานพาหนะจนครบ (coach, bus, TukTuk, bicycle) ดวยการใหออก
เสียงอยางชัดเจนถูกตอง
2. นักเรียนฝกออกเสียงคําศัพทอีกครั้งจากบัตรคําที่ครูนําเสนอ เชน rain, again, lane, mane
3. นักเรียนศึกษาคําศัพทที่ครูนําเสนอ province, train, plane, coach, bus, tuk-tuk, bicycle,
vehicles
กิจกรรมการฝก
4. นักเรียนแบงกลุม 3-5 คนเพื่อเลนเกม 5 Questions Game โดยครูใช instructions สั้น ๆ
ใหชัดเจน
ตัวอยาง Instructions
- Students, repeat after me.
- Students, work in group of 3/4/5 please.
- Listen and look at the map then guess which province it is.
5. นักเรียนฟงครูอธิบายวิธกี ารเลนเกมโดยครูแสดงแผนทีป่ ระเทศไทย หยิบบัตรคําชือ่ จังหวัดมาไว
1 จังหวัด แลวนักเรียนทายวาครูอยูที่จังหวัดใด ดวยประโยคคําถามและคําตอบ ดังนี้
Teacher : What province am I from? (NakkornSawan)
Student 1 : Can I go there by …………. ?
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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Teacher :
Yes / Yes, you can. / No, you can’t.
Student 2 : Can I go there by …………. ?
Teacher :
Yes / Yes, you can. / No, you can’t.
Student 3 : Can I go there by …………. ?
Teacher :
Yes / Yes, you can. / No, you can’t.
Student 4 : Are you from NakkornSawan?
Teacher :
Yes, I am.
แสดงวา นักเรียนคนที่ 4 หรือจากกลุมที่ 4 ไดแตม
ทํากิจกรรม อีก 3 จังหวัด โดยอาจใหนักเรียนทําหนาที่แทนครู
6. นักเรียนตรวจสอบความเขาใจจาก CIQ (Checking Instruction Questions) ที่ครูถาม เชน
- Do you work in pairs or in groups?
- Are you listening to me now?
- Which group / who get the most point?
- Who is the winner?
7. นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในกลุมที่เปน The winner เเละไดคําชมเชยจากครู
กิจกรรมการนําไปใช
8. นักเรียนนั่งจับคูเพื่อน ผลัดกันถาม – ตอบ โดยใชโครงสรางจากการฝก เชน
นักเรียน A : What province am I from? (คิดชื่อจังหวัดไว)
นักเรียน B : Can I go there by …………..?
9. นักเรียนแตละคูชวยกันเขียนบทสนทนา
ขอคํานึง :
นักเรียนควรไดรับการแนะนําใหมีการคละกลุมระหวางนักเรียนที่สามารถเรียนรูไดแตกตาง
ระหวางบุคคล
กิจกรรมเสนอแนะ :
1. นักเรียนเขียนบทสนทนาเอง เพื่อใหเพื่อนทายจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู
2. นักเรียนอาสาทําหนาที่แทนครูหรือนักเรียนเปลี่ยนกลุมเพื่อความหลากหลาย
3. นักเรียนไดรบั การประเมินกิจกรรมการเรียนรูท ไี่ ดจากการฟงและบันทึกพฤติกรรม ขอบกพรอง
เพื่อการปรับปรุง
คําศัพท
province
train
plane
coach
bus
tuk-tuk

bicycle

vehicles

Look at the map of Thai Rail Way and Airways. Play the 5 Questions’ game. Choose
one province. Let your friends ask you a question and guess. Then take turn. The winner is
the one who gets the highest points.
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http://www.youtube.com/watch?v=GBW9tK5ox6g
http://www.youtube.com/watch?v=CxwmUea2dQI
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3. กิจกรรม : การพูด

A1
Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถสนทนาทักทาย โดยใชคําศัพทที่กําหนดใหได
หัวขอเรื่อง :
Hello.
หนาที่ของภาษา :
Greetings
โครงสรางประโยค :
Hi / Hello / ﬁne / good
A : Hi./ Hello. How are you?
B : I’m ﬁne. / I’m not so good.
สื่อการจัดกิจกรรม :
บทเพลง Helloจาก CD หรือ แผนภูมิเพลง Hello. How are you?
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการพูด
1. นักเรียนเเละครูสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทักทายของชาวตางประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
“Hello. How are you?” เปนประโยคทักทายพื้นฐานทั่วไปซึ่งมักใชกันเสมอ การทักทายอยาง
เปนทางการกับบุคคลที่มีตําแหนง / สถานะสูงกวา หรือกับบุคคลที่ไมคุนเคย เราอาจจะทักทายวา
Good morning. / Good afternoon. / Good evening.
และการตอบก็สามารถเลือกตอบไดหลากหลายตามความจริง เชน I’m not well / ﬁne.
(ไมสบาย) หรือ I’m ﬁne. Thank you, and you? (สบายดี) เปนตน
2. นักเรียนฟงเพลง Hello. How are you? ใหนักเรียนฟง 1 – 2 รอบ และครูทําทาทางประกอบ
ตามเพลง ทบทวนประโยคคําตอบที่เตรียมไว คือ
- I’m great!
- I’m wonderful!
- I’m tired.
- I’m hungry.
- I’m not so good.
นักเรียนแสดงทาทางประกอบตามครู เพราะนักเรียนอาจจะยังไมไดเรียนรูคําศัพทบางคํา และฝก
ใหนักเรียนออกเสียงตามอาการ
กิจกรรมการฝก
3. นักเรียนยืนลอมกันเปนวงกลม นักเรียนเดินตามกันเปนวงกลมตามเพลงที่ครูเปด พรอมทั้ง
ปรบมือและกระโดดตามจังหวะเพลงรองและแสดงทาทางประกอบเพลง
Hello!
(ปรบมือเปนจังหวะ)
Hello!
(ปรบมือเปนจังหวะ)
Hello, how are you?
(ใชนวิ้ ชีซ้ า ยและขวาชีเ้ หมือนทายิงปนไปทีเ่ พือ่ นคนทีย่ นื อยูใ กล)
I’m good! (I’m GOOD!) (ชูนิ้วโปง)
I’m great! (I’m GREAT!) (กํามือขวาและชูขึ้นเหนือศีรษะ)
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I’m wonderful!
(ชูมือทั้งสองขางขึ้นพรอมยิ้มแฉง)
Hello!
(ปรบมือเปนจังหวะ)
Hello!
(ปรบมือเปนจังหวะ)
Hello! How are you?
(ใชนวิ้ ชีซ้ า ยและขวาชีเ้ หมือนทายิงปนไปทีเ่ พือ่ นคนทีย่ นื อยูใ กล)
I’m tired. (I’m tired.)
(ทําทาหอไหลคอตก)
I’m hungry. (I’m hungry.) (ทําทาลูบพุง)
I’m not so good.
(ทําทากอดอกและทําทาเหมือนไมสบาย)
4. นักเรียนทบทวนคําศัพทและโครงสรางที่ใชในการทักทาย
A : Hello. / How are you?
B : I’m great. / I’m OK.
กิจกรรมการนําไปใช
5. นักเรียนทํากิจกรรมฝกพูดเปนกลุม และเปนคู โดยครูใหสถานการณวา นักเรียนจะพบเพือ่ นใหม
และตองทักทายเพื่อน โดยใหนักเรียนยืนเปนวงกลมสองวงซอนกัน คนที่อยูวงนอกเคลื่อนตัวไปทางซายมือ
สวนคนที่อยูวงในใหยืนอยูกับที่ ทําเชนนี้จนนักเรียนสามารถทักทาย Hello. / How are you? ทุกคนใน
วงกลม
6. นักเรียนอาสาสมัครออกมาทักทายหนาหองประมาณ 2 – 3 คู
7. นักเรียนและครูรว มกันสรุปวัฒนธรรมการทักทายทีใ่ ชประโยค Hello. / How are you? อีกครัง้
http://www.youtube.com/watch?v=-WnY866kBRY
http://www.youtube.com/watch?v=pK97JIBhj7M
http://www.youtube.com/watch?v=W5D3ySh7s2c
4. กิจกรรม : การพูด

A1
Accuracy & Individuality

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถใชวลีสั้น ๆ บรรยายเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได
หัวขอเรื่อง :
It’s My Mom.
หนาที่ของภาษา :
Describing people
โครงสรางประโยค :
- This is my mother.
- She is ………………………(35 years old).
- She has……………………(big eyes).
คําศัพท :
Adjectives :
black, brown, blond, big, long, short, curly, straight, white
Family members : father, mother, brother, sister, son, daughter, cousin,
grandfather, grandmother, nephew, niece
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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สื่อการจัดกิจกรรม :
1. บัตรคํา Adjectives
2. บัตรคํา Family members
3. ใบงาน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการพูด
1. นักเรียนทบทวนการออกเสียง adjectives and words of family members
2. นักเรียนฝกออกเสียง
/r/
/l/
read
lead
ran
lan
row
low
red
led
brother, brown black, blond,
3. นักเรียนรับบัตรคํากลุมละ 1 ชุด
4. นักเรียนฟง instructions สั้น ๆ จากครู
- Students, work in groups of 4, please.
- Get a set of cards. (one set for one group)
- Study all cards, they are adjectives about family.
- Listen to me.
5. นักเรียนฟงอธิบายและสาธิตการเลนเกม ดังนี้
- ครูอานออกเสียงคํา (father, mother, brother, sister, cousin, blond, long, slim, etc.)
- นักเรียนแสดงบัตรคําที่ครูอาน กลุมที่แสดงบัตรคําเปนกลุมแรกจะได 1 คะแนน
- กลุมที่ไดคะแนนมากที่สุดจะเปน The winner ครูมีรางวัลให
6. นักเรียนตรวจสอบความเขาใจกอนทํากิจกรรมจาก CIQ ทีค่ รูถาม เชน
- Do you work in pairs or groups?
- Do you get cards?
- How many cards do you get?
- Are there adjectives about family on the cards?
- How do you put the cards you listen to?
กิจกรรมการฝก
7. นักเรียนอานเรื่อง “Tony’s Mom” แลวเติมขอความใหสมบูรณ
8. นักเรียนไดรบั การบันทึกพฤติกรรม ขอบกพรอง เพื่อการปรับปรุง ขณะทํากิจกรรม
9. นักเรียนเเละครูชว ยกันเฉลยโดยใช Power Point หรือบนกระดาน
กิจกรรมการนําไปใช
10. นักเรียนเขียนบรรยายเรื่อง My Mom เปนรายบุคคล นักเรียนอาจติดรูปหรือวาดรูปแม แลว
เขียนบรรยายใตภาพ เสร็จแลวจับคูเพื่อนผลัดกันบรรยาย
11. นักเรียนอาสาสมัครออกมา 1-2 คน อานคําบรรยาย My Mom หนาหอง
12. นักเรียนนําเรื่อง My Mom ของตนเองมาติดที่ผนังในหองเพื่อเเลกเปลี่ยนกับเพื่อนคนอื่นๆ
(Gallery Walk)
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Worksheet
Instructions :
Write a description of the picture of Tony’s Mom by using the following words
a. face
b. blond c. big
d. 35
e. mom
This is my …….1…….. She is ……2………. years old.
She has short……….3………. hair, ………..4………grey eyes.
She has a happy ………5…………..with smile.
Key

This is my mom. She is 35 years old. She has
short blond hair, big grey eyes. She has a happy face with smile
ขอควรคํานึง :
ครูสังเกตและแนะนํานักเรียนที่เรียนรูเร็ววาควรจับกลุมกับเพื่อนที่เรียนรูชากวา
กิจกรรมเสนอแนะ :
ครูควรจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน เชน ปาย บัตรคํา บัตรภาพ
father

mother

brother

sister

son

daughter
niece
curly

cousin
dark hair
straight

grandfather
blond
black

grandmother
long
brown

nephew
short
white

http://www.youtube.com/watch?v=K6KBeFaXl-g
https://www.youtube.com/watch?v=xGpsVmWLRFA
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5. กิจกรรม : การพูด

