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 การเสริมสรางสมรรถนะและความสามารถในการส่ือสารเปนภาษา
อังกฤษของคนไทย จัดเปนความจําเปนเรงดวนของประเทศไทยในปจจุบัน 
ในสภาวะท่ีระดับความสามารถของคนไทยในดานภาษาอังกฤษยังอยูระดับต่ํามาก
ขณะท่ีตองเรงพัฒนาประเทศใหกาวทันการเปล่ียนแปลงของโลกและรองรับภาวะ
การคาการลงทุน การเช่ือมโยงระหวางประเทศ และการเขารวมเปนสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางหรือภาษาท่ีใชใน
การทํางาน การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเปนนโยบายสําคัญ
ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะตองเรงดําเนินการใหเกิดผลสําเร็จโดยเร็ว
  คูมือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหมฉบับน้ี สถาบัน
ภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดทําข้ึนเพ่ือ
เปนแนวทางใหครูผูสอนภาษาอังกฤษและบุคลากรทางการศึกษานําไปใช เพ่ือให
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปใน
ทิศทางท่ีสอดคลองกับนโยบาย มีเปาหมายท่ีชัดเจนและบรรลุผลตามเจตนารมณ
ของการจัดการศึกษา โดยเนนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร Communicative 
Language Teaching (CLT) ตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรป The Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR) ซ่ึงเปนนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
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การกาวสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางม่ันใจตอไป
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 ดวยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหสัมพันธเช่ือมโยงกัน เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและใชเปนเคร่ืองมือในการแสวงหา

องคความรูเพ่ือการพัฒนาตน อันจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และการเตรียม

ความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กระทรวง

ศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ึน 

เพ่ือใหทุกภาคสวนไดตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองเรงรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนา

ผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะตามท่ีกําหนด  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติในการปฏิรูปการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษตามนโยบายในแตละดาน เพ่ือใหหนวยงานทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ท้ังในสวนกลาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษานําไปดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย  ดังน้ี

1. ใชกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
 

 ใชกรอบอางองิความสามารถทางภาษาของสหภาพยโุรป (CEFR) เปนกรอบความคดิหลกัในการจดัการเรยีน

การสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน 

การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครูรวมถึงการกําหนดเปาหมายการเรียนรู

 เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีทิศทางในการ

ดําเนินการท่ีเปนเอกภาพ มีเปาหมายการเรียนรูและการพัฒนาท่ีเทียบเคียงไดกับมาตรฐานสากล ท่ีเปนท่ียอมรับ

ในระดับนานาชาติ  กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหใชกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR) เปนกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ

 กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of 

Reference for Languages : CEFR) คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาท่ีสหภาพยุโรป

จัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินภาษาท่ีสองหรือ

ภาษาตางประเทศ  ในป ค.ศ. 2002 สภาแหงสหภาพยุโรปไดกําหนดใหใชกรอบอางอิง CEFR ในการตรวจสอบ

ความสามารถทางภาษา ปจจุบันกรอบอางอิง CEFR ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนมาตรฐาน

ในการจัดลําดับความสามารถทางภาษาของแตละบุคคล

บทที่ 1
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 ในการนํากรอบอางอิง CEFR มาใชในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ัน กระทรวง

ศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการดังน้ี

  1.1 ใช CEFR เปนกรอบความคิดหลักในการกําหนดเปาหมายการจัดการเรียนการสอน / 

การพัฒนา โดยใชระดับความสามารถ 6 ระดับของ CEFR เปนเปาหมายการพัฒนาผูเรียนในแตละระดับ  ท้ังน้ี

ในเบ้ืองตน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียน

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไวดังน้ี

ระดับนักเร�ยน ระดับความสามารถ
ทางภาษา

ระดับความสามารถทาง
ภาษาตามกรอบ CEFR

ผูสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) ผูใชภาษาข้ันพ้ืนฐาน A1

ผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ผูใชภาษาข้ันพ้ืนฐาน A2

ผูสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.6 / ปวช.) ผูใชภาษาข้ันอิสระ B1

   ดังน้ัน ในการประเมินหรือตรวจสอบผลการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนาผูเรียนในแตละ

ระดับขางตน หนวยงานท่ีรับผิดชอบควรไดมีการทดสอบหรือวัดผล โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานท่ีเทียบเคียง

ผลคะแนนกับระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบอางอิง CEFR เพ่ือตรวจสอบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนภาษาผานเกณฑระดับความสามารถท่ีกําหนดหรือไม

  1.2 ใชพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยนําระดับความสามารถทางภาษา

ท่ีกรอบอางอิง CEFR กําหนดไวแตละระดับ มากําหนดเปาหมายของหลักสูตร และใชคําอธิบายความสามารถ

ทางภาษาของระดับน้ัน ๆ มากําหนดกรอบเน้ือหาสาระท่ีจะใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

  1.3 ใชในการจัดการเรียนการสอน โดยนําระดับความสามารถทางภาษาและคําอธิบาย

ความสามารถทางภาษาท่ีกรอบอางอิง CEFR กําหนดไวแตละระดับ มาพิจารณาการจัดกระบวนการเรียน

การสอนเพ่ือใหผูเรียนสามารถแสดงออกซ่ึงทักษะทางภาษาและองคความรูตามท่ีระบุไว เชน ในระดับ A1 

ผูสอนตองจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาใจ ใชภาษา แนะนํา ถาม - ตอบ ปฏิสัมพันธพูดคุย

ในเร่ืองท่ีกําหนดตามคําอธิบายของระดับ A1 การเรียนการสอนจึงตองเนนใหผูเรียนไดฟงและพูดส่ือสารเปนหลัก 

ผูเรียนจึงจะมีความสามารถตามท่ีกําหนด

  1.4 ใชในการทดสอบ และการวัดผล โดยใชแบบทดสอบ / แบบวัดท่ีสามารถเทียบเคียงผลได

กับกรอบอางอิง CEFR เพ่ือใหไดขอมูลระดับความสามารถของผูเรียนหรือผูเขารับการทดสอบ เพ่ือการจัด

กระบวนการเรียนการสอน หรือส่ือใหสอดคลองกับความตองการจําเปนอันจะนําไปสูการพัฒนาผูเรียน / 

ผูเขารับการทดสอบใหมีความสามารถตามเปาหมาย / เกณฑท่ีกําหนด
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  1.5 ใชในการพัฒนาครู โดยดําเนินการ ดังน้ี

   1) ใชเคร่ืองมือในการประเมินตนเอง (self-assessment checklist) ตามกรอบ CEFR 

เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบและประเมินความกาวหนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ

อยางตอเน่ือง

   2) ประเมินความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของครูกอนการพัฒนา โดยใชแบบทดสอบ

มาตรฐานตามกรอบ CEFR ในการตรวจสอบระดับความสามารถของครู 

   3) จัดทําฐานขอมูลและกลุมครูตามระดับความสามารถ เพ่ือวางแผนพัฒนาตามกรอบ CEFR 

และติดตามความกาวหนาในการเขารับการพัฒนาของครูในแตละกลุมความสามารถ 

   4) กําหนดเปาหมายความสามารถดานภาษาตามกรอบ CEFR ในการพัฒนาครูแตละกลุม 

เพ่ือนํามาจัดหลักสูตร และกระบวนการพัฒนาครูใหมีความสามารถในการใชภาษาผานเกณฑและบรรลุเปาหมาย

ท่ีกําหนด 

   5) ใชแบบทดสอบมาตรฐานตามกรอบ CEFR ทดสอบหลังการพัฒนาเพ่ือประเมินหลักสูตร

การพัฒนา กระบวนการพัฒนา และความสามารถของครู เทียบเคียงกับเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังจัดกิจกรรม

การพัฒนาอยางตอเน่ือง

2. ปรับจุดเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเปนไปตามธรรมชาติของ
การเรียนรู โดยเนนการส่ือสาร (Communicative Language Teaching : CLT) 
 
 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหปรับการเรียนการสอนจากการเนนไวยากรณ มาเปนเนน

การส่ือสารท่ีเร่ิมจากการฟง ตามดวยการพูด การอาน และการเขียนตามลําดับ  ท้ังน้ี การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษควรคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูภาษา  กระบวนการเรียนการสอนควรมีลักษณะเปนการเรียนรู

ตามธรรมชาติท่ีใกลเคียงกับการเรียนรูภาษาแรก คือ ภาษาไทย ท่ีเร่ิมการเรียนรูจากการฟง และเช่ือมโยง

เสียงกับภาพเพ่ือสรางความเขาใจ แลวจึงนําไปสูการเลียนเสียง คือ การพูด และนําไปสูการอานและเขียน

ในท่ีสุด การจัดการเรียนการสอนจึงควรเปนการสอนเพ่ือการส่ือสารอยางแทจริง ดังน้ัน หนวยงานตาง ๆ 

ท่ีมีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนรู จึงมีบทบาทภารกิจในการพัฒนาสนับสนุน ชวยเหลือใหครู

สามารถจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของภาษา เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการใชและส่ือสารภาษาอังกฤษ

3. สงเสริมใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก 
 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาเปนไปอยาง

มีมาตรฐานตามหลักสูตร รวมท้ังใชแบบเรียน ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐาน ท่ีสามารถสรางเสริม

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนไดอยางเทาเทียมกัน แตสามารถใชรูปแบบวิธีการท่ีแตกตางกันได

ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพบริบทและความพรอมของแตละสถานศึกษา ซ่ึงทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของควรไดเขาไป

มีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
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ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐาน และสงผลตอการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูเรียน

  ในการจัดประเภทความพรอมของสถานศึกษา จําแนกไดเปน 3 กลุม ดังน้ี 

  1) โรงเรียนท่ีมีความพรอมนอย  เปนโรงเรียนท่ีมีความไมพรอมดานครูสอนภาษาอังกฤษ เชน 

ครูไมครบช้ัน ไมมีครูจบเอกภาษาอังกฤษ ครูขาดความสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 

ขาดส่ือ วัสดุอุปกรณ ผูปกครองหรือชุมชนขาดความพรอมในการสนับสนุน

  2) โรงเรียนท่ีมีความพรอมปานกลาง เปนโรงเรียนท่ีมีความพรอมดานครูพอสมควร เชน 

ครูครบช้ัน มีครูจบเอกภาษาอังกฤษ และสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร มีส่ือและ

วัสดุอุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร ผูปกครองหรือชุมชนมีความ

พรอมในการสนับสนุนพอสมควร

  3) โรงเรียนท่ีมีความพรอมสูง  เปนโรงเรียนท่ีมีความพรอมดานครูสอนภาษาอังกฤษ และส่ือวัสดุ

อุปกรณในระดับดีมาก เชน ครูครบช้ัน มีครูจบเอกภาษาอังกฤษเพียงพอ มีครูท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษไดตามหลักสูตร อีกท้ังสามารถจัดรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมแกนักเรียนท่ีมีความสนใจและ

ศักยภาพดานภาษา มีกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลากหลาย มีส่ือและวัสดุอุปกรณท่ี

เพียงพอและทันสมัย ผูปกครองหรือชุมชนใหการสนับสนุนดีมาก

 ท้ังน้ี โรงเรียนควรไดประเมินตนเองดวยแบบประเมินเพ่ือดูระดับความพรอมของตนกอนเลือก

แนวดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ท่ีจะทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาจนบรรลุผล

ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

4. สงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
 

 การยกระดับความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูเรียน คือเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษา 

นอกเหนือจากภารกิจในการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตามท่ีหลักสูตรกําหนดแลว

กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนในทุกระดับเพ่ือยกระดับ

ความสามารถดานภาษาอังกฤษใหสูงข้ึนและเต็มตามศักยภาพของผูเรียน โดยการจัดใหมีโครงการพิเศษ 

หองเรียนพิเศษ และรายวิชาท่ีเนนการจัดใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาเรียนรูและใชภาษาอังกฤษมากข้ึนอยางเขมขน 

เพ่ือสนองตอบตอความตองการและความสนใจของผูเรียน ชุมชน และสังคม อันจะนําไปสูการสรางประชากร

ใหมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอันนําไปสูการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ัง

การประกอบอาชีพในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ

 แนวปฏิบัติในการดําเนินการประกอบดวย

  4.1 การขยายโครงการพิเศษดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไดแก

   1) International Program (IP) เปนการจัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตรนานาชาติ

สําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการสูง มุงจัดการเรียนการสอนใหไดคุณภาพของโรงเรียนนานาชาติ

ตอยอดจากโปรแกรม EP
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   2) English Program (EP)  เปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เปนภาษาอังกฤษ โดยจัดสอนเปนภาษาอังกฤษในวิชาตาง ๆ สัปดาหละไมนอยกวา 18 ช่ัวโมง โดยครู

ชาวตางชาติเจาของภาษา / หรือผูท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาเปนผูสอน ยกเวนภาษาไทยและรายวิชาท่ีเก่ียวของ

กับความเปนไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย  

   3) Mini English Program (MEP)  เปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง

ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในลักษณะเดียวกันกับ EP แตนักเรียนเรียนวิชาตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ 

ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง โดยครูชาวตางชาติเจาของภาษา / หรือผูท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทาเปนผูสอน ยกเวน

ภาษาไทยและรายวิชาท่ีเก่ียวของกับความเปนไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 

   4) English Bilingual Education (EBE)  เปนการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (ไทย-

อังกฤษ) ในวิชาวิทยาศาสตร สังคมศึกษา (ยกเวนประวัติศาสตรและศาสนา) และศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือเพ่ิมโอกาสและเวลาในการเรียนรูและใชภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนท้ังขนาดเล็กและขนาดกลาง

ท่ีขาดความพรอมในการจัดหาครูตางชาติมาสอน จัดการเรียนการสอนโดยครูไทยท่ีไดรับการพัฒนาและ

เตรียมความพรอมอยางเปนระบบ

   5) English for Integrated Studies (EIS) เปนรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือเพ่ิมทักษะภาษา

อังกฤษของนักเรียน ท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดวยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเปนภาษาอังกฤษโดยครูประจําวิชาท่ีเปนครูไทย  

  4.2 การพัฒนาหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) ไดแก การจัดหองเรียนพิเศษ

ดานภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูเรียนท่ีมีศักยภาพทางภาษาอังกฤษสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารทางสังคม (Social 

Interaction) และดานวิชาการ (Academic Literacy) การจัดหองเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation 

Class) ท่ีเนนทักษะการฟงและการพูด อยางนอยสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ เพ่ือใหผูเรียนมีความพรอมในการใชภาษาอังกฤษสําหรับ

ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะสําหรับผูเรียนท่ีจะจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และในโรงเรียนขยายโอกาส

  4.3 การจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมความสามารถดานภาษาอังกฤษ  ไดแก

   1) การเขาคายภาษาอังกฤษแบบเขม ระยะเวลา 2-4 สัปดาห (84-170 ช่ัวโมง) ในชวง

ปดภาคเรียนสําหรับผูเรียนท่ัวไป และคายนานาชาติสําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถสูง

   2) การเพ่ิมช่ัวโมงเรียน เชน การเรียนอยางตอเน่ืองคร่ึงวัน / ท้ังวัน / หรือมากกวาน้ัน

   3) การจัดสภาพแวดลอม / บรรยากาศท่ีสงเสริม / กระตุนการฝกทักษะการส่ือสาร เชน 

English Literacy Day, English Zone, English Corner, การประกวดแขงขันตาง ๆ ปายสารนิเทศ  และ

การเพ่ิมกิจกรรมการอานท้ังในและนอกหองเรียนดวยเน้ือหาสาระท่ีหลากหลาย เปนตน

  4.4 การจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ไดแก การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน

สนทนาภาษาอังกฤษเปนการท่ัวไป  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเขมขน  รวมถึงการจัด

ใหเปนสาระเพ่ิมเติมในลักษณะวิชาเลือกไดดวย  เพ่ือใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด และ

ตามศักยภาพ
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5. ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู ใหสอดคลอง
กับวิธีการเรียนรูท่ีเนนการส่ือสาร (CLT) และเปนไปตามกรอบความคิด
หลัก CEFR 
 

 ครูเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดปจจัยหน่ึงของความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษของผูเรียน เน่ืองจากภาษาอังกฤษเปนทักษะท่ีตองอาศัยการเรียนรูตามธรรมชาติของภาษา 

การปฏิสัมพันธ การเลียนแบบ และการมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูและฝกฝนทักษะ ครูท่ีมีความสามารถและ

ความคลองแคลวในการใชภาษาอังกฤษ จะเปนตนแบบท่ีดีของผูเรียนในการเรียนรูและฝกฝน  ครูท่ีมีความรู

ความสามารถดานการจัดการเรียนการสอนและการใชส่ือ จะชวยกระตุน สรางแรงจูงใจ และพัฒนา

ความสามารถในการเรียนรูและการใชภาษาของผูเรียน การพัฒนาครูใหมีความสามารถดานภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑท่ีกําหนดตามกรอบอางอิง CEFR และมีความรูความสามารถดานการสอนภาษาอังกฤษแบบส่ือสาร 

(CLT) จึงเปนความสําคัญจําเปนอยางย่ิงท่ีทุกหนวยงานและทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของควรเรงดําเนินการ เพ่ือยก

ระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรูท่ีเนนการส่ือสาร (CLT) 

และเปนไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR

 การดําเนินการตามนโยบายเนนไปท่ีการประเมินความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับครู เพ่ือให

มีการพัฒนาครูอยางเปนระบบและตอเน่ือง และใหมีกลไกการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ีมี

ความหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความแตกตางของระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในการยกระดับ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูไดอยางแทจริง นอกจากน้ี ควรมีระบบการฝกทักษะ และการสอบ

วัดระดับความสามารถทางภาษาออนไลนเพ่ือการพัฒนาตอเน่ืองดวย 

6. สงเสริมใหมีการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเปนเคร่ืองมือ
สําคัญในการชวยพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผูเรียน 
 

 ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology : ICT) เปนเคร่ืองมือ

สําคัญในโลกปจจุบันท่ีเขามามีบทบาทสําคัญย่ิงในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผูเรียน  การนําส่ือ

ICT มาใชในการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูและฝกฝนทักษะทางภาษาจึงเปนแนวทางสําคัญในการ

กระตุนและสรางการเรียนรูผานโลกดิจิทัล ส่ือท่ีดีสามารถนํามาใชทดแทนครูได โดยเฉพาะในสวนของการ

ฝกฝนเก่ียวกับการออกเสียง การฟง และการพูด ซ่ึงครูบางสวนยังขาดความพรอมและขาดความม่ันใจ

อีกท้ังส่ือยังสามารถใชไดในทุกสถานท่ี ทุกเวลา ใชฝกฝนซ้ํา ๆ ไดอยางไมมีขอจํากัด

 กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายสงเสริมใหมีการผลิต การสรรหา e-content, learning applications 

แบบฝกและแบบทดสอบท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพสําหรับการเรียนรู รวมท้ังสงเสริมใหมีการใชชองทาง

การเรียนรูผานโลกดิจิทัล เชน การเรียนรูการฟง การออกเสียงท่ีถูกตองตาม Phonics จากส่ือดิจิทัล  รวมไปถึง

การจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศท่ีสงเสริมและกระตุนการฝกภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ท้ังในและนอก

หองเรียนดวย      
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CEFR

CEFRCEFR
ใชกรอบ CEFR เปนกรอบคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

สงเสริมใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีมาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐานหลัก ตามประเภทความพรอมของโรงเรียน

ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลอง

กับวิธีการเรียนรูท่ีเปนการส่ือสาร (CLT) และเปนไปตามกรอบ CEFR

สงเสริมใหมีการใชส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เปนเคร่ืองมือ

สําคัญในการชวยพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผูเรียน

ปรับจุดเนนการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสาร

นโยบายปฏิรูปการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ

1

4

2

3

5

6

กําหนดเปาหมาย
การจัดการเรียนการสอน 

/ การพัฒนา

ขยายโครงการพิเศษ
ดานการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ

จัดกิจกรรมและสภาพแวดลอม
ท่ีสงเสริมความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษ

พัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน

พัฒนาหองเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

จัดการเรียนการสอนวิชา
สนทนาภาษาอังกฤษ

ทดสอบ / วัดผล พัฒนาครู

CEFR



คุณภาพผูเร�ยนตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษา
ของสหภาพยุโรป 
The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR)

บทที่ 2
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 ศตวรรษท่ี 21 เปนยุคสังคมแหงการเรียนรู มีการใชเคร่ืองมืออยางหลากหลายในการแสวงหาความรู 

ภาษาอังกฤษถือวาเปนทักษะท่ีสําคัญแหงศตวรรษท่ี 21 และเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในยุคสังคมแหงการเรียนรู

ในปจจุบัน ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ีมีการใชอยางแพรหลายมากท่ีสุดภาษาหน่ึง โดยท่ีองคความรูท่ีสําคัญ

ของโลกสวนใหญถูกบันทึกและเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดใหมีการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือเขาถึงองคความรูและ

กาวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพ่ือนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย และเพ่ือ

ใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใชกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) เทียบเคียง

กับคุณภาพผูเรียนท่ีไดกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
 

 กรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา

ท่ีสหภาพยุโรปจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน

ภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ ในป ค.ศ. 2002 สภาแหงสหภาพยุโรปไดกําหนดใหใชกรอบอางอิง

ทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา  ปจจุบันกรอบอางอิงน้ี (CEFR) 

ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนมาตรฐานในการจัดลําดับความสามารถทางภาษาของแตละบุคคล

CEFR ไดจําแนกผูเรียนออกเปน 3 กลุมหลัก และแบงเปน 6 ระดับความสามารถ ดังน้ี 

level group A B C

level group 
name

Basic User
ผูใชภาษาข้ันพ้ืนฐาน

Independent User
ผูใชภาษาข้ันอิสระ

Profi cient User
ผูใชภาษาข้ันคลองแคลว

level A1 A2 B1 B2 C1 C2

level name

Breakthrough
or

Beginner

Waystage
or 

Elementary

Threshold
or 

Intermediate

Vantage
or Upper 

Intermediate

Effective 
Operational 
Profi ciency

or
Advanced

Mastery
or

Profi ciency

บทที่ 2
คุณภาพผูเร�ยนตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
The Common European Framework of Reference for Languages 

(CEFR)
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ท้ังน้ีในแตละระดับไดกําหนดความสามารถในการใชภาษาไวดังน้ี

ระดับ คําอธิบาย

A1 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคงาย ๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถแนะนําตัวเองและผูอ่ืน  
สามารถต้ังคําถามเก่ียวกับบุคคลอ่ืน เชน เขาอยูท่ีไหน รูจักใครบาง มีอะไรบาง และตอบคําถาม
เหลาน้ีได  ท้ังยังสามารถเขาใจบทสนทนาเม่ือคูสนทนาพูดชาและชัดเจน

A2 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคในชีวิตประจําวัน (ในระดับกลาง) เชน ขอมูลเก่ียวกับครอบครัว  
การจับจายใชสอย สถานท่ี ภูมิศาสตร การทํางาน และสามารถส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลท่ัวไป
ในการใชชีวิตประจําวัน สามารถบรรยายความคิดฝน ความคาดหวัง ประวัติ ส่ิงแวดลอม และส่ิงอ่ืน ๆ

B1 ผูเรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสําคัญของขอความท่ัว ๆ ไปถาเปนหัวขอท่ีคุนเคยหรือ
สนใจ เชน การทํางาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ  สามารถจัดการกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ระหวางการเดินทางในประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษได  สามารถบรรยายประสบการณ เหตุการณ 
ความคิดฝน ความหวัง  พรอมใหเหตุผลส้ัน ๆ ได

B2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในระดับดี สามารถใชภาษาพูดและเขียนไดแทบทุกเร่ือง 
อยางถูกตองและคลองแคลว รวมท้ังสามารถอานและทําความเขาใจบทความท่ีมีเน้ือหายากข้ึนได

C1 ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาว ๆ  ท่ีซับซอนในหัวขอหลากหลาย และเขาใจความหมายแฝงได
สามารถแสดงความคิด ความรูสึกของตนไดอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตองหยุดคิดหาคําศัพท  
สามารถใชภาษาท้ังในดานสังคม การทํางาน หรือดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

C2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีเย่ียมใกลเคียงเจาของภาษา สามารถใชภาษา
มาตรฐานไดอยางสละสลวย ถูกตองตามจุดประสงคท่ีจะส่ือสารไดดี สามารถอานบทความ
ท่ีเปนภาษาตนฉบับ (โดยเฉพาะวรรณกรรม) ไดเขาใจ สามารถ และเลือกใชภาษาสําหรับ
พูดและเขียนไดอยางเหมาะสม  ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาว ๆ ท่ีซับซอนในหัวขอ
หลากหลาย และเขาใจความหมายแฝงได

 
 การใช CEFR เปนกรอบความคิดหลักในการเปาหมายการจัดการเรียนรู / การพัฒนา โดยใช
ระดับความสามารถ 6 ระดับของ CEFR เปนเปาหมายการพัฒนาผูเรียนในแตละระดับ ท้ังน้ี ในเบ้ืองตน
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียนในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ไวดังน้ี  

ระดับนักเร�ยน ระดับความสามารถ
ทางภาษา

ระดับความสามารถทาง
ภาษาตามกรอบ CEFR

ผูสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) ผูใชภาษาข้ันพ้ืนฐาน A1

ผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ผูใชภาษาข้ันพ้ืนฐาน A2

ผูสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ม.6 / ปวช.) ผูใชภาษาข้ันอิสระ B1
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 ดังน้ัน ในการประเมินหรือตรวจสอบผลการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนาผูเรียนในแตละระดับ

ขางตน หนวยงานท่ีรับผิดชอบไมเพียงแตประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เทาน้ัน แตควรไดมีการทดสอบหรือวัดผล โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน

ท่ีเทียบเคียงผลคะแนนกับระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบอางอิง CEFR ควบคูกันไปดวย

 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตองมีความรู

ความสามารถดานภาษาอังกฤษ เม่ือเทียบกับกรอบ CEFR อยูในระดับ A1 โดยแบงเปนทักษะตาง ๆ ดังน้ี 

Listening, Reading, Spoken Interaction, Spoken Production, Written Interaction, Strategies และ 

Language Quality รายละเอียดคําอธิบายในตารางขางลางน้ี
 

คําอธิบายกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)

(EAQUALS BANK OF DESCRIPTORS - AS LEVELS)

การฟงโดยรวม
(OVERALL 
LISTENING)

การฟงคูสนทนา
(LISTEN TO 

INTERLOCUTOR)

การฟงการ
อภิปราย

(LISTEN IN 
DISCUSSION)

การฟงในฐานะ       
ผูฟง / ผูชม
(LISTEN IN 
AUDIENCE

การฟงจาก
โทรทัศน

หรือภาพยนตร
(LISTEN TO 
TV, FILM)

การฟงประกาศ
(LISTEN TO

ANNOUNCEMENTS)

A1
- สามารถเขาใจ
คําและวลีงาย ๆ
ที่ไดฟง เชน
Excuse me,
Sorry, 
Thank you
เปนตน
- สามารถ เขาใจ 
คําศัพท วันใน
สปัดาหและเดือน
ในรอบป
- สามารถเขาใจ
เวลาและวันที่
- สามารถเขาใจ
จํานวนนับและ
ราคาสินคา

- สามารถเขาใจ 
สํานวน
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

สามารถเขาใจ
คําและประโยค
สั้น ๆ ที่กลาว
อยางชา ๆ 
และชัดเจน 
เมื่อฟงบท
สนทนา

- - สามารถจับใจ
ความประกาศ
หรือขอความ
งาย ๆ สั้น ๆ 
และชัดเจน
เชนที่สนามบิน
นานาชาติได

ระดับ A1 Listening
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ระดับ A1

ระดับ A1

Reading

Spoken 
Interaction

การอานโดยรวม
(OVERALL 
READING)

การอานเพื่อหา     
ขอมูลเบื้องตน
(READ FOR 

ORIENTATION)

การอานขอมูล
และขอโตแยง
(READ INFO &
ARGUMENT)

การอานคําส่ัง 
คําช้ีแจงข้ันตอน

(READ
INSTRUCTIONS)

การอาน
วรรณกรรม
(READ  

LITERATURE)

การอาน
เอกสารโตตอบ

(READ 

CORRESPONDENCE)

A1
สามารถจําชื่อ 
คําและวลีที่ได
เรียนมาแลว 
และสามารถนํา
ไปใชในประโยค
งาย ๆ ที่มี
รูปภาพประกอบ

สามารถเขาใจคํา
และวลีที่ปรากฏ
บนปาย
สัญญาณตาง ๆ 
ในชีวิตประจําวัน 
เชน “station, 
car park, 
no parking, 
no smoking, 
keep left”

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

สามารถเขาใจ
คําแนะนํางาย ๆ 
ที่คุนเคย ที่มี
หรือไมมีภาพ
ประกอบได

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

การสนทนา
(CONVERSATION)

การอภิปราย
(DISCUSSION)

การแลกเปล่ียนขอมูล
(INFORMATION        
EXCHANGE)

การติดตอกิจธุระ
(TRANSACTIONS)

การสนทนาทาง
โทรศัพท

(TELEPHONING)

A1
- สามารถทักทาย
และกลาวลางาย ๆ  ได
- สามารถถาม
ทุกข-สุขได
- สามารถโตตอบ
เพื่อถามและตอบ
คําถามงาย ๆ และ
สามารถขอพูดซํ้า  
แกไขคําพูด และขอ
ความชวยเหลือได
- สามารถถามและ
ตอบคําถามสวนตัว
งาย ๆ เชน
What’s your name?
How old are you?
ถาคูสนทนาพดูชา ๆ  
และเอ้ือตอการเขาใจ

- สามารถถาม - ตอบ
เกี่ยวกับที่อยูบุคคล
ที่รูจัก สิ่งของที่มี
ของตนเองและ
คูสนทนา ถาคู
สนทนาพูดชา ๆ 
และชัดเจน

- สามารถซื้อของ
ในรานโดยการพูด
และใชทาทางประกอบ
- สามารถสนทนา
เรื่องในชีวิตประจํา
วันเกี่ยวกับตัวเลข
งาย ๆ เชน ราคา
สินคา หรือ
หมายเลขโทรศัพท

สามารถรับโทรศัพท 
บอกชื่อตัวเองและ
ตอบคําถามงาย ๆ
เชน “When is 
Mrs. Jones back?”
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ระดับ A1

ระดับ A1

ระดับ A1

Spoken
Production

Strategies

Written 
Interaction

การบรรยาย
(DESCRIPTION)

การโตแยง
(ARGUING A CASE)

การนําเสนอ
(PRESENTATIONS)

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

- -

การปฏิสัมพันธ
(INTERACTION)

การเทียบเคียง
(COMPENSATION)

การแกไขขอบกพรอง
(REPAIR)

A1
- สามารถพูดติดตอกับผูอื่นดวย
คํา วลี หรือภาษาทาทางงาย ๆ 
- สามารถบอกไดวาไมเขาใจ
- สามารถขอใหคูสนทนาพูดซํ้า

- -

การเขียนโดยรวม
(OVERALL WRITING)

การเขียนเชิงสรางสรรค
(CREATIVE)

การเขียนรายงานขอมูล
และขอโตแยง (REPORTS: 
INFO & ARGUMENT)

การเขียนเอกสารโตตอบ
(CORRESPONDENCE)

A1
สามารถเขียนขอความ
เกี่ยวกับตัวเอง ที่อยูอาศัย 
ดวยวลสีัน้ ๆ  และงาย ๆ  ได

- สามารถกรอกขอมูล
ของตนเองในแบบฟอรม
ของโรงแรม เชน ชื่อ
นามสกุล วัน เดือน ป เกิด 
และสัญชาติ

สามารถเขียนการด เชน 
การดอวยพรวันเกิด



คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

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

14

ระดับ A1

ระดับ A1+

Language 
Quality

Listening

ขอบขายของ
คําศัพท

(RANGE)

ความแมนยํา
(PRECISION)

การเช่ือมโยงเร่ือง
และความคิด

(LINKING TEXT 
AND IDEAS)

ความถูกตอง
(ACCURACY)

ความ
คลองแคลว
(FLUENCY)

ภาษาศาสตร
สังคม

(SOCIO-
LINGUISTIC)

A1
สามารถใชคํา วลี
พื้นฐานงาย ๆ 
เกีย่วกับครอบครวั 
และรายละเอียด
สวนบุคคล 
และสถานการณ
ประจาํวนังาย ๆ  ได

สามารถสื่อสาร
ขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว
และงานที่ทํา 
อยางงาย ๆ ได

สามารถเชื่อม
วลีดวยคํา เชน 
and หรือ then 
ได

สามารถใชวลสีัน้ ๆ
ที่จําไดแลว
เพื่อจุดประสงค
บางอยางได
อยางถูกตอง
และสมเหตสุมผล

สามารถพูดดวย
ถอยคําเดี่ยว ๆ 
หรือวลีท่ีส้ันได

สามารถใชคํา
สุภาพในการ
แนะนําตนเอง 
คําทักทาย 
คําอําลา เชน 
please, 
thank you, 
sorry ได

การฟงโดยรวม
(OVERALL 
LISTENING)

การฟงคูสนทนา
(LISTEN TO 

INTERLOCUTOR

การฟงการ
อภิปราย

(LISTEN IN 
DISCUSSION)

การฟงในฐานะ       
ผูฟง / ผูชม
(LISTEN IN 
AUDIENCE

การฟงจาก
โทรทัศน

หรือภาพยนตร
(LISTEN TO 
TV, FILM)

การฟงประกาศ
(LISTEN TO

ANNOUNCEMENTS)

A1+
- สามารถเขาใจ
เรือ่งทีฟ่ง เกีย่วกบั
ชีวิตประจําวัน
ที่ผูพูดพูดชา ๆ 
และชัดเจน
- สามารถเขาใจ
การบรรยาย
บุคคล สิ่งของ
และคุณสมบัติ 
เชน สี ขนาด

- สามารถเขาใจ
เร่ืองทีฟ่ง เกีย่วกบั
คําถาม คําสั่ง 
คําแนะนํางาย ๆ 
เมื่อผูพูด 
พูดอยางชา ๆ 
- สามารถเขาใจ
เรื่องที่ฟงเกี่ยวกับ 
ราคาสินคา

สามารถเขาใจ
เรื่องที่ฟง เมื่อ
ผูพูด พูดชา ๆ
และชัดเจน 
เกี่ยวกับตนเอง
และครอบครัว 
โดยใชคํางาย ๆ

- - - สามารถเขาใจ
สิง่ทีฟ่ง เกีย่วกบั
ตัวเลขและเวลา
จากประกาศ
ที่ชัดเจน เชน 
ในสถานีรถไฟ
- สามารถเขาใจ
สิง่ทีฟ่ง เกีย่วกบั
การบอกเสนทาง
จากทีห่นึง่ไปอกี
ที่หนึ่ง โดยรถ
สาธารณะ หรือ
การเดินเทา 
เมื่อผูบอกทาง
พูดชา ๆ และ
ชัดเจน
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ระดับ A1+ Reading

การอานโดยรวม
(OVERALL 
READING)

การอานเพื่อหา     
ขอมูลเบื้องตน
(READ FOR 

ORIENTATION)

การอานขอมูล
และขอโตแยง
(READ INFO 

& ARGUMENT)

การอานคําส่ัง 
คําช้ีแจงข้ันตอน

(READ
INSTRUCTIONS)

การอาน
วรรณกรรม
(READ  

LITERATURE)

การอาน
เอกสารโตตอบ

(READ 

CORRESPONDENCE)

A1+
สามารถอาน
และเขาใจบท
อานสั้น ๆ และ
งาย ๆ โดย
จับใจความหลัก 
จากคํา วลี
ที่คุนเคย

สามารถจับ
ประเด็นหลัก
ของเรื่องที่อาน 
เชน แผนปาย 
ปายโฆษณา 
หรือแคตตาล็อก

สามารถเขาใจ
ขอมลูสวนบคุคล 
เชน ที่อยู อายุ 
จากบทอานที่มี
ภาพ แผนภูมิ 
หรือตาราง
ประกอบ 

สามารถอาน
และปฏิบัติ
ตามปายบอก
เสนทางได เชน 
การเดินทางจาก
ที่หนึ่งไปยังอีก
ที่หนึ่ง

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

ระดับ A1+
Spoken 

Interaction

การสนทนา
(CONVERSATION)

การอภิปราย
(DISCUSSION)

การแลกเปล่ียนขอมูล
(INFORMATION        
EXCHANGE)

การติดตอกิจธุระ
(TRANSACTIONS)

การสนทนาทาง
โทรศัพท

(TELEPHONING)

A1+
- สามารถสอบถาม
ทกุขสขุของบคุคลและ
มีปฏิสัมพันธ
ตอขาวสารนั้น ๆ 
- สามารถ ถาม ตอบ
คําถามงาย ๆ และ
โตตอบในเรื่องที่
คุนเคย เชน ครอบครวั  
ความเปนอยู 
ในชีวิตประจําวัน

- - สามารถบรรยาย
และถามเก่ียวกับ
เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย
หรือส่ิงของอ่ืน ๆ 
ท่ีคุนเคย 
- สามารถระบุเวลา 
โดยใชวลี บงช้ีเวลา 
เชน “next week, 
last Friday, 
in November, 
three o’clock” 

- สามารถถามและ
ตอบคําถามเกี่ยวกับ
สถานที่ เชน แหลง
ที่เก็บหนังสือ หรือ
สิง่ของทีคุ่นเคยอืน่ ๆ   
- สามารถถามเสนทาง
โดยใชประโยคงาย ๆ  
เชน “Where is the 
bank?”  
- สามารถพดูขอและ
ใหสิ่งของได

- สามารถเขาใจ
ขอความงาย ๆ ที่สง
ทางโทรศัพท เชน 
“We’re arriving 
tomorrow at half 
past four.” 
- สามารถใหขอมูล
พื้นฐานที่มีอยูในการ
โตตอบทางโทรศัพท 
เชน ชื่อ ที่อยู
หมายเลขโทรศัพท 
จุดประสงคของ
การโทร
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ระดับ A1+
Written 

Interaction

การเขียนโดยรวม
(OVERALL WRITING)

การเขียนเชิงสรางสรรค
(CREATIVE)

การเขียนรายงานขอมูล
และขอโตแยง (REPORTS: 
INFO & ARGUMENT)

การเขียนเอกสารโตตอบ
(CORRESPONDENCE)

A1+
สามารถเขยีนประโยคงาย ๆ
เกี่ยวกับตนเอง เชน  
อยูที่ไหน ทําอะไร

- สามารถตอบแบบสอบถาม
ดวยขอมูลสวนตัว

สามารถเขียนโปสการด 
(postcard) งาย ๆ 
ดวยขอมูล เชน สถานท่ีอยู 
อากาศ และความรูสกึเกีย่ว
กับวันหยุด

ระดับ A1+
Spoken

Production

การบรรยาย
(DESCRIPTION)

การโตแยง
(ARGUING A CASE)

การนําเสนอ
(PRESENTATIONS)

A1+
- สามารถแนะนําตนเอง เชน บอกชือ่ 
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 

- -
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ระดับ A1+ Strategies

การปฏิสัมพันธ
(INTERACTION)

การเทียบเคียง
(COMPENSATION)

การแกไขขอบกพรอง
(REPAIR)

A1+
- สามารถขอรองใหคูสนทนาพดูชาลง  
- สามารถขอรองใหคูสนทนาพูดซํ้า
ในสิ่งที่พูด

สามารถแสดงทาทางสื่อ
ความหมาย แทนคําที่ไมรู

-

ระดับ A1+
Language 

Quality

ขอบขายของ
คําศัพท

(RANGE)

ความแมนยํา
(PRECISION)

การเช่ือมโยงเร่ือง
และความคิด

(LINKING TEXT 
AND IDEAS)

ความถูกตอง
(ACCURACY)

ความ
คลองแคลว
(FLUENCY)

ภาษาศาสตร
สังคม

(SOCIO-
LINGUISTIC)

A1+
รูจักวลีพื้นฐาน
ที่ใชพูดเกี่ยวกับ
ตนเอง และสือ่สาร
ในชีวิตประจําวัน
ได

สามารถสื่อสาร 
แลกเปลีย่นขอมลู
เฉพาะเกี่ยวกับ
ตัวเอง ครอบครัว
และอาชีพ

สามารถเชือ่มวล ี
ดวย “and” 
และ “but“
หรอื “because” 
และ “then”

สามารถใช
โครงสราง
ประโยคงาย ๆ 

สามารถพูดชา ๆ
ดวยวลีสั้น ๆ 
หยุดพูดชั่วขณะ 
และสามารถพูด
ตอดวยวลีสั้น ๆ 
ที่แตกตางกัน

สามารถกลาว
คําทักทาย 
ขอสิ่งของ และ
กลาวลา
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 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3) ตองมีความรู

ความสามารถดานภาษาอังกฤษ เม่ือเทียบกับกรอบ CEFR อยูในระดับ A2 โดยแบงเปนทักษะตาง ๆ ดังน้ี 

Listening, Reading, Spoken Interaction, Spoken Production, Written Interaction, Strategies และ 

Language Quality  รายละเอียดคําอธิบายในตารางขางลางน้ี
 

คําอธิบายกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)

(EAQUALS BANK OF DESCRIPTORS - AS LEVELS)

การฟงโดยรวม
(OVERALL 
LISTENING)

การฟงคูสนทนา
(LISTEN TO 

INTERLOCUTOR

การฟงการ
อภิปราย

(LISTEN IN 
DISCUSSION)

การฟงในฐานะ       
ผูฟง / ผูชม
(LISTEN IN 
AUDIENCE

การฟงจาก
โทรทัศน

หรือภาพยนตร
(LISTEN TO 
TV, FILM)

การฟงประกาศ
(LISTEN TO

ANNOUNCEMENTS)

A2
สามารถเขาใจ
ขอมูล และ
คําถามงาย ๆ 
เกีย่วกับครอบครวั 
ผูคน บาน งาน 
และงานอดิเรก

- สามารถเขาใจ
บทสนทนาที่ใช
ในชีวิตประจําวัน
อยางงาย ๆ 
ที่คูสนทนา
พูดชา ๆ 
และชัดเจน
- สามารถเขาใจ
บทสนทนา
การใหความ
ชวยเหลือ

สามารถเขาใจ
บทสน ทนา
สั้น ๆ ที่ผูพูด
พูดอยางชา ๆ 
และชัดเจน
เกี่ยวกับ
ครอบครัว 
งานอดิเรก และ
ชีวิตประจําวัน
ได 

- สามารถบอก
หัวเรื่อง และ
ใจความสาํคญัของ
การรายงานขาว
ในประเดน็ตาง ๆ  
ทางโทรทัศนได

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

ระดับ A2 Listening
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ระดับ A2

ระดับ A2

Reading

Spoken 
Interaction

การอานโดยรวม
(OVERALL 
READING)

การอานเพื่อหา     
ขอมูลเบื้องตน
(READ FOR 

ORIENTATION)

การอานขอมูล
และขอโตแยง
(READ INFO &
ARGUMENT)

การอานคําส่ัง 
คําช้ีแจงข้ันตอน

(READ
INSTRUCTIONS)

การอาน
วรรณกรรม
(READ  

LITERATURE)

การอาน
เอกสารโตตอบ

(READ 

CORRESPONDENCE)

A2
สามารถเขาใจ
บทอานสั้น ๆ 
และงาย ๆ 
ที่ประกอบดวย
คําศัพทที่คุนเคย 

สามารถหาขอมูล
ที่สําคัญใน
โฆษณา แผนพับ 
ใบปลิว หนาเว็บ 
(web page) 
แคตตาล็อก 
ตารางเวลา ฯลฯ 

สามารถเขาใจ
ประเด็นหลัก 
และรายงานส้ัน ๆ  
ขาวส้ัน ๆ งาย ๆ
ถาผูอานมี
ความรูเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ 
อยูบาง เชน 
ขาวเกี่ยวกับ
กีฬา และบุคคล
ท่ีมีช่ือเสียง

สามารถเขาใจ
คําแนะนํา 
และขั้นตอน
การใช เชน 
วิธีใชโทรศัพท  
วิธีกดเงินจากตู 
ATM หรือวิธีซื้อ
เครื่องดื่มจากตู
อัตโนมัติ

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

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

การสนทนา
(CONVERSATION)

การอภิปราย
(DISCUSSION)

การแลกเปล่ียนขอมูล
(INFORMATION        
EXCHANGE)

การติดตอกิจธุระ
(TRANSACTIONS)

การสนทนาทาง
โทรศัพท

(TELEPHONING)

A2
- สามารถสอบถาม
ความรูสึกของผูอื่น
ในสถานการณตาง ๆ
เชน “Are you 
hungry?” or 
“Are you ok ?” 
และบอกความรูสึก
ของตนเอง
- สามารถถามและ
ตอบคําถามงาย ๆ
เกีย่วกบับาน ประเทศ 
การทํางาน และ
เวลาวาง ความชอบ
และไมชอบ

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

- สามารถถามและ
บอกทิศทางโดยใช
แผนท่ี หรือแผนผัง

- สามารถสื่อสาร
ในสถานการณตาง ๆ 
ในชีวิตประจําวัน
เชน Ordering 
food and drink, 
shopping or using 
post offi ces and 
banks. 
- สามารถใชภาษา
ในการสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูล
พ้ืนฐานในการเดิน
ทาง รถประจําทาง 
รถไฟแท็กซี่ 
และการซื้อตั๋ว 

สามารถใชวลี 
สํานวนตาง ๆ 
ในการรับโทรศัพท 
แลกเปลี่ยนขอมูล
งาย ๆ และสนทนา
ทางโทรศัพทสั้น ๆ 
กับบุคคลที่ตนรูจัก 
เชน การนัดหมาย
พบกับบุคคล
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การสนทนา
(CONVERSATION)

การอภิปราย
(DISCUSSION)

การแลกเปล่ียนขอมูล
(INFORMATION        
EXCHANGE)

การติดตอกิจธุระ
(TRANSACTIONS)

การสนทนาทาง
โทรศัพท

(TELEPHONING)

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

ระดับ A2
Spoken 

Production

การบรรยาย
(DESCRIPTION)

การโตแยง
(ARGUING A CASE)

การนําเสนอ
(PRESENTATIONS)

A2
- สามารถบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  
ครอบครัว และบุคคลอื่น
- สามารถบรรยายเกีย่วกบัการศกึษา
ของตน งานทีท่าํในปจจบุนัหรอืในอดตี
- สามารถบรรยายงานอดิเรก
และความสนใจของตนเอง
- สามารถบรรยายเกี่ยวกับบาน 
และสถานที่อยูของตนเอง
- สามารถบรรยายสิง่ทีท่าํในวนัหยดุ
สุดสัปดาหหรือในวันหยุดที่ผานมา
ของตนเอง
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับแผนการ
ในวันหยุดสุดสัปดาห หรือวันหยุด
ครั้งตอไปของตนเอง

สามารถอธิบายเหตุผลวาชอบหรือ
ไมชอบสิ่งใด

ถามีเวลาเตรียมตัว สามารถให
ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับส่ิงท่ีตนเองรูดี
เชน ประเทศ ทีมกีฬา วงดนตรี 
ฯลฯ
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ระดับ A2

ระดับ A2

Strategies

Written 
Interaction

การปฏิสัมพันธ
(INTERACTION)

การเทียบเคียง
(COMPENSATION)

การแกไขขอบกพรอง
(REPAIR)

A2
- สามารถเริ่มตนการสนทนาได                                 
- สามารถพูดไดวาตนเองไมเขาใจ
อะไร และสามารถถามคําถาม
งาย ๆ เพื่อขอความชัดเจนได 

เมื่อไมสามารถนึกคําศัพทออก
ในขณะที่ซื้อของในรานคา 
สามารถชี้ไปที่สินคาและ
ขอความชวยเหลือได

- สามารถตรวจสอบงานเขียน 
เพ่ือหาขอผดิพลาด เชน ความสอดคลอง
ระหวางประธานและคํากริยา
ความสอดคลองของคาํสรรพนาม และ
การใชคํานําหนานาม

การเขียนโดยรวม
(OVERALL WRITING)

การเขียนเชิงสรางสรรค
(CREATIVE)

การเขียนรายงานขอมูล
และขอโตแยง (REPORTS: 
INFO & ARGUMENT)

การเขียนเอกสารโตตอบ
(CORRESPONDENCE)

A2
สามารถเขียนเกี่ยวกับ
ตวัเองโดยใชภาษางาย ๆ  เชน  
ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว
ของตนเอง โรงเรียน 
งานที่ทํา งานอดิเรก ฯลฯ

สามารถเขยีนเกีย่วกบัส่ิงของ
และบุคคลที่ตนเองรูจัก
เปนอยางดีดวยการใช
ภาษางาย ๆ  เชน รายละเอยีด
ของเพื่อน สิ่งที่เกิดขึ้น
ในแตละวัน

สามารถกรอก
แบบสอบถาม ใหขอมูล
เก่ียวกับวุฒิการศึกษา 
งาน ความสนใจ และ
ทักษะตาง ๆ ของตนเอง

- สามารถเขียนขอความ
งาย ๆ เชน การเชิญหรือ
เปลี่ยนแปลงการเชิญ 
หรือการนัดหมาย
- สามารถเขียนขอความส้ัน ๆ
ถึงเพื่อน เพื่อขอหรือให
ขาวสาร ขอมลูสวนตวั เชน 
ขอความ หรือโปสการด
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ระดับ A2
Language 

Quality

ขอบขายของ
คําศัพท

(RANGE)

ความแมนยํา
(PRECISION)

การเช่ือมโยงเร่ือง
และความคิด

(LINKING TEXT 
AND IDEAS)

ความถูกตอง
(ACCURACY)

ความ
คลองแคลว
(FLUENCY)

ภาษาศาสตร
สังคม

(SOCIO-
LINGUISTIC)

A2
มีคําศัพทมาก
เพียงพอที่จะ
สื่อสาร
ในสถานการณ
ประจําวัน
อยางงาย ๆ ได

สามารถสื่อสาร
สิ่งที่ตองการ
จะบอก ดวย
การแลกเปลี่ยน
ขอมูลที่งาย และ
ตรงประเด็น 
บางครั้งตองมี
การปรับเปลี่ยน
ขอความ
ใหเหมาะสม

สามารถ
เชื่อมโยง
ความคิดโดย
ใชคําเชื่อม
งาย ๆ เชน 
“and”, “but”, 
“because”

สามารถใชวลี
งาย ๆ ที่ได
เรียนรูสําหรับ
สถานการณ
เฉพาะ ไดอยาง
ถูกตอง 
มีขอผิดพลาด
บอยครั้งเล็ก ๆ 
นอย ๆ เชน 
การใช tense ผิด 
และการใช
คําลงทายผิด

สามารถทําให
ผูอื่นเขาใจ 
โดยใชวลี
สั้น ๆ งาย ๆ 
แตบอยครั้ง
ที่ตองหยุด และ
พยายามใชคําอ่ืน 
หรือตองพูดซํ้า
ใหเขาใจมากขึ้น

สามารถพูด
กับผูอื่นอยาง
สุภาพในการ
สนทนาสั้น ๆ 
โดยใชคําทักทาย 
การกลาวลา 
ในชวีติประจาํวนั

ระดับ A2+ Listening

การฟงโดยรวม
(OVERALL 
LISTENING)

การฟงคูสนทนา
(LISTEN TO 

INTERLOCUTOR

การฟงการ
อภิปราย

(LISTEN IN 
DISCUSSION)

การฟงในฐานะ       
ผูฟง / ผูชม
(LISTEN IN 
AUDIENCE

การฟงจาก
โทรทัศน

หรือภาพยนตร
(LISTEN TO 
TV, FILM)

การฟงประกาศ
(LISTEN TO
ANNOUNCEMENTS)

A2+
สามารถเขาใจ
สิ่งที่ผูพูด
พดูเพือ่ตอบสนอง
ความตองการทนัท ี
ในกรณีที่ผูพูด
พูดอยางชา ๆ 
และชัดเจน

สามารถเขาใจ
ในสิ่งที่ผูอื่น
สนทนากับตนเอง
เกี่ยวกับ
เรื่องตาง ๆ 
ในชีวิตประจําวัน 
ตราบเทาทีส่ามารถ
ขอความชวยเหลอื
ได

สามารถ
แยกประเด็น
การอภิปราย
ตาง ๆ 
ที่พูดอยางชา ๆ 
และชัดเจน

สามารถเขาใจ
เนื้อเรื่องสั้น ๆ 
งาย ๆ เมื่อผูพูด
พูดอยางชา ๆ 
และชัดเจน

สามารถเขาใจ
ใจความสําคัญ
ของขาวทาง
โทรทัศนไดทัน 
ในกรณีที่
ผูประกาศพูด
อยางชา และ
ชัดเจน เปนขาว
ที่คุนเคยและมี
ภาพประกอบ
ขาวเพื่อชวยใน
การเขาใจ

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

การอานโดยรวม
(OVERALL 
READING)

การอานเพื่อหา     
ขอมูลเบื้องตน
(READ FOR 

ORIENTATION)

การอานขอมูล
และขอโตแยง

(READ INFO &
ARGUMENT)

การอานคําส่ัง 
คําช้ีแจงข้ันตอน
(READINSTRUCTIONS)

การอาน
วรรณกรรม
(READ  

LITERATURE)

การอาน
เอกสารโตตอบ

(READ 

CORRESPONDENCE)

A2+
สามารถเขาใจ
บทอานที่สั้น ๆ 
งาย ๆ เปนเรื่อง
ใกลตัวใชภาษา
ที่พบบอย ๆ 
ในชีวิตประจําวัน 

สามารถใช
สมดุโทรศพัท และ
หนังสืออางอิง
อื่น ๆ เพื่อคนหา
สิ่งที่ตองการ 
และเขาใจ
ใจความสําคัญ
ของขอมูลนั้น ๆ 
เชน ราคา ขนาด 

สามารถเขาใจ
ประเด็นสําคัญ
จากเรื่องสั้นใน
หนังสือพิมพ 
/ นิตยสาร
โดยเฉพาะ
เมื่อมีรูปภาพ
ประกอบ

สามารถเขาใจ
คําแนะนําที่
ใชภาษางาย ๆ 
เชนการใชโทรศัพท
สาธารณะ การใช
เครือ่งจาํหนายตัว๋
สาธารณะ ขอมลู
เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย และ
การบอกทิศทาง

สามารถเขาใจ
เรื่องราวสั้น ๆ 
ในชีวิตประจําวัน
ในประเด็นใกลตัว
ที่เขียนดวย
ภาษางาย ๆ

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

ระดับ A2+
Spoken 

Interaction

การสนทนา
(CONVERSATION)

การอภิปราย
(DISCUSSION)

การแลกเปล่ียนขอมูล
(INFORMATION        
EXCHANGE)

การติดตอกิจธุระ
(TRANSACTIONS)

การสนทนาทาง
โทรศัพท

(TELEPHONING)

A2+
- สามารถสนทนา
กับเพื่อน ถาม-ตอบ
คาํถามงาย ๆ  เกีย่วกบั
หวัขอทีคุ่นเคย (เชน 
อากาศ งานอดิเรก 
สตัวเลีย้ง ดนตร ีกีฬา)
- สามารถถามและ
ตอบคําถามงาย ๆ 
เกี่ยวกับเหตุการณ
ในอดีต (เชน 
เมื่อวานนี้ 
สัปดาหกอน 
ปกอน)

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

- สามารถบอก
และปฏิบัติตาม
ทิศทาง และ
คําแนะนําท่ีงาย ๆ 
เชน อธิบายวิธีการ
ไปยังสถานท่ีใด
สถานท่ีหน่ึง

- สามารถใชภาษา
ในชีวิตประจําวัน
ในสถานการณตาง ๆ 
เชน การจับจาย
ซ้ือของ การรับประทาน
อาหารนอกบาน และ
การตรวจสอบเวลา
ในการเดินทาง
- สามารถพูดขอ
ขอมูลท่ัว ๆ  ไปเก่ียวกับ
การเดนิทาง การซือ้ตัว๋ 
และสามารถถายโอน
ขอมูลท่ีทราบเก่ียวกับ
สถานที่ เวลา ราคา 
ฯลฯ

สามารถโทรศัพท
หาเพื่อน 
เพื่อแลกเปลี่ยน
ขาวสาร พูดคุย
วางแผน และนัด
หมายพบปะกัน
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ระดับ A2+
Spoken

Production

การบรรยาย
(DESCRIPTION)

การโตแยง
(ARGUING A CASE)

การนําเสนอ
(PRESENTATIONS)

การสรุปความ
(SUMMARISING)

A2+
- สามารถบรรยายถึงสถานที่
ที่ชอบ เชน เมือง ที่พัก
ในชวงวันหยุด
- สามารถบอกสิ่งที่ทํา
เปนประจาํ ท่ีบาน ท่ีทาํงาน 
และในเวลาวาง
- สามารถบรรยายแผนการ 
การจัดการ และทางเลือก
- สามารถบรรยายกจิกรรม 
เหตกุารณ หรอืประสบการณ
ของตนเองในอดีต 
(เชน กิจกรรม
ที่ทําในวันสุดสัปดาห 
ในวันหยุดตาง ๆ)
- สามารถบรรยาย
ประสบการณในการเรียน 
หรือประสบการณใน
การทํางาน 

สามารถอธิบายและให
เหตุผลอยางยอ ๆ 
เกี่ยวกับ
การกระทําและแผนการ 
โดยมีเวลาเตรียมตัว 

- สามารถนําเสนอ
อยางยอ ๆ เกี่ยวกับ
ประเทศ ทีมกีฬา 
วงดนตรี ฯลฯ 

สามารถสรุป
ใจความสําคัญ
จากเรื่องที่อาน

ระดับ A2+
Written 

Interaction

การเขียนโดยรวม
(OVERALL WRITING)

การเขียนเชิงสรางสรรค
(CREATIVE)

การเขียนรายงานขอมูล
และขอโตแยง (REPORTS: 
INFO & ARGUMENT)

การเขียนเอกสารโตตอบ
(CORRESPONDENCE)

A2+
สามารถเขยีนเกีย่วกบัชวีติ
ประจําวันของตนเอง 
โดยใชประโยคงาย ๆ 
เชน ผูคน สถานที่ อาชีพ 
โรงเรียน ครอบครัว 
งานอดิเรก ฯลฯ

สามารถเขียนบรรยาย
สั้น ๆ งาย ๆ เกี่ยวกับ
กจิกรรม และประสบการณ
สวนตวัในอดตี เชน วันหยดุ
ที่ผานมา
- สามารถเขียนบรรยายส้ัน ๆ
เก่ียวกับเหตุการณ

สามารถกรอกแบบสอบถาม
งาย ๆ 
หรือแบบฟอรมรายงาน
ที่เปนมาตรฐาน 
โดยใชประโยคสั้น ๆ

- สามารถเขียนขอความ 
จดหมาย และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสสั้น ๆ 
แจงขอตกลง หรอืใหเหตผุล
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- สามารถเขียนจดหมาย 
หรอืจดหมายอเิลก็ทรอนกิส
สัน้ๆ ถึงคนทีรู่จักเปนอยางด ี
เพื่อเลาเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ 
ในชีวิตประจําวัน 
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ระดับ A2+ Strategies

การปฏิสัมพันธ
(INTERACTION)

การเทียบเคียง
(COMPENSATION)

การแกไขขอบกพรอง
(REPAIR)

A2+
- สามารถเริ่มตนการสนทนา 
ดําเนินการสนทนา หรือ
จบการสนทนาสั้น ๆ แบบงาย ๆ
- สามารถขอใหคูสนทนาพูดซํ้าใน
สิ่งที่พูดมาแลว ดวยวิธีการงาย ๆ

สามารถใชคําที่งายขึ้น เมื่อไม
สามารถนึกถึงคําที่ตองการใชได 
และขอใหผูอื่นชวย (บอกคําศัพท)

สามารถแกไขขอผดิพลาดในโครงสราง
ประโยคงาย ๆ ที่ไดเรียน ถามีเวลา
และไดรบัความชวยเหลอืบางเลก็นอย

ระดับ A2+
Language 

Quality

ขอบขายของ
คําศัพท

(RANGE)

ความแมนยํา
(PRECISION)

การเช่ือมโยงเร่ือง
และความคิด

(LINKING TEXT 
AND IDEAS)

ความถูกตอง
(ACCURACY)

ความ
คลองแคลว
(FLUENCY)

ภาษาศาสตร
สังคม

(SOCIO-
LINGUISTIC)

A2+
สามารถรู
คําศัพทเพียงพอ
ที่จะใชใน
สถานการณ
และเรื่องตาง ๆ 
ที่คุนเคยในชีวิต
ประจําวัน 
แตอาจตอง
คนหาคําศัพท
ที่ตองการใช

สามารถสื่อสาร
ประเด็นสําคัญ
ในสิ่งที่ตองการ
จะพูด แมวา
บางครั้งตองใช
การอธิบายเพื่อ
สื่อสารใหงายขึ้น 

สามารถใช
คําเชื่อมที่
สําคัญที่สุด 
เพือ่เลาเรือ่ง เชน 
“fi rst” “then” 
“after” และ 
“later”

สามารถใช
โครงสราง
ประโยคงาย ๆ 
ไดอยางถูกตอง
ในสถานการณ
ประจําวันท่ัว ๆ  ไป

สามารถรวมการ
สนทนาที่ยาวขึ้น
เกี่ยวกับ
เรื่องที่คุนเคย 
แตบอยครั้งที่
ตองหยุดและ
คิดเพื่อสนทนา
ตอ หรือเริ่มใหม
ดวยวิธีที่แตก
ตางจากเดิม

สามารถสื่อสาร
กบัผูอืน่ในสงัคม
อยางงาย ๆ แต
มีประสิทธิภาพ 
โดยการใชสาํนวน
ภาษาทั่ว ๆ ไป
ที่งายที่สุด และ
ใชเปนประจํา
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 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 / ปวช.) 

ตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ  เม่ือเทียบกับกรอบ CEFR อยูในระดับ B1  โดยแบงเปนทักษะตาง ๆ

ดังน้ี Listening, Reading, Spoken Interaction, Spoken Production, Written Interaction, Strategies 

และ Language Quality รายละเอียดคําอธิบายในตารางขางลางน้ี
 

คําอธิบายกรอบอางอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)

(EAQUALS BANK OF DESCRIPTORS - AS LEVELS)

การฟงโดยรวม
(OVERALL 
LISTENING)

การฟงคูสนทนา
(LISTEN TO 

INTERLOCUTOR

การฟงการ
อภิปราย

(LISTEN IN 
DISCUSSION)

การฟงในฐานะ       
ผูฟง / ผูชม
(LISTEN IN 
AUDIENCE

การฟงจาก
โทรทัศน

หรือภาพยนตร
(LISTEN TO 
TV, FILM)

การฟงประกาศ
(LISTEN TO

ANNOUNCEMENTS)

B1
สามารถเขาใจ
ประเด็นหลัก 
คําพูดหรือถอย
คาํทีเ่ปนมาตรฐาน 
เกีย่วกับเรือ่งราว
ในชีวิตประจําวัน
ที่คุนเคย อาจจะ
ขอฟงซํา้เพือ่ความ
ชัดเจน

สามารถเขาใจ
สิ่งที่คูสนทนาพูด
ในชีวิตประจําวัน 
แตบางครั้งตอง
ขอใหคูสนทนา
ใหความกระจาง
ในรายละเอียด

สามารถเขาใจ
ประเด็นหลัก
ของการอภปิราย
ในหัวขอที่
คุนเคยเกี่ยวกับ
สถานการณ
ในชวิีตประจาํวนั 
เม่ือผูพูดพูดอยาง
ชัดเจน แตบาง
ครั้งจําเปน
ตองขอ
รายละเอียดตาง ๆ
เพิ่มเติม 
เพื่อความเขาใจ

สามารถเขาใจ
ถอยคําในบท
สนทนาส้ัน ๆ 
ที่มีความหมาย 
ชัดเจนโดยตรง
ในหัวขอท่ีคุนเคย

สามารถเขาใจ
ประเด็นหลัก
ในรายการ
โทรทัศน 
ในหัวขอท่ีคุนเคย
เมื่อรายการนั้น
ถายทอดอยาง
ชา ๆ และชัดเจน

สามารถเขาใจ
ขอมลูทางเทคนคิ
เฉพาะที่งาย ๆ 
เชน การปฏิบัติ
ตามคําแนะนํา
ในการใชอปุกรณ
ชนิดตาง ๆ 
ที่คุนเคย
 

ระดับ B1 Listening
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ระดับ B1

ระดับ B1

Reading

Spoken 
Interaction

การอานโดยรวม
(OVERALL 
READING)

การอานเพื่อหา     
ขอมูลเบื้องตน
(READ FOR 

ORIENTATION)

การอานขอมูล
และขอโตแยง
(READ INFO &
ARGUMENT)

การอานคําส่ัง 
คําช้ีแจงข้ันตอน

(READ
INSTRUCTIONS)

การอาน
วรรณกรรม
(READ  

LITERATURE)

การอาน
เอกสารโตตอบ

(READ 

CORRESPONDENCE)

B1
สามารถเขาใจ
ประเด็นหลัก 
ขอเท็จจริงตาง ๆ  
ในเรือ่งความสนใจ
สวนตัว หรอืความ
สนใจในวชิาชพีได
อยางดีพอท่ีจะพดู
เกี่ยวกับ
เรื่องเหลานี้ได
ในภายหลัง

สามารถสืบคน 
และเขาใจขอมูล
ที่ตองการ
ในแผนพบั ใบปลวิ 
และขอความสัน้ ๆ  
อืน่ ๆ  ทีอ่ยูในความ
สนใจ

สามารถเขาใจ
ประเด็นหลัก
ในบทความส้ัน ๆ  
จากหนงัสอืพมิพ 
และนิตยสาร
เกี่ยวกับ
เหตกุารณปจจบุนั
และหัวขอที่
คุนเคย

สามารถปฏิบัติ
ตามขัน้ตอนงาย ๆ
เชน ขั้นตอน
ในการเลนเกม 
การใชอุปกรณ
ชนิดตาง ๆ 
ที่คุนเคย หรือ
การทําอาหาร

สามารถเขาใจ 
นวนิยายที่ใช
ภาษางาย ๆ  และ
สามารถติดตาม
เรื่องสั้น ในการ
ดําเนินเรื่องที่มี
โครงสรางชดัเจน 
และมีการใช
พจนานกุรมบอย ๆ

สามารถเขาใจ
จดหมายสวนตวั
เกี่ยวกับ
เหตุการณตาง ๆ 
ความรูสึก และ
ความตองการ 
แลวสามารถเขยีน
โตตอบได

การสนทนา
(CONVERSATION)

การอภิปราย
(DISCUSSION)

การแลกเปล่ียนขอมูล
(INFORMATION        
EXCHANGE)

การติดตอกิจธุระ
(TRANSACTIONS)

การสนทนาทาง
โทรศัพท

(TELEPHONING)

B1
- สามารถเริม่สนทนา 
ดําเนินการสนทนา 
และจบการสนทนา
งาย ๆ ในหัวขอที่
คุนเคยหรือสนใจ
- สามารถแสดงออก 
และโตตอบตอ
ความรูสึก และทศันคต ิ
เชน ความประหลาดใจ
ความสุข ความเศรา  
ความสนใจ 
และไมสนใจ

- สามารถเสนอ 
หรือขอความคิดเห็น
สวนบุคคล ในการ
อภิปรายแบบไมเปน
ทางการกับเพื่อน
แสดงความเห็นดวย
และไมเห็นดวย
อยางสุภาพ
-สามารถชวยแกปญหา
ไดตรงประเด็น และ
สามารถแลกเปลี่ยน
ความเหน็กบัผูอืน่ได

- สามารถคนควา 
และถายโอน
ขอเท็จจริงท่ีเปน
ขอมูลไมซับซอน
- สามารถขอและ
ปฏิบัติตามคําแนะนํา
อยางละเอียด

- สามารถจัดการ
กับสิ่งที่ไมคาดคิด 
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในชวง
วนัหยดุ เชน การพบ
ทนัตแพทย หรอืซอม
จักรยาน
- สามารถสนทนา
นดัหมายดวยตนเอง
หรอืทางโทรศพัท เชน 
การจองต๋ัวเคร่ืองบิน
โรงแรม รถเชา
ภัตตาคาร
โรงภาพยนตร 

สามารถสนทนา
อยางงาย ๆ 
ทางโทรศัพทกับ
คนที่รูจัก
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ระดับ B1
Spoken 

Production

การบรรยาย
(DESCRIPTION)

การโตแยง
(ARGUING A CASE)

การนําเสนอ
(PRESENTATIONS)

การสรุปความ
(SUMMARISING)

B1
- สามารถบรรยาย
เร่ืองท่ีคุนเคยตามความสนใจ
อยางหลากหลาย 
- สามารถเลารายละเอียด
เกี่ยวกับประสบการณ 
ความรูสึกของตนเอง

สามารถอธิบายสั้น ๆ 
และใหเหตุผลประกอบ
ความคิดเห็น

สามารถนําเสนอเรื่องราว
สั้น ๆ  ที่เตรียมมาลวงหนา
ในหัวขอที่คุนเคย เชน My 
country และตอบคําถามได
อยางชัดเจน

สามารถสรปุใจความหลกั 
และเชื่อมโยงเนื้อหา
ในบทอานสั้น ๆ

ระดับ B1

ระดับ B1

Strategies

Written 
Interaction

การปฏิสัมพันธ
(INTERACTION)

การเทียบเคียง
(COMPENSATION)

การแกไขขอบกพรอง
(REPAIR)

B1
- สามารถขอใหผูอืน่ชีแ้จงหรอือธบิาย 
ใหรายละเอียดในสิ่งที่เพิ่งกลาวถึง
- สามารถทบทวนคําพูด ในสิ่งที่
ผูพูดไดกลาวไว เพือ่เปนการยนืยนัวา
ผูพดูและผูฟงมคีวามเขาใจท่ีตรงกนั

สามารถเลือกใชคําศัพทอื่นที่มี
ความหมายคลายคลึงกัน เมื่อไม
สามารถนึกคิดคําศัพทได รวมทั้ง
ขอใหคูสนทนาชวยแกไขในสิ่งที่
พูดไมถูก

- สามารถขอคํายืนยันวาโครงสราง
ประโยคที่ใชถูกตอง และหากมี
ขอผดิพลาดพืน้ฐานบางอยางกส็ามารถ
แกไขได ถามีเวลา

การเขียนโดยรวม
(OVERALL WRITING)

การเขียนเชิงสรางสรรค
(CREATIVE)

การเขียนรายงานขอมูล
และขอโตแยง (REPORTS: 
INFO & ARGUMENT)

การเขียนเอกสารโตตอบ
(CORRESPONDENCE)

B1
สามารถเขยีนขอความสัน้ ๆ  
เขาใจงาย ในหวัขอทีคุ่นเคย

สามารถเขยีนขอความงาย ๆ
เกี่ยวกับประสบการณ
หรือเหตุการณ เชน 
การเดนิทาง และการบรรยาย
ความรูสึก

สามารถเขียนรายงานส้ัน ๆ
ตามรูปแบบมาตรฐาน
ถายโอนขอเท็จจริงในชีวิต
ประจําวันไปสูเรื่องราว
ในบริบทของตนเอง

- สามารถเขียนจดหมาย
อเิลก็ทรอนกิส หรอืขอความ
โตตอบกบัเพือ่น หรอืผูรวม
งานเกี่ยวกับขาวสาร เพื่อ
ขอและใหขอมลูอยางงาย ๆ
- สามารถเขยีนจดหมายสัน้ ๆ
อยางเปนทางการเพื่อขอ
และใหขอมูลทั่วไป
อยางงาย ๆ
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ระดับ B1
Language 

Quality

ขอบขายของ
คําศัพท

(RANGE)

ความแมนยํา
(PRECISION)

การเช่ือมโยงเร่ือง
และความคิด

(LINKING TEXT 
AND IDEAS)

ความถูกตอง
(ACCURACY)

ความ
คลองแคลว
(FLUENCY)

ภาษาศาสตร
สังคม

(SOCIO-
LINGUISTIC)

B1
สามารถรูคาํศพัท
เพียงพอ
ในการพูดคุย
เกีย่วกับครอบครวั  
งานอดิเรก 
ความสนใจ 
การทํางาน  
การเดินทาง 
ขาวสาร
และเหตุการณ
ปจจุบัน

เมื่ออธิบาย
บางสิ่งบางอยาง 
สามารถทําให
บุคคลอื่นเขาใจ
ในประเด็น
ที่สําคัญที่สุด
ที่ผูพูดตองการ
จะสื่อความ

สามารถเชือ่มโยง
กลุมของวลี
ใหเปนประเด็น
ทีม่คีวามเชือ่มโยง
ตามลําดับ

สามารถปฏบัิตติน
ไดเหมาะสมกับ
กาลเทศะ

สามารถดําเนิน
การสนทนาได
อยางตอเนื่อง 
แตบางครั้งตอง
หยุดคิดและ
แกไขสิ่งที่กําลัง
สนทนา

สามารถใช
สํานวนงาย ๆ 
ในชวีติประจาํวนั
ไดอยางสุภาพ
และเหมาะสม
กับกาลเทศะ  

ระดับ B1+ Listening

การฟงโดยรวม
(OVERALL 
LISTENING)

การฟงคูสนทนา
(LISTEN TO 

INTERLOCUTOR

การฟงการ
อภิปราย

(LISTEN IN 
DISCUSSION)

การฟงในฐานะ       
ผูฟง / ผูชม
(LISTEN IN 
AUDIENCE

การฟงจาก
โทรทัศน

หรือภาพยนตร
(LISTEN TO 
TV, FILM)

การฟงประกาศ
(LISTEN TO
ANNOUNCEMENTS)

B1+
สามารถเขาใจ
ขอมูลที่ตรงไป
ตรงมาเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวัน
การศึกษาหรือ
ที่เกี่ยวของกับ
สิ่งที่คุนเคย 
โดยสามารถระบุ
ขอความทั่วไป
และรายละเอียด
ที่เฉพาะเจาะจง
เมือ่ผูพดู พดูอยาง
ชดัเจน ในสาํเนยีง
ที่คุนเคย

สามารถเขาใจ
บทสนทนา
ในชีวิตประจําวัน
ในสาํเนยีงท่ีคุนเคย

สามารถ
แยกประเด็น
การอภิปราย
ตาง ๆ 
ที่พูดอยางชา ๆ 
และชัดเจน

สามารถเขาใจ
คําบรรยายหรือ
พดูคยุในสาขาวชิา
ของตัวเอง 
ในเรื่องที่คุนเคย
และมกีารนาํเสนอ
โครงสราง
อยางชัดเจน 

สามารถเขาใจ
รายการโทรทศัน
ในรายการที่
สนใจ เมื่อผูพูด
พูดอยางชัดเจน

สามารถเขาใจ
ขอมลูในประกาศ
และขอความอืน่ ๆ  
ทีเ่ปนขอเทจ็จรงิ
ที่บันทึกไว 
เมือ่ผูพดูพดูดวย
ภาษาทีม่าตรฐาน
และชัดเจน



คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม

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

30

ระดับ B1+ Reading

การอานโดยรวม
(OVERALL 
READING)

การอานเพื่อหา     
ขอมูลเบื้องตน
(READ FOR 

ORIENTATION)

การอานขอมูล
และขอโตแยง

(READ INFO &
ARGUMENT)

การอานคําส่ัง 
คําช้ีแจงข้ันตอน

(READ
INSTRUCTIONS)

การอาน
วรรณกรรม
(READ  

LITERATURE)

การอาน
เอกสารโตตอบ

(READ 

CORRESPONDENCE)

B1+
สามารถเขาใจ
ประเด็นหลัก
ในขอความ
หรอืหวัขอทีต่รงกบั
ความสนใจสวนตวั
หรือวิชาชีพ

สามารถอานเรว็ ๆ
แลวระบุขอมูล 
ขอความ 
ขอเท็จจริง
ที่เปนประโยชน 
จากนิตยสาร 
แผนพับ
หรือเว็บไซต

สามารถสรุป
ประเด็นสําคัญ
จากบทอานที่
เปนการโตแยง
หรือขัดแยงกัน

สามารถเขาใจ
คาํแนะนาํทีช่ดัเจน 
เชน วิธีการเลนเกม 
การใชยา หรอืการ
ติดต้ังซอฟตแวร 
และคอมพวิเตอร

สามารถอาน
นวนิยายงาย ๆ
รวมท้ังเรือ่งราวท่ีมี
โครงสรางทีช่ดัเจน 
โดยมีการใช
พจนานุกรมบาง

สามารถเขาใจ
ประเด็นสําคัญ
ในจดหมาย
ทางการสั้น ๆ
เกี่ยวกับ
ความสนใจ
สวนตัวและ
วิชาชพี ทีเ่ขียนไว
อยางชัดเจน โดย
ใชพจนานุกรมได

ระดับ B1+
Spoken 

Interaction

การสนทนา
(CONVERSATION)

การอภิปราย
(DISCUSSION)

การแลกเปล่ียนขอมูล
(INFORMATION        
EXCHANGE)

การติดตอกิจธุระ
(TRANSACTIONS)

การสนทนาทาง
โทรศัพท

(TELEPHONING)

B1+
- สามารถเริม่สนทนา
ในหัวขอที่คุนเคย 
หรือความสนใจ
สวนตัว และชวย
ใหการสนทนาดําเนนิ
ตอไป โดยแสดงออก
และโตตอบตอ
คําแนะนํา 
ความคิดเห็น
ทัศนคติ อารมณ
ความรูสึก เปนตน

- สามารถแสดง
ความคดิเหน็ตอหวัขอ
ทีเ่ปนนามธรรม เชน 
ภาพยนตร ดนตรี
บรรยายความรูสึกท่ี
มีตอหัวขอเหลานั้น 
และถามความคิดเหน็
ของผูอื่น
- สามารถเปรยีบเทยีบ
ความเหมอืนและความ
แตกตางของทางเลอืก
ในการอภปิรายในสิง่
ทีท่าํ และสถานทีท่ีไ่ป 
เปนตน

- สามารถใหคําแนะนํา
ในการทําส่ิงใดส่ิงหน่ึง
เชน การทําอาหาร 
การซ้ือต๋ัวจากเคร่ือง
ขายต๋ัว หรือการใช
ซอฟตแวร 
- สามารถใหเหตุผล
ตอปญหาท่ีเกิดข้ึน

- สามารถรองทุกข
จากปญหาทีเ่กดิจาก
รานคาหรือโรงแรม

- สามารถสนทนา
ใหนานขึ้นกับผูคน
ทีรู่จกัเปนการสวนตวั
- สามารถสนทนา
ทางโทรศัพท 
ในเรือ่งราวเกีย่วกบัชีวติ
ประจาํวนั เชน สัง่หรือ
ยกเลกิคาํสัง่ การจอง 
การนัดหมาย รวมทั้ง
การขอยกเลกิการจอง
และการนัดหมาย
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ระดับ B1+
Spoken 

Production

การบรรยาย
(DESCRIPTION)

การโตแยง
(ARGUING A CASE)

การนําเสนอ
(PRESENTATIONS)

การสรุปความ
(SUMMARISING)

B1+
- สามารถบรรยายเหตกุารณ
ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 
หรอือบัุติเหต ุไดอยางชดัเจน
ตรงประเด็น
- สามารถแสดงความรูสึก
เกี่ยวกับประสบการณ
ของตนเองและอธิบายวา
ทําไมรูสึกเชนนั้น

สามารถพัฒนาการโตแยง
อยางมีเหตุผล

สามารถนําเสนอผลงาน
ที่เตรียมมาลวงหนา
และตอบคําถามได

สามารถสรุปขอมูล
เรื่องใกลตัวที่ไมใชกิจวัตร
ประจาํวนัจากแหลงขอมลู
ทีห่ลากหลายและนาํเสนอ
ตอคนอื่นได

ระดับ B1+
Written 

Interaction

การเขียนโดยรวม
(OVERALL WRITING)

การเขียนเชิงสรางสรรค
(CREATIVE)

การเขียนรายงานขอมูล
และขอโตแยง (REPORTS: 
INFO & ARGUMENT)

การเขียนเอกสารโตตอบ
(CORRESPONDENCE)

B1+
สามารถเขียนเกีย่วกบัหัวขอ
ทีคุ่นเคยไดหลากหลาย และ
ดีเพยีงพอท่ีจะใหผูอ่ืนตดิตาม
เรื่องราว

สามารถเขียนบรรยาย
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ประสบการณ ความใฝฝน 
หรอืเหตุการณท่ีจนิตนาการ 
รวมทั้งความรูสึก

สามารถเขียนรายงาน
เกี่ยวกับหัวขอที่คุนเคย 
การเปรียบเทียบและ
แสดงความคิดเห็น
ที่แตกตางกัน

- สามารถเขียนจดหมาย
และบรรยายประสบการณ
และความรูสกึทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสได
- สามารถเขียนจดหมาย
ที่เปนรูปแบบมาตรฐาน
เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจ
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ระดับ B1+ Strategies

การปฏิสัมพันธ
(INTERACTION)

การเทียบเคียง
(COMPENSATION)

การแกไขขอบกพรอง
(REPAIR)

B1+
- สามารถรวมวางแผน อภิปราย
ในประเด็นที่คุนเคย โดยการใช
โครงสรางประโยคที่ถูกตอง
และเหมาะสม
- สามารถสรปุประเดน็สําคญัในการ
รวมวางแผนหรืออภิปรายเพื่อให
การวางแผนหรือการอภิปราย
ดําเนินตอไป

- สามารถเลอืกใชคาํศพัทหรอืประโยค
มาบรรยายสิ่งที่ไมสามารถนึกคิด
คําศัพทเฉพาะเจาะจงได 
- สามารถอธิบายความหมายของ
คาํศพัทดวยคําอ่ืน ๆ  เมือ่ไมสามารถ
ใชคาํในความหมายนัน้ได เชน a big 
car for transport things = truck

- สามารถพูดซําในรูปแบบการพูด
ที่หลากหลายหากพบวาผูฟงไมเขาใจ
- สามารถแกไขขอบกพรองที่เกิดจาก
การพูดไดเอง เมื่อมีผูฟงแจงวามี
ขอผิดพลาดเกิดขึ้นจากการพูด

ระดับ B1+
Language 

Quality

ขอบขายของ
คําศัพท

(RANGE)

ความแมนยํา
(PRECISION)

การเช่ือมโยงเร่ือง
และความคิด

(LINKING TEXT 
AND IDEAS)

ความถูกตอง
(ACCURACY)

ความ
คลองแคลว
(FLUENCY)

ภาษาศาสตร
สังคม

(SOCIO-
LINGUISTIC)

B1+
มีวงขอบเขต
ของคําศัพท
เพียงพอที่
จะอธิบาย
สถานการณ
ที่ไมคาดคิด
และไมสามารถ
คาดการณได
ลวงหนา 
แสดงความคดิเหน็
ในเชงิรปูธรรมหรอื
วัฒนธรรม
ตลอดจนเรือ่งราว
ในชีวิตประจําวัน
เชน ดนตรี
ภาพยนตร

สามารถอธิบาย
ประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับ 
ความคิด 
ขอปญหา 
ขอโตแยง  
อยางชัดเจน 
และสมเหตุสมผล

สามารถใช
คําเชื่อม 
เพื่อเชื่อมทั้ง
ระหวาง
ประโยคและ
ยอหนาได 
บางครั้งอาจพบ
ความบกพรอง
บาง

สามารถส่ือสารได
อยางถูกตอง
และสมเหตุผล
ในบริบทท่ีคุนเคย 
แมวาจะมี
ผลกระทบหรือ
อุปสรรคจาก
ภาษาแมบาง
ก็ตาม

สามารถนาํเสนอ
ไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
โดยไมตองไดรับ
ความชวยเหลือ  
แมบางครั้งอาจมี
การชะงักบาง
เพื่อการวางแผน
และแกไขในสิ่งที่
กําลังพูด

ใชภาษาที่ไม
ซับซอนในการ
มปีฏสิมัพนัธกบั
ผูอื่นใน
สถานการณตาง ๆ
ไดเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
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ความสอดคลองระหวาง CEFR กับหลักสูตรแกนกลางฯ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ในดานคุณภาพผูเรียนภายใตสาระและมาตรฐานการเรียนรู 
โดยยึดแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (CLT)

 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหใชกรอบ CEFR เปนกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ของประเทศไทย  ท้ังการกําหนดเปาหมายการเรียนรู การออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน 

และการวัดประเมินผล ดังน้ัน ในการจัดการเรียนการสอน ครูควรวิเคราะหความสอดคลองระหวางคุณภาพ

ผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กับกรอบ 

CEFR  ดังตัวอยาง

ตารางการวิเคราะหความสอดคลองระหวางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศกับกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6

สาระ และมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
(CEFR)

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.2
 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร แสดงความรูสกึและความคดิเหน็อยางมปีระสทิธภิาพ
ต 1.2 ป.6/1
 พูด/เขียนโตตอบการสื่อสารระหวางบุคคล
สาระการเรียนรูแกนกลาง
 บทสนทนาทีใ่ชในการทกัทาย กลาวลา ขอโทษ ขอบคณุ 
ชมเชย พูดแทรกอยางสุภาพ

A1
• Spoken Interaction
การสนทนา (Conversation)
-  สามารถทักทายและกลาวลางาย ๆ ได
-  สามารถถามทุกข-สุขได
-  สามารถโตตอบเพ่ือถามและตอบคาํถามงาย 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)

ตารางการวิเคราะหความสอดคลองระหวางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศกับกรอบ CEFR

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

สาระ และมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
(CEFR)

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.2
 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร แสดงความรูสกึและความคดิเหน็อยางมปีระสทิธภิาพ
ต 1.2  ม.3/1
 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองตาง ๆ
ใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่องที่อยูในความสนใจของสังคม 
และสื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
สาระการเรียนรูแกนกลาง
 ภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การทักทาย 
การลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย การพูดแทรกอยางสุภาพ 
การชักชวน การแลกเปลีย่นขอมลูเกีย่วกบัตนเอง เรือ่งใกลตวั
สถานการณตาง ๆ  ในชวีติประจาํวนั การสนทนา เขยีนขอมลู
เกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกลตัว สถานการณ ขาว เรื่อง
ที่อยูในความสนใจในชีวิตประจําวัน

A2
• Spoken Interaction
การสนทนา (Conversation)
- สามารถสอบถามความรูสึกของผูอื่นในสถานการณตาง ๆ  
 เชน “Are you hungry?” or “Are you ok ?” 
 และบอกความรูสึกของตนเอง
- สามารถถามและตอบคาํถามงาย ๆ  เกีย่วกบับาน ประเทศ
  การทํางาน และเวลาวาง ความชอบและไมชอบ
- สามารถถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเหตุการณที่ผานมา
  เชน เวลาและสถานที่ของงานเลี้ยง ผูคนในงานเลี้ยง และ
 สิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น
- สามารถเชื้อเชิญและตอบรับ หรือปฏิเสธการเชื้อเชิญ
 อยางสุภาพ 
- สามารถขอโทษ และตอบรับการขอโทษ
การติดตอกิจธุระ (Transaction)
- สามารถสือ่สารในสถานการณตาง ๆ  ในชวีติประจาํวนั เชน
 Ordering food and drink, shopping or using post
 offi ces 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 บางครั้งตองมีการปรับเปล่ียน
ขอความใหเหมาะสม
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สาระ และมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
(CEFR)