A1
Teacher as facilitator and Discovery /
Analysis / Reﬂection

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถสนทนาสอบถามราคาสินคาและวิเคราะหเปรียบเทียบราคาจากปายสินคาได
หัวขอเรื่อง :
At the Market
หนาที่ของภาษา :
การถามและตอบเกี่ยวกับราคาสินคา (Asking and Answering about Price)
โครงสรางประโยค :
A : How much do / does ……………………… cost?
B : This ………………….costs 150 baht.
A : It’s cheap/ expensive.
คําศัพท :
cheap, expensive, bread, chicken, biscuits, pears, strawberries, carrots
สื่อการจัดกิจกรรม :
1. บัตรภาพ :
milk, strawberry, T-shirt, ball, bread, skateboard, chocolate, bike, television, chicken
2. บัตรคําศัพท: cheap, expensive
3. เกม Bingo
4. แผนภูมิภาพสินคาในราน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการพูด
1. นักเรียนศึกษาบัตรคําศัพท เชน cheap, expensive, chocolate, chicken
2. นักเรียนฝกออกเสียง Phonics ตามครู
Ch sounds like /ch/ as in cheap
/ch/, /ch/, /ch/
Ch sounds like /ch/ as in chocolate
/ch/, /ch/, /ch/
Ch sounds like /ch/ as in chicken
/ch/, /ch/, /ch/
3. นักเรียนฝกออกเสียงจากบัตรคําศัพทที่ครูนํามาใหอาน
4. นักเรียนฝกออกเสียง Phonics คําศัพทจากบัตรคําเกี่ยวกับสินคาที่นักเรียนพบในตลาด
S sounds like /s/ as in biscuits /s/, /s/, /s/
S sounds like /s/ as in carrots /s/, /s/, /s/
S sounds like /s/ as in sweets /s/, /s/, /s/
S sounds like /z/ as in pears /z/, /z/, /z/
S sounds like /z/ as in strawberries /z/, /z/, /z/
S sounds like /z/ as in apples /z/, /z/, /z/
S sounds like /z/ as in bananas /z/. /z/./z/
5. นักเรียนทํากิจกรรมโดยการเลนเกม Bingo โดยครูแจกตารางขนาด 3 x 3 (9 ชอง) หลังจากนัน้
ครูเขียนคําศัพทบนกระดาน นักเรียนเลือกคําศัพทที่ครูเขียนลงบนตารางจนครบชอง เชน bread, chicken,
biscuits, pears, strawberries, carrots, apples, bananas, sweets, vegetable, ice cream และ oranges
ครูใหนักเรียนลองสุมจับบัตรคําศัพทแลวใหนักเรียนพูดคําศัพทที่จับได ถาคําศัพทที่นักเรียนพูดตรงกับ
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คําศัพทในตาราง ใหนกั เรียนกากบาทคําศัพทนนั้ นักเรียนคนใดทีม่ คี าํ ศัพทเรียงกัน 3 คํา ทัง้ แนวนอน แนวตัง้
และแนวทแยงกอนเปนผูชนะ
6. นักเรียนดูภาพนม 2 กลอง ภาพ A นม ราคา 18 บาท ภาพ B นม ราคา 12 บาท แลว
ดําเนินกิจกรรมดังนี้ นักเรียนตอบคําถามครู
T: How much does it cost? (ครูชี้ไปที่ภาพ A)
Ss : 18 baht.
T : How much does it cost? (ครูชี้ไปที่ภาพ B)
Ss : 12 baht.
T : This milk is expensive. (ชี้ภาพ A), but that milk is cheap. (ชี้ภาพ B)
7. ใหนักเรียนออกเสียง expensive และ cheap ใหถูกตอง ชัดเจน พรอมกัน และรายบุคคล
8. นักเรียนตอบคําถามเกี่ยวกับภาพ ดังนี้
9. ครูชี้ไปที่ราคาของสินคาในภาพ A แลวถาม-ตอบกับนักเรียน ดังนี้
T : Is this milk cheap or expensive? [A]
Ss : Expensive.
T : Is this milk cheap or expensive? [B]
Ss : Cheap
นักเรียนตอบคําถามเกีย่ วกับราคาสินคาประเภทอืน่ ๆ อีก 2-3 ชนิด ซึง่ เปนคูส นิ คาทีเ่ หมือนกัน
เเตราคาตางกัน
กิจกรรมการฝก
10. ครูนาํ รูปภาพสินคาในรานทีม่ ปี า ยบอกราคาใหนกั เรียนสนทนาโดยสอบถามราคาสินคาทีน่ กั เรียน
เห็นจากแผนภาพบนกระดานดังนี้
T : How much is this T-shirt?
Ss : It is 350 baht.
T : T-shirt is 350 baht.
Ss : That’s expensive/cheap.
T : How much is a ball?
T : The ball is 25 baht.
Ss : That’s cheap.
T : How much is this bread?
T : Bread is 37 baht..
Ss : That’s cheap.
T : How much is a skateboard?
T : A skateboard is 900 baht.
Ss : That’s expensive.
T : How much is this chocolate?
T : Chocolate is 18 baht.
Ss : That’s cheap.
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T:
T:
Ss :

How much is a bike?
A bike is 1500 baht.
That’s expensive.

T:
T:
Ss :

How much is a television?
A television is 25,000 baht.
That’s expensive.

T : How much is a chicken?
T : Chicken is 80 baht a kilo.
Ss : That’s cheap.
กิจกรรมการนําไปใช
12. นักเรียนวาดรูปสิง่ ของไวบนชัน้ วางของตามราคาถูก-แพงใหถกู ตอง แลวจับคูเ พือ่ นสนทนาโตตอบ
ราคาสินคาตามภาพ
ขอควรคํานึง :
ทบทวนความรูเรื่องคาของสกุลเงินไทย
กิจกรรมเสนอแนะ :
นักเรียนจัดทํารายงานสินคา วิเคราะหราคาสินคา และนํามาสนทนาในกลุม
https://www.youtube.com/watch?v=VcDo7dczpRA
https://www.youtube.com/watch?v=6iArP6nUH3c
https://www.youtube.com/watch?v=vEjpp8kgnZc

80 คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

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

6. กิจกรรม : การพูด

A1
Meaning Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถใหขอมูลสวนตัว เชน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เชื้อชาติ อายุ และงานอดิเรกได
หัวขอเรื่อง :
Myself
หนาที่ของภาษา :
การใหขอมูลสวนตัว (Giving Personal Information)
โครงสรางประโยค :
A : How old are you?
B : I am……………….years old.
A : Where do you live?
B : I live in ………………. .
คําศัพท :
live, nationality, free time, like
สื่อการจัดกิจกรรม :
บัตรคําและบัตรภาพเชื้อชาติ และงานอดิเรก
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการนําเสนอ
1. นักเรียนสนทนาถึงความสําคัญของการติดตอกับผูอื่น ดวยการเลาเรื่องแนะนําตัวเอง เพื่อบอก
เลาใหเพื่อนใหมหรือชาวตางประเทศ โดยเฉพาะเรื่องงานอดิเรกที่มีการใช Gerund (V+ing) ในประโยค
2. นักเรียนทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับ เชื้อชาติ จํานวนนับ (อายุ) Preposition กับที่อยู ดังนี้
- Preposition:
in (อําเภอ จังหวัด และประเทศ)
at (สถานที่เล็ก ๆ เชน at the market และเลขที่บาน)
on (กับชื่อถนน เชน on Sukhumvit Road)
- เชื้อชาติ
Thai, Chinese, Vietnamese, Burmese American, English, etc.
(โดยเฉพาะชาติใน ASEAN)
- ตัวเลขบอกอายุ (Age)
- งานอดิเรก เชน gardening, shopping, cooking, ﬁshing, playing football, etc.
3. นักเรียนทบทวนสํานวนและประโยคที่เกี่ยวของดวยประโยคคําถาม และคําตอบ ตอไปนี้
1) A : How old are you?
B : I am ………………years old.
2) A : Who are you? Or what is your nationality?
B : I am Thai. I am not Chinese/ Vietnamese.
3) A : Where do you live?
B : I live in Thailand.
4) นักเรียนศึกษารูปเเบบประโยคเเละความหมายจากบทสนทนาวาเปนประโยคคําถามเกี่ยวกับ
งานอดิเรกเเละการตอบมีโครงสรางประโยคคือ I like + กริยาเติม ing
A : What do you like to do in your free time?
B : I like shopping / cooking / ﬁshing / gardening, etc.
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กิจกรรมการฝก
4. นักเรียนฝกการสนทนา (ถามและตอบ) ในลักษณะเปนงานคู (Pair work) โดยใชบัตรคําหรือ
บัตรภาพที่บอกเชื้อชาติและงานอดิเรก
กิจกรรมการนําไปใช
5. นักเรียนนําประโยคคําตอบจากการฝกมาเขียนเปนขอความ (โดยที่ครูไมตองใหความสนใจกับ
ขอผิดพลาดของไวยากรณมากนัก เนื่องจากเปนการฝกนําเสนอเรื่องราวของตนเองผานทักษะการพูด)
My name is Phithak. I am ………………years old. I live in Ongkharak.
I am Thai. I am not Chinese. I like shopping.
6. นักเรียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง โดยระวังเรื่องการใชคําศัพทและไวยากรณใหถูกตอง
7. นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจ (Peer Correction)
8. นักเรียนตรวจผลงานในขั้นสุดทาย
ขอควรคํานึง :
1. นักเรียนรับผลสะทอนกลับจากการครูเรื่องการพูดใหชัดเจนและไดจังหวะ ดวยการเนนเสียง
หนักเบาในระดับคําและประโยคที่ถูกตอง (sound, stress, intonation)
2. นักเรียนฝกประโยคใด ๆ ควรทําในรูปของคําถาม คําตอบ เพื่อใหตระหนักวาประโยคเหลานี้
ใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
3. นักเรียนฝกควรทําซํ้า ๆ บอย ๆ จนติดปากและเปนธรรมชาติ อาจใชเวลาบาง แตนักเรียน
จะจดจําไดนาน ครูควรคํานึงถึงความสามารถของนักเรียนกลุมนั้นๆ เปนสําคัญ
กิจกรรมเสนอแนะ :
1. ใช บัตรคํา รูปภาพ ประกอบคําศัพทเกี่ยวกับ อาชีพ และงานอดิเรก
2. ใช Mind map สําหรับการฝก อาจใชภาพดารา นักรอง หรือบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงอาชีพตางๆ
3. จัดแผนภูมิหลังหอง / ในหองเชนเดียวกับแผนภูมิแบบฝกโดยใชรูป หรือชื่อนักเรียนในหองที่
ชอบทําอะไรเปนงานอดิเรก (อาจมีครูรวมอยูดวย)
4. ฝกเพิม่ เติมประโยคทีย่ ากขึน้ โดยใหนกั เรียนเลาเรือ่ งของเพือ่ น โดยใชสรรพนาม he, she แทน I
(ที่เปนการเลาเรื่องของตนเอง)
What do you like to do (in your free time)?
I like shopping /……/……………./………………
cooking
shopping

ﬁshing

I like……………..
playing football
singing

82 คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

playing the guitar

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

http://www.youtube.com/watch?v=7OYW7bMJ60w
http://www.youtube.com/watch?v=JIZIkM-2uHg
http://bigeyedcooks.com/uncategorized/mamas-big-cooking-part-1-large-casseroles-and-cooking-forfreezing/attachment/cooking-clipart/
http://www.clipartbest.com/ﬁshing
http://chasingamiracle.com/2013/01/singing-a-song-2/
http://www.cartooncliparts.com/picture/woman-on-shopping-sun-without-pixmacclipart-83312397/000083312397
http://www.clipartbest.com/clipart-pT5ApE8TB
7. กิจกรรม : การพูด

A1
Accuracy & Fluency

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถบอกไดวากําลังอยูที่ไหนดวยสํานวนภาษาที่งายๆ
หัวขอเรื่อง :
Where am I?
หนาที่ของภาษา :
การบรรยายสถานที่อาศัยของตนเอง (Descripting about Places)
โครงสรางประโยค :
I stay………….(on Sukhumvit Road).
I am…….….…(near) the river.
คําศัพท (Preposition) :
in, on, at, near, in front of
สื่อการจัดกิจกรรม :
1. รูปภาพสถานที่ 4-5 ภาพ
2. แถบประโยคบทสนทนา
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการนําเสนอ
1. นักเรียนสนทนากับครูเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ โดยใชรูปภาพสถานที่ เชน
The market, the school, the park, the river, the mountain, the train station, the airport
2. นักเรียนฝกออกเสียงคําศัพทตามขอ 1. ใหนักเรียนออกเสียงไดถูกตองชัดเจน
3. นักเรียนศึกษาแถบประโยคแนะนําบทสนทนาที่เตรียมมาใหนักเรียนดู
A : Where do you stay?
B : I stay at Royal Benja Hotel.
A : Where do you live?
B : I live in Ongkharak / in NakhonNayok
4. นักเรียนศึกษารูปประโยคและความหมาย อาจบอกความแตกตางของ stay กับ live ใหนกั เรียน
ทราบวา stay เปนการพักคางแรม สวน live แปลวา พักอยู อาศัยอยู
A : Where are you (now)?
B : I am at the railway station.
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A : Where is it (the railway station)?
B : It is in front of the police station.
กิจกรรมการฝก
5. นักเรียนจับคูฝกบทสนทนาตามรูปภาพสถานที่ ตามที่ครูเตรียมมา
6. นักเรียนจับคูกับเพื่อน ฝกตอบคําถามในบทสนทนาดวยคําตอบของตนเอง
7. นักเรียนอาสาสมัครออกมาหนาชั้น สาธิตบทสนทนาของคูตนเอง
Where do you stay?
I stay at ………….…………
Where do you live?
I live in………………….….. (อําเภอ / จังหวัด)
Where are you (now)? I am at……………………….
Where is it?
It is …………………………....
กิจกรรมการนําไปใช
8. นักเรียนบันทึกบทสนทนาลงสมุด โดยใชโครงสรางภาษาและคําศัพทใหถูกตอง
ขอควรคํานึง :
1. ครูสังเกต และแนะนํานักเรียนใหพูดใหชัดเจนและไดจังหวะดวย sound, stress, intonation
ที่ถูกตอง
2. การฝกประโยค (Sentence) ใด ๆ ควรทําในรูปของคําถามคําตอบ เพื่อใหตระหนักวาประโยค
เหลานี้ใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
3. การฝกควรทําซํ้า ๆ บอย ๆ จนติดปากและเปนธรรมชาติ โดยเฉพาะฝกบอกสถานที่กับ
Preposition เชน at the train station, near the river จะทําใหนักเรียนจดจําไดนาน
กิจกรรมเสนอแนะ :
ครูควรใหนักเรียนไดใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนสนทนาถามตอบ

http://bestclipartblog.com/24-school-clip-art.html
http://www.clipsahoy.com/webgraphics4/as5911.htm
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8. กิจกรรม : การพูด

A1
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถพูดติดตอกับผูอื่นดวยคําและวลี ดวยภาษาและทาทางงาย ๆ ได
หัวขอเรื่อง :
Education and Future Career
หนาที่ของภาษา :
Greetings
โครงสรางประโยค :
A : Hello! How are you?
B : I’m ﬁne. I’m OK. / I’m great. I’m all right.
A : Thanks. And you?
คําศัพท (Preposition) :
OK, sad, great, happy, ﬁne, all right.
สื่อการจัดกิจกรรม :
1. บัตรประโยค เชน Hello! How are you? / I’m great. Thanks.
2. แผนภูมิเพลง Hello. How are you?
3. เกม Right / Left
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการนําเสนอ
1. นักเรียนเเละครูพูดวา Good morning. ครูแสดงทาทางใหนักเรียนทักทายตอบครูอีกครั้ง
2. นักเรียนทักทายเพื่อนดวยคําวา Hello หรือ Hi พรอมทั้งจับมือ
3. นักเรียนฝกคําศัพทตอไปนี้ ทั้งความหมายและแสดงทาทางประกอบ
sad, ﬁne, OK, great, happy, all right,
4. นักเรียนอภิปรายและทําความเขาใจบทสนทนา (Greeting : How are you?)
กิจกรรมการฝก
5. นักเรียนฝกบทสนทนา โดยครูพดู ประโยค (นักเรียนพูดตาม) และแสดงแถบประโยคนัน้ ๆ ดังนี้
- Hello. How are you?
- I’m ﬁne. Thanks. And you?
- I’m OK.
นักเรียนจับคูอาสาสมัครออกมาถามเพื่อนอีกครั้งหนาหอง
6. นักเรียนศึกษาแผนภูมิเพลง Hello! How are you? บนกระดาน / Power point นักเรียน
ฟงเพลง Hello, How are you? จํานวน 2 ครั้ง พรอมทั้งลองแสดงทาทางประกอบการรองเพลง
7. นักเรียนรองเพลงพรอมกันอีกครัง้ เเละแสดงทาทางประกอบเนือ้ เพลง พรอมกับเตนตามจังหวะเพลง
8. นักเรียนชวยกันสรุปการตอบคําทักทายที่สามารถตอบไดหลายแบบเพื่อใหเหมาะสมและ
ถูกกาลเทศะ
กิจกรรมการนําไปใช
9. นักเรียนฟงครูอธิบายการเลน เกม Right / Left! ดังนี้
- นักเรียนนั่งเปนวงกลม แตละคนถือบัตรประโยค ซึ่งเปนบัตรบอกความรูสึกไว เชน
I’m ﬁne. Thanks.
I’m great. Thanks.
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- นักเรียนรองเพลง Hello. How are you?
- เมื่อเพลงจบครูจะสั่งคําวา Right หรือ Left ถาเปน Right ใหนักเรียนหันไปดานขวา
ของตนเอง แลวทักทายพรอมกับพูดชือ่ เพือ่ นทีท่ กั ทาย เชน Hello, Pranee. How are you? คนทีถ่ กู เพือ่ นถามตอง
อานบัตรของตนเองแลวตอบ เชน I’m great. เเลวถามเพือ่ นกลับในทํานองเดียวกัน ถาเปน Left ตองหันไปทางซายมือ
เอยชือ่ เพือ่ น กลาวทักทาย คนทีถ่ กู ถามตองตอบความรูส กึ จากบัตรของตนเองและหันไปถามเพือ่ นดวย ทุกคน
ตองเปนทัง้ ฝายถาม และฝายตอบ ถาครูพดู คําวา “Right /Left” พรอมกัน นักเรียนตองลุกออกจากทีท่ ตี่ นเองนัง่
เเลวเเลกเปลี่ยนที่นั่งกับเพื่อนฝงตรงขามเมื่อนั่งลงเเลวทักทายครูพรอมกันวา Hello, teacher. How are
you? ใหครูตอบ
10. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการเลนเกม
11. นักเรียนบันทึกบทสนทนา Greetings ที่เรียนมาลงสมุด โดยอาจสมมุติชื่อคนถามและคนตอบ
หรือใชสัญลักษณ A ถาม B ตอบ
Song
Hello! How are
Hello! How are
Hello! How are
I’m ﬁne.
I’m sad.
I’m happy.
Hello! How are
H ello! H ow are
I’m great.
I’m OK.
I’m all right.
Hello! How are

you?
you?
you?

you?
you?

you?

ขอควรคํานึง :
ฝกใหนกั เรียนสนทนาถามตอบอยางหลากหลายและตรงตามสถานการณจริงในชีวติ ประจําวัน
กิจกรรมเสนอแนะ :
นักเรียนแสดงบทบาทสมมติหรือแสดงบริเวณลานโลง เชน หนาเสาธง
http://korea4friend.com/hello-i-am-25years-old-man/friends-clip-art-13/
http://www.youtube.com/watch?v=bWI7Hz7IX4g
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9. กิจกรรม : การพูด

A1
Accuracy & Fluency
Learning and Communication Strategies

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
1. ผูเรียนสามารถพูดและใชคําศัพทไดถูกตอง
2. ผูเรียนสามารถสื่อสารขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวอยางงาย ๆ ได
หัวขอเรื่อง :
Here is my family
หนาที่ของภาษา :
การเลาเรื่องตนเองและครอบครัว (Telling about yourself and your family)
โครงสรางประโยค :
This is ………………. . His / Her / My name is ………………… .
คําศัพท (Preposition) :
father, mother, brother, sister, children, grandfather, grandmother
สื่อการจัดกิจกรรม :
1. บัตรคําศัพท
2. ใบงาน
3. เกม Whose picture is this?
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการนําเสนอ
1. นักเรียนออกเสียงตามรูปแบบตามครูทีละคํา father, mother, brother
Th sounds like th/ð/as in father, /ð/, /ð/,/ð/
Th sounds like th/ð/as in mother, /ð/, /ð/,/ð/
Th sounds like th/ð/as in brother, /ð/, /ð/,/ð/
2. นักเรียนอานบัตรคําและออกเสียงตามโครงสรางพรอมกับครูอีกครั้งหนึ่ง
3. นักเรียนเรียนคําศัพทจากบัตรคําศัพททคี่ รูนาํ เสนอ father, mother, brother, sister, grandfather,
grandmother โดยใหนักเรียนอานและสะกดคํา
4. นักเรียนแบงกลุมเปน 2 กลุม เพื่อเลนเกมใบคํา โดยนักเรียนหนึ่งคนจากแตละกลุมสับเปลี่ยน
ออกมาเลือกบัตรคําศัพทที่ครูวางควํ่าไวบนโตะ นักเรียนที่จับบัตรคําศัพทจะตองใบคําโดยการแสดงทาทาง
หามพูด หลังจากนัน้ ใหเพือ่ นในกลุม ของตนเองทายคําศัพททเี่ พือ่ นแสดงทาทางใหดู ถาทายถูกผูแ สดงทาทาง
จะตอบวา Yes พรอมกับไดคะแนน
กิจกรรมการฝก
5. นักเรียนแตละกลุมรับใบงาน ครูนําเสนอภาพ Peter’s family พรอมกับชี้บุคคลในภาพให
นักเรียนดู หลังจากนั้นใหนักเรียนเขียนรายชื่อบุคคลในภาพ Peter’s family ที่ครูไดกลาวถึงลงในใบงาน
6. นักเรียนแตละกลุม สงตัวแทนออกมาชีช้ อ่ื สมาชิกครอบครัวของ Peter โดยใชประโยคงาย ๆ ดังนี้
- Here is Peter’s family.
- This is his father. His name is ………………. .
- This is his mother. Her name is …………… .
- This is his brother. His name is ………………. .
- This is his sister. Her name is ………….……… .
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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กิจกรรมการนําไปใช
8. นักเรียนแตละคนวาดภาพสมาชิกครอบครัวของตนเองและแนะนําสมาชิกครอบครัวของตนเอง
9. นักเรียนเลนเกม Whose picture is this? โดยใชภาพที่นักเรียนนําเสนอสมาชิกในครอบครัว
ครูสุมหยิบภาพขึ้นมาถามวา Whose family picture is this? (รูปภาพนี้เปนรูปภาพครอบครัวของใคร) ครู
สุมถามนักเรียน ถาเพื่อนตอบถูกเจาของภาพวาดตองกลาวคําขอบคุณ
Thank you. That’s right.
10. นักเรียนเขียนประโยคแนะนําสมาชิกของครอบครัวตนเองใตภาพที่ตนเองวาด
ขอควรคํานึง :
การใชสื่ออุปกรณในกรณีที่ใชภาพ ครูควรสงเสริมใหนักเรียนทุกคนในกลุมไดทํางานรวมกันใน
การวาดภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
กิจกรรมเสนอแนะ :
นักเรียนอาจจะใชประโยคแนะนําบุคคลในภาพไดอยางหลากหลายเพื่อฝกทักษะการสื่อสาร
https://www.youtube.com/watch?v=rNZwTRQSfkY
https://www.youtube.com/watch?v=a07ROIMzM80
https://www.youtube.com/watch?v=Utr6JhU3lgo
https://www.youtube.com/watch?v=yVhtAiASAlQ
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Worksheet

Peter’s family

(John)
………………….

(Jan)
………………….

(Tom)
………………….

(Peter)
………………….

(Jenny)
………………….

Here is Peter’s family
This is his father. His name is ……………………. .
This is ………….… . ……………………..…………………. .
This is ………….… . ……………………..…………………. .
This is ………….… . ……………………..…………………. .
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10. กิจกรรม : การพูด

A1
Collaboration & Sharing atmosphere

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถพูดหรือบรรยายดวยการใชคําเชื่อม and หรือ then เกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบ
อาหารได
หัวขอเรื่อง :
How to Make a Delicious Dessert.
หนาที่ของภาษา :
การเขียนขั้นตอนประกอบอาหาร (Writing Instructions)
โครงสรางประโยค :
Put the yoghurt in the bowl.
Mix in the sugar.
And mix in the fruit
And then eat and enjoy it.
คําศัพท (Preposition) :
a carton of ………….(yoghurt)
a spoon of ………….(sugar)
a bowl
cut- up
สื่อการจัดกิจกรรม :
1. อุปกรณการทําโยเกิรต
2. แถบประโยคขั้นตอนตาง ๆ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการนําเสนอ
1. นักเรียนดูภาพขนมหวานเปนการทําขนม (Make a delicious dessert) พรอมทั้งสนทนา
กับครูเรื่องขนมของชาวตางประเทศ เปนการนําเขาสูบทเรียน
2. นักเรียนฝกเสียง /ð/ อื่นๆ เชน the, they, then, them. เพิ่มเติม
3. นักเรียนฟงครูอธิบายวิธีทําขนมตามภาพประกอบเเละตอบคําถาม
“What do we need ?”
We need a carton of yoghurt, a bowl and a spoon.
4. นักเรียนศึกษาขั้นตอนการทําขนม โดยครูสาธิตพรอมภาพประกอบ
Structure :
Put the yoghurt in the bowl.
Mix in the sugar.
And mix in the fruit
And then eat and enjoy it.
5. นักเรียนทบทวนขั้นตอนอีกครั้ง
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กิจกรรมการฝก
6. นักเรียนอาสาออกมาสาธิตโดยใชภาพประกอบ หลังจากนั้นใหนักเรียนเเบงกลุมฝกลําดับ
ขั้นตอนการทําโยเกิรตผลไม ในกลุม
กิจกรรมการนําไปใช
7. นักเรียนแตละกลุมวางแผนจัดเตรียมอุปกรณ พรอมกับเขียนตํารา How to make a delicious
dessert. ชื่อขนมที่นักเรียนจะทํา
8. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอวิธีการทําหนาชั้นเรียน
9. นักเรียนประเมินเลือกกลุมที่ดีที่สุด
ขอควรคํานึง :
นักเรียนฝกออกเสียงประโยคคําสั่งแลวปฏิบัติตามอยางเขาใจ
กิจกรรมเสนอแนะ :
นักเรียนเขียนสรุปวิธกี ารทําขนมของกลุม ตนเอง พรอมภาพวาดเเลวนํามาเเสดงทีบ่ อรดในชัน้ เรียน
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We need a carton of plain yoghurt and a bowl.

We need sugar and cut – up strawberries

We need a banana and or other fruit.
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How to make a delicious dessert.

Put the yoghurt in the bowl.

Mix in the sugar.

And mix in the fruit

And then eat and enjoy

https://www.youtube.com/watch?v=BZoCfWdFHns
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11. กิจกรรม : การพูด