การเช่ือมโยงเร่ืองและความคิด (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
ทีต่องหยดุ และพยายามใชคาํอืน่ หรอืตองพดูซํา้ใหเขาใจมากข้ึน
ภาษาศาสตรสังคม (Socio-linguistic)
สามารถพูดกับผูอื่นอยางสุภาพในการสนทนาสั้น ๆ โดยใช
คําทักทาย การกลาวลา ในชีวิตประจําวัน

 จากตารางแสดงใหเห็นวา CEFR จะชวยใหครูผูสอนมองเห็นแนวทาง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน

ท่ีกําหนดไวในแตละระดับ เพราะคําอธิบายตามกรอบของ CEFR มีการระบุ

พฤติกรรมท่ีบงบอกความสามารถในทักษะทางภาษาแตละทักษะของผูเรียน  

มีการกําหนด Strategies ซ่ึงนักเรียนจําเปนตองใชเพ่ือการส่ือสารและเพ่ือความ

อยูรอด เม่ือเกิดปญหาในการส่ือสารนักเรียนมีวิธีแกปญหาโดยใชคําศัพทอ่ืน

ท่ีใกลเคียง หรือการแสดงทาทางเพ่ือชวยใหการส่ือสารดําเนินตอไป นอกจากน้ี 

ยังมี Language Quality เพ่ือกําหนดขอบขายคําศัพท ความแมนยํา การเช่ือมโยง

เร่ืองกับความคิด ความถูกตอง ความคลองแคลว และภาษาท่ีเหมาะสม

ในสังคม ทักษะเหลาน้ีเปนทักษะท่ีจําเปนตอความอยูรอดของการใชชีวิตในสังคมท่ีใช

ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร  จะเห็นไดวากรอบมาตรฐาน CEFR ใหความชัดเจน

ในการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  โดยท่ีคุณภาพของผูเรียนยังคงเปนไป

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

CE
FR

CE
FR
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 ในปจจุบันประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลเพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศใหเจริญรุดหนา กาวทันตอกระแสความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงการเขาสูเสรี

ประชาคมอาเซียน ท่ีกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ีใชในการส่ือสารระหวางกลุมประเทศอาเซียน 

น่ันหมายถึงผูท่ีสามารถส่ือสารดวยภาษาอังกฤษยอมไดเปรียบในทุกทาง  ภาษาอังกฤษจึงเขามามีความสําคัญ

ตอการดํารงชีวิตประจําวันของคนไทยมากข้ึน  ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการปฏิรูป

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือใน

การเขาถึงองคความรูและกาวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพ่ือนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศไทยตอไป ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ

ในการส่ือสารไดจึงเปนเร่ืองสําคัญย่ิง โดยเฉพาะครูผูสอนตองจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดฝกทักษะ

การใชภาษาใหมากท่ีสุด เพ่ือใหสามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการ

ในสถานการณตาง ๆ  ท้ังในช้ันเรียนและชีวิตประจําวัน และแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยใหผูเรียนไดใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวันไดจริงน้ันคือ  การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Language Teaching : CLT)

ความหมายของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
(Communicative Language Teaching : CLT)  
 

 การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Language Teaching : CLT)  เปนแนวคิดในการ

สอนภาษาท่ีมุงเนนความสําคัญของตัวผูเรียน ใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน

ไดจริง  มีการจัดลําดับการเรียนรูเปนข้ันตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน ซ่ึงเช่ือมระหวางความรู

ทางภาษา ทักษะทางภาษา และความสามารถในการส่ือสาร เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูดานภาษาไปใช

ในการส่ือสาร ดังน้ัน ในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนตองคํานึงถึงการใหผูเรียนไดส่ือสารในชีวิตจริง 

กิจกรรมและภาระงานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการส่ือสารจริง  ส่ือท่ีใชก็เปนส่ือจริง แตก็ไมไดละเลยความรูดาน

ไวยากรณ เม่ือเกิดความผิดพลาดทางดานไวยากรณเพียงเล็กนอย แตยังสามารถส่ือสารได  ครูผูสอนไมควร

ขัดจังหวะโดยการแกไขใหถูกตองทันที ควรแกไขเม่ือความผิดพลาดน้ันทําใหเกิดความไมเขาใจหรือส่ือสาร

ไมประสบความสําเร็จเทาน้ัน  ท้ังน้ีเพ่ือทําใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (Davies 

& Pearse, 2000 ; Brown, 2001 ; Richard, 2006)

 คเนล และสเวน (Canale and Swain, 1980)  ไดแยกองคประกอบของความสามารถในการส่ือสารไว 

4 องคประกอบ ดังน้ี

 1. ความสามารถทางดานไวยากรณหรือโครงสราง (Linguistic competence and Grammatical 

competence) หมายถึงความรูดานภาษา ไดแก ความรูเก่ียวกับคําศัพท โครงสรางของคํา ประโยค ตลอดจน

การสะกดและการออกเสียง

บทที่ 3
การสอนภาษาอังกฤษเพ�่อการสื่อสาร
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 2. ความสามารถดานสังคม (Sociolinguistic competence) หมายถึงการใชคํา และโครงสราง

ประโยคไดเหมาะสมตามบริบทของสังคม เชน การขอโทษ การขอบคุณ การถามทิศทางและขอมูลตางๆ 

และการใชประโยคคําส่ัง เปนตน 

 3. ความสามารถในการใชโครงสรางภาษาเพ่ือส่ือความหมายดานการพูด และเขียน (Discourse 

competence) หมายถึง ความสามารถในการเช่ือมระหวางโครงสรางภาษา (Grammatical form) กับ

ความหมาย (Meaning) ในการพูดและเขียนตามรูปแบบ และสถานการณท่ีแตกตางกัน

 4. ความสามารถในการใชกลวิธีในการส่ือความหมาย (Strategic competence) หมายถึงการใช

เทคนิคเพ่ือใหการติดตอส่ือสารประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะการส่ือสารดานการพูด เชน การใชภาษาทาทาง 

(body language) การขยายความโดยใชคําศัพทอ่ืนแทนคําท่ีผูพูดนึกไมออก เปนตน

 จากแนวคิดขางตน การสอนภาษาตามแนวทางการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารน้ันเนนการใชภาษา

ของผูเรียนมากกวาเนนโครงสรางทางไวยากรณ แตก็ไมไดละเลยโครงสรางทางไวยากรณ เพียงแตเนน

การนําหลักไวยากรณเหลาน้ีไปใชเพ่ือการส่ือความหมายหรือการส่ือสาร  จึงเปนการใหความสําคัญกับความ

คลองแคลวในการใชภาษา (fl uency) และความถูกตอง (accuracy) ดวย ดังน้ันการเรียนการสอนแนวน้ีจะ

ตองเนนการทํากิจกรรมเพ่ือการฝกฝนการใชภาษาใหใกลเคียงสถานการณจริงมากท่ีสุด (Littlewood, 1991 

และ Larsen-Freeman, 2002)

 

หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
 

 การจัดการเรียนรูตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสารมีหลักสําคัญดังน้ี 

 1. ผูเรียนไดรับการฝกฝน รูปแบบภาษาท่ีเรียนจะใชไดในสถานการณท่ีมีความหมาย ครูตองบอก

ใหผูเรียนทราบถึงจุดมุงหมายของการเรียน การฝกการใชภาษาเพ่ือใหการเรียนภาษาเปนส่ิงท่ีมีความหมาย

ตอผูเรียน ใหผูเรียนรูสึกวา เม่ือเรียนแลวสามารถทําบางส่ิงบางอยางไดเพ่ิมข้ึน สามารถส่ือสารไดตามท่ีตน

ตองการ

 2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ (Integrated Skills) คือใชทักษะทาง

ภาษาท้ัง 4 ประกอบดวยกริยาทาทาง ท่ีควรจะไดทําพฤติกรรมเชนเดียวกับในชีวิตจริง

 3. ฝกสมรรถภาพดานการส่ือสาร (Communicative Competence) คือผูเรียนทํากิจกรรม ใชภาษา

มีลักษณะเหมือนในชีวิตประจําวันใหมากท่ีสุด เพ่ือใหผูเรียนนําไปใชไดจริง กิจกรรมการหาขอมูลท่ีขาดหายไป 

(Information Gap) ผูเรียนทํากิจกรรมน้ีจะไมทราบขอมูลของอีกฝายหน่ึง จําเปนตองส่ือสารกันจึงจะทราบ

ขอมูล สามารถเลือกใชขอความท่ีเหมาะสมกับบทบาท สถานการณ สํานวนภาษาในรูปแบบตาง ๆ  (function)

 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดใชความรู รวมท้ังประสบการณท่ีไดรับ สามารถแสดง

ความเห็น หรือระดมสมอง (Brainstorming Activity)  ฝกการทํางานกลุมแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) 

เกมจําลองสถานการณ (Simulation) การแกปญหา (Problem Solving) ฯลฯ

 5. ฝกผูเรียนใหใชภาษาในกรอบของความรูทางดานหลักภาษา (Grammatical Competence)  ความรู

เก่ียวกับกฎเกณฑของภาษา ส่ือสารไดคลอง (Fluency) เนนการใชภาษาตามสถานการณ (Function) 

 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพ 
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 7. สงเสริมใหผูเรียนเปนตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบ และสนับสนุนใหศึกษาหาความรูนอกช้ันเรียน

 8. ผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนองความสนใจของผูเรียน

 9. ใหโอกาสผูเรียนพูดแสดงความคิดเห็นตามท่ีตองการ

 10. ตองชวยช้ีแนะ นําทางผูเรียน ใหคําแนะนํา ในระหวางการดําเนินกิจกรรม พรอมกับตรวจ

ความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน

 Jack C. Richards (2006) ไดใหขอสรุป 10 ประการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร (Ten core assumptions of current communicative language teaching) ไวดังน้ี

 1. Interaction : การเรียนรูภาษาท่ีสองจะเกิดข้ึนไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือส่ือสารในภาษาน้ัน

อยางมีความหมาย 

 2. Effective Tasks : กิจกรรมภาษาหรือแบบฝกหัดท่ีมีคุณภาพในช้ันเรียนจะทําใหผูเรียนมีโอกาส

ท่ีจะส่ือความหมายในภาษา เพ่ิมพูนแหลงการเรียนรูภาษา สังเกตการใชภาษา และมีสวนในการรวมส่ือสาร 

 3. Meaningful Communication : การส่ือสารจะมีความหมายก็ตอเม่ือผูเรียนส่ือสารเร่ืองเก่ียวของ

กับตน นาสนใจ และนามีสวนรวม 

 4. Integration of Skills : การส่ือสารเปนกระบวนการเนนภาพรวม (holistic process) ท่ีตองใช

ท้ังทักษะทางภาษาและหลายรูปแบบ 

 5. Language Discovery/Analysis/Refl ection: การเรียนภาษาเกิดจากการทํากิจกรรมการเรียนรู

แบบอุปนัย (inductive learning) คือผานกระบวนการคนพบกฎและรูปแบบของภาษาดวยตนเอง และจาก

กิจกรรมการเรียนรูท่ีสอนกฎและรูปแบบของภาษา (deductive learning)

 6. Accuracy & Fluency : การเรียนภาษาเปนการเรียนรูท่ีคอยเปนคอยไป ท่ีผูเรียนเรียนรูจากการใช

ภาษาและจากการลองผิดลองถูกในภาษา และถึงแมความผิดพลาดในการใชภาษาจะเปนเร่ืองธรรมดาท่ีเกิดข้ึน

ในการเรียนรู แตเปาหมายปลายทางของการเรียนภาษาคือการมีความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตอง

และเหมาะสม

 7. Individuality : ผูเรียนแตละคนมีหนทางพัฒนาภาษาของตนเอง และมีอัตราการพัฒนาท่ีไมเทากัน

และมีความตองการและแรงจูงใจในการเรียนภาษาท่ีตางกัน

 8. Learning and Communication Strategies : การเรียนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนอยูกับกลยุทธ

ในการเรียนและกลยุทธการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 9. Teacher as a facilitator : บทบาทของผูสอนในหองเรียนคือ ผูชวยสรางบรรยากาศในการ

เรียนรู สรางโอกาสใหผูเรียนไดฝกและใชภาษาและใหผลสะทอนกลับในการใชภาษาและการเรียนภาษาของผูเรียน

 10. Collaboration & Sharing atmosphere : หองเรียนเปรียบเสมือนชุมชนท่ีผูเรียนสามารถเรียนรู

และแบงปนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน

 ลอตต้ี เบเกอร และเจเน็ต ออร (Lotti Baker and Janet Orr, 2014)  ไดเสนอแนวคิดในการสอน

ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนํากลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการประยุกตใชในช้ันเรียน (Communicative Language Teaching Approach 

and Integrating in Classroom)” ระหวางวันท่ี 9 – 11 มกราคม 2557  สําหรับใชขยายผลครูผูสอนภาษา

อังกฤษในจุดอบรมท่ัวประเทศ  โดยไดสรุปจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของนักวิชาการศึกษาหลายทานวา
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“การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารเปนวิธีการสอนมากกวาเปนระเบียบวิธีท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงหมายความวา

การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารสามารถสอนดวยวิธีการและเทคนิคท่ีหลากหลาย (Brown, 2014 ; Harmer, 

2003) ทฤษฎีท่ีอยูเบ้ืองหลังการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารคือ หนาท่ีหลักของภาษาคือการส่ือสาร และการให

นักเรียนเรียนรูภาษาดวยการมีสวนรวมในการส่ือสารในสถานการณจริง ทักษะท่ีสัมพันธกับการเรียนการสอน

แนวน้ีคือ ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน สวนไวยากรณ (การเขียนและการพูด) ยังคงมี

ความสําคัญ แตจุดตางอยูตรงท่ีไวยากรณน้ันจะสอนในบริบทของการส่ือสารท่ีมีความหมายมากกวาการแยก

สอนไวยากรณตางหาก” ท้ังน้ี Lottie Baker & Janet Orr (2014) ไดสรุปการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร

ตามหลักทฤษฎีและงานวิจัยไว 4 ประการดังน้ี

 1. เนนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพดวยความถูกตองและคลองแคลว (A focus on effective 

communication with accuracy and fl uency)  ความสามารถในการส่ือสารเปนเปาหมายของการสอนภาษา

เพ่ือการส่ือสาร และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพน้ันสัมพันธกับความถูกตองในดานไวยากรณและคําศัพท 

ซ่ึงตองควบคูไปกับความคลองแคลวในการพูดและการเขียน (Hymes, 1971) นอกจากน้ี Canale & Swain 

(1980) ไดเพ่ิมเติมจากแนวคิดของ Hymes โดยสรุปความสามารถท่ีจําเปนในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพไว

ส่ีประการ ประกอบดวยความสามารถดานไวยากรณ (Grammatical) ดานวาทกรรม (Discourse)  

ดานภาษาศาสตรเชิงสังคม (Sociolinguistic) และดานการใชกลวิธีในการส่ือความหมาย (Strategic) 

และท่ีผานมากวาส่ีทศวรรษ นักวิชาการยังคงศึกษาอยางตอเน่ืองเพ่ือยืนยันความสําคัญของความถูกตองใน

ความรูดานหนวยเสียง  ไวยากรณ  คําศัพท  และความคลองแคลวในการส่ือสาร

 2. ความกลาใชภาษาในการรวมกิจกรรมกลุม (Risk-taking in Cooperative Groups)  กิจกรรม

การเรียนรูแบบรวมมือกันแสดงถึงการเพ่ิมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน ซ่ึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษา

เพ่ือการส่ือสาร (Johnson & Johnson, 1999) กลุมการเรียนรูแบบรวมมือกันจะเปนประโยชนตอการเรียนรู

ของนักเรียนและพัฒนาเปนกลุมท่ีมีโครงสรางของการเอ้ือประโยชนตอกันในกลุม (Kagan, 1994) กลุมน้ัน

สําคัญย่ิงตอการเร่ิมใชภาษาของนักเรียนท่ีประหมาในการพูดตอหนากลุมใหญ กิจกรรมในกลุมเล็ก ๆ น้ัน

สรางแรงจูงใจในการใชภาษาและกระตุนนักเรียนใหกลาเส่ียงในการใชคําศัพทและโครงสรางภาษาใหม 

(Calderon, Slavin,& Sanchez, 2011)

 3. เช่ือมโยงกับความหมายและบริบท (Connected to Meaning and Context) ในการสอน

ภาษาเพ่ือการส่ือสารน้ัน นักเรียนจะมีพัฒนาการทางภาษาดวยการใชภาษาในชีวิตจริง (Harmer, 2003 ; 

Nunan, 1989) สอดคลองกับทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมของ Vygotsky ท่ีไดใหขอสรุปเก่ียวกับการสอนภาษา

เพ่ือการส่ือสารไววา “วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะเรียนรูและสอนภาษาคือการปฏิสัมพันธทางสังคม” (Chaiklin, 2003) 

ภาระงานดานภาษาควรเช่ือมโยงกับบริบทของชีวิตจริงท่ีมีความหมายตอนักเรียน น่ันคือภาระงานดานภาษาน้ัน

อาจจะเช่ือมโยงถึงประเด็นท่ัว ๆ ไปท่ีเก่ียวของกับการใชภาษาในชีวิตจริง

 4. ทักษะการคิดวิเคราะห (Critical Thinking Skills) ทักษะการคิดวิเคราะหมีความสําคัญมากข้ึน

สําหรับนักเรียนในทุกสาขาวิชา ไมเพียงแตดานภาษาเทาน้ัน ทฤษฎีการคิดท่ีเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย

คือทฤษฎีการเรียนรูตามแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) บลูม (Bloom, 1956) ไดเสนอแนวคิดวา 

นักเรียนมีความจําเปนท่ีตองรูจักทักษะการคิดท้ังในระดับสูงและระดับลาง ทักษะในระดับลาง คือ การจํา

และความเขาใจ เชน การจดจําคําศัพทใหมและเขาใจวลีพ้ืนฐาน ทักษะในระดับสูง คือ การสังเคราะหและ
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การประเมินผล เชน การรวบรวมขอมูลยอยในการเลาเร่ือง หรือแสดงความคิดเห็นและตัดสินดวยเหตุผล  

ทักษะการคิดวิเคราะหมีความสําคัญอยางย่ิงตอการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร เพราะภาระงานดานการส่ือสารน้ัน

ตองบูรณาการท้ังทักษะระดับลางและระดับท่ีสูงข้ึน ยกตัวอยางเชน ในการสรางภาษาใหมน้ันนักเรียนตอง

จดจําคําศัพทใหม สังเคราะหความคิด และประเมินเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดในการส่ือสาร

 

แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
 

 แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Teaching Approach) เปนแนวการสอน

ท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการใชภาษาในสถานการณจริงท่ีมี

โอกาสพบในชีวิตประจําวัน และยังใหความสําคัญกับโครงสรางไวยากรณ แนวการเรียนการสอนภาษา

เพ่ือการส่ือสารใหความสําคัญกับการใชภาษา (Use) มากกวาวิธีใชภาษา (Usage)  นอกจากน้ี ยังใหความ

สําคัญในเร่ืองความคลองแคลวในการใชภาษา (Fluency) และความถูกตองของการใชภาษา (Accuracy)

 การจัดการเรียนการสอนจึงเนนหลักสําคัญดังตอไปน้ี 

  1) ตองใหผูเรียนเรียนรูวากําลังทําอะไร เพ่ืออะไร ผูสอนตองบอกใหผูเรียนทราบถึงความมุงหมาย

ของการเรียนและการฝกใชภาษา เพ่ือใหการเรียนภาษาเปนส่ิงท่ีมีความหมายตอผูเรียน

  2) การสอนภาษาโดยแยกเปนสวน ๆ ไมชวยใหผูเรียนเรียนรูการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร

ไดดีเทากับการสอนในลักษณะบูรณาการในชีวิตประจําวัน การใชภาษาเพ่ือการส่ือสารจะตองใชทักษะ

หลาย ๆ ทักษะ รวม ๆ กันไป ผูเรียนควรจะไดฝกฝนและใชภาษาในภาพรวม

  3) ตองใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการใชภาษา ท่ีมีลักษณะเหมือนในชีวิตประจําวันใหมากท่ีสุด

  4) ตองใหผูเรียนฝกการใชภาษามาก ๆ   การเปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ

ใหมากท่ีสุดท่ีจะเปนไปได

  5) ผูเรียนตองไมกลัววาจะใชภาษาผิด

 Jack C. Richard (2006) ไดเสนอวิธีการสอนเพ่ือการส่ือสารอีก 2 วิธี ท่ีเนนกระบวนการ  คือ  

แนวการสอนภาษาโดยใชเน้ือหาเปนฐาน Content-Based Approach (CBI) และแนวการสอนท่ียึดภาระงาน

เปนฐาน Task-Based Instruction (TBI)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 1. แนวการสอนภาษาโดยใชเน้ือหาเปนฐาน (Content-Based Approach) เปนแนวการสอนท่ีเนน

เน้ือหาสาระการเรียนรูมาบูรณาการกับจุดหมายของการสอนภาษา กลาวคือ ใหผูเรียนใชภาษาเปนเคร่ืองมือ

ในการเรียนรู และในขณะเดียวกันก็พัฒนาการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไปดวย ดังน้ัน การคัดเลือกเน้ือหา

ท่ีนํามาใหผูเรียนไดเรียนจึงเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิง เพราะเน้ือหาท่ีคัดเลือกมาจะตองเอ้ือตอการบูรณาการ

การสอนภาษาท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน เขียน  นอกจากน้ี ยังชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด

วิเคราะห สามารถติดตาม ประเมินขอมูลของเร่ือง และพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการท่ีเก่ียวของกับเร่ืองน้ัน ๆ  ได

ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาในลักษณะองครวม (Whole Language Learning)

 2. แนวการสอนท่ียึดภาระงานเปนฐาน (Task-Based Approach)  เปนการเรียนรูภาษาท่ีเกิดจาก

การปฏิสัมพันธในขณะท่ีทําภาระงานใหสําเร็จ ความรูดานคําศัพทและโครงสรางจะเปนผลท่ีไดจากการฝก

ใชภาษาในขณะทํากิจกรรม นิยมนําแนวคิดน้ีไปใชกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา เพราะเช่ือวาการเรียนรู



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

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม42

ภาษาเกิดจากกระบวนการท่ีนักเรียนไดลงมือปฏิบัติงานจนลุลวงตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว (Willis, 1996)

  การจัดการเรียนรูท่ีเนนภาระงาน มีจุดมุงหมาย 4 ประการ คือ

  1) เพ่ือใหสามารถใชภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและในการปฏิบัติภาระงานท่ีไดรับ

มอบหมายไดเปนผลสําเร็จ

  2) เพ่ือใหสามารถนําความรูและประสบการณทางภาษาท่ีไดรับไปใชในชีวิตจริงได

  3) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดโดยผานกระบวนการปฏิบัติภาระงาน

  4) เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน

ข้ันตอนการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
 

 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารในท่ีน้ี  ขอกลาวถึง

วิธีการสอนแบบ 3Ps หรือ P-P-P  ซ่ึงมีข้ันตอนดังตอไปน้ี

 

สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2540)  ไดสรุปข้ันตอนวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารไว 3 ข้ันตอน คือ

 1. ข้ันนําเสนอ (Presentation) เปนการใหตัวปอนทางภาษา (Language Input) แกผูเรียน 

ซ่ึงจัดเปนข้ันการสอนท่ีสําคัญข้ันหน่ึง  ในข้ันน้ีครูจะนําเสนอเน้ือหาใหม โดยจะมุงเนนการใหผูเรียนไดรับรูและ

ทําความเขาใจเก่ียวกับความหมายและรูปแบบภาษาท่ีใชกันจริงโดยท่ัวไป รวมท้ังวิธีการใชภาษา ไมวาเปนดาน

การออกเสียง ความหมาย คําศัพท และโครงสรางไวยากรณท่ีเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ควบคูกันไป

 2. ข้ันฝกปฏิบัติ (Practice)  เปนการฝกใหผูเรียนมีความแมนยําในรูปแบบภาษา เพ่ือจะไดสามารถ

นําไปใชในการส่ือสารตอไป หลังจากท่ีผูเรียนไดรับรูรูปแบบภาษาวาเปนอยางไรและส่ือความหมายอยางไร

ในข้ันนําเสนอไปแลว ในข้ันน้ีควรเปนการฝกท่ีเนนความหมาย (Meaningful drills) เพราะผูเรียนมีความ

จําเปนในการใชภาษาเพ่ือส่ือความหมาย  การฝกเนนความหมายมีหลายแบบ เชน ฝกการเเลกเปล่ียนขอมูล 
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(Information gap) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-play) ฝกดวยการเลนเกมท่ีมีการควบคุมการใชภาษา  

เปนตน

 3. ข้ันนําไปใช (Production) เปนการฝกใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร เปรียบเสมือนการถายโอนการเรียนรู

ภาษาจากสถานการณในช้ันเรียนไปสูการนําภาษาไปใชจริง การฝกใชภาษาเพ่ือการส่ือสารโดยท่ัวไป มุงหวังให

ผูเรียนไดลองใชภาษาในสถานการณตาง ๆ  ท่ีจําลองจากสถานการณจริง หรือท่ีเปนสถานการณจริงดวยตนเอง 

โดยครูผูสอนเปนเพียงผูแนะแนวทางเทาน้ัน สวนผูเรียนมีหนาท่ีในการผลิตภาษา กิจกรรมท่ีใหผูเรียนปฏิบัติ

ควรเปนกิจกรรมท่ีใหผูเรียนมีความตองการและมีจุดมุงหมายในการส่ือสาร และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือก

ใชภาษาหรือเน้ือหาดวยตนเองมากท่ีสุด อีกท้ังผูเรียนควรจะไดประเมินผลการส่ือสารของตนจากผลสะทอนกลับ

ของผูรวมส่ือสารดวย  เพ่ือใหการส่ือสารเหมือนจริงมากท่ีสุด

กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
 

 กระบวนการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน 

ข้ึนอยูกับองคประกอบ 3 ประการคือ  กิจกรรม  เทคนิคการสอน  และบทบาทของผูเรียนและครูผูสอน

 1. กิจกรรม เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมากในกระบวนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร

เพราะเปนสวนท่ีชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดใชภาษาในการส่ือสารท่ีสมจริงในหองเรียน (Richards, 2006)  

กิจกรรมท่ีดีน้ันจะข้ึนอยูกับลักษณะของกิจกรรม และลักษณะของการจัดกิจกรรม

  1.1 ลักษณะของกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  มีดังน้ี

   1) กิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงคบทเรียน  

   2) กิจกรรมมีจุดมุงหมายในการใชภาษาเพ่ือส่ือความหมาย

   3) กิจกรรมทําใหเกิดความจําเปนท่ีจะส่ือความหมาย

   4) กิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนรับรูผลของการส่ือความหมาย

   5) กิจกรรมนาสนใจเเละทาทาย

   6)กิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือกตามความตองการ

   7) กิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรูและประสบการณท่ีมีอยู

   8) กิจกรรมฝกใหผูเรียนมีกลยุทธการเรียนรู

  1.2 ลักษณะของการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารน้ัน

สามารถทําไดหลายลักษณะ กอใหเกิดปฏิสัมพันธหลายรูปแบบในช้ันเรียน เชน ปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเรียน – บทเรียน  ผูเรียน - ผูเรียน  ผูเรียน - ครูผูสอน  ท่ีจะชวยใหผูเรียนไดฝกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ

ลักษณะการจัดกิจกรรมมีดังน้ี

   1) การจัดกิจกรรมรายบุคคล (Individual work)  เปนกิจกรรมท่ีฝกพ่ึงตนเองในการเรียนรู 

(Autonomous learning) เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรมตามลีลาการเรียนรู (Learning style) ในรูปแบบ

ท่ีตนตองการ ในเวลาท่ีเหมาะสมกับตนเอง และสามารถทําไดนอกช้ันเรียน  กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม

รายบุคคล  ไดแก การอานหนังสือนอกเวลา  การเลนเกมตาง ๆ เชน เกมปริศนาอักษรไขว เกมสรางคํา 

เปนตน
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   2) การจัดกิจกรรมแบบคู (Pair work) เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเรียนดวยกันท่ีจะตองคิดและทํารวมกัน (Collaborative learning) ทําใหเกิดการใชภาษาในสถานการณท่ีเหมือนจริง

อยางไรก็ตาม ระหวางทํากิจกรรมครูผูสอนจะเปนผูควบคุม คอยใหความชวยเหลือเม่ือผูเรียนตองการ กิจกรรม

ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมรายคู ไดแก การถามหาขอมูลท่ีตนขาดหายไปจากคูของตน (Information gap)

การแสดงบทบาทสมมติ (role-play) เปนตน

   3) การจัดกิจกรรมแบบกลุม (Group work) เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีภาวะอิสระ

(Autonomy) ลดการพ่ึงครูผูสอน  จํานวนผูเรียนในแตละกลุมข้ึนอยูลักษณะงานแตไมควรเกิน 6 คน  กิจกรรม

ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมแบบกลุม ไดแก การอภิปราย (Discussion) การอานและฟงสวนตาง ๆ  ของเร่ืองราว

แลวนําสวนเหลาน้ีมาปะติดปะตอกัน (Jigsaw reading/listening) การชวยหาขอมูลเพ่ือมาทําโครงงาน  

การเลนเกมตาง ๆ เชน เกมตอคํา เกมย่ีสิบคําถาม  เปนตน

   4) การจัดกิจกรรมแบบทํารวมกันท้ังช้ัน (Class work) เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียน

มีปฏิสัมพันธกับครูผูสอน  เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนทําพรอมกันท้ังหอง ครูผูสอนสามารถช้ีนําและควบคุมกิจกรรม

ไดมากกวากิจกรรมท่ีจัดในลักษณะอ่ืน กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมแบบทํารวมกันท้ังช้ัน  ไดแก การฝก

ออกเสียงคํา  ฝกการอานออกเสียง การทําตามคําส่ัง  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  เปนตน

 2. เทคนิคการสอน เทคนิคการสอนเปนองคประกอบท่ีสําคัญมากในกระบวนการเรียนการสอน

เพ่ือการส่ือสาร เพราะเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมจะชวยใหการเรียนการสอนเพ่ือการส่ือสารประสบความสําเร็จ 

เทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก

  2.1 ใหผูเรียนไดพบและไดใชภาษาในการส่ือสารใหมากท่ีสุด การส่ือสารท่ีสมจริงคือการท่ี

ผูเรียนมุงความสนใจไปท่ีสารท่ีส่ือออกมาหรือสารท่ีตองการส่ือออกไป ไมใชมุงท่ีตัวภาษา (Breen และ 

Candlin, 1980)

  2.2 ใชอุปกรณและส่ือการสอนท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจภาษาไดงายข้ึน  ส่ือตามแนวการสอนแบบ 

CLT ประกอบดวย

   2.2.1 เน้ือหา (Text-based materials)  คือ แบบเรียนท่ีจัดกิจกรรมเนนการสอนแบบ CLT 

เชน มีกิจกรรมใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติ  กิจกรรมคู  หรือกิจกรรมกลุม

   2.2.2 งาน/กิจกรรม (Task-based materials)  คือ ส่ือท่ีเนนการทํากิจกรรมและภาระงาน 

ท่ีเนนใหผูเรียนไดทํางานกลุมเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู

   2.2.3 ส่ือจริง (Realia / Authentic materials) คือ ส่ือท่ีใชจริงในชีวิตประจําวัน 

เชน ปายประกาศ โฆษณา รูปภาพ  แผนท่ี  แผนพับ  และหนังสือพิมพ  เปนตน

  2.3 หาวิธีการท่ีทําใหผูเรียนไมรูสึกเครียดระหวางเรียน และสรางบรรยากาศท่ีทําใหผูเรียน

ไมอายเวลาตอบผิด (Dulay, Burt และ Krashen, 1982)

  2.4 ศึกษาความสนใจของผูเรียนและแทรกส่ิงท่ีผูเรียนสนใจไวในบทเรียนดวย และครูผูสอนควร

เรียนรูดวยวาผูเรียนชอบทํางานกับผูใด

  2.5 เนนกระบวนการเรียนรูของผูเรียน (Process) มากกวาผลงานการเรียนรู (Product)

 3. บทบาทของครูผูสอนและผูเรียน

  Jack C. Richards (2006)  ไดเสนอบทบาทครูและผูเรียนท่ีตองปรับเปล่ียนในการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ดังน้ี
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  3.1 บทบาทครูผูสอน (Teacher’s role) ครูมีบทบาทเปนผูเตรียมและดําเนินการจัดกิจกรรม

เพ่ือการส่ือสาร ใหผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาใหมากท่ีสุด ครูผูสอนจะควบคุมการเรียนในชวงท่ีมีการฝก

รูปแบบภาษาเทาน้ัน แตในชวงท่ีใหผูเรียนใชภาษา ครูผูสอนจะลดบทบาทลงเปนเพียงผูกํากับรายการ 

คอยใหความสะดวก ตลอดจนใหความชวยเหลือเม่ือผูเรียนตองการเทาน้ัน ครูจะกระตุนใหกําลังใจ ชวยเหลือ

ใหผูเรียนสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารใหไดความหมายและถูกตองตามหลักไวยากรณ อันเปนการเช่ือม

ชองวางระหวางความสามารถทางไวยากรณ (grammar competence) และความสามารถทางดานส่ือสาร 

(communicative competence) ของผูเรียน และครูผูสอนจะไมขัดจังหวะในขณะท่ีผูเรียนกําลังใชภาษา 

ถึงแมวาผูเรียนจะใชภาษาไมถูกตองก็ตาม แตครูจะชวยอธิบายและใหความชวยเหลือก็ตอเม่ือการส่ือสาร

ของผูเรียนชะงักงัน  อยางไรก็ตาม ครูผูสอนยังคงเปนแหลงความรู (Resource) ใหผูเรียนเม่ือเขาตองการ  

เปนผูเตรียมผูเรียนใหพรอมกอนการเรียนรู  รวมท้ังเปนผูใหขอมูลทางภาษาแกผูเรียน  ครูผูสอนตองพยายาม

ใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารในหองเรียนใหมากท่ีสุด  เปนผูสรางบรรยากาศในหองเรียนใหผูเรียนอยากเรียนรู

นอกจากน้ี ครูผูสอนยังเปนผูประเมินผลการเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับแกผูเรียนอีกดวย

 3.2  บทบาทผูเรียน (Learner’s role) ในการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร ผูเรียนมีบทบาท

สําคัญในหองเรียนมากกวาครูผูสอน ผูเรียนเปนผูมีสวนรวมในการเรียนรู ไดลงมือใชภาษาดวยตนเอง

โดยการเเลกเปล่ียนขอมูลกับเพ่ือน  การชวยเหลือซ่ึงกันและกันทําใหเกิดการเรียนรูจากการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน

และผูเรียนพยายามเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมข้ึนโดยนําส่ิงท่ีตนเรียนรูในหองเรียนเปนเคร่ืองมือชวยในการหา

ความรูเพ่ิมเติมนอกหองเรียน เชน การอานหนังสือภาษาอังกฤษ เรียนรูเพ่ิมเติมในส่ิงท่ีตนสนใจจากหองสมุด 

อินเทอรเน็ต เปนตน  นอกจากน้ี ผูเรียนยังสามารถประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถใหขอมูล

ยอนกลับแกเพ่ือรวมช้ันเรียนไดอีกดวย 
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 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหมในศตวรรษท่ี 21 ครูจะตองปรับแนวทาง

การเรียนการสอน (pedagogy) โดยครูจะตองทําใหผูเรียนรักท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต  และมีเปาหมายในการสอน

ท่ีจะทําใหผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะดานไอที ซ่ึงไอทีในท่ีน้ีไมไดหมายถึง ใชคอมพิวเตอรเปน

หรือใชไอแพดเปน แตหมายถึงการท่ีผูเรียนรูวา เม่ือเขาอยากรูเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเขาจะไปคนหาขอมูล (data)

เหลาน้ันไดท่ีไหน และเม่ือไดขอมูลมาผูเรียนตองวิเคราะหไดวาขอมูลเหลาน้ันมีความนาเช่ือถือเพียงใด และ

สามารถแปลงขอมูลเปนความรู (knowledge) ได ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเกิดจากการฝกฝน ครูจะตองใหผูเรียนไดมี

โอกาสทดลองดวยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรคํานึงถึงกรอบอางอิงความสามารถ

ทางภาษาของสหภาพยุโรป ไดแก The Common European Framework of Reference for Languages

(CEFR) ซ่ึงมีการปรับจุดเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเปนไปตามธรรมชาติของการเรียนรู โดยเนนการส่ือสาร

เร่ิมจากการสอนทักษะการฟง ตามดวยการพูด การอาน และการเขียน ตามลําดับ โดยมีการสอนไวยากรณ

แทรกอยูในทุกทักษะ

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนการฟง

 

 การฟงในชีวิตประจําวันเกิดข้ึนไดใน 2 กรณี คือ การฟงท่ีไดยินโดยมิไดต้ังใจในสถานการณรอบตัว

ท่ัว ๆ ไป (Casual Listening) และการฟงอยางต้ังใจท่ีมีจุดมุงหมาย (Focused Listening) ซ่ึงเปนการรับรู

และทําความเขาใจใน “สาร” ท่ีผูอ่ืนส่ือความมาสูเรา ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเปนส่ิงสําคัญท่ีตองฝกฝนให

ผูเรียนเกิดความชํานาญและมีความสามารถในการฟงอยางเขาใจในสารท่ีไดรับฟง  ครูผูสอนควรมีความรูและ

เทคนิคในการสอนทักษะการฟงเพ่ือจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนใหประสบผลสําเร็จ

 การสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษ

 การออกแบบกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะการฟง ครูควรคํานึงถึงสถานการณหรือบริบทโดยเลือก

เน้ือหา และออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย นาสนใจ  มีขอควรพิจารณา 2 ประการ คือ 

 1.1 สถานการณในการฟง  สถานการณท่ีกอใหเกิดการฟงภาษาอังกฤษไดน้ัน ควรเปนสถานการณ

ของการฟงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง สถานการณจริง หรือสถานการณจําลองในหองเรียน  ซ่ึงอาจเปน การฟงคําส่ังครู

การฟงเพ่ือนสนทนา การฟงบทสนทนาจากบทเรียน การฟงรายการวิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน 

 1.2 กิจกรรมในการสอนฟง แบงเปน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมกอนการฟง (Pre-listening) 

กิจกรรมระหวางการฟง หรือ ขณะท่ีสอนฟง (While-listening) และกิจกรรมหลังการฟง (Post-listening) 

แตละกิจกรรมอาจใชเทคนิค ดังน้ี

บทที่ 4
    กิจกรรมการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษ
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  1.2.1 กิจกรรมกอนการฟง (Pre-listening) ผูเรียนจะฟงขอความไดอยางเขาใจ ควรตองมี

ขอมูลบางสวนเก่ียวกับขอความท่ีฟง โดยครูผูสอนอาจใชกิจกรรมนําใหผูเรียนไดมีขอมูลบางสวนเพ่ือชวยสราง

ความเขาใจในบริบท กอนการรับฟงสารท่ีกําหนดให เชน การใชรูปภาพ อาจใหผูเรียนดูรูปภาพท่ีเก่ียวกับเร่ือง

ท่ีจะฟง สนทนา อภิปราย หรือหาคําตอบเก่ียวกับภาพน้ัน ๆ  การเขียนรายการคําศัพท อาจจะใหผูเรียนจัดทํา

รายการคําศัพทเดิมท่ีรูจัก โดยใชวิธีการเขียนบันทึกคําศัพทท่ีไดยินขณะรับฟงสาร หรือการขีดเสนใต หรือ

วงกลมลอมรอบคําศัพทในสารท่ีอานและฟงไปพรอม ๆ  กัน การอานคําถาม อาจใหผูเรียนอานคําถามท่ีเก่ียวของ

กับเร่ืองราวในสารท่ีจะฟง เพ่ือใหผูเรียนไดทราบแนวทางวาจะไดฟงเก่ียวกับเร่ืองใด เปนการเตรียมตัวลวงหนา

เก่ียวกับขอมูลประกอบการฟง และคนหาคําตอบท่ีจะไดจากการฟงสารน้ัน ๆ   การทบทวนคําศัพทท่ีเก่ียวของ 

อาจทบทวนคําศัพทจากความรูเดิมท่ีมีอยูแลว ซ่ึงจะปรากฏอีกในสารท่ีจะไดฟง เปนการชวยทบทวนขอมูล

สวนหน่ึงของสารท่ีจะไดเรียนรูใหมจากการฟง

  1.2.2 กิจกรรมระหวางการฟง หรือกิจกรรมขณะท่ีสอนฟง (While-listening) เปนกิจกรรม

ท่ีใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติในขณะท่ีฟงสารน้ัน ๆ  กิจกรรมน้ีมิใชการทดสอบการฟง แตเปนการฝกทักษะการฟง

เพ่ือความเขาใจ

  1.2.3 กิจกรรมหลังการฟง (Post-listening) เปนกิจกรรมท่ีมุงใหผูเรียนไดฝกการใชภาษา 

ภายหลังจากท่ีไดฝกปฏิบัติกิจกรรมระหวางการฟงแลว เชน อาจฝกทักษะการเขียน สําหรับผูเรียนระดับตน  

โดยใหเขียนตามคําบอก (Dictation) ประโยคท่ีไดฟงมาแลว เปนการตรวจสอบความรู ความถูกตองของการ

เขียนคําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณ ของประโยคน้ัน ๆ หรือฝกทักษะการพูด สําหรับผูเรียนระดับสูง 

โดยการใหอภิปรายเก่ียวกับสารท่ีไดฟง หรืออภิปรายเก่ียวกับอารมณหรือเจตคติของผูพูด 

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนการพูด

 

 การพูดเปนการส่ือสารความคิด ประสบการณ และความตองการของผูพูดไปสูผูฟง เพ่ือส่ือ

ความหมายใหผูฟงเกิดความเขาใจ โดยอาศัยน้ําเสียง ภาษา และกิริยาทาทาง อยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง

ตามจรรยามารยาทและประเพณีนิยมของสังคม ใหผูฟงรับรูและเกิดการตอบสนอง  เปนทักษะท่ีสําคัญสําหรับ

บุคคลในการส่ือสารในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพธุรกิจตาง ๆ  ในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 

การพูดเปนการส่ือสารแบบเผชิญหนา (Face To Face Communication) ระหวางบุคคล  ดังน้ันการพูด

จะประสบความสําเร็จยอมตองมีองคประกอบดังตอไปน้ี

 1. ผูพูด (Speaker) เปนผูส่ือสารไปยังผูฟง จึงตองแสดงความสามารถในการพูดถายทอดความรูสึก

ขอคิดเห็น ขอเท็จจริง ตลอดจนทัศนคติของตนไปสูผูฟงใหดีท่ีสุดเทาท่ีทําได โดยการรูจักใชภาษา เสียง 

อากัปกริยา และรูจักสะสมความคิดอานท่ีมีคุณคา มีประโยชน และรวบรวมการเตรียมความคิดตาง ๆ  เหลาน้ัน

ใหเปนระเบียบ เพ่ือถายทอดใหผูฟงทราบ  ผูฟงก็จะเขาใจไดงาย แจมแจง และรวดเร็ว

 2. สาระหรือเน้ือเร่ืองท่ีพูด (Speech) ผูพูดควรจะพูดเร่ืองท่ีตนถนัดและมีความรูในดานน้ัน 

มีการเตรียมลําดับและการดําเนินเร่ืองท่ีดี และถูกตอง
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 3. ผูฟง (Audience)  การส่ือความหมายเปนขบวนการติดตอทางสังคมท่ีมีผูพูดเปนผูให ผูฟงเปน

ผูรับ  ผูพูดจะส่ือความหมายไดตรงเปาหมายย่ิงข้ึนหากรูจักวิเคราะหผูฟง

 4. เคร่ืองมือในการส่ือความหมาย (Communication Channel)  ส่ิงท่ีชวยถายทอดความรูสึกนึกคิด

ของผูพูดไปใหคนฟง เชน เสียง สีหนา อากัปกริยา ทาทาง และอาจรวมไปถึงโสตทัศนูปกรณอ่ืน ๆ

 5. ความมุงหมายหรือผลท่ีเกิดจากการพูด  การพูดทุกชนิดจะตองมีจุดมุงหมายหรือผลท่ีเกิดข้ึน

 การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

 ในการจัดการเรียนการสอนการพูดภาษาอังกฤษควรจัดใหเหมาะสม โดยออกแบบกิจกรรม

เพ่ือเสริมทักษะการพูดจากงายไปหายากเพ่ือลดความวิตกกังวลของนักเรียน กิจกรรมควรเปนท่ียอมรับ

ของเจาของภาษาดวย นักเรียนควรไดรับการสงเสริมพัฒนาการทางการพูดท่ีเหมาะสมและไดฝกบอย ๆ  เพ่ือ

การส่ือสารถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของตนเองใหผูอ่ืนเขาใจ โดยใชน้ําเสียง อากัปกิริยา

ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีไมใชคําพูดดวย และพูดใหถูกตองและชัดเจนข้ึน  การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษมี

ข้ันตอนและกิจกรรมตาง ๆ กัน ดังตอไปน้ี

 1. ข้ันบอกจุดประสงคและข้ันเสนอเน้ือหา ครูควรจะบอกใหนักเรียนรูถึงส่ิงท่ีจะเรียน โดยการ

ต้ังคําถาม เลาเร่ือง หรือใชส่ือตาง ๆ  ชวงหลังจากนําเสนอเน้ือหาซ่ึงอยูในรูปบริบท ครูจะตองใหนักเรียนสังเกต

ลักษณะของภาษา ความหมายของขอความท่ีจะพูด เชน ผูพูดเปนใคร พูดเก่ียวกับอะไร สถานท่ีพูด และ

จุดประสงคในการพูด

 2. ข้ันการฝก การฝกจะกระทําทันทีหลังจากเสนอเน้ือหา อาจจะฝกพูดพรอม ๆ กันหรือเปนคู  

โดยการฝกเร่ิมจากการฝกโดยมีกรอบหรือการควบคุม ตอมาก็ลดการควบคุมลงจนนักเรียนสามารถใชภาษาได

 3. ข้ันถายโอน เปนข้ันตอนท่ีนําความรูท่ีไดมาใชในรูปแบบการใชภาษาอยางอิสระ ใกลเคียงกับ

สถานการณท่ีเปนจริง เชน การทําบทบาทสมมติ การนําเสนอ การสาธิต  เปนตน

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนการอาน
  

 การอานคือ การส่ือความรู ความรูสึกนึกคิด ระหวางผูเขียน และผูอาน โดยผูอานเขาใจในสัญลักษณ 

เคร่ืองหมายรูปภาพ ประโยค ขอความ ตัวอักษร คํา และขอความท่ีพิมพหรือเขียนข้ึนมา ดวยการสังเกต

และพิจารณา ซ่ึงมีความหมายตรงกับผูส่ือสารเขียน  โดยเปนกระบวนการปฏิสัมพันธและการตีความระหวาง

ผูเขียนและผูอาน ซ่ึงจะเขาใจมากหรือนอยแคไหน ข้ึนอยูกับความรูเดิมและการทํานาย ความรูเก่ียวกับเร่ือง

ความหมายของศัพท โครงสรางทางไวยากรณ ตลอดจนความเขาใจในเร่ืองความสอดคลองตอเน่ืองของประโยค

แตละประโยค และโครงสรางของขอเขียนดวย

การจําแนกประเภทการอาน 

        การแบงประเภทการอานแบงได  2  ประเภทคือ

 1. การอานออกเสียง (Oral Reading)  เปนการอานเพ่ือฝกความถูกตอง (Accuracy) และความ

คลองแคลว (Fluency)
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 2. การอานในใจ (Silent Reading)  เปนการอานเพ่ือรับรูและทําความเขาใจในส่ิงท่ีอาน ซ่ึงเปนการ

อานอยางมีจุดมุงหมาย    
 

 1. การอานออกเสียง การฝกใหนักเรียนอานออกเสียงไดอยาง ถูกตอง และคลองแคลว ควรฝกฝน

ไปตามลําดับ โดยใชกิจกรรม ดังน้ี

 1.1 Basic Steps of Teaching (BST)  มีข้ันตอนการฝกตอเน่ืองกันไป ดังน้ี

  - ครูอานขอความท้ังหมด 1 คร้ัง / นักเรียนฟง

  - ครูอานทีละประโยค / นักเรียนท้ังหมดอานตาม

  - ครูอานทีละประโยค / นักเรียนอานตามทีละคน (อาจขามข้ันตอนน้ีได ถานักเรียนสวนใหญ

   อานไดดีแลว)

  - นักเรียนอานคนละประโยค ใหตอเน่ืองกันไปจนจบขอความท้ังหมด

  - นักเรียนฝกอานเอง

  - สุมนักเรียนอาน

 1.2 Reading for Fluency (Chain Reading) คือ กิจกรรมการฝกใหนักเรียนอานประโยคคนละ

ประโยคอยางตอเน่ืองกันไป เสมือนคนอานคนเดียวกัน โดยครูสุมเรียกนักเรียนจากหมายเลขลูกโซ เชน 

ครูเรียก Chain-number One นักเรียนท่ีมีหมายเลขลงทายดวย 2, 12, 22, 32, 42 จะเปนผูอานขอความ

คนละประโยคตอเน่ืองกันไป หากสะดุดหรือติดขัดท่ีนักเรียนคนใด ถือวาโซขาด ตองเร่ิมตนท่ีคนแรกใหม 

หรือเปล่ียน Chain-number ใหม

 1.3 Reading and Look up คือ กิจกรรมการฝกใหนักเรียนแตละคนอานขอความโดยใชวิธีอาน

แลวจําประโยค แลวเงยหนาข้ึนพูดประโยคน้ัน ๆ อยางรวดเร็ว คลายวิธีอานแบบนักขาว

 1.4 Speed Reading  คือ กิจกรรมการฝกใหนักเรียนแตละคนอานขอความโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเร็วได

การอานแบบน้ีอาจไมคํานึงถึงความถูกตองทุกตัวอักษร แตตองอานโดยไมขามคํา เปนการฝกธรรมชาติ

ในการอานเพ่ือความคลองแคลว (Fluency) และเปนการหลีกเล่ียงการอานแบบสะกดทีละคํา

  1.5 Reading for Accuracy  คือ กิจกรรมการฝกอานท่ีมุงเนนความถูกตองชัดเจนในการออก

เสียง ท้ัง stress / intonation / cluster / fi nal sounds ใหตรงตามหลักเกณฑของการออกเสียง (Pronunciation)  

โดยอาจนํา Speed Reading มาใชในการฝก และเพ่ิมความถูกตองชัดเจนในการออกเสียงส่ิงท่ีตองการ จะเปน

ผลใหนักเรียนมีความสามารถในการอานไดอยางถูกตอง (Accuracy) และ คลองแคลว (Fluency) ควบคูกันไป

 2. การอานในใจ เปนการอานเพ่ือรับรูและทําความเขาใจในส่ิงท่ีอาน ซ่ึงเปนการอานอยางมีจุดมุงหมาย

เชนเดียวกับการฟง ตางกันท่ีการฟงใชการรับรูจากเสียงท่ีไดยิน ในขณะท่ีการอานจะใชการรับรูจากตัวอักษร

ท่ีผานสายตา ทักษะการอานภาษาอังกฤษเปนทักษะท่ีสามารถฝกฝนใหนักเรียนเกิดความชํานาญและมีความ

สามารถเพ่ิมพูนข้ึนได ดวยเทคนิควิธีการโดยเฉพาะ  ครูผูสอนจึงควรมีความรูและเทคนิคในการสอนทักษะ

การอานใหแกนักเรียนเพ่ือใหการอานแตละลักษณะประสบผลสําเร็จ
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 เทคนิคการอานเร่ืองใหเขาใจ

 วิธีการอานมีหลายเทคนิควิธี  แตท่ีสําคัญ ๆ และนิยมใชกันมากคือ

 1. Skimming

 2. Scanning

 3. Surveying

 4. Intensive Reading
 

 1. Skimming  

  การอานแบบสกิมม่ิง หรืออานแบบ “ขามคํา” น้ี เปนรูปแบบการอานเร็วอยางหน่ึง คือ 

จะอานดวยความเร็วคอนขางสูงมาก  การอานแบบน้ีจะไมอานทุกคําแตจะอานขามเปนตอน ๆ ไป อาจจะ

เปนคํา ประโยค หรือบรรทัด ๆ  ไป ไมติดตอกันก็ได  กลาวคือ อาจจะอานตอนน้ีกอนแลวขามไปประมาณส่ี

หรือหาประโยค จึงจะอานขอความตอนใหมตอไป ถาเห็นวาจําเปนและสําคัญ  การอานในลักษณะน้ี ผูอาน

ทราบดีวาเน้ือหาบางอยางจะขาดหายไป  อยางไรก็ตาม การอานแบบน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญอยู 2 ประการ คือ

  1) เพ่ือจับสาระหรือใจความสําคัญ โดยท่ัว ๆ ไป

  2) เพ่ือเขาใจรายละเอียดท่ีสําคัญบางส่ิงบางอยางเทาน้ัน

 2. Scanning 

  การอานแบบสแกนน่ิง หรือแบบ “กวาดสายตา” เปนเทคนิคการอานเร็วอีกวิธีหน่ึงโดยใชสายตา

อานกวาดขอความอยางคราวๆ และรวดเร็ว  การอานแบบน้ีมีจุดมุงหมายเพียงเพ่ือจะคนหาขอมูลหรือคําตอบ

เฉพาะสําหรับคําถามบางขอท่ีตองการเทาน้ัน เชน การคนหารายช่ือหรือเลขหมายโทรศัพทในสมุดโทรศัพท  

ในการอานแบบกวาดสายตาน้ี มีขอควรจําไวอยางหน่ึงคือ ไมจําเปนตองเขาใจหรือรูคําศัพทในขอความท่ีกําลังอาน

น้ันหมดทุกคํา ท้ังน้ี เพราะวาจุดมุงหมายในการอานของเราเพียงแตตองการท่ีจะหาคําบางคํา ตัวเลขบางตัว

หรือคําตอบบางขอเทาน้ัน ถาไดส่ิงท่ีตองการเหลาน้ีแลวก็ถือวาไดใชเทคนิคการอานแบบน้ีจนสัมฤทธิผล

ตามท่ีไดมุงหวังไว

 3. Surveying 

  การอานแบบสํารวจ Surveying  เปนการอานแบบสํารวจเบ้ืองตน ใชอานบทความหรือหนังสือ

ประเภทท่ีมีเน้ือหาคอนขางยากและซับซอน เพ่ือเปนการตรวจสอบดูกอน อยางรวดเร็ว และคราว ๆ ต้ังแต

เร่ิมแรกเลยทีเดียว วาบทความหรือหนังสือน้ัน ๆ สมควรท่ีจะอานใหละเอียดและลึกซ้ึงอีกตอไปหรือไม  

 4. Intensive Reading

  การอานแบบเขม Intensive Reading ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือการศึกษาหาขอมูลเปนการอาน

เชิงพินิจพิเคราะหและละเอียดถ่ีถวนเพ่ือความถูกตอง และความเขาใจอยางลึกซ้ึงเก่ียวกับความคิดและเหตุผล

ของผูเขียนในเกือบทุกแงทุกมุมหรือทุกข้ันตอน การอานแบบเขมน้ีมักจะใหความสําคัญในเร่ืองของความเขาใจ

ในส่ิงท่ีอานมากย่ิงกวาความเร็ว 
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 ข้ันตอนและกิจกรรมการสอนการอาน 

 กิจกรรมการสอนทักษะการอาน แบงเปน 3 กิจกรรม คือ

 1. กิจกรรมนําเขาสูการอาน (Pre-Reading Activities) เปนการสรางความสนใจและปูพ้ืนความรู

ในเร่ืองท่ีจะอาน  ครูผูสอนอาจใชกิจกรรมนําใหนักเรียนไดมีขอมูลบางสวนเพ่ือชวยสรางความเขาใจในบริบท  

กอนเร่ิมตนอานสารท่ีกําหนดให โดยท่ัวไป มี 2 ข้ันตอน คือ 

  - ข้ัน Personalization เปนข้ันสนทนา โตตอบ ระหวางครูกับนักเรียน หรือระหวางนักเรียน

กับนักเรียน  เพ่ือทบทวนความรูเดิมและเตรียมรับความรูใหมจากการอาน 

  - ข้ัน Predicting เปนข้ันท่ีใหนักเรียนคาดเดาเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะอาน โดยอาจใชรูปภาพ แผนภูมิ 

หัวเร่ือง ฯลฯ ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีจะไดอาน แลวนํามาสนทนา หรืออภิปราย หรือหาคําตอบเก่ียวกับภาพน้ัน ๆ

หรืออาจฝกกิจกรรมท่ีเก่ียวกับคําศัพท เชน ขีดเสนใต หรือวงกลมลอมรอบคําศัพทในสารท่ีอาน หรืออาน

คําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะไดอาน เพ่ือใหนักเรียนไดทราบแนวทางวาจะไดอานสารเก่ียวกับเร่ืองใด เปนการเตรียม

ตัวลวงหนาเก่ียวกับขอมูลประกอบการอาน และคนหาคําตอบท่ีจะไดจากการอานสารน้ัน ๆ  หรือทบทวนคําศัพท

จากความรูเดมิทีม่อียู ซึง่จะปรากฏในสารทีจ่ะไดอาน โดยอาจใชวธิบีอกความหมาย หรอืทาํแบบฝกหดัเติมคาํ

ฯลฯ 

 2. กิจกรรมระหวางการอาน หรือขณะท่ีสอนอาน (While-Reading Activities) เปนการ

ทําความเขาใจโครงสรางและเน้ือความในเร่ืองท่ีอาน กิจกรรมน้ีมิใชการทดสอบการอาน แตเปนการ “ฝกทักษะ