A1+
Teacher as a facilitator

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
1. ผูเรียนสามารถออกเสียงคําศัพทเกี่ยวกับสถานที่ไดถูกตองและบอกความหมายได
2. ผูเ รียนสามารถใชประโยคและโครงสรางทางภาษาในการถามและใหขอ มูลเกีย่ วกับการซือ้ เสือ้ ผาได
หัวขอเรื่อง :
Fashion
หนาที่ของภาษา :
การสอบถามและใหขอมูล (Asking and Giving the Information)
โครงสรางประโยค :
I will buy …………….. next week.
คําศัพท (Preposition) :
shirt, skirt, shorts, pants, shoes, socks, jeans
สื่อการจัดกิจกรรม :
1. เกมกระซิบ (Whispering Game)
2. แถบประโยค
- What will you buy next week?
- I will buy a pair of jeans.
- Good. Can I go with you? I want to buy a shirt too.
- Yes. Let’s go then.
3. ของจริง : ปฏิทินลูกบอล นาิกาบอกเวลา
4. บัตรคําศัพท Phonics: shirt, shorts, shoes
5. คําศัพทใหม : (ของจริง บัตรภาพ บัตรคํา)
- บัตรภาพเกี่ยวกับเสื้อผา
- ภาพเครื่องประดับ
6. เพลง : Where are you going? (จาก Genki English)
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการนําเสนอ
1. นักเรียนศึกษาคําศัพท เกี่ยวกับเสื้อผา ไดแก shirt, skirt, shorts, pants, shoes, socks, jeans
แลวนักเรียนฝกออกเสียง
2. นักเรียนออกเสียงตามรูปแบบทีละคํา shirt, shorts, shoes
Sh sounds like /sh/ as in shirt, /sh/, /sh/, /sh/
Sh sounds like /sh/ as in shorts, /sh/, /sh/, /sh/
Sh sounds like /sh/ as in shoes, /sh/, /sh/, /sh/
3. นักเรียนเลนเกม Whispering Games โดยแบงกลุมๆ ละ 5 คน ยืนเปนแถวตอน คนแรกของ
แตละกลุมฟงประโยคจากครู เชน I will buy a pair of jeans next week. เมื่อครูใหสัญญาณเริ่มเลน
นักเรียนคนที่ 1 ไปกระซิบคนที่ 2 ของแถว และคนที่ 2 กระซิบตอไปเรื่อย ๆ จนถึงคนสุดทาย และ
คนสุดทายของแตละกลุมวิ่งมายืนหนาหองตามลําดับความเร็ว กลุมที่วิ่งมายืนเปนลําดับที่ 1 เฉลยกอน
หากถูกตองเปนผูชนะ แตหากไมถูกตองใหโอกาสกลุมถัดไปเฉลย
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4. นักเรียนศึกษาบทสนทนาที่ครูเขียนหรือติดแถบประโยคคําถาม บนกระดาน โดยใหปดคําวา
next week ไวกอน นักเรียนอานประโยคคําถามพรอมกัน จากนั้นเปดใหนักเรียนเห็นคําวา next week
ใหนักเรียนฝกออกเสียงประโยคพรอมกันอีกครั้ง
กิจกรรมการฝก
5. นักเรียนพูดบทสนทนาโดยใชประโยคตาง ๆ อีกครั้งกับครู จากนั้นใหนักเรียนพูดบทสนทนา
พรอมกันและเปนกลุมยอย
T : What will you buy next week? พรอมกับชูบัตรภาพกางเกงยีน
Ss : I will buy a pair of jeans.
T : Good. Can I go with you? I want to buy a shirt too.
Ss : Yes. Let’s go then.
6. นักเรียนนัง่ ลอมเปนวงกลม ครูสง ลูกบอลใหนกั เรียน 2 คน ๆ ละ 1 ลูก ครูเปดเพลงใหนกั เรียน
สงลูกบอลทัง้ 2 ลูกตอกันไปเรือ่ ย ๆ เมือ่ ครูหยุดเพลง ลูกบอลอยูท น่ี กั เรียนคนใดก็ใหทง้ั สองคนพูดสนทนากัน
โดยใหเลือกตอบดวยคําศัพทเกี่ยวกับเสื้อผา ทําเชนนี้ไปเรื่อย ๆ เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดฝกครบ
ทุกคน หรือใหมากที่สุดหากเวลาจํากัด
กิจกรรมการนําไปใช
7. นักเรียนตอบคําถามครูเปนรายบุคคลวา What will you do next week? เสร็จแลวนักเรียนเเบงกลุม ๆ ละ
5 - 6 คน ผลัดกันถาม – ตอบ เชน
A : I will buy shoes next week. What will you do next week?
B : I will ……………………………. What will you do next week?
C : …………………………………….. .
8. เมื่อนักเรียนในกลุมพูดครบทุกคนแลว นักเรียนชวยกันเขียนรายงาน เชน
Suda will buy shoes next week. Wimon will ……………………………… .
ขอควรคํานึง :
ในการเลมเกมกระซิบ นักเรียนควรพูดประโยคภาษาอังกฤษ ไมควรพูดแปลหรือโกงระหวางเลนเกม
กิจกรรมเสนอแนะ :
นําคําศัพทเกีย่ วกับแฟชัน่ มาจัดกิจกรรม เชน ใหนกั เรียนเดินแบบ หรือทําหนังสือคําศัพทของตนเอง
https://www.youtube.com/watch?v=V__JP2QFLws
https://www.youtube.com/watch?v=p2RMasiMlQQ
https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY
https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU
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12. กิจกรรม : การพูด

A1+
Interaction & Meaningful
Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถออกเสียงคําศัพทเกี่ยวกับอาชีพไดถูกตองและบอกความหมายได ใชประโยคใน
การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพได
หัวขอเรื่อง :
What does your father do?
หนาที่ของภาษา :
การถามและใหขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว (Asking and Giving Information about Family)
โครงสรางประโยค :
What does your ______ do?
What does your sisters do?
What does he/ she do?
He’s a _______.
They’re ________.
คําศัพท (Preposition) :
shoemaker, vet, park keeper, librarian, waiter
สื่อการจัดกิจกรรม :
บัตรคําศัพท
Phonics : shock, shirt, bush, brush, dish, wash, librarian, waiter, farmer, teacher,
doctor, nurse, merchant
แถบประโยค
“What does your father do?”
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการนําเสนอ
1. นักเรียนศึกษาคําศัพทใหมที่ครูนําเสนอ จากบัตรภาพ จากนั้นนักเรียนออกเสียงตามครู
โดยอาจใหออกเสียงพรอมกันทุกคน เปนกลุมยอย และรายบุคคล ตามลําดับ จากนั้นนําบัตรคําศัพทติด
ใตภาพบนกระดาน ทําเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคํา shock, shirt, bush, brush, dish, wash, ﬁsh
2. ใหนักเรียนออกเสียงคําศัพทเปนกลุมยอยเพื่อทบทวนคําศัพทใหมเกี่ยวกับอาชีพ shoemaker,
vet, librarian, waiter, farmer, teacher, doctor, nurse, merchant
3. นักเรียนทบทวนประโยคเกาและนําเสนอประโยคใหมไปพรอมกัน โดยสมมุติวาเปนบุคคลใน
ครอบครัวของนักเรียน เชน This is my father. He is a doctor.
4. นักเรียนอานแถบประโยคหรือประโยคคําถามบนกระดานตามครู
What does your father / mother do? พรอมกับชี้ไปที่ภาพที่นักเรียนถืออยูเพื่อใหนักเรียน
ตอบ เชน He’s a shoemaker. / She’s a librarian.
5. นักเรียน 3 – 4 คน ไดรับบัตรภาพอาชีพตาง ๆ ที่นําเสนออีกครั้งคนละ 1 ภาพ โดยใหนักเรียน
ที่เปนตัวแทนแตละคนยืนขึ้นหรือออกมาหนาชั้น เพื่อนจะไดเห็นภาพ ครูถามแตละคน เชน
T : What does he do? / What does your father do?
S : He is a vet.
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6. ครูถามนักเรียนอีกคนหนึ่งซึ่งสมมุติวาถือภาพบรรณารักษ
T : What does she do? / What does your mother do?
S : She is a librarian.
กิจกรรมการฝก
7. นักเรียนเเบงกลุม ๆ ละ 5 – 6 คน จากนัน้ รับบัตรคําศัพท กลุม ละ 1 ชุด นักเรียนนําบัตรคําศัพท
วางควํ่าไวตรงกลาง ครูชูภาพหนาผูชายหรือหนาผูหญิง แลวใหนักเรียนถามครูดวยประโยคคําถาม What
does he/she do? ครูตอบโดยสุมเลือกคําศัพทตามบัตรภาพทีละคํา โดยใชประโยควา He/She is a +
อาชีพ นักเรียนเปดคําศัพทเพือ่ หาบัตรใบทีต่ รงกับทีไ่ ดยนิ เมือ่ ไดแลวตัวแทนกลุม นําบัตรไปติดบนกระดาน
ใตภาพอาชีพที่ครูติดไวเเลว กลุมที่ทําไดถูกตองและรวดเร็วกวาได 2 คะแนน กลุมที่ทําถูกตองเชนกันแต
ชากวาได 1 คะแนน ครูใหแตละกลุมควํ่าบัตรคําศัพททั้งหมดที่เหลือลงเชนเดิมแลวทํากิจกรรมตอไป ทํา
ตามขั้นตอนเชนนี้จนครบทุกคํา สรุปคะแนน ครูอาจมีรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ใหกับทีมที่ชนะดวยก็ได
8. นักเรียนเเบงเปน 2 ทีม เพื่อใหฝกสนทนาถามตอบเกี่ยวกับอาชีพ โดยครูติดแถบประโยคไว
บนกระดาน / power point
A : Who is that?
B : It’s my _______.
A : What does he/she do? / What does your _____ do?
B : He/ She is a _______.
บัตรภาพวางควําหนาไว จากนั้นใหแตละทีมสลับกันสงตัวแทนออกมาทีละคน เลือกบัตรภาพ
1 ภาพ เมื่อไดแลวใหตัวแทนของทีม A ชูภาพขึ้นเพื่อใหเพื่อน ๆ เห็น จากนั้นใหทุกคนในทีม B ถาม
ตัวแทนของทีม A วา Who is that? ตัวเเทนทีม A ตอบ It’s my _______. ใหทีม B ถามตอ เชน What
does he do? ทุกคนในทีม A ชวยกันตอบตามภาพ เชน He is a park keeper. ทั้ง 2 ทีมสลับบทบาท
กันแลวทําตามขั้นตอนเชนเดิมจนครบทุกคน
กิจกรรมการนําไปใช
9. นักเรียนเเบงเปนกลุม ๆ ละ 6 คน และรับแบบฟอรมเกี่ยวกับอาชีพของสมาชิกในครอบครัว
คนละ 1 ใบ และบัตรภาพอาชีพตาง ๆ อีกคนละ 3 หรือ 4 ใบ ขึ้นอยูกับจํานวนนักเรียนในชั้น ใหนักเรียน
สมมุติวาบุคคลในบัตรภาพที่ตนไดนั้นเปนสมาชิกคนใดในครอบครัว จากนั้นใหสมาชิกในแตละกลุมจับคู
กันเอง แลวสลับกันสัมภาษณคูของตนวาสมาชิกในครอบครัวของเพื่อน (ที่สมมุติตามบัตรภาพ) ประกอบ
อาชีพใดบาง เมื่อไดขอมูลแลวใหกรอกลงในตารางในแบบฟอรมสัมภาษณดวย โดยใชบทสนทนาที่ครูติด
เปนตัวอยางบนกระดาน
A : Who is that? (ชี้ไปที่ภาพใดภาพหนึ่งที่เพื่อนถืออยู)
B : It’s my _______. (เชน father, mother, aunt หรือ uncle เปนตน)
A : What does he / she do?
B : He / She is a (อาชีพตามบัตรภาพ).
ระหวางที่นักเรียนทํากิจกรรม ใหครูเดินไปรอบ ๆ สังเกต ประเมิน บันทึกการพูด และทํา
กิจกรรมของนักเรียน รวมทั้งคอยใหกําลังใจและใหความชวยเหลือ เชน
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ขอควรคํานึง :
นักเรียนควรนําคําและบัตรคําและแถบประโยคฝกทบทวน เพื่อความคลอง
ขอเสนอแนะ :
สําหรับโรงเรียนที่มีความพรอมอาจใชภาพหรือคลิปจากอินเตอรเน็ตมาใชประกอบการเรียน
shock
shoemaker

shirt

Bush

brush

vet

dish
farmer

wash
librarian

A : Who is that?
A : What does he/she do?
What does your _____ do?

B: It’s my _______.
B: He/ She is a _______.

https://www.youtube.com/watch?v=jZSBwGQy5H4
https://www.youtube.com/watch?v=D5LfUYSyucw
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13. กิจกรรม : การพูด

A1+
Interaction

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถบรรยายสิ่งที่ชอบและไมชอบ เชน กีฬา ดนตรีและสีตาง ๆ เปนตน
หัวขอเรื่อง :
My Hobby
หนาที่ของภาษา :
บรรยายถึงกีฬาที่ชอบและไมชอบ (Talking about sports that like or do not like)
โครงสรางประโยค :
Present Simple Tense
I like / don’t like …………………..
คําศัพท (Preposition) :
football, basketball, ping-pong, badminton, volleyball, tennis, swimming, skiing,
skating, cycling, boxing, wrestling
สื่อการจัดกิจกรรม :
บัตรคําศัพท
บัตรคําศัพท
บัตรภาพ
ใบงาน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการนําเสนอ
1. นักเรียนพูดเขาจังหวะตามครู (chant) แลวใหนักเรียนอีก 2 – 3 ครั้ง
I like swimming. I don’t like skiing. (ปรบมือ 2 ครั้ง)
I like skating. I don’t like cycling.
(ปรบมือ 2 ครั้ง)
I like boxing. I don’t like wrestling. (ปรบมือ 2 ครั้ง)
2. นักเรียนศึกษาบัตรคําศัพท อานออกเสียง ng /ŋ / ซึ่งออกเสียงเหมือน “ง” และเทียบคําศัพท
นักเรียนฟงครูคําละ 2 ครั้ง จากนั้นนักเรียนออกเสียงตาม
swimming/ŋ /
swimming/ŋ /, /ŋ /
skating/ŋ /
skating/ŋ /, /ŋ /
skiing/ŋ /
skiing/ŋ /, /ŋ /
cycling/ŋ /
cycling/ŋ /, /ŋ /
boxing/ŋ /
boxing/ŋ /, /ŋ /
wrestling/ŋ /
wrestling/ŋ /, /ŋ /
3. นักเรียนทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับกีฬาตาง ๆ ที่เรียนมาแลว โดยครูใชประโยค What sport do
you like? แบงนักเรียนออกเปนสองทีม แตละทีมยืนเปนแถวตอนลึก ครูถามนักเรียนคนที่ 1 ของทัง้ 2 ทีม
วา What sport do you like? หรือ what sport do you not like? ใหนักเรียนทั้งสองคนชิงกัน
ตอบ คนที่ตอบไดเร็วกวาใหกลับไปนั่งที่หรือนั่งรอ สวนคนที่ตอบไดชากวาจะตองไปตอทายแถวของตน
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ในการตอบนักเรียนใชโครงสราง I like / don’t like +ชื่อกีฬา เชน I like swimming. I don’t like football.
4. นักเรียนจับคูฝกถาม / ตอบ ตามโครงสรางที่เรียนมา
กิจกรรมการฝก
5. นักเรียนทํากิจกรรมในใบงาน “What sport do you like?” ใหนักเรียนในชั้นหาเพื่อนที่มีความ
สนใจ หรือความชอบตรงกับตน โดยเตรียมคําถามและคําตอบ เชน
What sport do you like?
I like boxing.
เมื่อนักเรียนหาเพื่อนที่ชอบกีฬาประเภทเดียวกันได ใหยกมือขึ้นครูเขาไปตรวจสอบคําตอบเเลว
นักเรียนกลับไปนั่งที่เดิม
กิจกรรมการนําไปใช
6. นักเรียนจับกลุม เพือ่ นทีม่ คี าํ ตอบเหมือนกัน เเละนับจํานวนวามีกคี่ น นักเรียนชวยกันสรุปจํานวน
นักเรียนที่ชอบกีฬาเเตละประเภทลงบนกระดาน พรอมใหเหตุผลสั้น ๆ (จากมากไปหานอย) โดยครูคอย
ใหความชวยเหลือเมื่อนักเรียนตองการ
ขอควรคํานึง :
ฝกประโยคแสดงเหตุผลไวใชในสถานการณจริง เพื่อไมใหการตอบเปนการตอบแบบหวน ๆ
ไมเปนธรรมชาติ ดวย because เชน
I like ping-pong because it is fun.
I don’t like boxing because it is not fun.
ทบทวนคําศัพทที่เรียนมาแลวดวยบัตรภาพหรือคําศัพท (Vocabulary) โดยครูแบงนักเรียนเปน 2
ทีม ใหนักเรียนแขงกันออกเสียงคําศัพทบันทึกคะแนน
เสนอคําศัพทใหมเกี่ยวกับกีฬา ดนตรี และคําคุณศัพท เพื่อทําใหประโยคมีความหลากหลาย
เชน football, basketball, ping pong, badminton, Volley ball, tennis, swimming, music และกิจกรรม
อื่น ๆ เชน cooking, shopping, cycling. คําคุณศัพท: beautiful, sweet, nice, interesting, good, loud.
โดยใหนักเรียนอานตามจากบัตรคําพรอมกับเดาความหมาย
ครูควรสังเกต (Monitoring) และแนะนําคําศัพทหรือประโยคแกนกั เรียนเมือ่ นักเรียนเริม่ เขาใจผิด
หรือไมเขาใจวิธีการ แตถาผิดเล็กนอยอาจแกคําผิดหลังจบกิจกรรม เพื่อไมใหเปนการขัด (Interrupt)
กิจกรรมที่กําลังดําเนินอยู
ขอเสนอแนะ :
นักเรียนอาจทํากิจกรรมกับหองอื่นหรือระดับชั้นอื่นที่ระดับชั้นถัดกัน หรือทําสมุดคําศัพทเกี่ยวกับ
กีฬาหรือกิจกรรมที่สนใจ
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football

basketball

ping-pong

badminton

Volley ball

tennis

swimming

wrestling

skiing

skating

cycling

boxing
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WORKSHEET

What sport do you like?

football

basketball

ping-pong

badminton

Volley ball

tennis

swimming

wrestling

skiing

skating

cycling

boxing

I like ………………………..

https://www.youtube.com/watch?v=J1UwR97CUYY
https://www.youtube.com/watch?v=Fxk4ZQPv1YE
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13. กิจกรรม : การพูด

A1+
Interaction

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถขอใหคูสนทนาพูดชาลง หรือพูดซํ้าอีกครั้ง
หัวขอเรื่อง :
Could you speak more slowly please?
หนาที่ของภาษา :
การขอรอง (Request)
โครงสรางประโยค :
Could you speak more slowly please? / Pardon?
คําศัพท (Preposition) :
a stamp, an envelope, a letter, a parcel, a coin album, a postcard, a counter service.
สื่อการจัดกิจกรรม :
บัตรคําศัพทแถบประโยค และ ใบงาน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมการนําเสนอ
1. นักเรียนดูบัตรคําศัพทที่ครูนําเสนอ please, parcel, pardon, postcard แลวนักเรียน
ฝกออกเสียงคําศัพท
2. นักเรียนออกเสียงคําศัพทตามรูปแบบ ดังนี้
P sounds like /p/ as in please /p/, /p/, /p/
P sounds like /p/ as in parcel /p/, /p/, /p/
P sounds like /p/ as in pardon /p/, /p/, /p/
P sounds like /P/ as in postcard /p/, /p/, /p/
3. นักเรียนศึกษาแถบประโยคที่ครูนําเสนอ
A : Where can I buy a stamp?
B : At the counter service.
A : Could you speak more slowly, please? / Pardon me?
B : At the counter service. Counter 2 in front of you.
A : Thank you.
กิจกรรมการฝก
4. นักเรียนอานออกเสียงแถบประโยคตามครู แลวจับคูเพื่อนฝกสนทนา
5. นักเรียนจับคูฝ ก พูดตามใบงานโดยเปลีย่ นคําศัพททข่ี ดี เสนใตเปนคําศัพทอน่ื ๆ ตามคําในบัตรคําศัพท
กิจกรรมการนําไปใช
6. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตามใบงาน นักเรียนอาจเปลี่ยนขอมูลไดตามความเหมาะสม
7. นักเรียนอาสาสมัครออกมานําเสนอบทสนทนาหนาชั้น
ขอควรคํานึง :
สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อนําไปใชจริง
ขอเสนอแนะ :
ใช power point แทนบัตรคําศัพทก็ได
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103

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

How to make a delicious dessert.
a stamp
Conversation
A:
B:
A:
B:
A:

an envelope

a letter

a parcel

a coin album

Where can I buy a stamp?
At the counter service.
Could you speak more slowly, please? / Pardon?
At the counter service. Counter 2 in front of you.
Thank you.

https://www.youtube.com/watch?v=D3ZKkFkKfKc
https://www.youtube.com/watch?v=lqTdhY7i2ic
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการอาน
1. กิจกรรม : การอาน

A1
Learning and Communication Strategies

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถจํา อานออกเสียง บอกความหมายคําศัพท และระบายสีไดถูกตอง
หัวขอเรื่อง :
Under the sea
หนาที่ของภาษา :
โครงสรางประโยค :
Present Simple Tense
คําศัพท :
octopus, seahorse, ﬁsh, shell, pearl, rock, seaweed, orange, purple, grey, under, behind,
next to, in, sad, happy, young, old, short, long, small, big
สื่อการจัดกิจกรรม :
1. บัตรภาพสีและบัตรคําศัพทเกี่ยวกับสี เชน orange, purple, grey etc. คําศัพทสัตวในทะเล
เชน octopus, seahorse, ﬁsh, shell, pearl, rock, seaweed, เเละคําศัพทบอกลักษณะ เชน sad, happy,
young, old, short, long, small, big
2. เกม Matching Colours
3. ใบงาน Under the sea
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการอาน
1. สนทนาเรื่องเกี่ยวกับทะเล โดยอาจใชคําถาม ตอไปนี้
- Has anybody been to the sea? Like Pattaya, Bang Saen or Phuket.
- With whom? With mother and father, with the teacher or with friends.
- What did you see?
คําตอบของนักเรียน อาจเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได ครูอาจใหคําแปลภาษาอังกฤษบาง
ก็ได
2. ฝกการออกเสียง s & sh (เนื่องจากในบทอานมีคําศัพทที่มีคําวา sea & shell ดวยบท Tongue
twister เชน She sells seashells on the seashore.
3. นักเรียนทบทวนคําศัพทเกี่ยวกับสีดวยบัตรคําสีตาง ๆ เเละคําบอกลักษณะ เรียนคําศัพทใหม
เกี่ยวกับสัตวในทะเล
4. เลนเกม Matching Colours นักเรียนนั่งเปนวงกลม นักเรียนรับบัตรสีทุกคน โดยนักเรียนอาจ
จะไดรับบัตรสีเหมือนกันหรือตางกันก็ได
5. นักเรียนฟงครูอธิบายวิธกี ารเลน แลวสาธิตโดยครูชบู ตั รคําศัพทเกีย่ วกับสี นักเรียนอานคําศัพท
ถาตรงกับบัตรสีของตนเอง ใหนกั เรียนทีถ่ อื บัตรสีนน้ั วิง่ ไปนัง่ สลับทีก่ บั นักเรียนทีม่ บี ตั รสีเหมือนกัน เมือ่ นัง่ เเลว
ใหนักเรียน พรอมกับออกเสียงคําศัพทที่แปลตามสีที่ตนเองถืออยู
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กิจกรรมระหวางการอาน
6. นักเรียนอานเนื้อเรื่อง Under the sea จากใบความรู
7. นักเรียนอานเนื้อเรื่องอีกครั้ง เเละจับใจความตาม บอกชื่อสัตวตาง ๆ ในเรื่องที่อาน พรอม
ทั้งบอกตําแหนงของสัตวที่อยูในเรื่อง
กิจกรรมหลังการอาน
8. นักเรียนทําใบงาน Under the sea โดยระบายสีตามเนื้อเรื่องที่อาน ครูคอยใหคําแนะนําและ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน
9. นักเรียนเเละครูรวมกันตรวจสอบความถูกตองของใบงาน และครูชมเชยนักเรียนที่ทําถูกตอง
สวยงาม
10. นักเรียนรวมกันแสดงผลงานของตนเอง พรอมกับประเมินชิ้นงาน
ขอควรคํานึง :
สงเสริมการอานโดยมีภาพประกอบที่ขยายใจความของประโยคใหชัดเจนยิ่งขึ้น
กิจกรรมเสนอแนะ :
1. การแจกบัตรสีขึ้นอยูกับจํานวนผูเรียน ถาผูเรียนมีจํานวนนอย อาจแจกคนละ 2 สี ก็ได
2. ผูเรียนอาจใชภาพและคําศัพทเกี่ยวกับสัตวทะเลอื่น ๆ เขียนเรื่องสั้น ๆ
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Under the sea

https://www.youtube.com/watch?v=ptfu3tL0OBg
https://www.youtube.com/watch?v=587bm7g1uGE
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2. กิจกรรม : การอาน

A1
Learning and Communication
Strategies and Accuracy & Fluency

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถอานขอความเกี่ยวกับคําสั่งงาย ๆ และปฏิบัติตามได
หัวขอเรื่อง :
I love English.
หนาที่ของภาษา :
การอานและปฏิบัติตามคําสั่ง (Reading instructions)
โครงสรางประโยค :
Instruction of the do’s and the don’ts
- Sit down. / Stand up.
- Don’t sit down. / Don’t draw a picture.
คําศัพท :
point, draw, touch, close, open
สื่อการจัดกิจกรรม :
1. แถบประโยคคําสั่งใหปฏิบัติตามและประโยคคําสั่งหามปฏิบัติตาม เชน Stand up. / Don’t
stand up.
2. ใบงาน I love English
3. บัตรคํา : English, sing, sit, something, with, picture
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการอาน
1. นักเรียนสนทนากับครูเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันวา นักเรียนมักถูกสั่งใหทําหรือไมทํา
อะไรบางดวยภาษาไทยเพื่อนําเขาสูบทเรียน และสรางความตระหนักวาสามารถใชภาษาอังกฤษกับการ
กระทํานั้น ๆ ได ดังนี้
เรื่องที่มักถูกสั่งใหทํา เชน
ใหตื่นนอน
Wake up.
ใหลางชาม
Wash the dishes.
ใหปดประตู
Close the door.
ใหเปดหนังสือ Open the book.
ใหวาดรูป
Draw a picture.
เรื่องที่มักถูกหามไมใหทํา เชน
อยาออกไป
Don’t go out.
อยานั่ง
Don’t sit down.
อยามาสาย
Don’t come late
อยาพูดเสียงดัง Don’t speak loudly.
ทั้งนี้คําตอบมักเปนภาษาไทย ใหครูนํามาเขียนเปนภาษาอังกฤษบนกระดานใหตรงกัน โดยคํานึง
ถึงความจําเปนของภาษาใหเหมาะกับระดับชั้น
2. นักเรียนดูบัตรคําและฝกออกเสียงอีกครั้ง
English, sing, sit, something, with, picture
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3. นักเรียนฟงครูนําเสนอคําศัพทใหม
point, draw, touch, close, open
กิจกรรมระหวางการอาน
4. นักเรียนอานประโยคคําสั่งใหปฏิบัติตามและประโยคคําสั่งหามปฏิบัติตาม พรอมกับปฏิบัติ
ตามคําสั่ง
5. นักเรียนเเบงออกเปน 2 กลุม โดยใหสมาชิกแตละคนของกลุม ผลัดกันออกมาหยิบแถบประโยค
คําสัง่ ใหปฏิบตั ิตามและประโยคคําสัง่ หามปฏิบัตติ ามทีค่ รูวางควํา่ ไวบนโตะ ใหผแู ทนกลุมผลัดกันออกมาสัง่
ตามคําสัง่ ทีห่ ยิบได กลุม ใดปฏิบตั ติ ามไดถกู ตองพรอมเพรียงกันเปนผูท ไี่ ดคะแนน กลุม ทีท่ าํ ถูกตองมากทีส่ ดุ
เปนผูชนะ
6. จับคูกันสั่ง เพื่อฝกความคลองแคลวของภาษาเปนรายบุคคล (Individual Practice)
7. ทํากิจกรรม I love English นักเรียนเเบงกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน นักเรียนเเตละคนรับ
ใบงาน I love English. ฟงครูอธิบายวิธีทํากิจกรรมวา นักเรียนทุกคนในกลุมตองอาน Instructions
ใหครบทั้ง 20 ขอ เพื่อตรวจสอบความเขาใจเเละสรุปความหมายใหตรงกัน เนื่องจากเมื่อนักเรียนอานครบ
ทุกขอแลวจะทราบวา กิจกรรมที่ตองทํามีเพียงขอ 1, 7, 13 และ 20 เทานั้น หากพบวานักเรียนคนใดอาน
และปฏิบัติตามทันทีโดยไมอานใหครบทุกขอ แสดงวานักเรียนอานไมครบ และไมเขาใจ
8. ยกยอง ชมเชยกลุมที่ปฏิบัติตามคําสั่งในใบงาน I love English ไดถูกตอง
กิจกรรมหลังการอาน
9. นักเรียนเขียนบันทึกประโยค Instructions ประมาณคนละ 5 - 10 ขอ
ขอควรคํานึง :
1. นักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมอยางเขาใจ
2. เนนนักเรียนใหอานกิจกรรม I love English ใหครบทุกขอกอนปฏิบัติ
กิจกรรมเสนอแนะ :
นักเรียนตองทําความเขาใจประโยคคําสั่งใหปฏิบัติตามและประโยคคําสั่งหามปฏิบัติตาม และ
คนควาประโยคคําสัง่ ใหปฏิบตั ติ ามและประโยคคําสัง่ หามปฏิบตั ติ ามทีพ่ บในชีวติ ประจําวันจากแหลงเรียนรูอ น่ื
https://www.youtube.com/watch?v=sJS7m-YmACs