การอานเพ่ือความเขาใจ”  กิจกรรมระหวางการอานน้ี ควรหลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมท่ีมุงเนนใหนักเรียนไดปฏิบัติ

ทักษะอ่ืน ๆ เชน การฟง หรือการเขียน อาจจัดกิจกรรมใหพูดโตตอบไดบางเล็กนอย เน่ืองจากจะเปนการ

เบ่ียงเบนทักษะท่ีตองการฝกไปสูทักษะอ่ืนโดยมิไดเจตนา  กิจกรรมท่ีจัดใหในขณะอาน ควรเปนประเภทตอไปน้ี 

  - Questioning คือ การต้ังคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอาน ขณะอานจบยอหนา เพ่ือใหทราบวา 

ใคร ทําอะไร ท่ีไหน และอยางไร

  - Predicting คือ การใหคาดเดาวายอหนาตอไปนาจะพูดเก่ียวกับอะไร

  - Clarifying คือ การหาความชัดเจนของคําศัพท หรือวลี ในเน้ือเร่ืองท่ีอาน

  - Summarizing คือ การสรุปในแตละยอหนาท่ีอานเพ่ือจับใจความสําคัญ

  - Matching คือ อานแลวจับคูคําศัพท กับ คําจํากัดความ หรือ จับคูประโยค เน้ือเร่ืองกับภาพ 

แผนภูมิ

  - Ordering คือ อานแลวเรียงภาพ แผนภูมิ ตามเน้ือเร่ืองท่ีอาน หรือ เรียงประโยค (Sentences) 

ตามลําดับเร่ืองหรือเรียงเน้ือหาแตละตอน (Paragraph) ตามลําดับของเน้ือเร่ือง

  - Completing คือ อานแลวเติมคํา สํานวน ประโยค ขอความ ลงในภาพ แผนภูมิ ตาราง 

ฯลฯ ตามเร่ืองท่ีอาน 

  - Correcting คือ อานแลวแกไขคํา สํานวน ประโยค ขอความ ใหถูกตองตามเน้ือเร่ืองท่ีไดอาน

  - Deciding คือ อานแลวเลือกคําตอบท่ีถูกตอง (Multiple Choice) หรือ เลือกประโยคถูกผิด

(True/False) หรือ เลือกวามีประโยคน้ัน ๆ  ในเน้ือเร่ืองหรือไม หรือ เลือกวาประโยคน้ันเปนขอเท็จจริง (Fact) 

หรือ เปนความคิดเห็น (Opinion) 

  - Supplying / Identifying คือ อานแลวหาประโยคหัวขอเร่ือง (Topic Sentence) หรือ สรุป

ใจความสําคัญ (Conclusion) หรือ จับใจความสําคัญ (Main Idea) หรือต้ังช่ือเร่ือง (Title) หรือ ยอเร่ือง 

(Summary) หรือ หาขอมูลรายละเอียดจากเร่ือง (Specifi c Information) 
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  - เขียนแผนผังความสัมพันธของเน้ือเร่ือง

  - เติมขอความลงในแผนผังของเน้ือเร่ือง

 3. กิจกรรมหลังการอาน (Post-Reading Activities) เปนกิจกรรมท่ีมุงใหนักเรียนไดฝกการใช

ภาษาในลักษณะทักษะสัมพันธเพ่ิมข้ึนจากการอาน  ท้ังการฟง การพูด และการเขียน หลังจากท่ีไดฝกปฏิบัติ

กิจกรรมระหวางการอานแลว  โดยอาจฝกการแขงขันเก่ียวกับคําศัพท สํานวน ไวยากรณ จากเร่ืองท่ีไดอาน 

เปนการตรวจสอบทบทวนความรู ความถูกตองของคําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณ หรือฝกทักษะการฟง

การพูด โดยใหนักเรียนรวมกันต้ังคําถามเก่ียวกับเน้ือเร่ืองแลวชวยกันหาคําตอบ สําหรับนักเรียนระดับสูง 

อาจใหพูดอภิปรายเก่ียวกับอารมณหรือเจตคติของผูเขียนเร่ืองน้ัน หรือฝกทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเร่ืองท่ีไดอาน  ใหแสดงบทบาทสมมติ  ใหเขียนเร่ืองหรือเขียนโตตอบ เชน เขียนจดหมาย เขียนบท

สนทนา เขียนแบบฟอรม วาดรูป เปนตน ควรฝกใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น สรุปสาระและส่ิงท่ีไดรับจาก

การอานหรือประสบการณ การคิดแกปญหา หรือแสดงความคิดสรางสรรคทุกคร้ัง

 วิธีการสอนควรเนนการส่ือสารอยางมีความหมาย ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนอานเพ่ือส่ือสาร

อยางมีความหมาย  ไมใชอานเพ่ือตอบคําถามทายบทแตเพียงอยางเดียว  วิธีสอนอานเพ่ือการส่ือสารจึงเนน

เทคนิค  ดังตอไปน้ี

 1. การเติมขอมูลท่ีขาดหายไป (Information Gap)

 2. การอานเพ่ือแกปญหา (Problem Solving)

 3. การอานเพ่ือถายโอนขอมูล (Information Transfer)

 บทอานท่ีนํามาใชสอนควรเปนเอกสารจริง (Authentic Material) เอกสารจริงคือ เอกสารท่ีไม

ไดเขียนข้ึนมาเพ่ือจุดประสงคในการสอนภาษาโดยตรง เพราะบทอานท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการ

สอนศัพทและไวยากรณ จะมีลักษณะท่ีไมเปนธรรมชาติ เน่ืองจากผูเขียนจะคํานึงถึงโครงสรางหรือหลัก

ไวยากรณท่ีตองการสอนมากเกินไป บทอานท่ีเปนเอกสารจริงซ่ึงใชในชีวิตประจําวัน ไดแก โฆษณา ขาว 

ฉลากยา หรือปายประกาศ เปนตน และในการนําเอกสารจริงมาใชไมควรแกไขใหภาษางายข้ึน สรุปหรือยอ 

เพราะจะทําใหขอความผิดไปจากเดิมเน่ืองจากเอกสารท่ีผูอานจะไดพบในชีวิตประจําวันน้ันไมมีใครมาปรับระดับ

ความยากงายให

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนการเขียน
 

 การเขียน คือ กระบวนการของการถายทอดความรูสึกนึกคิดของผูเขียนออกมา โดยใชสัญลักษณ

ตัวอักษรซ่ึงผูเขียนจะตองเรียบเรียงความคิดอยางเปนระบบ และถูกตองตามโครงสรางและไวยากรณของ

การเขียน เพ่ือส่ือความหมายใหผูอานเขาใจ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา การเขียนคือการส่ือสารใหผูอ่ืนไดรับรู

ดวยขอความเปนลายลักษณอักษร มีจุดมุงหมายเพ่ือถายทอดความคิดของผูสงสารคือผูเขียนไปสูผูรับสารคือ

ผูอาน มีการเขียนไดถูกตองท้ังในดานการใชคําศัพท การสะกดตัว การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน แบบแผน 

แบบสรางตามภาษานิยมของเจาของภาษา  
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 การสอนเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย จุดมุงหมายเพ่ือใหนักเรียนสามารถเขียนเลียนแบบ

เจาของภาษา มิใชการสอนเขียนเพ่ือส่ือสารเต็มรูปแบบ แตจะเปนการฝกทักษะการเขียนอยางเปนระบบท่ี

ถูกตอง อันเปนรากฐานสําคัญในการเขียนเพ่ือการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับสูงไดตอไป ดังน้ัน

ส่ิงท่ีครูตองคํานึงถึงใหมากท่ีสุด คือ ตองใหนักเรียนมีขอมูลเก่ียวกับ คําศัพท (Vocabulary) ไวยากรณ 

(Grammar) และเน้ือหา (Content) อยางเพียงพอท่ีจะเปนแนวทางใหนักเรียนสามารถคิดและเขียนได  ใน

การสอนการเขียนควรคํานึงถึงประเด็นตอไปน้ี 

 1. ทักษะการเขียนก็เชนเดียวกับการอาน คือเปนทักษะท่ีตอจากกระบวนการเรียนรูในการฟงและ

การพูด ฉะน้ัน กอนท่ีครูจะใหนักเรียนเขียนอะไร จะตองแนใจวานักเรียนสามารถพูดออกเสียงคําหรือประโยค 

ขอความน้ันๆ ได อานคํา ขอความหรือประโยคน้ันออก และเขาใจความหมายของคํา ขอความหรือประโยค

น้ันกอนท่ีจะเขียน

 2. การเขียนเปนทักษะท่ีชวยสนับสนุนใหนักเรียนเรียนรู และจําในส่ิงท่ีเรียนไดไมวาจะเปนการ

เรียนรูการสะกดคํา การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน การใชไวยากรณ และคําศัพทสํานวน ดังน้ัน ถานักเรียน

ไดมีโอกาสฝกฝนทักษะการเขียนอยางสม่ําเสมอ นักเรียนจะเรียนรูและจําส่ิงท่ีเขาเรียนไดดีย่ิงข้ึน ครูจึงควร

จัดใหมีกิจกรรมการเขียนเปนระยะๆ สม่ําเสมอ เพ่ือชวยใหนักเรียนฝกฝนส่ิงท่ีเรียนมาและยังสามารถเก็บ

งานเขียนสะสมไวเพ่ือกลับมาทบทวนดูไดภายหลัง 

 3. ทักษะการอานและการเขียนมีความสัมพันธกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ครูจึงควรจัดกิจกรรม

การอานและการเขียนใหตอเน่ืองและเก่ียวเน่ืองกัน เชน ใหเขียนเคร่ืองปรุงตางๆ หลังการอานวิธีการปรุง

อาหาร ใหเขียนขอความเก่ียวกับตัวละครในเร่ือง  เปนตน 

 4. นักเรียนควรทราบวัตถุประสงคและขอบขายการเขียน นักเรียนจึงจะเขียนไดตองประเด็น  ฉะน้ัน 

กอนใหนักเรียนทํากิจกรรมการเขียนใดๆ ครูควรช้ีแจงวัตถุประสงคในการเขียนอยางชัดเจน และกําหนด

ขอบขายการเขียนน้ันๆ เชน ตองการใหเขียนคํา ขอความ หรือประโยค จํานวน ความยาว เทาไร เขียนเร่ือง

อะไร และอยางไร เชน เขียนโดยใชคําศัพทและไวยากรณในบทท่ีเรียนมา 

 การสอนการเขียนควรคํานึงถึงองคประกอบดานเน้ือหา (Content) ขอความท่ีผูเขียนตองการส่ือให

กับผูอาน  รูปแบบ (Form) การวางรูปแบบของการเขียนไวยากรณ (Grammar) การใชกฎไวยากรณ และ

โครงสรางประโยคตางๆ  ลีลาในการใชภาษา (Style)  การเลือกใชศัพท สํานวนเพ่ือใหเกิดอรรถรสทางภาษา  

กลไกทางภาษา (Mechanics) การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน การสะกด คําศัพท และการใชอักษรตัวเล็กและ

ใหญไดอยางถูกตอง

กิจกรรมการเขียน

การสอนการเขียนอาจแบงไดเปน 4 ลักษณะ ดังน้ี 

 1. การเขียนแบบคัดลอก (Mechanical Copying) คือการลอกคํา ขอความ หรือประโยค

โดยไมตองสรางภาษาของตนเอง  มักเปนกิจกรรมท่ีใชกับนักเรียนในระดับตน ๆ  เชน การคัดลายมือ เขียนตาม

รอยประ การโยงภาพและขอความท่ีเขาคูกันแลวลอกขอความ จัดลําดับตัวอักษรแลวเขียนคําใหถูกตอง หรือจัด

ลําดับประโยคและเขียนขอความท่ีถูกตอง  Mechanical Copying เปนการฝกเขียนโดยการคัดลอกคํา ประโยค 

หรือขอความท่ีกําหนดให ในขณะท่ีเขียนคัดลอก นักเรียนจะเกิดการเรียนรูการสะกดคํา การประกอบคํา
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เขาเปนรูปประโยค และอาจเปนการฝกอานในใจไปพรอมกัน ขอเสียของการเขียนในลักษณะน้ี คือในบางกิจกรรม

นักเรียนอาจลอกคํา ขอความ หรือประโยค โดยไมเขาใจความหมาย และกิจกรรมการเขียนแบบน้ีไมไดเอ้ือ

ใหนักเรียนมีสวนรวมในการสรางภาษาของตนเอง ลักษณะกิจกรรมแบบน้ีอาจไมทาทายความสามารถ

ของนักเรียน ครูจึงควรพิจารณาไมควรจัดกิจกรรมการเขียนในแบบน้ีมากเกินไป 

 2. การเขียนแบบควบคุม (Controlled Writing) เปนกิจกรรมในการสอนทักษะการเขียน 

ท่ีมุงเนนในเร่ืองความถูกตองของรูปแบบ โดยครูใหเน้ือหาและรูปแบบภาษาสําหรับนักเรียนใชในการเขียน 

ครูจะเปนผูกําหนดสวนท่ีเปล่ียนแปลงใหนักเรียน นักเรียนจะถูกจํากัดในดานความคิดอิสระ สรางสรรค เชน 

การเปล่ียนรูปทางไวยากรณ คําศัพทในประโยค รูปแบบประโยคท่ีตองใช ตัวอยางยอหนาสําหรับเลียนแบบ 

หรือขอความสําหรับเติมใหสมบูรณ ขอดีของการเขียนแบบควบคุมน้ี คือ การปองกันมิใหนักเรียนเขียนผิด

ต้ังแตเร่ิมตน กิจกรรมท่ีนํามาใชในการฝกเขียน เชน 

 - Copying เปนการฝกเขียนโดยการคัดลอกคํา ประโยค หรือขอความท่ีกําหนดให ในขณะท่ีเขียน

คัดลอก นักเรียนจะเกิดการเรียนรูการสะกดคํา การประกอบคําเขาเปนรูปประโยค และอาจเปนการฝกอาน

ในใจไปพรอมกัน  

 - Gap Filling เปนการฝกเขียนโดยเลือกคําท่ีกําหนดให มาเขียนเติมลงในชองวางของประโยค 

นักเรียนจะไดฝกการใชคําชนิดตาง ๆ (Part of Speech) ท้ังดานความหมาย และดานไวยากรณ

 - Re-ordering Words เปนการฝกเขียนโดยเรียบเรียงคําท่ีกําหนดใหเปนประโยค นักเรียน

ไดฝกการใชคําในประโยคอยางถูกตองตามหลักไวยากรณ และเรียนรูความหมายของประโยคไปพรอมกัน

 - Changing Forms of Certain words เปนการฝกเขียนโดยเปล่ียนแปลงคําท่ีกําหนดใหในประโยค 

ใหเปนรูปพจน หรือรูปกาลตาง ๆ หรือรูปประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ ฯลฯ  นักเรียนไดฝกการเปล่ียน

รูปแบบของคําไดอยางสอดคลองกับชนิดและหนาท่ีของคําในประโยค  

 - Substitution Tables เปนการฝกเขียนโดยเลือกคําท่ีกําหนดใหในตารางมาเขียนเปนประโยค

ตามโครงสรางท่ีกําหนด นักเรียนไดฝกการเลือกใชคําท่ีหลากหลายในโครงสรางประโยคเดียวกัน และไดฝก

ทําความเขาใจในความหมายของคําหรือประโยคดวย

 3. การเขียนแบบก่ึงควบคุม (Less – Controlled Writing) เปนแบบฝกเขียนท่ีมีการควบคุม

นอยลง และนักเรียนมีอิสระในการเขียนมากข้ึน การฝกการเขียนในลักษณะน้ี ครูจะกําหนดเคาโครงหรือ

รูปแบบ แลวใหนักเรียนเขียนตอเติมสวนท่ีขาดหายไปใหสมบูรณ วิธีการน้ีชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะ

ความสามารถในการเขียนไดมากข้ึน อันจะนําไปสูการเขียนอยางอิสระไดในโอกาสตอไป ตัวอยางกิจกรรม

ฝกการเขียนแบบก่ึงอิสระมีดังน้ี

 - Sentence Combining  เปนการฝกเขียนโดยเช่ือมประโยค 2 ประโยคเขาดวยกัน ดวยคําขยาย

หรือคําเช่ือมประโยค นักเรียนไดฝกการเขียนเรียบเรียงประโยคโดยใชคําขยาย หรือคําเช่ือมประโยค 

ในตําแหนงท่ีถูกตอง

 - Describing People  เปนการฝกการเขียนบรรยาย คน สัตว ส่ิงของ สถานท่ี โดยใชคําคุณศัพท

แสดงคุณลักษณะของส่ิงท่ีกําหนดให  นักเรียนไดฝกการใชคําคุณศัพทขยายคํานามไดอยางสอดคลอง และ

ตรงตามตําแหนงท่ีควรจะเปน  

 - Questions and Answers Composition  เปนการฝกการเขียนเร่ืองราว ภายหลังจากการฝก
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ถามตอบปากเปลาแลว  โดยอาจใหจับคูแลวสลับกันถามตอบปากเปลาเก่ียวกับเร่ืองราวท่ีกําหนดให  แตละคน

จดบันทึกคําตอบของตนเองไว หลังจากน้ันจึงใหเขียนเรียบเรียงเปนเร่ืองราว 1 ยอหนา นักเรียนไดฝกการ

เขียนเร่ืองราวตอเน่ืองกัน โดยมีคําถามเปนส่ือนําความคิด หรือเปนส่ือในการคนหาคําตอบ นักเรียนจะมี

ขอมูลเปนรายขอท่ีสามารถนํามาเรียบเรียงตอเน่ืองกันไปไดอยางนอย 1 เร่ือง 

 - Parallel Writing  เปนการฝกการเขียนเร่ืองราวเทียบเคียงกับเร่ืองท่ีอาน โดยเขียนจากขอมูล 

หรือประเด็นสําคัญท่ีกําหนดให ซ่ึงมีลักษณะเทียบเคียงกับความหมายและโครงสรางประโยคของเร่ืองท่ีอาน  

เม่ือนักเรียนไดอานเร่ืองและศึกษารูปแบบการเขียนเรียบเรียงเร่ืองน้ันแลว นักเรียนสามารถนําขอมูลหรือ

ประเด็นท่ีกําหนดใหมาเขียนเลียนแบบ หรือเทียบเคียงกับเร่ืองท่ีอานได

 - Dictation  เปนการฝกเขียนตามคําบอก ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีวัดความรูความสามารถของนักเรียน

ในหลายๆ ดาน เชน การสะกดคํา ความเขาใจดานโครงสรางประโยค ไวยากรณ รวมถึงความหมายของคํา 

ประโยค หรือขอความท่ีเขียน 

 4. การเขียนแบบอิสระ (Free Writing) เปนแบบฝกเขียนท่ีไมมีการควบคุมแตอยางใด นักเรียนมี

อิสระเสรีในการเขียน เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิด จินตนาการอยางกวางขวาง การเขียนในลักษณะน้ี

ครูจะกําหนดเพียงหัวขอเร่ืองหรือสถานการณ แลวใหนักเรียนเขียนเร่ืองราวตามความคิดของตนเอง วิธีการน้ี

ชวยใหนักเรียนพัฒนาทักษะความสามารถในการเขียนไดเต็มท่ี ขอจํากัดของการเขียนลักษณะน้ี คือ นักเรียน

มีขอมูลท่ีเปนคลังคํา โครงสรางประโยค ไวยากรณ เปนองคความรูอยูคอนขางนอย สงผลใหการเขียน

อยางอิสระน้ี ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร  กิจกรรมการเขียน เชน การเขียนความเรียงท่ีครูกําหนดหัวขอให

หรือเขียนบทสนทนา  กิจกรรมการเขียนแบบน้ีครูจะตองเตรียมนักเรียนเปนอยางดีกอนท่ีจะใหนักเรียนเขียน 

โดยมีหลักในการเตรียมตัวดังน้ี

  4.1 กําหนดเน้ือหากอนการเขียนโดยการพูดเก่ียวกับส่ิงท่ีจะเขียน  ควรใหนักเรียนแสดงความคิด

ใหมากท่ีสุด และอาจใหนักเรียนแตละคนสราง Web หรือเครือขายเน้ือหาเก่ียวกับส่ิงท่ีจะเขียน จากน้ันจึง

ใหนักเรียนกําหนดโครงรางของเร่ืองท่ีจะเขียนโดยขยายความเน้ือหาจากคําท่ีอยูใน Web แลวจึงลงมือเขียน

  4.2 ครูไมควรกําหนดหัวเร่ืองซ่ึงไมเก่ียวของกับส่ิงท่ีนักเรียนมีประสบการณ ครูไมควรส่ังงาน

เขียนลักษณะน้ีใหเปนการบานโดยมิไดชวยนักเรียนเตรียมตัวในการเขียน และไมควรกําหนดใหนักเรียนเขียน

หัวขอหรือเร่ืองท่ียากเกินความสามารถของนักเรียน  

 นอกจากกิจกรรมการเขียนท่ีกลาวมา ยังมีกิจกรรมการเขียนอีกหลายตัวอยาง เชน 

 1. การเขียนเร่ืองราวของตัวเอง (Writing about yourself)

 2. การเขียนเร่ืองราวเก่ียวกับครอบครัวและเพ่ือน (Writing about your family and friends)  

 3. การเขียนเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน (Writing about daily activities)   

 4. การเขียนเก่ียวกับการดําเนินชีวิต (Writing about lifestyles)   

 5. การเขียนเก่ียวกับบุคคลตาง ๆ (Writing about people)    

 6. การเขียนเก่ียวกับสถานท่ีตาง ๆ (Writing about places)   

 7. การเขียนบรรยาย (Writing a description)   

 8. การเขียนคําส่ัง (Writing instructions)   

 9. การเขียนเก่ียวกับเหตุการณในอดีต (Writing about past events)  

 10. การจดรายการการซ้ือของ (Making a shopping list)   
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 11. การเขียนบัตรอวยพร (Writing greeting cards)   

 12. การเขียนปาย (Writing labels)   

 13. การเขียนขอความบนกําแพงตามอาคารตาง ๆ (Writing graffi ti 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. การเขียนบันทึกขอความใหกับครอบครัว (Taking notes for the family)  

 19. การเขียนบัตรเชิญ (Writing an invitation)   

 20. การเขียนคําส่ัง (Writing instructions for others)   

 21. การเขียนใบส่ังจายเงิน (Writing a cheque)   

 22. การเขียนบันทึกขอความทางโทรศัพท (Taking a phone message)   

 23. การเขียนคําสุภาษิต (Writing a proverb)   

 24. การเขียนท่ีอยู (Writing an address)

 การสอนทักษะการเขียนมีขอเสนอแนะสําหรับครู เชน แบบฝกหัดเขียนน้ันใหทําในหองเรียนนอย

ท่ีสุด ควรจะใหทําเปนการบาน  เวลาสวนใหญนาจะใชเปนการฝกฟงและอานท่ีครูจะตองควบคุมอยางใกลชิด

การสอนตามคําบอกมีประโยชนมาก จะตองทําในหองเรียนเชนเดียวกับแบบฝกหัดเขียน ซ่ึงเปนสวนของ

การฝกความเขาใจในการฟง  แบบฝกหัดเขียนตองสัมพันธกับเน้ือหาท่ีเรียนมาแลวในแตละหนวย เพ่ือเสริม

ความแมนยําใหกับทักษะ พูด อาน และเขียน

 กิจกรรมการสอนทักษะการเขียนมีกิจกรรมกอนการเขียนซ่ึงเปนการใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ

กลไกทางการเขียนในเร่ืองตาง ๆ เชน การสะกดคํา การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน การใชกาล (Tense) 

และศัพทท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีจะเขียน กิจกรรมระหวางการเขียน เปนกิจกรรมท่ีครูนํามาใชในการฝกทักษะ

การเขียน เชน นําภาพประกอบมาใหนักเรียนเขียนเร่ืองจากภาพ นําเทปบทสนทนามาเปดใหนักเรียนฟง 

แลวใหนักเรียนเขียนเปนเร่ืองเลา หรือสรุปเร่ืองท่ีไดยิน

 กิจกรรมหลังการเขียน เม่ือนักเรียนเขียนเสร็จเรียบรอยแลว อาจนํามาอานในช้ันเรียนผูใหเพ่ือน

รวมช้ันฟง ตลอดจนนํามาแสดงความคิดเห็นและวิจารณวาขอเขียนน้ันวาดี ถูกตองในการส่ือความมากนอยเพียงไร

และการใชภาษาถูกตองเหมาะสมหรือไม และมีขอท่ีตองปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมอยางไรบาง

 เม่ือนักเรียนไดช้ินงานจากการฝกทักษะการเขียน การตรวจงานเขียนเปนส่ิงท่ีครูตองดําเนินการตอไป

ซ่ึงครูควรคํานึงถึงส่ิงตอไปน้ี 

 1. การใหระดับคะแนน A, B, C หรือ /7, /8 ,…/10  การใหคะแนนแบบน้ีเปนการประเมิน

การเขียนโดยรวม ไมควรเนนเฉพาะความถูกตองทางไวยากรณเปนเกณฑ แตยังตองดูวานักเรียนสามารถ

ใชภาษาส่ือความคิดไดชัดเจนหรือไม และพัฒนาความคิดและเร่ืองราวท่ีเขียนดี เหมาะสมมากนอยเพียงไร

 2. การแสดงความคิดเห็นตอการเขียน good, fair, needs improvement, careless ครูพึงตระหนัก

วาการแสดงความคิดเห็นตองานเขียนของนักเรียน เปนการช้ีใหนักเรียนเห็นท้ังจุดเดนและขอดอย ครูควร

กลาวชมส่ิงท่ีนักเรียนเขียนดีแลว และคอยช้ีใหเห็นจุดท่ียังบกพรองใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุง

แกไข 
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 3. การตรวจแกไขท่ีผิด ท่ีผิดซ่ึงนักเรียนเขียนมาน้ัน นักเรียนควรวิเคราะหดวยวามาจากสาเหตุใด 

ผิดเพราะนักเรียนไมรูจึงใชผิด เขียนผิด หรือผิดเพราะความสะเพรา 

 4. การตรวจแกไขท่ีผิดสามารถทําไดดวยวิธีตาง ๆ  เชน การตรวจแกไขท่ีผิดท้ังหมด ครูตองใชเวลา

มากในการตรวจงาน วิธีน้ีทําใหนักเรียนไมไดฝกคิดดวยตนเองวาท่ีเขียนไปน้ันผิดอยางไร การตรวจแกไข

ท่ีผิดเฉพาะบางสวน ครูผูสอนอาจแกไขเฉพาะจุดท่ีเห็นวาสําคัญ นักเรียนควรใหความสนใจในขอบกพรองน้ัน

ใหมาก เชน เร่ือง Tense, Subject Verb Agreement การช้ีใหนักเรียนเห็นท่ีผิด วิธีน้ีอาจทําไดโดยขีดเสนใต

หรือวงกลมลอมท่ีผิด โดยมีการตกลงเร่ืองเคร่ืองหมายในการใชสัญลักษณตาง ๆ กับนักเรียน เชน sp = 

spelling error, ss = error in sentence structure เปนตน 

 5. ครูอาจยกกรณีท่ีนักเรียนทําผิดกันมากหรือผิดซ้ํา ๆ มายกตัวอยางข้ึนกระดานดํา แกไขให

ถูกตองในช้ันเรียน โดยใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมออกความเห็นในการแกไขท่ีผิดใหถูกตอง