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

109

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

I love English.
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A1+

1. กิจกรรม : การอาน

Meaningful Communication
เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง
หัวขอเรื่อง :
Where is the park?
หนาที่ของภาษา :
โครงสรางประโยค :
Where is the…………...?
It’s behind / next to / opposite / in front of …..……
คําศัพท :
hospital, school, supermarket, bank, post ofﬁce, behind, next to, opposite
สื่อการจัดกิจกรรม :
1. บัตรคําศัพท:
opposite
next to
in front of
supermarket
dentist’s
hospital

police station

school

park

bank

2. แถบประโยค
Where is the park?
It (The park) is near the police station.
3. ใบงาน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการอาน
1. นักเรียนทบทวนคําศัพท โครงสรางประโยคทีเ่ รียนมาแลว ดวยบัตรคํา บัตรภาพ และแถบประโยค
2. นักเรียนรับบัตรคําเกี่ยวกับสถานที่ 7 คํา (supermarket, hospital, police station, park,
bank, dentist’s, school) ใหนักเรียน 7 คนๆ ละ 1 ใบ
3. นักเรียนดูภาพที่ครูหยิบขึ้นมา 1 ใบ แลวคนที่ถือบัตรคําที่ตรงกับรูปภาพใหวิ่งออกมา
หนาชั้นเรียน พรอมกับพูดคําศัพทดัง ๆ ครูทํากิจกรรมเชนนี้ไป 3 - 4 รอบ
4. นักเรียนทบทวนการพูดถาม-ตอบเกีย่ วกับสถานที่ โดยครูเขียนแผนผังงาย ๆ บนกระดาน และชือ่ สถานที่
4-5 แหง นักเรียนชวยกันบอกตําแหนงของสถานที่ตาง ๆ จากเเผนผังบนกระดาน เชน
Teacher : Where is the park?
Student : It’s near the police station.
กิจกรรมระหวางการอาน
5. นักเรียนจับคูอาน e-mail ซึ่ง Ann เขียนถึง Ken จากใบงานที่ครูเเจก ขณะอานนักเรียนตอบ
คําถามสั้น ๆ เชน
Teacher : Where is the school?
Students : It’s behind the supermarket.
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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6. นักเรียนชวยกันวาดแผนผังประกอบ
Hi Ken,
Here is the map of my town. You can see my school. It’s behind the
supermarket. The supermarket is opposite the hospital. There is a police station. It’s next to
the park and the park is opposite to the bank. There is no dentist’s in my town.
Tell me about your town.
Your friend,
Ann
7. นักเรียนและครูชวยกันเฉลยคําตอบบนกระดาน ดังตัวอยาง
My school
Supermarket

Park

Hospital

Bank

Police Station

กิจกรรมหลังการอาน
8. นักเรียนจับคูและเขียน e-mail ถึงกันและกัน เกี่ยวกับเมืองของตนเองในสมุดของตนเอง โดย
ครูอนุญาตใหนักเรียนสมมติเกี่ยวกับเมืองของตนเองได ไมจําเปนตองเขียนตามความเปนจริง
9. นักเรียนสลับ e-mail กับเพื่อนเพื่ออาน แลววาดแผนผังประกอบ
10. นักเรียน 3 - 4 คน ออกมานําเสนอผลงานหนาชัน้ เรียน ครูรวบรวมสมุดของนักเรียนเพือ่ นําไป
ตรวจแกไข
ขอควรคํานึง :
เตรียมแผนผังสถานที่มีความชัดเจนเขาใจงาย
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WORKSHEET
Hi Ken,

Here is the map of my town. You can see my school. It’s behind the supermarket.
The supermarket is opposite the hospital. There is a police station. It’s next to the park and
the park is opposite to the bank. There is no dentist’s in my town. Tell me about your town.
Your friend,
Ann

Answer Key
Directions
My school
Supermarket

Park

Hospital

Bank

Police Station

https://www.youtube.com/watch?v=7BJCLVObij8
https://www.youtube.com/watch?v=LULzOE1IVYk
https://www.youtube.com/watch?v=_j4kQ8FNOjw
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4. กิจกรรม : การอาน

A1+
Effective Task

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถอานขอความแลวเขาใจ ใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในเรื่องที่อานได
หัวขอเรื่อง :
Peter’s holiday
หนาที่ของภาษา :
โครงสรางประโยค :
Present Simple – Subj + Vi (s, es)
คําศัพท :
holiday, uncle, farmer, kitchen, breakfast, the country
สื่อการจัดกิจกรรม :
บัตรคํา
holiday
uncle
farmer
kitchen
breakfast
the country
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการอาน
1. นักเรียนทบทวน phonics เสียง /d/, /f/, /h/, /m/ ครูชบู ตั รอักษร d แลวถามนักเรียนวา What’s
this? นักเรียนก็จะตอบวา It’s d. หรือตอบวา d ก็ได ครูถามวา What’s the sound of d? เมือ่ นักเรียน
ตอบแลว นักเรียนออกเสียงตามครูซา้ํ 2 - 3 ครัง้ ทัง้ หองหรือสุม เดีย่ ว แลวใหนกั เรียนยกตัวอยางคําทีอ่ อกเสียง
/d/ เชน dog, duck, door, do เปนตน ตอมานักเรียนทบทวนเสียง /f/, /h/, เเละ /m/ ในทํานองเดียวกัน
2. นักเรียนทบทวนบัตรอักษรเพื่อทบทวนเสียง /d/, /f/, /h/, /m/ ทําในลักษณะเดียวกัน เชน
dolphin, met, ﬁn, home, mouth
กิจกรรมระหวางการอาน
3. นักเรียนรับ Worksheet และฟงครูอธิบายวิธีการทํา โดยนักเรียนจับคูเพื่อนเปนนักเรียน A
และนักเรียน B โดยนักเรียน A จะไดใบงาน Student A เเละ นักเรียน B ไดใบงาน Student B ใบงาน
ของ นักเรียน A จะถูกตองเเลว สวนใบงานของนักเรียน B ผิด นักเรียน A เเละ B ตองอานประโยคทีละ
ประโยคในใบงานของตน เพื่อหาขอผิดพลาดในใบงานของนักเรียน B โดยใหนักเรียน A เริ่มกอน
นักเรียน B ชีจ้ ดุ ทีแ่ ตกตางในประโยคทีอ่ า น ใหขดี เสนทับคําทีผ่ ดิ ในขอความที่ 2 แลวเขียนแกคาํ ไว
ขางบน (ดังตัวอยาง) เสร็จแลวนักเรียนทํากิจกรรมตอไปจนจบ
4. ใหนักเรียนจับคูตรวจคําตอบกอน แลวคอยตรวจจากเฉลยคําตอบของครู
กิจกรรมหลังการอาน
5. นักเรียนตอบคําถามถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเพื่อตรวจสอบความเขาใจ เชน
- What’s Peter’s uncle job?
- Where does he live?
- When does Peter visit him?
- Does Peter get up late or early?
- What does Peter do ﬁrst in the morning?
ขอควรคํานึง :
นักเรียนควรมีเวลาเพียงพอในการอานเพื่อทําความเขาใจ
ขอเสนอแนะ :
นักเรียนควรนําทักษะการอานจับใจความไปใชอานหนังสือนอกเวลา
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Peter’s holiday

Student A

Student B

https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4
https://www.youtube.com/watch?v=0YqIHnSpOfk
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการเขียน
1. กิจกรรม : การเขียน

A1
Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเ รียนสามารถเขียนขอความและขอมูลเกีย่ วกับตนเองเติมลงในแบบฟอรมทะเบียนผูพ กั ในโรงแรมได
หัวขอเรื่อง :
Completing a hotel registration form
หนาที่ของภาษา :
การเขียนใหขอมูลสวนตัว (Writing personal data)
โครงสรางประโยค :
Wh/H-Questions
คําศัพท :
profession, residential, destination, signature, rate, clerk
สื่อการจัดกิจกรรม :
1. บัตรคําศัพท : profession, residential, destination, signature, rate, clerk
2. แถบประโยค
3. Handout 1 - 3
4. Worksheet
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการเขียน
1. ทบทวนการถาม-ตอบ Wh/H-Questions ทีเ่ รียนมาแลว ดวยบัตรคํา บัตรภาพ และแถบประโยค
a. What is your name?
My name is ________.
b. What is your surname?
My surname is ________.
c. What (work) do you do?
I am a/an ______.
d. Where do you live?
I live in/ at/ on ________.
e. What is your telephone number? My telephone number is _______.
f. How many people are there in your family?
There are ________ people in my family.
g. Where are you from?
I am from _____________.
h. Where will you go?
I will go to ____________.
2. นําเสนอและฝกคําศัพทใหม profession, residential, destination, signature, rate, clerk
โดยใชบัตรคํา บัตรภาพ ทาทาง และคําอธิบายประกอบ
3. นักเรียนและครูรวมกันศึกษาขอมูลการเขาพักโรงแรมทองธาราของนายอิสระ ไชยดรุณ
(ใบความรูที่ 1)
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กิจกรรมระหวางการเขียน
4. นักเรียนแบงออกเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน แตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 2 แลวชวยกันเติม
ขอมูลดังกลาวลงในบัตรทะเบียนผูเขาพักโรงแรม (ใบงานที่ 1)
5. แตละกลุมเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตองตามใบความรูที่ 3
กิจกรรมหลังการเขียน
6. สมมุติวานักเรียนวางแผนจะเดินทางไปทองเที่ยวในชวงวันหยุดภาคเรียน ใหแตละคนกรอก
ขอมูลในบัตรทะเบียนผูเขาพักโรงแรมตามใบงานที่ 1 สําหรับชื่อโรงแรมและขอมูลอื่น ๆ ที่นักเรียนไมทราบ
ใหกําหนดขึ้นเอง
7. นักเรียน 3 – 4 คน ออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
8. นักเรียนรวบรวมใบงานสงครู เพื่อนําไปตรวจแกไขแลวอธิบายเพิ่มเติมภายหลัง
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Handout 1
THONG THARA HOTEL

No. 006691
Hotel Registration Form

1. First Name :
Itsara
Last Name:
Chaidarun
2. Date of Birth :
10 March 1994
3. Profession:
student
4. Nationality:
Lao
5. Residential Address : 90 Lanxang Road, Suphanuvong District, Savannakhet, Laos PDR

In

6. Tel. :
7. Coming From :

(856)28226347
Laos

8. Next Destination :

Phuket

Date
Out

1 May 2014

Room No.

5 May 2014

Time : 13:20 Time : 10:45
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....................
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No. of People : 2 Rate : ฿2,100 Clerk :
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Handout 2

My name is Edwin Chan. I am thirty-one years old. I am a university student.
I was born on August 22nd. Myaddress is 32 Mangrove Road, Singapore. My girlfriend
and I will ﬂy to Thailand on our holiday for two weeks.
I will arrive in Bangkok on June18th. We plan to stay at Royal Benja Hotel,
onSukhumvit Road, Bangkok, for a week. My room number is 2810.
This hotel is very good, but expensive. I have to pay 2,400 baht for a night.
After that we will go to NongKhai. My Thai mobile number is 08-2543-7648.
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Handout 3
ROYAL BENJA HOTEL

No. 006691
Hotel Registration Form

1. First Name :
Edwin
Last Name:
2. Date of Birth :
22 August
3. Profession:
student
4. Nationality:
Lao
5. Residential Address : 32 Mangrove Road, Singapore
6. Tel. :
7. Coming From :

08-2543-7648
Singapore

8. Next Destination :

NongKhai

Date
In
18 June

Chan

Room No.
Out
24 June

Time : 13:35 Time :
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Worksheet
HOTEL

No. 06098

Hotel Registration Form
1. First Name :
2. Date of Birth :
3. Profession:
4. Nationality:
5. Residential Address :

Last Name:

6. Tel. :
7. Coming From :
8. Next Destination :

Date
In

Time :

Room No.
Out

Time :

....................
Signature
No. of People : Rate :

Clerk:

https://www.youtube.com/watch?v=8_9Sm7xApWI
https://www.youtube.com/watch?v=HMsAy5gcKf4

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

121

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

2. กิจกรรม : การเขียน

A1
Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถเขียนอวยพรโดยใชคําศัพทและสํานวนอยางงาย ๆ ได
หัวขอเรื่อง :
Happy Birthday
หนาที่ของภาษา :
การเขียนใหขอมูลสวนตัว (Writing personal data)
โครงสรางประโยค :
I love you.
Happy birthday to mom.
You are the best, my ……..…….. .
He / She is the best ……….. .
คําศัพท :
love, happy, birthday, best, mom/mommy
สื่อการจัดกิจกรรม :
บัตรอวยพรวันเกิด
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการเขียน
1. สนทนาเกี่ยวกับความนิยมของการกลาวคําอวยพรวันเกิดที่นักเรียนสวนใหญเคยไดยิน เชน
สุขสันตวันเกิด Happy birthday to you.
2. นักเรียนในหองเเลกเปลี่ยนกันถาม วาใครเกิดเดือนนี้ (เนื่องจากวันเกิดอาจไมคอยมีคนที่เกิด
ตรงกับวันที่สอน)
3. ครูนํารองเพลงอวยพรวันเกิดสําหรับผูเกิดเดือนนี้
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday.
Happy birthday to you.
4. ใหนักเรียนเลนเกม Happy birthday. ครูอธิบายวิธีการเลนโดยใหนักเรียนทุกคนรองเพลง
Happy birthday ในขณะที่รองเพลงนักเรียนจะไดรับบัตรอวยพรวันเกิดและสงตอใหเพื่อนตอไปเรื่อย ๆ
เมื่อครูใหสัญญาณหยุดรองเพลง บัตรอวยพรอยูที่ใคร นักเรียนคนนั้นตองถือบัตรอวยพรไปใหเพื่อนคนใด
ก็ได ที่นักเรียนกําหนดใหเปนวันเกิด ยื่นบัตรอวยพรใหแลวใหคนที่รับบัตรอานบัตรอวยพรใหทุกคนฟงและ
เริ่มสงใหมอีกครั้ง ขอความบัตรอวยพร ดังนี้
Jasmine is white.
The sky is blue.
You are my good friend.
And I love you.
Happy birthday, my dear friend.
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กิจกรรมระหวางการเขียน
5. นักเรียนจับกลุม 3-5 คน เขียนบัตรอวยพรวันเกิดใหแมรว มกัน โดยนักเรียนในกลุม ระดมสมอง
ออกแบบการดอวยพรใหสวยงาม และใชคําศัพทและรูปแบบ รูปภาพประกอบที่แตกตางออกไป
กิจกรรมหลังการเขียน
6. นักเรียนทุกคน หรือบางสวนแสดงบทบาทสมมตินําเสนอบัตรอวยพรวันเกิดของแม
7. นักเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานของแตละกลุม เพือ่ ใหเพือ่ น ๆ ในชัน้ ไดอา นและชืน่ ชมผลงาน
ขอควรคํานึง :
นักเรียนควรไดมกี ารฝกทักษะการเขียนรูปประโยค และขอความตามหลักการเขียนอยางถูกตอง
กิจกรรมเสนอแนะ :
1. ครูควรใหนักเรียนเขียนบัตรอวยพรในวันสําคัญวันอื่น ๆ
2. นักเรียนควรคนควาเพิ่มเติมในการใชบทกลอน (Poem) สั้น ๆ มาใชในการเขียนบัตรอวยพร
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ตัวอยางบัตรอวยพร

http://www.webweaver.nu/clipart/mothers-day/
http://www.123rf.com/photo_17783941_a-vector-illustration-of-happy-mothers-day-card.html
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A1