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนไวยากรณ

 
 การสอนภาษาแบบส่ือสาร (Communicative Language Teaching : CLT) คือแนวคิดซ่ึงเช่ือม
ระหวางความรูทางภาษา (linguistic knowledge) ทักษะทางภาษา (language skills) และความสามารถ
ในการส่ือสาร (communicative ability) เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูโครงสรางภาษาเพ่ือส่ือสาร ขอแยก
องคประกอบของความสามารถในการส่ือสารไว 4 องคประกอบ ดังน้ี
 1. ความสามารถทางดานไวยากรณหรือโครงสราง (grammatical competence) หมายถึงความรู
ทางดานภาษา ไดแก ความรูเก่ียวกับคําศัพท โครงสรางของคํา ประโยค ตลอดจนการสะกดและการออกเสียง
 2. ความสามารถดานสังคม (sociolinguistic competence) หมายถึงการใชคํา และโครงสราง
ประโยคไดเหมาะสมตามบริบทของสังคม เชน การขอโทษ การขอบคุณ การถามทิศทางและขอมูลตาง ๆ 
และการใชประโยคคําส่ัง เปนตน
 3. ความสามารถในการใชโครงสรางภาษาเพ่ือส่ือความหมายดานการพูด และเขียน (discourse 
competence) หมายถึง ความสามารถในการเช่ือมระหวางโครงสรางภาษา (grammatical form) กับความหมาย
(meaning) ในการพูดและเขียนตามรูปแบบ และสถานการณท่ีแตกตางกัน
 4. ความสามารถในการใชกลวิธีในการส่ือความหมาย (strategic competence) หมายถึงการใช
เทคนิคเพ่ือใหการติดตอส่ือสารประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการส่ือสารดานการพูด ถาผูพูดมีกลวิธีในการ
ท่ีจะไมทําใหการสนทนาน้ัน ๆ หยุดลงกลางคัน เชน การใชภาษาทาทาง (body language) การขยายความ
โดยใชคําศัพทอ่ืนแทนคําท่ีผูพูดนึกไมออก เปนตน
 จะเห็นไดวา CLT ไมไดละเลยโครงสรางทางไวยากรณ แตในการสอนโครงสรางทางไวยากรณ
ตองเนนการนําหลักไวยากรณเหลาน้ีไปใช เพ่ือการส่ือความหมายหรือการส่ือสาร แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของกฎเกณฑและโครงสรางทางภาษา ถาปราศจากกฎเกณฑและโครงสรางแลวความสามารถทางการส่ือสาร
ของผูเรียนจะถูกจํากัด  ดังน้ัน ความคลองแคลวในการใชภาษา (fl uency) และความถูกตองในการใชภาษา 
(accuracy) จึงมีความสําคัญเทากัน
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กระบวนการสอนไวยากรณเพ่ือการส่ือสาร
 1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน (Warm up/Lead in) มีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักเรียนเกิดความพรอมและ
อยากรูอยากเรียนในบทใหม  เน้ือหาจะเช่ือมโยงไปสูสาระสําคัญของบทน้ัน ๆ เม่ือครูผูสอนเห็นวานักเรียน
มีความพรอม เกิดความสนุก และสนใจอยากเรียนแลว ก็เร่ิมเรียนเน้ือหาตอไป กิจกรรมท่ีกําหนดไวในข้ันน้ี
มีหลากหลาย เชน เลนเกม ปริศนาคําทาย เพ่ือทบทวนความรูท่ีเรียนมาแลว
 2. ข้ันนําเสนอ (Presentation) ในข้ันน้ีครูจะใหขอมูลทางภาษาแกนักเรียน มีการนําเสนอศัพทใหม
โครงสรางทางไวยากรณ เน้ือหาใหม ใหเขาใจท้ังรูปแบบและความหมาย  กิจกรรมท่ีกําหนดไวประกอบดวย
การใหฟงเน้ือหาใหม ใหนักเรียนฝกพูดตาม ในข้ันน้ีครูเปนผูใหความรูทางภาษาท่ีถูกตอง และเปนแบบอยาง
ท่ีถูกตองในการออกเสียง คือ Informant (ผูใหความรู) รูปแบบของภาษาจึงเนนท่ีความถูกตอง (Accuracy) 
เปนหลัก ในข้ันนําเสนอน้ี เนนการใหผูเรียนไดเขาใจความหมาย (Meaning) ของไวยากรณท่ีนําเสนอกอน
แลวตามดวยรูจักรูปแบบหรือโครงสรางทางไวยากรณน้ัน ๆ (Form) และจบลงดวยการออกเสียง
(Pronunciation) ดังน้ัน ในข้ันน้ีสามารถท่ีจะจดจําประเด็นสําคัญในการนําเสนอในรูปอักษรยอ 
คือ MFP

 3. ข้ันฝก (Practice) ในข้ันน้ีนักเรียนจะไดฝกใชภาษาท่ีเรียนมาแลวในข้ันนําเสนอ โดยมีวัตถุประสงค
ใหนักเรียนใชภาษาไดถูกตอง ขณะเดียวกันก็เนนเร่ืองการใชภาษาใหคลองแคลว (fl uency) การฝกอาจจะฝก
ท้ังช้ัน เปนกลุม เปนคู หรือรายบุคคล ข้ันน้ีเปนโอกาสท่ีครูจะแกไขขอผิดพลาดของนักเรียนในการใชภาษา  
ซ่ึงการแกไขขอผิดพลาดน้ันควรทําหลังการฝก  หากทําระหวางท่ีนักเรียนกําลังลองผิดลองถูกอยู ความม่ันใจ
ท่ีจะใชภาษาใหคลองแคลวอาจลดลงได หรืออาจจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกอยางอิสระ Learning by Doing
 4. ข้ันการใชภาษา (Production) มีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักเรียนนําคําหรือประโยคท่ีฝกมาแลว
มาใชในสถานการณตาง ๆ ในรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความคลองแคลว (fl uency) และเกิด
ความสนุกสนาน ในข้ันน้ีเปนข้ันท่ีเนนนักเรียนเปนผูทํากิจกรรม ครูคอยใหความชวยเหลือ ถานักเรียน
ผิดพลาด อยาขัดจังหวะ ใหปลอยไปกอน เพ่ือใหนักเรียนรูสึกสบายใจ  กิจกรรมท่ีกําหนดไวมีหลากหลาย เชน 
การเลนเกม การทําช้ินงาน  การทําแบบฝก  การนําเสนอผลงาน
 5. ข้ันสรุป (Wrap up) เปนข้ันสุดทายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละช่ัวโมง 
จุดประสงคคือ เพ่ือสรุปส่ิงท่ีไดเรียนแลว กิจกรรมท่ีเสนอแนะไวอาจจะเปนการนําเสนอรายงานของกลุม 
ทําแบบฝกหัดเพ่ือสรุปความรู  หรือเลนเกมเพ่ือทดสอบส่ิงท่ีเรียนมาแลว 
 ในแตละข้ันของการสอนไวยากรณเพ่ือการส่ือสาร ผูสอนสามารถใชกิจกรรมไดหลากหลายข้ึนอยูกับ
บริบทดานผูเรียนและส่ิงแวดลอม
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กิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร

  การจัดกิจกรรมใน 3 ข้ันตอนสําคัญของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารน้ัน สามารถใชกิจกรรมได
หลากหลายกิจกรรม  ซ่ึงครูผูสอนจะตองเลือกใชตามความเหมาะสมกับช้ันเรียนและนักเรียน ดังน้ี

CE
FR

CE
FR

CE
FR

CE
FR

Presentation Practice Production

Rules Drills Role-play

Examples Practice activities Simulations

Diagrams Elicited dialogues Discussions

Timelines Jazz chants Debate

Substitution tables Copying Conversations

CCQS Exercises Stories

Questions about form Guided writing Poems

Questions about use Examples Essays

Problems/puzzles Course book texts Novels

Error analysis Stories Newspapers

Explanations/lectures Discrete sounds, words Blogs

Demonstrations Course book tasks Chat room

Gestures/mime Cloze, etc. Ads

Pictures/visual aids E-mail/snail/mail

Cuisenaire rods Tweets

Contexts and situations

Repetition

Elicitation

Voice/intonation/silence

Discussion

Personalization

Models/toys, etc.
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      ระดับความพรอมของโรงเรียน
      พรอมนอย
      พรอมนอย - พรอมปานกลาง
 ระดับของ CEFR    พรอมมาก

1. กิจกรรม : การฟง

แนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร (CLT)

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 ผูเรียนสามารถพูดบอกความตองการงาย ๆ ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งของในหองเรียนได
หัวขอเรื่อง : 
 Classroom Objects  
หนาที่ของภาษา :   
 การถามตอบเกีย่วกบัสิง่ของในหองเรยีน (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.

A1

Interaction

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการฟง
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 5. เพลง : Quiet, please จาก Learn English Kids (www.britishcouncil.org/kids-songd-quiet-
please.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 fi ve.
 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. นกัเรยีนตอบคาํถามจากสิง่ของท่ีครูชูใหด ูจากน้ันนักเรยีนคนตอไปตอบคาํถามหรอือาจเปลีย่น
ใหนกัเรยีนทกุคนในหองชวยกันถามพรอมกัน และอาจเปลีย่นใหนกัเรยีนคนหนึง่เลอืกสิง่ของ และถามเพือ่น 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
เปดเพลงอกีครัง้ โดยใหนักเรยีนทาํทาไปดวย หยดุเพลงเปนชวง ๆ  แลวใหนกัเรียนรองตามตรงประโยคทีต่องการเนน
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. นักเรยีนเเบงเปน 2 ทมี ยืนหนัหนาเขาหากนัเปนแถว จบักนัเปนคู ๆ  ใหแตละคูสลบักนัฝกถามตอบ
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 สมมุติวาเปนของท่ีนักเรียนมีของเหมือนกัน 
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

2. กิจกรรม  :  การฟง A1+

Interaction & Integration 
of skills

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/
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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 3

passenger platform ready ticket directions

check call station screen follow
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https://www.youtube.com/watch?v=AXcpYuhtPz8
https://www.youtube.com/watch?v=rivcHoth8tQ

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.
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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, surfi ng
สื่อการจัดกิจกรรม : 
 1. บัตรคําศัพท football, basketball, golf, boxing, tennis, swimming, biking,  surfi ng  
 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/
   Surfi ng /ng/, /ng/    surfi ng /ng/
   Boxing, swimming, biking, surfi ng
 จากนั้นใหนักเรียนฝกออกเสียงตามครูตามรูปแบบขางตน
 3. นักเรียนฝกออกเสียงตามที่กําหนดอีกครั้ง
 4. นักเรียนออกเสียงคําศัพทตามครูจาก Power Point หรือ Word cards. ที่ครูนําเสนอ
  - Repeat after me. Boxing / Swimming / Biking / Surfi ng
 5. นักเรียนจับคูทําแบบฝกหัดจากใบงาน
   - Work in pairs. 
   - Complete the picture by using the words in the box. 
   - Be quick. 
   - When you fi nish, 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 fi nish?
 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. เม่ือตรวจสอบแลวไมใชบัตรคําเก่ียวกับกีฬาท่ีชอบ ใหแลกเปล่ียนหรือแบงปนใหคูอ่ืน 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 surfi ng
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Word Cards

Choose the correct word for each blank.

football basketball golf boxing

ball netted hoop golf bag shorts

fi eld court course boxing gloves

tennis swimming biking surfi ng

racket swimming pool bike surfboard

court pool helmet 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. นกัเรยีนฟงครอูธบิายวธิกีารเลนเกมโดยครแูสดงแผนทีป่ระเทศไทย  หยบิบัตรคาํชือ่จังหวัดมาไว 
1 จังหวัด แลวนักเรียนทายวาครูอยูที่จังหวัดใด ดวยประโยคคําถามและคําตอบ ดังนี้
  Teacher : What province am I from? (NakkornSawan)
  Student 1 : Can I go there by  …………. ?  
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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. นกัเรียนไดรบัการประเมินกจิกรรมการเรยีนรูทีไ่ดจากการฟงและบนัทกึพฤตกิรรม 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 / fi ne / good 
 A :  Hi./ Hello. How are you? 
 B :  I’m fi ne. / 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 / fi ne. 
(ไมสบาย) หรือ I’m fi ne. 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 นักเรียนเดินตามกันเปนวงกลมตามเพลงท่ีครูเปด พรอมท้ัง
ปรบมือและกระโดดตามจังหวะเพลงรองและแสดงทาทางประกอบเพลง
  Hello!  (ปรบมือเปนจังหวะ)
  Hello!  (ปรบมือเปนจังหวะ)
  Hello, how are you? (ใชนิว้ชีซ้ายและขวาชีเ้หมอืนทายงิปนไปทีเ่พือ่นคนทีย่นือยูใกล) 
  I’m good! (I’m GOOD!) (ชูนิ้วโปง)
  I’m great! (I’m GREAT!) (กํามือขวาและชูขึ้นเหนือศีรษะ)
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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  

  I’m wonderful!  (ชูมือทั้งสองขางขึ้นพรอมยิ้มแฉง)
  Hello!  (ปรบมือเปนจังหวะ)
  Hello!  (ปรบมือเปนจังหวะ)
  Hello! How are you? (ใชนิว้ช้ีซายและขวาชีเ้หมอืนทายงิปนไปทีเ่พ่ือนคนทีย่นือยูใกล)
  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. นักเรยีนทาํกจิกรรมฝกพดูเปนกลุมและเปนคู โดยครใูหสถานการณวา นกัเรยีนจะพบเพือ่นใหม
และตองทักทายเพื่อน โดยใหนักเรียนยืนเปนวงกลมสองวงซอนกัน คนที่อยูวงนอกเคลื่อนตัวไปทางซายมือ 
สวนคนที่อยูวงในใหยืนอยูกับที่ ทําเชนนี้จนนักเรียนสามารถทักทาย  Hello. / How are you?  ทุกคนใน
วงกลม
 6. นักเรียนอาสาสมัครออกมาทักทายหนาหองประมาณ 2 – 3 คู
 7. นักเรียนและครูรวมกันสรุปวัฒนธรรมการทักทายท่ีใชประโยค Hello. / How are you? อีกคร้ัง  

http://www.youtube.com/watch?v=-WnY866kBRY
http://www.youtube.com/watch?v=pK97JIBhj7M
http://www.youtube.com/watch?v=W5D3ySh7s2c
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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 ท่ีครูถาม 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. นักเรียนไดรับการบันทึกพฤติกรรม ขอบกพรอง เพื่อการปรับปรุง ขณะทํากิจกรรม
 9. นักเรียนเเละครูชวยกันเฉลยโดยใช 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 cousin grandfather grandmother nephew

niece dark hair blond long short

curly straight black brown 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 / Refl ection

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. นกัเรยีนทาํกจิกรรมโดยการเลนเกม Bingo โดยครแูจกตารางขนาด 3 x 3 (9 ชอง) หลงัจากนัน้
ครูเขียนคําศัพทบนกระดาน นักเรียนเลือกคําศัพทที่ครูเขียนลงบนตารางจนครบชอง เชน bread, chicken,  
biscuits, pears, strawberries, carrots, apples, bananas, sweets, vegetable, ice cream และ oranges 
ครูใหนักเรียนลองสุมจับบัตรคําศัพทแลวใหนักเรียนพูดคําศัพทที่จับได  ถาคําศัพทที่นักเรียนพูดตรงกับ
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คาํศพัทในตาราง ใหนกัเรยีนกากบาทคาํศพัทนัน้ นกัเรยีนคนใดทีม่คีาํศัพทเรยีงกัน 3 คาํ ทัง้แนวนอน 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 
  นักเรียนตอบคําถามเก่ียวกับราคาสินคาประเภทอ่ืนๆ อีก 2-3 ชนิด ซ่ึงเปนคูสินคาท่ีเหมือนกัน
เเตราคาตางกัน
 กิจกรรมการฝก
 10. ครนูาํรปูภาพสนิคาในรานทีมี่ปายบอกราคาใหนกัเรยีนสนทนาโดยสอบถามราคาสนิคาทีน่กัเรยีน               
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.



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

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม80

 T :  How much is a bike?
 T :  A bike is 1500 baht.
 Ss :  That’s expensive.
 
 T :  How much is a television?
 T :  A television is 25,000 baht.
 Ss :  That’s expensive.
 
 T :  How much is a chicken?
 T :  Chicken is 80 baht a kilo.
 Ss : That’s cheap.
 กิจกรรมการนําไปใช
 12. นกัเรยีนวาดรูปสิง่ของไวบนช้ันวางของตามราคาถกู-แพงใหถกูตอง แลวจบัคูเพือ่นสนทนาโตตอบ
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
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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, fi shing, 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 / fi shing / 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 หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงอาชีพตางๆ 
 3. จัดแผนภูมิหลังหอง / ในหองเชนเดียวกับแผนภูมิแบบฝกโดยใชรูป หรือชื่อนักเรียนในหองที่
ชอบทําอะไรเปนงานอดิเรก (อาจมีครูรวมอยูดวย)
 4. ฝกเพิม่เตมิประโยคท่ียากขึน้โดยใหนกัเรยีนเลาเรือ่งของเพือ่น โดยใชสรรพนาม  he, she แทน I
(ที่เปนการเลาเรื่องของตนเอง)

    What do you like to do (in your free time)?
    I like shopping /……/……………./………………

I like……………..

singing    

shopping      
fi shing

playing football      playing the guitar     

cooking 
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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-for-
freezing/attachment/cooking-clipart/
http://www.clipartbest.com/fi shing
http://chasingamiracle.com/2013/01/singing-a-song-2/
http://www.cartooncliparts.com/picture/woman-on-shopping-sun-without-pixmac-
clipart-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. นกัเรยีนศกึษารปูประโยคและความหมาย อาจบอกความแตกตางของ stay กบั live ใหนกัเรยีน
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. การฝกควรทําซ้ํา 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 fi ne. I’m OK. / I’m great. I’m all right.
 A :  Thanks. And you?
คําศัพท (Preposition)  :
 OK, sad, great, happy, fi ne, 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, fi ne, OK, great, happy, all right, 
 4. นักเรียนอภิปรายและทําความเขาใจบทสนทนา (Greeting : How are you?)
 กิจกรรมการฝก
 5. นักเรียนฝกบทสนทนา โดยครูพูดประโยค (นักเรียนพูดตาม) และแสดงแถบประโยคน้ัน ๆ  ดังน้ี 
  -  Hello. How are you? 
  -  I’m fi ne. 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. นักเรียนรองเพลงพรอมกันอีกคร้ัง เเละแสดงทาทางประกอบเน้ือเพลง พรอมกับเตนตามจังหวะเพลง
 8. นักเรียนชวยกันสรุปการตอบคําทักทายที่สามารถตอบไดหลายแบบเพื่อใหเหมาะสมและ
ถูกกาลเทศะ 
 กิจกรรมการนําไปใช
 9. นักเรียนฟงครูอธิบายการเลน เกม Right / Left! ดังนี้
  - นักเรียนนั่งเปนวงกลม แตละคนถือบัตรประโยค ซึ่งเปนบัตรบอกความรูสึกไว เชน 
    I’m fi ne. Thanks.  
    I’m great. Thanks. 
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  - นักเรียนรองเพลง Hello. How are you? 
   - เมื่อเพลงจบครูจะสั่งคําวา Right หรือ Left ถาเปน Right ใหนักเรียนหันไปดานขวา
ของตนเอง แลวทกัทายพรอมกบัพดูชือ่เพือ่นทีท่กัทาย เชน Hello, Pranee. How are you? คนทีถ่กูเพือ่นถามตอง
อานบตัรของตนเองแลวตอบ เชน I’m great. เเลวถามเพ่ือนกลบัในทาํนองเดยีวกนั ถาเปน Left ตองหนัไปทางซายมอื
เอยชือ่เพือ่น กลาวทกัทาย คนทีถ่กูถามตองตอบความรูสึกจากบัตรของตนเองและหนัไปถามเพ่ือนดวย ทุกคน
ตองเปนทัง้ฝายถาม และฝายตอบ ถาครพูดูคาํวา “Right /Left” พรอมกนั นกัเรยีนตองลกุออกจากทีท่ีต่นเองนัง่
เเลวเเลกเปลี่ยนที่นั่งกับเพื่อนฝงตรงขามเมื่อนั่งลงเเลวทักทายครูพรอมกันวา Hello, teacher. How are 
you? ใหครูตอบ
 10. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการเลนเกม
 11. นักเรียนบันทึกบทสนทนา Greetings ที่เรียนมาลงสมุด โดยอาจสมมุติชื่อคนถามและคนตอบ 
หรือใชสัญลักษณ A ถาม B ตอบ

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

Song

 Hello! How are you? 
 Hello! How are you?
 Hello! How are you? 
 I’m fi ne.
 I’m sad.
 I’m happy.
 Hello! How are you? 
 Hello! How are you?                                                                
 I’m great.                                                               
 I’m OK.                                                               
 I’m all right.                                                               
 Hello! How are you? 

 Hello! How are you?                                                                
 I’m great.                                                               
 I’m OK.                                                               
 I’m all right.                                                               
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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. นกัเรยีนเรยีนคาํศพัทจากบตัรคาํศพัททีค่รนูาํเสนอ father, mother, brother, sister, grandfather, 
grandmother โดยใหนักเรียนอานและสะกดคํา  
 4. นักเรียนแบงกลุมเปน 2 กลุม เพื่อเลนเกมใบคํา โดยนักเรียนหนึ่งคนจากแตละกลุมสับเปลี่ยน
ออกมาเลือกบัตรคําศัพทที่ครูวางควํ่าไวบนโตะ  นักเรียนที่จับบัตรคําศัพทจะตองใบคําโดยการแสดงทาทาง
หามพดู หลงัจากน้ันใหเพ่ือนในกลุมของตนเองทายคาํศพัททีเ่พือ่นแสดงทาทางใหด ูถาทายถกูผูแสดงทาทาง
จะตอบวา Yes พรอมกับไดคะแนน
 กิจกรรมการฝก
 5. นักเรียนแตละกลุมรับใบงาน ครูนําเสนอภาพ Peter’s family พรอมกับชี้บุคคลในภาพให
นักเรียนดู หลังจากนั้นใหนักเรียนเขียนรายชื่อบุคคลในภาพ Peter’s family ที่ครูไดกลาวถึงลงในใบงาน
    6. นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาช้ีช่ือสมาชิกครอบครัวของ Peter โดยใชประโยคงาย ๆ  ดังน้ี
  - 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 ………….………  .
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 กิจกรรมการนําไปใช
 8. นกัเรยีนแตละคนวาดภาพสมาชกิครอบครวัของตนเองและแนะนาํสมาชกิครอบครวัของตนเอง
 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

 Here is Peter’s family

 This is his father. His name is ……………………. . 

 This is ………….… . ……………………..…………………. . 

 This is ………….… . ……………………..…………………. . 

 This is ………….… . ……………………..…………………. . 

Peter’s family

(Jan)

(Tom) (Peter) (Jenny)

(John)………………….

…………………. …………………. ………………….

………………….
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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 : 
 นกัเรยีนเขยีนสรปุวธิกีารทาํขนมของกลุมตนเอง พรอมภาพวาดเเลวนาํมาเเสดงทีบ่อรดในช้ันเรยีน
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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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https://www.youtube.com/watch?v=BZoCfWdFHns

Put  the  yoghurt in  the bowl.

Mix  in  the sugar.

And  mix in  the fruit

And then eat and enjoy

How to make a delicious dessert.



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

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม94

11. กิจกรรม  :  การพูด A1+

Teacher as a facilitator

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 1. ผูเรียนสามารถออกเสียงคําศัพทเกี่ยวกับสถานที่ไดถูกตองและบอกความหมายได
 2. ผูเรียนสามารถใชประโยคและโครงสรางทางภาษาในการถามและใหขอมูลเก่ียวกับการซ้ือเส้ือผาได
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
คนสุดทายของแตละกลุมว่ิงมายืนหนาหองตามลําดับความเร็ว 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. นกัเรยีนนัง่ลอมเปนวงกลม ครสูงลกูบอลใหนักเรยีน 2 คน ๆ  ละ 1 ลูก ครเูปดเพลงใหนักเรยีน
สงลูกบอลท้ัง 2 ลูกตอกันไปเร่ือย ๆ  เม่ือครูหยุดเพลง ลูกบอลอยูท่ีนักเรียนคนใดก็ใหท้ังสองคนพูดสนทนากัน
โดยใหเลือกตอบดวยคําศัพทเก่ียวกับเส้ือผา ทําเชนนี้ไปเรื่อย ๆ เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดฝกครบ
ทุกคน หรือใหมากที่สุดหากเวลาจํากัด 
 กิจกรรมการนําไปใช
 7. นกัเรยีนตอบคาํถามครเูปนรายบคุคลวา What will you do next week? เสรจ็แลวนกัเรยีนเเบงกลุม 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 :
 นาํคาํศพัทเกีย่วกบัแฟชัน่มาจดักจิกรรม เชน ใหนกัเรยีนเดนิแบบ หรอืทาํหนงัสอืคาํศพัทของตนเอง
     
    
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, fi sh
 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. นกัเรยีนเเบงกลุมๆ ละ 5 – 6 คน จากนัน้รบับตัรคาํศพัท กลุมละ 1 ชดุ นกัเรยีนนาํบตัรคาํศพัท
วางควํ่าไวตรงกลาง  ครูชูภาพหนาผูชายหรือหนาผูหญิง แลวใหนักเรียนถามครูดวยประโยคคําถาม What 
does he/she do? ครูตอบโดยสุมเลือกคําศัพทตามบัตรภาพทีละคํา โดยใชประโยควา He/She is a + 
อาชพี  นกัเรียนเปดคาํศพัทเพ่ือหาบตัรใบทีต่รงกบัทีไ่ดยนิ เมือ่ไดแลวตวัแทนกลุมนาํบตัรไปตดิบนกระดาน
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 shirt Bush brush dish wash fi sh dish

shoemaker vet farmer librarian waiter

     
     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 ครูถามนักเรียนคนท่ี 1 ของท้ัง 2 ทีม
วา What sport do you like? หรือ what sport do you not like? ใหนักเรียนทั้งสองคนชิงกัน
ตอบ คนที่ตอบไดเร็วกวาใหกลับไปน่ังที่หรือน่ังรอ 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.
 เมื่อนักเรียนหาเพ่ือนที่ชอบกีฬาประเภทเดียวกันได ใหยกมือขึ้นครูเขาไปตรวจสอบคําตอบเเลว
นักเรียนกลับไปนั่งที่เดิม
 กิจกรรมการนําไปใช
 6. นกัเรยีนจบักลุมเพ่ือนทีม่คีาํตอบเหมอืนกนั เเละนบัจาํนวนวามกีีค่น นกัเรยีนชวยกนัสรปุจาํนวน
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
 ครคูวรสงัเกต (Monitoring) และแนะนาํคาํศพัทหรอืประโยคแกนกัเรยีนเมือ่นกัเรยีนเริม่เขาใจผดิ
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?                                                                  

I like ………………………..                                                                

football basketball ping-pong badminton Volley ball tennis

swimming wrestling skiing skating cycling boxing

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. นักเรียนจับคูฝกพูดตามใบงานโดยเปล่ียนคําศัพทท่ีขีดเสนใตเปนคําศัพทอ่ืน ๆ ตามคําในบัตรคําศัพท
 กิจกรรมการนําไปใช
 6. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติตามใบงาน นักเรียนอาจเปลี่ยนขอมูลไดตามความเหมาะสม
 7. นักเรียนอาสาสมัครออกมานําเสนอบทสนทนาหนาชั้น
ขอควรคํานึง : 
 สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อนําไปใชจริง
ขอเสนอแนะ :
 ใช power point แทนบัตรคําศัพทก็ได 
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How to make a delicious dessert.

a stamp an envelope a letter a parcel a coin album a postcard

Conversation 
 A :  Where can I buy a stamp?
 B :   At the counter service.
 A :   Could you speak more slowly, please? / Pardon?
 B :   At the counter service. Counter 2 in front of you.
 A :   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, fi sh, 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, fi sh, 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. นกัเรยีนฟงครอูธบิายวธิกีารเลน แลวสาธิตโดยครชูบูตัรคาํศพัทเกีย่วกบัส ีนกัเรยีนอานคาํศพัท  
ถาตรงกับบัตรสีของตนเอง ใหนักเรียนท่ีถือบัตรสีน้ันว่ิงไปน่ังสลับท่ีกับนักเรียนท่ีมีบัตรสีเหมือนกัน เม่ือน่ังเเลว
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. นักเรียนสนทนากับครูเก่ียวกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันวา 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. นกัเรยีนเเบงออกเปน 2 กลุม โดยใหสมาชกิแตละคนของกลุมผลัดกันออกมาหยิบแถบประโยค
คาํสัง่ใหปฏบิตัิตามและประโยคคาํสัง่หามปฏบิัตติามทีค่รวูางควํา่ไวบนโตะ ใหผูแทนกลุมผลดักันออกมาสัง่
ตามคาํสัง่ทีห่ยิบได กลุมใดปฏบิตัติามไดถกูตองพรอมเพรียงกันเปนผูท่ีไดคะแนน กลุมท่ีทําถกูตองมากท่ีสุด
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
คนควาประโยคคําส่ังใหปฏิบัติตามและประโยคคําส่ังหามปฏิบัติตามท่ีพบในชีวิตประจําวันจากแหลงเรียนรูอ่ืน  
 
https://www.youtube.com/watch?v=sJS7m-YmACs
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I love English.
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1. กิจกรรม  :  การอาน A1+

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 offi ce, 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 โครงสรางประโยคท่ีเรียนมาแลว 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. นักเรยีนทบทวนการพดูถาม-ตอบเกีย่วกบัสถานที ่โดยครเูขยีนแผนผงังาย ๆ  บนกระดาน และชือ่สถานที่
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.
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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

 
 กิจกรรมหลังการอาน
 8. นักเรียนจับคูและเขียน e-mail ถึงกันและกัน เกี่ยวกับเมืองของตนเองในสมุดของตนเอง โดย
ครูอนุญาตใหนักเรียนสมมติเกี่ยวกับเมืองของตนเองได ไมจําเปนตองเขียนตามความเปนจริง 
 9. นักเรียนสลับ e-mail กับเพื่อนเพื่ออาน แลววาดแผนผังประกอบ
 10. นักเรียน 3 - 4 คน ออกมานําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน ครูรวบรวมสมุดของนักเรียนเพ่ือนําไป
ตรวจแกไข
ขอควรคํานึง :
 เตรียมแผนผังสถานที่มีความชัดเจนเขาใจงาย

My school

Supermarket Park

Bank

Police Station

Hospital
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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

WORKSHEET

Answer Key

Directions

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

My school

Supermarket Park

Bank

Police Station

Hospital
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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/ ครูชูบัตรอักษร d แลวถามนักเรียนวา What’s 
this? นักเรียนก็จะตอบวา It’s d. หรือตอบวา d ก็ได ครูถามวา What’s the sound of d? เม่ือนักเรียน
ตอบแลว นักเรียนออกเสียงตามครูซ้ํา 2 - 3 คร้ังท้ังหองหรือสุมเด่ียว แลวใหนักเรียนยกตัวอยางคําท่ีออกเสียง 
/d/ เชน dog, duck, door, do เปนตน ตอมานักเรียนทบทวนเสียง /f/, /h/, เเละ /m/ ในทํานองเดียวกัน
 2. นักเรียนทบทวนบัตรอักษรเพื่อทบทวนเสียง /d/, /f/, /h/, /m/ ทําในลักษณะเดียวกัน เชน 
dolphin, met, fi n, 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 ช้ีจุดท่ีแตกตางในประโยคท่ีอาน ใหขีดเสนทับคําท่ีผิดในขอความท่ี 2 แลวเขียนแกคําไว
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 fi rst in the morning?
ขอควรคํานึง :
 นักเรียนควรมีเวลาเพียงพอในการอานเพื่อทําความเขาใจ
ขอเสนอแนะ :
 นักเรียนควรนําทักษะการอานจับใจความไปใชอานหนังสือนอกเวลา
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Peter’s holiday

https://www.youtube.com/watch?v=ffeZXPtTGC4
https://www.youtube.com/watch?v=0YqIHnSpOfk

Student A 

Student B 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการเขียน

1. กิจกรรม  :  การเขียน A1

Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 ผูเรียนสามารถเขียนขอความและขอมูลเก่ียวกับตนเองเติมลงในแบบฟอรมทะเบียนผูพักในโรงแรมได 
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 ทีเ่รยีนมาแลว ดวยบตัรคาํ บตัรภาพ 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)



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

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม 117

 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 

            

 6. Tel. :   (856)28226347       

 7. Coming From :   Laos       

             

 8. Next Destination :   Phuket       

             

  

Date Room No.