3. กิจกรรม : การเขียน

Meaningful Communication
เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเ รียนสามารถสือ่ สารขอมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับตนเองและครอบครัวอยางงายได
หัวขอเรื่อง :
My Morning
หนาที่ของภาษา :
การเขียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน (Writing about Daily Routine)
โครงสรางประโยค :
Present simple tense about my morning activity
My alarm clock rings at seven in the morning.
I get out of bed.
I wash my face.
I put on my clothes.
I eat eggs and drink orange juice for breakfast.
I read my books in bed.
I go to school.
คําศัพท :
alarm clock, ring, get out, wash, eat, drink, orange juice, breakfast, school
สื่อการจัดกิจกรรม :
1. บัตรคําศัพทเชน
alarm
clock

ring

morning

get
out

wash

eat

drink

orange breakfast school
juice

2. แถบประโยค เชน I get out of bed.
3. เกม Guess My activities
4. ใบงาน My Morning
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการเขียน
1. นักเรียนศึกษาคําศัพท ฟงครูออกเสียง
alarm clock, ring, get out, wash, eat, drink, orange juice, breakfast, school
2. นักเรียนฝกออกเสียงโครงสรางประโยคทัง้ หมด แลวสุม ตรวจความเขาใจ โดยการชูแถบประโยค ใหนกั เรียน
อานและปฏิบัติตาม
3. นักเรียนเลนเกม “Guess my activities” โดยแบงเปน 2 กลุม ชายหญิง อธิบายวิธีการ
เลนเกม ดังนี้
- นักเรียนตัวแทนกลุมที่ 1แสดงทาทาง
- นักเรียนกลุมที่ 2 เลือกแถบประโยคใหตรงกับทาทางที่นักเรียนกลุมที่ 1 แสดง เชน
กลุมที่ 1 ทําทาทางลุกจากที่นอน
กลุมที่ 2 เลือกแถบประโยคคําศัพทเเลวพูดวา I get out of bed เปนตน
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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- หลังจากนั้นใหนักเรียนกลุมที่ 2 เเสดงทาทาง เเละนักเรียนกลุมที่ 1 เลือกเเถบประโยค
ใหตรงกับทาทางนักเรียนกลุมที่ 1 เเสดง ทําสลับกัน เชนนี้จนหมดเเถบประโยค
- นักเรียนกลุมใดทายกิจกรรมจากการเลนเกมไดมากที่สุดเปนกลุมที่ชนะ
4. นักเรียนทบทวนประโยค โดยครูยกแถบประโยค เชน I get out of bed. ใหนกั เรียนทําทาทาง
พรอมกับพูดประโยคใหถูกตองกับแถบประโยคที่ครูแสดงใหดู
5. ใหนักเรียนศึกษาใบงานเรื่อง My Morning นักเรียนอานออกเสียงพรอมกัน หลังจากนั้น
ครูเขียนประโยคที่นักเรียนชวยกันเลาเรื่องลงบนกระดาน
6. นักเรียนสังเกตโครงสรางของประโยคทีม่ ปี ระธาน กริยา และกรรม หลังจากนัน้ อานสรุปพรอม
กันอีกครั้ง
กิจกรรมระหวางการเขียน
7. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน เติมคําศัพทลงในใบงาน My Morning
8. นักเรียนและครูชวยกันเฉลยใบงาน My Morning
9. นักเรียนฝกเขียนเรื่องเกี่ยวกับตนเองเลียนแบบตามใบงาน
กิจกรรมหลังการเขียน
10. นักเรียนและครูรวมกันสรุปการเขียนเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และนักเรียนอาสาสมัครออกมา
อานงานเขียนของตน
11. นักเรียนแสดงผลงาน My Morning
12. ครูประเมินผลงานรวมกับนักเรียน หลังจากนั้นสรุปผลงาน
ขอควรคํานึง :
ฝกใหนักเรียนวิเคราะหตําแหนงโครงสรางของประโยคที่มีประธาน กริยา และกรรม เพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนประโยคที่ถูกตอง
กิจกรรมเสนอแนะ :
เลือกนักเรียนที่กลาแสดงออกเพื่อทําทาทางในการเลนเกมซึ่งจะชวยใหนักเรียนสนใจเรื่อง
ที่เรียนยิ่งขึ้น
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Worksheet

My Morning
My alarm clock ……………….. at seven in the morning.
I ……………………. of bed.
I ……………..….. my face.
I ………………….. my teeth.
I …………………. my clothes.
I ……………… eggs and drink orange juice for breakfast.
I ………………………… my books in my bag.
I ……………………… to school.

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

127

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

Answer Key

My Morning
My alarm clock rings at seven in the morning.
I get out of bed.
I wash my face.
I brush my teeth.
I put on my clothes.
I eat eggs and drink orange juice for breakfast.
I put my books in my bag.
I go to school.

https://www.youtube.com/watch?v=V__JP2QFLws
https://www.youtube.com/watch?v=eyPfpSt-SXc
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4. กิจกรรม : การเขียน

A1+
Interaction & meaningful
communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเ รียนสามารถเขียนไปรษณียบัตร (postcard) อยางงาย ๆ เชน อยูท ใ่ี ด อากาศเปนอยางไร และ
รูส กึ อยางไรในการเทีย่ ววันหยุด
หัวขอเรื่อง :
My holiday
หนาที่ของภาษา :
การเขียนไปรษณียบัตร (Writing a postcard)
โครงสรางประโยค :
Where are you? I am at ………………….
How is the weather? It’s…………………
What do you feel? I’m…………………….
คําศัพท :
sea, beach, mountain, happy, good, bored, sunny, cloudy, windy, rainy
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการเขียน
1. นักเรียนออกเสียงคําศัพทที่เนน /th/ เชน weather, father, mother, thank you
2. นักเรียนไดรบั บัตรคําทีม่ ี /th/ คนละ 1 บัตร หากลุม ทีอ่ อกเสียงคําศัพทเดียวกัน แลวนับจํานวนหลัง
จากตรวจสอบวาเปนคําทีอ่ อกเสียงเหมือนกันโดยออกเสียงคําของตนเองพรอมกัน หากไมใชตอ งหากลุม ใหพบ
3. นักเรียนนั่งกลุมละ 4-5 คน รวมกันอภิปรายวาในวันหยุดไดไปเที่ยวที่ไหน ทําอะไรอยู อากาศ
เปนอยางไรและรูสึกอยางไร
4. นักเรียนศึกษาแถบประโยคที่ครูนําเสนอ
Where are you?
I am at Hua-Hin (the beach) / Doi Tung (the mountain) / Wat Pratart (the temple).
How is the weather?
It is sunny / nice / cloudy / windy / rainy.
What do you feel?
I am happy / good / bored.
5. นักเรียนตอบคําถามครูตามแถบประโยค นักเรียนแตละกลุมเลือกคําตอบของกลุมตนเอง
ตามแถบประโยค
6. นักเรียนศึกษา Postcard จากใบงานที่ครูแจกให รวมกันวางรูปแบบการเขียน
กิจกรรมระหวางการเขียน
7. นักเรียนเขียนประโยคที่ไดเรียนลงในใบงานซึ่งเปนไปรษณียบัตร อาจตกแตงใหสวยงาม
กิจกรรมหลังการเขียน
8. นักเรียนอาสาสมัครหรือตัวแทนกลุมเปนผูนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
9. นักเรียนรวมกันนําผลงานของตนจัดแสดงนิทรรศการ
ขอควรคํานึง :
นักเรียนตองกรอกที่อยูผูรับไปรษณียบัตรของตนเองดวย อาจเปนเพื่อนสนิทก็ได
ขอแนะนํา :
ถาโรงเรียนมีความพรอมมาก ครูอาจใช power point นําเสนอ ควรนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวใน
จังหวัดของตนเอง
คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม
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WORKSHEET
Postcard
Front

Back

PHOTO / DRAWING

130 คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

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

Example
Front
Dear Class / Friends / Friend’s Name

Class Prathom 6/1

Anubarn Meenoi School
I am at Hua-Hin.

123/45 Soi Saengtawan

The weather is nice.

Numsai Road

I feel happy.

Amphue Meung
Chaiyaphum Province
3660

Student’s name
https://www.youtube.com/watch?v=ziEHM3IPVY4
https://www.youtube.com/watch?v=tmclN0eEVRA
https://www.youtube.com/watch?v=_M8_7_ZN_vw
Back
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5. กิจกรรม : การเขียน

A1+
Interaction

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเ รียนสามารถใหขอ มูลพืน้ ฐานทีม่ อี ยูใ นการโตตอบทางโทรศัพท เชน name, address, request, etc.
หัวขอเรื่อง :
Do you want to leave a message?
หนาที่ของภาษา :
การเขียนบันทึกโนตโทรศัพท (Writing a telephone note)
โครงสรางประโยค :
My name is ………………. .
My telephone number is ……………….. .
Hold on the moment please.
Do you want to leave a message?
คําศัพท :
leave a message, telephone, hold on
สื่อการจัดกิจกรรม :
บัตรคําศัพท phonics เชน message, orange, manage, etc.
ใบงาน
Power point
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการเขียน
1. นักเรียนศึกษาคําที่ลงทายดวย ‘ge’ ที่ครูนําเสนอแลวออกเสียงใหนักเรียนฟงและเห็น เชน
message, manage, orange, change โดยแบงเปน 2 ทีม แขงกันออกเสียงตาม power point หรือบัตร
คําใหถูกตอง หากมีเสียงผิดใหรีบแกไข
2. นักเรียนดู Telephone Note จาก Power Point แลวตอบคําถาม “What are you going to
study about?” “What do you see on the screen? What is it for? ครูบอกกับนักเรียนวากําลังจะ
เรียนเรื่องการพูดทางโทรศัพท และแบบบันทึก (Telephone Note) มีไวเพื่อจดบันทึกขอความที่ตองการ
ฝากขอความ
3. นักเรียนฟงครูอธิบายสถานการณการสนทนาทางโทรศัพท เเลวฝกพูดบทสนทนา เสร็จแลว
นักเรียนจับคูเพื่อนอานบทสนทนาตามแบบสนทนาที่ครูแจกให
4. ครูสังเกตการทํากิจกรรมของนักเรียน และใหความชวยเหลือหากนักเรียนตองการ
กิจกรรมระหวางการเขียน
5. นักเรียนอานบทสนทนาแลว นักเรียนแตละคนเขียนบันทึกลงในแบบบันทึก (Worksheet 2)
แลวเปรียบเทียบคําตอบกับเพื่อน
กิจกรรมหลังการเขียน
6. นักเรียนจับคูเพื่อนแสดงบทบาทสมมุติ สนทนาทางโทรศัพท โดยเปลี่ยนขอมูลไดตามความ
เหมาะสม
ขอควรคํานึง :
นักเรียนควรไดการเสนอแนะมารยาทเกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท
ขอแนะนํา :
ควรใหนักเรียนไดใชบทบาทสมมุติประกอบการสนทนา โดยนําบทสนทนาอื่น ๆ มานําเสนอ
132 คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

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

WORKSHEET

Conversation
A:
B:
A:
B:
A:
B:

A:
B:

Hello. May I speak to Mary, please? // Hi. Is Mary there please?
What’s your name please?
My name is John.
Hold on the moment please. … I’m sorry. She’s not here now.
Do you want to leave a message? // May I take a message?
Yes. Please tell her I called and ask her to call me back very soon.
OK. I will tell her when she gets back. // All right. I’ll tell her that
you called.
What is your telephone number?
My telephone number is 089-123-4567. Thank you.
OK. Good bye.
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WORKSHEET 2

TelephoneMemo Note
Date…………………………………………
To …………………………………………………………………………………………
From……………………………………………………No…………………………….
Message…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
(Sign your name)………………………………………………………………

https://www.youtube.com/watch?v=JD25Bdbw90s
https://www.youtube.com/watch?v=xW7ISRwGRrs
https://www.youtube.com/watch?v=6gwQ3dxqrLM
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6. กิจกรรม : การเขียน

A1+
Interaction & meaningful
communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเ รียนสามารถทําแบบสอบถามดวยขอมูลสวนตัว
หัวขอเรื่อง :
Questionnaire
หนาที่ของภาษา :
การกรอกขอมูลในแบบสอบถาม (Writing the personal information)
โครงสรางประโยค :
ประโยคคําถามในแบบสอบถาม
คําศัพท :
questionnaire, pupil, behave, friendly, kind, fair, problem, worried, favorite, vacation
สื่อการจัดกิจกรรม :
บัตรคํา หรือ power point
ใบงานแบบสอบถาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการเขียน
1. นักเรียนทบทวน เสียง /f/ /v/ และฝกออกเสียงเปนกลุมและเดี่ยว
เสียง /f/ ในคํา fair, friendly
เสียง /v/ ในคํา favorite, vacation
2. นักเรียนศึกษาประโยคคําถามที่จะพบในแบบสอบถามที่ครูนําเสนอ มีทั้ง Yes-no และ
Wh-question
3. นักเรียนฟงคําศัพททคี่ รูนาํ เสนอทีม่ กั จะพบในแบบสอบถาม เชน questionnaire, pupil, behave,
friendly, kind, fair, problem, worried, favorite, vacation เปนตน
กิจกรรมระหวางการเขียน
4. นักเรียนกรอกแบบสอบถามตามใบงานที่ครูแจกใหใบงานที่ 1 เเละ 2
5. นักเรียนนําขอมูลจากแบบสอบถามมาเขียนเปนเนื้อหาสั้น ๆ
กิจกรรมหลังการเขียน
6. นักเรียนเเบงกลุมละ 4 – 5 คน ผลัดกันอานเนื้อหาเกี่ยวกับตนเองที่เขียนใหเพื่อนในกลุมฟง
ขอควรคํานึง :
นักเรียนควรกรอกแบบสอบถามดวยความเขาใจ เพื่อใหขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง
ขอเสนอแนะ :
นําผลการกรอกแบบสอบถาม มานําเสนอในรูปแบบแผนภูมิ สถิติ
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WORKSHEET 1

    
Do you agree?
1. I am happy at this school.
2. I feel safe at this shcool.
3. I think children behave well in my class.
4. I think children are friendly in shcool.
5. I like my teacher.
6. My teacher is kind & fair.
7. My teacher helps me when
I don’t know what to do.
8. My teacher helps me if I have a
problem.
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WORKSHEET 2

https://www.youtube.com/watch?v=oT5Rzwj1xdw
https://www.youtube.com/watch?v=A1BeBFqwyFc
https://www.youtube.com/watch?v=wfODAym2I84
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7. กิจกรรม : การเขียน

A1+
Effective Tasks

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
ผูเรียนสามารถเขียนประโยคงาย ๆ เกี่ยวกับตนเอง เชน สถานที่อยูอาศัย และสิ่งที่ทํา
หัวขอเรื่อง :
Myself
หนาที่ของภาษา :
การเขียนเลาเรื่องเกี่ยวกับตนเอง (Giving Information about Yourself)
โครงสรางประโยค :
My name is……….. . I am ………years old. I live in ……………….. . I study at
………. School. I like ………………… .In the future I want to be a …………………. .
คําศัพท :
ตัวเลข : Numbers
shopping, jogging, painting, singing, dancing, bowling, etc.
อาชีพ เชน teacher, soldier, police ofﬁcer, nurse, scientist, postmanเปนตน
สื่อการจัดกิจกรรม :
บัตรคํา หรือ power point
ใบงานแบบสอบถาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
กิจกรรมกอนการเขียน
1. นักเรียนศึกษาคําศัพทจากบัตรภาพคําศัพททค่ี รูนาํ เสนอ เชน postman แลวออกเสียงสระ /əәʊ/
(เออะ+อุ) นักเรียนฟงเเละอานตาม ดังนี้
O sounds like / əәʊ/ as in postman /əәʊ /, /əәʊ /, /əәʊ /
O sounds like / əәʊ/ as in soldier /əәʊ /, /əәʊ/, / əәʊ/
O sounds like / əәʊ/ as in bowling /əәʊ/, /əәʊ /, /əәʊ /
2. นักเรียนทบทวนจํานวนนับตั้งแต one–twenty
3. นักเรียนศึกษาประโยคถามตอบที่ครูนําเสนอ โดยใชแถบประโยค หรือ power point ไดแก
- What’s your name?
My name is………………..
- How old are you?
I am ……. years old.
- Where do you live?
I live in ……………… .
- Where do you study?
I study at …………… School.
- What do you like?
I like ………………… .
- What do you want to be? In the future I want to be a ………………… .
4. นักเรียนทํากิจกรรมเลาเรื่องตนเองกับเพื่อน โดยแบงนักเรียนเปนคู หรือเปนกลุม ๆ ละ 3-4
คน ใหนักเรียนใชคําถามเปนแนวทางการพูด เชน
My name is Somchai. I am 9 years old. I live in Bangkok. I study at Anubarn
Meenoi School. I like watching TV. In the future I want to be a footballer.
ถานักเรียนจําไมไดวาจะพูดอะไร อาจใหเพื่อนชวยโดยใชประโยคถามตอบที่ไดทบทวนกอนหนานี้
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กิจกรรมระหวางการเขียน
5. นักเรียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับตนเองตามที่ไดเลาเรื่องลงในใบงาน
6. นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจกับเพื่อน เมื่อแตละคนตรวจแลวลงชื่อกํากับการตรวจ
กิจกรรมหลังการเขียน
7. นักเรียนจับคูเพื่อนผลัดกันเลาเรื่องของตน เสร็จแลวครูใหอาสาสมัครออกมาเลาเรื่องหนา

ชั้นเรียน
ขอควรคํานึง :
ควรใหนักเรียนฝกรูปประโยคใหคลองทั้งการพูดและการเขียน
ขอเสนอแนะ :
ในกรณีที่ใช power point ครูอาจหาคลิปเสียงฝกใหนักเรียนฟงและพูดตาม
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WORKSHEET

- What’s your name?

My name is……………….. .

- How old are you?

I am ……. years old.

- Where do you live?

I live in ……………… .

- Where do you study?

I study at …………… School.

- What do you like?

I like ………………… .

- What do you want to be?

In the future I want to be a /an ……… .
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WORKSHEET

PHOTO

My name is ………………………………………………...
I am ………… years old.
I live in …………….……….
I study at ……………………………….………. School.
I like …………………………...
In the future I want to be a ………………....

https://www.youtube.com/watch?v=uJLtIzLe5Xg
https://www.youtube.com/watch?v=KCZAtgacc7I
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บทที่ 5

การวัดและประเมินผลการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษ

บทที่ 5
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บทที่ 5
การวัดและประเมินผลการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษ
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 และ
ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนน เกณฑจะบอกผูส อนหรือผูป ระเมินวาการปฏิบตั งิ านหรือผลงานนัน้ ๆ จะ
ตองพิจารณาสิง่ ใดบาง ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนจะบอกวา การปฏิบตั หิ รือผลงานทีส่ มควรจะไดระดับ
คุณภาพหรือระดับคะแนนนัน้ ๆ ของเกณฑแตละตัวมีลกั ษณะอยางไร รูบริคจึงเปนเหมือนการกําหนดลักษณะ
เฉพาะ (Speciﬁcation) ของการปฏิบตั หิ รือผลงานนัน้ ๆ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือทัง้ 2 ประการ
รวมกัน ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั เปาหมายของการประเมิน
ขอดีในการใหคะแนนแบบรูบริคในการประเมิน คือ
1. เปนเครือ่ งมือในการสนับสนุนการประเมินวาบรรลุเกณฑทร่ี ะบุไวหรือไม
2. เปนเครื่องมือในการสะทอนผลกลับไปยังครูเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในชัน้ เรียน และเปนเครือ่ งมือในการสะทอนผลกลับไปยังนักเรียนเพือ่ พัฒนาความสามารถของตนเอง
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ตัวอยางเครื่องมือการประเมินผล
ตัวอยาง
เกณฑการประเมินทักษะการพูด
ระดับ
คะแนน
ประเด็น
การประเมิน

4

3

สือ่ สารไดตรง
ประเด็นเนือ้ หา
ถูกตองตามหัวขอที่
ความถูกตอง กําหนด 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
กับผูฟงบางเปน
ระยะ

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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ตัวอยางเกณฑการประเมินทักษะการเขียน
ระดับ
คะแนน

4

นํา้ หนัก
ความ คะแนน
สําคัญ รวม

3

2

1

เขียนโดยใช
โครงสราง
ไวยากรณผดิ พลาด
เล็กนอย

เขียนโดยใช
โครงสราง
ไวยากรณผดิ พลาด
หลายแหง

2

8

สะกดคําและใช
เครือ่ งหมายวรรค
ตอนผิดพลาดเล็ก
นอย

สะกดคําและใช
เครือ่ งหมายวรรค
ตอนผิดพลาด
หลายแหง

1

4

การใชคําศัพท ใชคําศัพท
และสํานวน
เหมาะสม
อานแลวเขาใจ
ชัดเจนทั้งหมด

มักใชคาํ ศัพทและ
สํานวนเหมาะสม
แตอานแลว
ไมเขาใจบางแหง

มีปญหาอยูบาง
ในการใชคําศัพท
และสํานวน อาน
แลวไมเขาใจ
หลายแหง

เขียนโดยใช
โครงสราง
ไวยากรณผดิ พลาด
เกินครึ่งหนึ่งของ
งานเขียน
สะกดคําและ
ใชเครื่องหมาย
วรรคตอน
ผิดพลาด
เกินครึ่งหนึ่ง
ของงานเขียน
ใชคําศัพท
และสํานวนผิด
พลาดหลายแหง
อานแลวไมเขาใจ
เปนสวนมาก

1

4

การนําเสนอ
เนื้อหา

เขียนไดคอนขาง
ตรงประเด็นตาม
ที่กําหนดและ
สามารถเรียบเรียง
เนือ้ หาไดคอ นขาง
เหมาะสม
รวม

เขียนไมคอยตรง
ประเด็นตามที่
กําหนด และเรียบ
เรียงเนือ้ หาไมคอ ย
เหมาะสมเทาทีค่ วร

เขียนไมตรง
ประเด็นตามที่
กําหนด และไม
เรียบเรียงเนื้อหา
ตามลําดับ

2

8

6

24

ประเด็น
การประเมิน

โครงสราง เขียนโดยใช
ทางไวยากรณ โครงสราง
ไวยากรณได
ถูกตอง
ทุกประโยค
การสะกดคํา สะกดคําและใช
และการใช เครือ่ งหมายวรรค
เครื่องหมาย ตอนถูกตอง
วรรคตอน

เขียนไดตรง
ประเด็นตามที่
กําหนด และ
สามารถเรียบเรียง
เนือ้ หาตามลําดับ
เหมาะสม

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

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..............................................................................................................................
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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 ...................................................................................
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ตัวอยางเกณฑการประเมินการทํางานกลุม
ระดับ
คะแนน

4

ประเด็น
การประเมิน

3

ความรวมมือ สมาชิกในกลุม
ทุกคนรวมมือกัน
ทํางาน มีการ
ประสานงานทีด่ ี

2

นํา้ หนัก
ความ คะแนน
สําคัญ รวม

สมาชิกบางคนไม
ทํางานกลุม ขาด
การประสานงาน

1

4

มีการกําหนด
ขัน้ ตอนการทํางาน
ไมชัดเจน ทําให
ผลงานไม
สมบูรณ

2

8

การแสดง สมาชิกทุกคนรวม สมาชิกสวนใหญ สมาชิกมากกวา สมาชิกไมใหความ
ความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น รวมแสดง
ครึ่งรวมแสดง รวมมือในการ
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น

1

4

1

4

5

20

ขั้นตอน
การทํางาน

สมาชิกในกลุม
ทุกคนรวมมือกัน
ทํางาน สวนใหญมี
การประสานงาน
ทีด่ ี

1

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

ความรับผิดชอบ สมาชิกทุกคน
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย\
จนงานเสร็จสิ้น
สมบูรณทันเวลา

สมาชิก
สวนใหญทาํ งานที่
ไดรับมอบหมาย
จนงานเสร็จสิ้น
สมบูรณทันเวลา
รวม

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

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
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สมาชิกบางคน
เลี่ยงงาน ไมทํา
หนาทีต่ ามทีไ่ ดรบั
มอบหมาย และ
งานไมคอย
สมบูรณ

สมาชิกไมมี
ความรับผิดชอบ
ทําใหงาน
ไมบรรลุ
เปาหมาย
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ตัวอยางแบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม

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.

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

159

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

ภาคผนวก
แหลงสืบคนขอมูลเพ�่มเติมทางอินเทอรเน็ต

ภาคผนวก
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แหลงสืบคนขอมูลเพ�่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
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English Usage
• Learning English: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/
index.shtml
• 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
Almanacs
• 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
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Others
• http://www.englishclub.com
เปน Website ทีเ่ ปนแหลงขอมูลในการเรียนภาษาอังกฤษ
• 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 วบรวมวีดที 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 วบรวมวีดที 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)
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• http://www.pppst.com/index.html เปน website ทีส่ ามารถdownload บทเรียน ซึง่
จะมีรปู แบบเปน powerpoint ในรูปแบบตาง ๆ เชน การอาน การเขียน คําศัพทตา ง ๆ
เปนตน รวมทัง้ เลนเกมส แบบฝกหัด และ download แมแบบในการนําเสนอไดอกี ดวย
• http://www.brainpop.com/ เปน website ทีเ่ กีย่ วกับสือ่ multi media ในทุกสาระการ
เรียนรู 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/i
ndex.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
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• Webtime Stories : http://www.kn.pacbell.com/wired/webtime/index.html
จากประเพณีการเลานิทานกอนนอน (Bedtime stories) เครือขายแสวงหาความรูข อง
Paciﬁc Bell ไดจดั ทําเว็บไซตสง เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษในลักษณะทีเ่ ปนเรือ่ ง
ราวแฝงความเพลินเพลิน ชวนติดตาม
• Web English Teacher : http://webenglishteacher.com
“Web English Teacher” มีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ทีห่ ลากหลาย เชน แผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน หลักการใชภาษา เรือ่ ง
ขําขัน ปริศนาอักษรไขว การแสดง การสงเสริมการคิดวิเคราะห วิจารณ สือ่ ประเภท
ตาง ๆ
• Learning Resources : http://literacyworks.org/learningresources
The Western Paciﬁc Literacy Network รวมกับสํานักขาว CNN จัดทําเว็บไซต
“Learning Resources” เพือ่ สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีเ่ นนความสามารถใน
การอานเพือ่ 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 และมีscript ในสถานการณตา ง ๆ สําหรับ Beginner
http://www.eslfast.com/easydialogs/index.html
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• 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 :
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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คณะผูจัดทํา
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คณะผูจัดทําคูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม
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

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

169

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

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
11. นายวัชรพล จุลโคตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
สถาบันภาษาอังกฤษ
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