....................
Signature

In

1 May 2014

Out

5 May 2014 2028

Time : 13:20 Time : 10:45 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 fl y 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:  Chan         

 2. Date of Birth :      22 August      

 3. Profession:    student        

 4. Nationality:    Lao       

 5. Residential Address :   32 Mangrove Road, Singapore      

                                         

 6. Tel. :   08-2543-7648       

 7. Coming From :   Singapore      

            

 8. Next Destination :   NongKhai       

             

  

Date Room No.

....................
Signature

In

18 June

Out

24 June 2810

Time : 13:35 Time : No. of People : 2 Rate : ฿2,400 Clerk :
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Worksheet

         HOTEL       No. 06098

Hotel Registration Form

 1. First Name :         Last Name:             

 2. Date of Birth :              

 3. Profession:            

 4. Nationality:           

 5. Residential Address :            

                                         

 6. Tel. :            

 7. Coming From :           

            

 8. Next Destination :           

             

  

Date Room No.

....................
Signature

In Out

Time : Time : No. of People : Rate : Clerk:

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

https://www.youtube.com/watch?v=HMsAy5gcKf4
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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 ในขณะท่ีรองเพลงนักเรียนจะไดรับบัตรอวยพรวันเกิดและสงตอใหเพ่ือนตอไปเรื่อย 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 เขียนบัตรอวยพรวันเกิดใหแมรวมกัน โดยนักเรียนในกลุมระดมสมอง
 ออกแบบการดอวยพรใหสวยงาม และใชคําศัพทและรูปแบบ รูปภาพประกอบที่แตกตางออกไป
 กิจกรรมหลังการเขียน
 6. นักเรียนทุกคน หรือบางสวนแสดงบทบาทสมมตินําเสนอบัตรอวยพรวันเกิดของแม
 7. นักเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานของแตละกลุมเพ่ือใหเพ่ือน ๆ ในช้ันไดอานและช่ืนชมผลงาน   
ขอควรคํานึง :  
 นักเรียนควรไดมีการฝกทักษะการเขียนรูปประโยค 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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3. กิจกรรม  :  การเขียน A1

Meaningful Communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 ผูเรียนสามารถส่ือสารขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับตนเองและครอบครัวอยางงายได
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 

juice

breakfast school

 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. นักเรยีนฝกออกเสยีงโครงสรางประโยคทัง้หมด แลวสุมตรวจความเขาใจ โดยการชแูถบประโยค ใหนกัเรยีน
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  
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  - หลังจากนั้นใหนักเรียนกลุมที่ 2 เเสดงทาทาง เเละนักเรียนกลุมที่ 1 เลือกเเถบประโยค
ใหตรงกับทาทางนักเรียนกลุมที่ 1 เเสดง ทําสลับกัน เชนนี้จนหมดเเถบประโยค
  - นักเรียนกลุมใดทายกิจกรรมจากการเลนเกมไดมากที่สุดเปนกลุมที่ชนะ
 4. นักเรยีนทบทวนประโยค โดยครยูกแถบประโยค เชน  I get out of bed. ใหนกัเรยีนทาํทาทาง
พรอมกับพูดประโยคใหถูกตองกับแถบประโยคที่ครูแสดงใหดู
 5. ใหนักเรียนศึกษาใบงานเร่ือง My Morning นักเรียนอานออกเสียงพรอมกัน หลังจากนั้น
ครูเขียนประโยคที่นักเรียนชวยกันเลาเรื่องลงบนกระดาน
 6. นกัเรยีนสังเกตโครงสรางของประโยคทีม่ปีระธาน กรยิา และกรรม  หลงัจากนัน้อานสรปุพรอม
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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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.        I  ………………………  to  school.      

Worksheet
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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

Answer Key
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4. กิจกรรม  :  การเขียน A1+

Interaction & meaningful 
communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 ผูเรียนสามารถเขียนไปรษณียบัตร (postcard) อยางงาย ๆ เชน อยูท่ีใด อากาศเปนอยางไร และ
รูสึกอยางไรในการเท่ียววันหยุด
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. นักเรียนไดรับบัตรคําท่ีมี /th/ คนละ 1 บัตร หากลุมท่ีออกเสียงคําศัพทเดียวกัน แลวนับจํานวนหลัง
จากตรวจสอบวาเปนคําท่ีออกเสียงเหมือนกันโดยออกเสียงคําของตนเองพรอมกัน หากไมใชตองหากลุมใหพบ
 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
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WORKSHEET
Postcard

Front

Back

PHOTO / DRAWING
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Example

Front

Dear Class / Friends / Friend’s Name

Anubarn Meenoi School

 I am at Hua-Hin.

The weather is nice.

I feel happy.

 Student’s name

Class Prathom 6/1

123/45 Soi Saengtawan

Numsai Road

Amphue Meung

Chaiyaphum Province

 3660

Back

https://www.youtube.com/watch?v=ziEHM3IPVY4
https://www.youtube.com/watch?v=tmclN0eEVRA
https://www.youtube.com/watch?v=_M8_7_ZN_vw
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5. กิจกรรม  :  การเขียน A1+

Interaction

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 ผูเรียนสามารถใหขอมูลพ้ืนฐานท่ีมีอยูในการโตตอบทางโทรศัพท 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
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Conversation

 A : Hello. May I speak to Mary, please? // Hi. Is Mary there please?

 B : What’s your name please?

 A :  My name is John. 

 B :  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? 

 A : Yes. Please tell her I called and ask her to call me back very soon.

 B : OK. I will tell her when she gets back. // All right. I’ll tell her that 

   you called.

   What is your telephone number?

 A : My telephone number is 089-123-4567. Thank you.

 B : OK. Good bye.

WORKSHEET
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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

WORKSHEET 2
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6. กิจกรรม  :  การเขียน A1+

Interaction & meaningful 
communication

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 ผูเรียนสามารถทําแบบสอบถามดวยขอมูลสวนตัว
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. นกัเรยีนฟงคาํศพัททีค่รนูาํเสนอทีม่กัจะพบในแบบสอบถาม 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? Yes No If you want to say more about
this-you can write it here

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 offi cer, nurse, scientist, postmanเปนตน
สื่อการจัดกิจกรรม : 
 บัตรคํา หรือ power point
 ใบงานแบบสอบถาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 กิจกรรมกอนการเขียน
 1. นักเรียนศึกษาคําศัพทจากบัตรภาพคําศัพทท่ีครูนําเสนอ เชน postman แลวออกเสียงสระ /   / 
(เออะ+อุ) นักเรียนฟงเเละอานตาม ดังนี้
  O sounds like /   / as in postman /   /, /   /, /   /
  O sounds like /   / as in soldier /   /, /   /, /   /
  O sounds like /   / as in bowling /   /, /   /, /   /
 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

əәʊ 

əәʊ əәʊ 

əәʊ 

əәʊ əәʊ əәʊ 

əәʊ əәʊ 

əәʊ 

əәʊ 

əәʊ əәʊ 
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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

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

PHOTO



บทที่ 5
การวัดและประเมินผลการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษ
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บทที่ 5
การวัดและประเมินผลการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษ

 การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนส่ิงสําคัญ เพราะถือวาเปนกิจกรรม

การเรียนการสอนอยางหน่ึงท่ีครูตองวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูดังท่ี Hughes 

(2003 : 4) “ระบุวาผลท่ีเกิดจากการทดสอบในดานการสอนและการเรียนรู (Backwash/ หรือ the impact 

of assessment) น้ันเปนท้ังดานบวกและลบ ดังน้ันครูผูสอนตองตระหนักวาการทดสอบผูเรียนน้ันจะไดขอมูล

ความสามารถทางดานภาษาของผูเรียนท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

ผลตอผูเรียนอยางแทจริง” 

 

 วัตถุประสงคของการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

 1. เพ่ือประเมินวิธีสอนของครูวาวิธีสอนแบบใดชวยใหเกิดการเรียนรู และวิธีใดท่ีตองมีการปรับปรุง

 2. เพ่ือประเมินสัมฤทธ์ิผลในการเรียนของผูเรียนวามีความรูความสามารถตามพัฒนาการ

ความกาวหนาของผูเรียน ไมวาจะเปนดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

 3. เพ่ือจําแนกหรือจัดลําดับความสามารถของผูเรียนแตละคนเพ่ือจัดช้ันเรียนหรือแบงกลุมนักเรียน

ตามความสามารถ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนในกลุมสามารถเทาเทียมกัน

 4. เพ่ือวินิจฉัยขอบกพรอง และจุดเดนการเรียนการสอนของแตละบุคคล

 5. เพ่ือประโยชนในการซอมเสริมแกผูเรียน

 6. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู

 7. เพ่ือใหทราบกระบวนการเรียนรูภาษาของเด็กในแตละระดับ

 8. เพ่ือทดสอบผลการทดลองเก่ียวกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน

 

 การวัดและการประเมินผลแบบทางเลือก (Alternative Assessment)

 ดวยเหตุผลท่ีวา Brown and Hudson (1998 อางอิงใน Brown and Abeywickrama, 2010 : 18) 

เปรียบเทียบใหเห็นแนวการทดสอบแบบเดิมและแบบทางเลือกท่ีครูผูสอนสรางข้ึนเองในช้ันเรียนใหเหมาะกับ

ความตองการวัดและประเมินผลผูเรียนในความสามารถทางดานภาษาท่ีตนไดสอนไป
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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 การประเมินผลการปฏิบัติ  การสังเกต  และการประเมินดวยการส่ือสารสวนบุคคล



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

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม146

 รูปแบบการวัดและประเมินผลแบบทางเลือก คือการประเมินแนวใหมซ่ึงเปนทางเลือกท่ีเหมาะสม

จะนํามาใชประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการประเมินจากการวัดโดยให

ผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณจริง มีกระบวนการสังเกต บันทึก และรวบรวมขอมูลจากผลงานหรือกิจกรรม

ท่ีผูเรียนทําเพ่ือตัดสินความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียน  การวัดและประเมินผลแบบทางเลือก ประกอบดวย

 1. การทดสอบ (Paper – and – Pencil Tests)  ไดแก ขอสอบมาตรฐาน  แบบทดสอบทายหนวย

 และแบบทดสอบท่ีครูสราง

 2. การประเมินดวยการส่ือสารสวนบุคคล (Personal Communication) ไดแก การส่ือสาร

เปนรายบุคคล  การอภิปรายกลุมยอย  และการสัมภาษณ
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 3. การประเมินการปฏิบัติ (Performance) ไดแก  โครงงาน  วาดภาพ  สาธิต  กลาวสุนทรพจน  

โตวาที  เขียนรายงาน  ทดลอง  และวิดีทัศนหรือบันทึกเสียง

 4. การสังเกต (Observation and Perception)  ไดแก  สังเกตจากการท่ีนักเรียนมีปฏิสัมพันธ

และเขารวมกิจกรรมกับผูอ่ืนในช้ันเรียน
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ขอควรคํานึงและลักษณะสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง

 1. ขอควรคํานึงในการประเมินตามสภาพจริง

  1.1 เนนพฤติกรรมท่ีแสดงออกจากความสามารถท่ีแทจริง

  1.2 ทําไปพรอม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

  1.3 ใหความสําคัญกับจุดเดนของผูเรียน

  1.4 ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของสถานการณจริง

  1.5 มีการใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีการเก็บขอมูลในทุกดานอยางตอเน่ือง

  1.6 ตอบสนองการเรียนรูและความสามารถของผูเรียนอยางกวางขวาง

  1.7 สนับสนุนการสรางองคความรูของผูเรียน

  1.8 เปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง

  1.9 เกิดความรวมมือระหวางครู ผูปกครองและผูเรียน ในการพัฒนาการเรียนรู

  1.10 ตอบสนองหลักสูตรท่ีเนนการเรียนรูในสภาพจริง
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 2. การประเมินตามสภาพจริงแบงเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี

  2.1 การประเมินดวยขอสอบท่ีสรางข้ึนและไดมีการทดลองใชจนเปนท่ีเช่ือถือไดเรียกวา  

“ขอสอบมาตรฐาน”

  2.2 การประเมินท่ีเนนตามสภาพความเปนจริงของผูเรียนจะเนนการประเมิน 4 ดานคือ

   1) ประเมินการปฏิบัติ (Performance) 

   2) ประเมินกระบวนการ (Process)

   3) ประเมินช้ินงาน (Products) 

   4) ประเมินแฟมสะสมงาน (Portfolio) 



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

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม150

 รูบริค (Rubric) เปนเคร่ืองมือใหคะแนนชนิดหน่ึง ใชในการประเมินการปฏิบัติงานหรือผลงาน

ของนักเรียน รูบริคประกอบดวย 2 สวน คือ เกณฑท่ีใชประเมินการปฏิบัติหรือผลผลิตของนักเรียน และ

ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนน เกณฑจะบอกผูสอนหรือผูประเมินวาการปฏิบัติงานหรือผลงานน้ัน ๆ จะ

ตองพิจารณาส่ิงใดบาง ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนจะบอกวา การปฏิบัติหรือผลงานท่ีสมควรจะไดระดับ

คุณภาพหรือระดับคะแนนน้ัน ๆ  ของเกณฑแตละตัวมีลักษณะอยางไร  รูบริคจึงเปนเหมือนการกําหนดลักษณะ

เฉพาะ (Specifi cation) ของการปฏิบัติหรือผลงานน้ัน ๆ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือท้ัง 2 ประการ

รวมกัน ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับเปาหมายของการประเมิน

 ขอดีในการใหคะแนนแบบรูบริคในการประเมิน คือ 

 1. เปนเคร่ืองมือในการสนับสนุนการประเมินวาบรรลุเกณฑท่ีระบุไวหรือไม 

 2. เปนเคร่ืองมือในการสะทอนผลกลับไปยังครูเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในช้ันเรียน และเปนเคร่ืองมือในการสะทอนผลกลับไปยังนักเรียนเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเอง
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ระดับ
คะแนน

ประเด็น
การประเมิน

4 3 2 1
น้ําหนัก
ความ
สําคัญ

คะแนน
รวม

ความถูกตอง
ดานเน้ือหา

ส่ือสารไดตรง
ประเด็นเน้ือหา
ถูกตองตามหัวขอท่ี
กําหนด ออกเสียง
ถูกตอง ใชคําศัพท 
สํานวน และ
โครงสราง
ภาษาถูกตอง

ส่ือสารไดตรง
ประเด็น 
เน้ือหาถูกตอง
เปนสวนใหญ 
ออกเสียง
ไดถูกตอง

ส่ือสารไดตรง
ประเด็นเปนบางสวน
เน้ือหาและการ
ออกเสียงถูกตอง
เปนบางสวน

สื่อสารไดเนื้อหา
นอย ออกเสียง
ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

3 12

ความสามารถ
ในการพูด

พดูไดคลองแคลว 
พดูเปนธรรมชาต ิ
ประสานสายตา
กับผูฟง มีการ
แสดงออกทาง
สหีนาและทาทาง
อยางเหมาะสม

พูดไดคลองแคลว 
พูดเปนธรรมชาติ 
ประสานสายตากับ
ผูฟง มีการ
แสดงออกทาง
สีหนาและทาทาง
บางเล็กนอย

พดูไดคลองแคลว 
แตไมเปนธรรมชาติ
ประสานสายตากบั
ผูฟงนอย

พูดเหมือน
ทองจํา มีการ
ประสานสายตา
กับผูฟงบางเปน
ระยะ

2 8

รวม 5 20

ตัวอยางเครื่องมือการประเมินผล

เกณฑการประเมิน 
16 – 20 คะแนน ดีมาก
13 – 15 คะแนน ดี
10 – 12 คะแนน พอใช
นอยกวา 10 คะแนน ควรปรับปรุง

ตัวอยาง
เกณฑการประเมินทักษะการพูด
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เลขท่ี ช่ือ  - สกุล
ขอเสนอแนะ / 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม

4 4 4 5 3 20

ตัวอยางแบบประเมินทักษะการพูด

เกณฑการประเมิน 
16 – 20 คะแนน ดีมาก
13 – 15 คะแนน ดี
10 – 12 คะแนน พอใช
นอยกวา 10 คะแนน ควรปรับปรุง

ลงชื่อ......................................ผูประเมิน
(......................................)

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

คําสั่ง : ฟงนักเรียนอานบทอานแลวใหคะแนนตามความเปนจริง

พู
ดเ

นื้อ
หา

หัว
ขอ

ตร
งป

ระ
เด็

น

ออ
กเ

สีย
งคํ

าศั
พ
ทไ

ดถู
กต

อง

พู
ดไ

ดค
ลอ

งแ
คล

วเ
ปน

ธร
รม

ชา
ติ

ใช
ทา

ทา
งป

ระ
กอ

บเ
หม

าะ
สม

รว
ม

ใช
ศัพ

ทสํ
าน

วน
แล

ะโ
คร

งส
รา

งถู
กต

อง
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เกณฑการประเมิน 
20 – 24 คะแนน ดีมาก
16 – 19 คะแนน ดี
12 – 15 คะแนน พอใช
นอยกวา 12 คะแนน ควรปรับปรุง

ระดับ
คะแนน

ประเด็น
การประเมิน

4 3 2 1
น้ําหนัก
ความ
สําคัญ

คะแนน
รวม

โครงสราง
ทางไวยากรณ

เขียนโดยใช
โครงสราง
ไวยากรณได
ถูกตอง
ทุกประโยค

เขียนโดยใช
โครงสราง
ไวยากรณผิดพลาด
เล็กนอย

เขียนโดยใช
โครงสราง
ไวยากรณผิดพลาด
หลายแหง

เขียนโดยใช
โครงสราง
ไวยากรณผดิพลาด
เกินครึ่งหนึ่งของ
งานเขียน

2 8

การสะกดคํา
และการใช
เครื่องหมาย
วรรคตอน

สะกดคําและใช
เคร่ืองหมายวรรค
ตอนถูกตอง

สะกดคําและใช
เคร่ืองหมายวรรค
ตอนผิดพลาดเล็ก
นอย

สะกดคําและใช
เครือ่งหมายวรรค
ตอนผิดพลาด
หลายแหง

สะกดคําและ
ใชเครื่องหมาย
วรรคตอน
ผิดพลาด
เกินครึ่งหนึ่ง
ของงานเขียน

1 4

การใชคําศัพท ใชคําศัพท
และสํานวน
เหมาะสม 
อานแลวเขาใจ
ชัดเจนทั้งหมด

มกัใชคาํศพัทและ
สาํนวนเหมาะสม 
แตอานแลว
ไมเขาใจบางแหง

มีปญหาอยูบาง
ในการใชคําศัพท
และสํานวน อาน
แลวไมเขาใจ
หลายแหง

ใชคําศัพท
และสํานวนผิด
พลาดหลายแหง 
อานแลวไมเขาใจ
เปนสวนมาก

1 4

การนําเสนอ
เนื้อหา

เขียนไดตรง
ประเด็นตามที่
กําหนด และ
สามารถเรยีบเรยีง
เนือ้หาตามลาํดบั
เหมาะสม

เขียนไดคอนขาง
ตรงประเด็นตาม
ที่กําหนดและ
สามารถเรยีบเรยีง
เน้ือหาไดคอนขาง
เหมาะสม

เขียนไมคอยตรง
ประเด็นตามที่
กาํหนด และเรยีบ
เรยีงเนือ้หาไมคอย
เหมาะสมเทาทีค่วร

เขียนไมตรง
ประเด็นตามที่
กําหนด และไม
เรียบเรียงเนื้อหา
ตามลําดับ

2 8

รวม 6 24

ตัวอยางเกณฑการประเมินทักษะการเขียน
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ตัวอยางแบบประเมินทักษะการเขียน

ชื่อผูเขียน : …………………………………………………………………….

งานเขียน : …………………………………………………………………….

วันที่เขียน : …………………………………………………………………….

สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับงานเขียนนี้....................................................................................................................

คําถามที่อยากถามเกี่ยวกับงานเขียนนี้.....................................................................................................

ขอเสนอแนะในการปรบัปรงุ..............................................................................................................................

ผูประเมิน
• ครู
• นักเรียน

ประเด็นการประเมิน ไมเห็นดวย
เห็นดวย

นอย

เห็นดวย

ปานกลาง

เห็นดวย

มาก

เห็นดวย
มากท่ีสุด

1. งานเขียนอานงาย (เขียนดวยลายมือ
  เรียบรอยหรือพิมพ)

2. จุดเนนของงานเขียนชัดเจน

3. งานเขียนมีตอนตน ตอนกลาง
   และตอนจบ

4.งานเขียนนาสนใจ

5.งานเขยีนมรีายละเอยีดและตวัอยาง
  เพียงพอที่ชวยใหเขาใจแนวคิด

6.ประโยคแตละประโยคสัมพันธกัน

7.โครงสรางประโยคโดยรวมถูกตอง
  และเขาใจได

8.การใชเครือ่งหมายวรรคตอนถกูตอง
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ตัวอยางรายการตรวจสอบการเขียนโดยการติชมจากเพ่ือน (Peer Review Checklist for Writing)

เขียนขอความตอไปนี้ใหดีที่สุดเทาที่จะทําได  อยาลืมวางานของเราคือชวยเหลือนักเรียน

1. สิ่งหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับงานเขียนนี้ คือ ………………………………………………………………………

2. สิ่งหนึ่งที่คิดวาผูเขียนนาจะปรับปรุงใหดีขึ้นได คือ …………………………………………………………

3. บางสิ่งที่อยากใหผูเขียนกลาวถึงมากกวานี้ คือ ...................................................................................

รายการตรวจสอบ ใช ไมใช ขอสังเกต

1.มีประโยคระบุเร่ือง (top sentence) ท่ีเดนชัด

2.มีรายละเอียดสนับสนุนเกี่ยวของกับหัวขอและนาสนใจ

3.ประโยคมีความสอดคลองตอเนื่องกัน

4.นําเสนอความคิดอยางสมเหตุสมผลและถี่ถวน

5.ใชคําเชื่อมปรับเปลี่ยน (transitions) เพื่อนําเสนอ
และเชื่อมแนวความคิด

6.งานเขียนแสดงสิ่งที่ผูเขียนคิดและรูสึกจริง ๆ

7.เลือกคําที่ชวยใหเขาใจความหมายชัดเจนและมองเห็นภาพ

8.เขียนประโยคชัดเจนและตรงไปตรงมา

9.ใชประโยคหลายชนิดท้ังส้ันท้ังยาว

10.ประโยคลื่นไหลตอเนื่องกันอยางสมเหตุสมผล

11.ไมมีประโยคหลายความคิดหลักที่ตอกันยาวยืด (run-on) 
และที่แยกเปนสวนเล็กสวนนอย (fragments)

12.โครงสรางประโยคและไวยากรณถูกตอง

13.ใชเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรตัวใหญถูกตอง

14.มีคํานําที่กระตุนใหผูอานอยากอานตอ

15.มีตอนจบของเรื่องที่เหมาะสมโดยไมยืดเยื้อ



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

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม156

เกณฑการประเมิน 
16 – 20 คะแนน ดีมาก
13 – 15 คะแนน ดี
10 – 12 คะแนน พอใช
นอยกวา 10 คะแนน ควรปรับปรุง

ระดับ
คะแนน

ประเด็น
การประเมิน

4 3 2 1
น้ําหนัก
ความ
สําคัญ

คะแนน
รวม

ความรวมมือ สมาชิกในกลุม
ทุกคนรวมมือกัน
ทํางาน มีการ
ประสานงานท่ีดี

สมาชิกในกลุม
ทุกคนรวมมือกัน
ทํางาน สวนใหญมี
การประสานงาน
ท่ีดี

สมาชิกในกลุม
ทุกคนรวมมือ
ทํางานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
แตยังขาดการ
ประสานงาน
ในกลุม

สมาชกิบางคนไม
ทํางานกลุม ขาด
การประสานงาน

1 4

ขั้นตอน
การทํางาน

มีการกําหนด
ขัน้ตอนการทาํงาน
ทีช่ดัเจน ตัง้แตเริม่
ทํางานจนกระทั่ง
ผลงานเสร็จ
สมบูรณ

มีการกําหนด
ข้ันตอนการทํางาน
คอนขางชัดเจน 
ต้ังแตเร่ิมการ
ทํางานจนกระท่ัง
ผลงานเสร็จ
สมบูรณ

มีการกําหนด
ขัน้ตอนการทาํงาน 
แตความสําเร็จ
ของงานยงัไมคอย
สมบูรณ

มีการกําหนด
ขัน้ตอนการทาํงาน
ไมชัดเจน ทําให
ผลงานไม
สมบูรณ

2 8

การแสดง
ความคิดเห็น

สมาชิกทุกคนรวม
แสดงความคดิเหน็

สมาชิกสวนใหญ
รวมแสดง
ความคิดเห็น

สมาชิกมากกวา
ครึ่งรวมแสดง
ความคิดเห็น

สมาชกิไมใหความ
รวมมือในการ
แสดงความคิดเหน็

1 4

ความรบัผดิชอบ สมาชิกทุกคน
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย\
จนงานเสร็จสิ้น
สมบูรณทันเวลา

สมาชิก
สวนใหญทาํงานที่
ไดรับมอบหมาย
จนงานเสร็จสิ้น
สมบูรณทันเวลา

สมาชิกบางคน
เลี่ยงงาน ไมทํา
หนาทีต่ามทีไ่ดรับ
มอบหมาย และ
งานไมคอย
สมบูรณ

สมาชิกไมมี
ความรับผิดชอบ 
ทําใหงาน
ไมบรรลุ
เปาหมาย

1 4

รวม 5 20

ตัวอยางเกณฑการประเมินการทํางานกลุม
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ตัวอยางแบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม 

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

กลุมท่ี ช่ือ  - สกุล
ขอเสนอแนะ / 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม

20 20 20 20 20 100

1 1.

2.

3.

2 1.

2.

3.

3 1.

2.

3.

เกณฑการประเมิน 
80 – 100 คะแนน ดีมาก
70 – 79 คะแนน ดี
60 – 69 คะแนน ปานกลาง
50 – 59 คะแนน ผานเกณฑขั้นตํ่า
นอยกวา 50 คะแนน ตํ่ากวาเกณฑ

ลงชื่อ......................................ผูประเมิน
(......................................)

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บร

วม
กัน

ใน
กลุ

ม

กา
รแ

สด
งค

วา
มคิ

ดเ
ห็น

ใน
กลุ

ม

กา
รนํ

าเ
สน

อง
าน

ขอ
งก

ลุม

คว
าม

สา
มัค

คีใ
นก

ลุม

รว
ม

กา
รแ

บง
หน

าที่
ซึ่ง

กัน
แล

ะกั
น

ผูประเมิน
• ครู
• นักเรียน
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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  ………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………



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

คูมือการจัดการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม 159

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 refl ected in the lesson? 
 18. Did you discover anything new about your teaching?
คําถามที่ใชถามเกี่ยวกับผูเรียน
 1. Did you teach all your students today? 
 2. Did students contribute actively to the lesson? 
 3. How did you respond to different students’ needs? 
 4. Were students challenged by the lesson? 
 5. What do you think students really learned from the lesson? 
 6. What did they like most about the lesson? 
 7. What didn’t they respond well to? 

บรรณานุกรม

Brown, H. D. and Abeywickrama, P. (2010). Language Assessment Principles and Classroom
  Practice. Pearson.
Hughes, A. (2003). Testing for language Teachers 2nd Edition, Cambridge : Cambridge
 University Press.
Richards, J. C. (1998). Beyond Training. Cambridge : Cambridge University Press.
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General Search Engines

 • The Google Search:   http://www.google.com

 • The Yahoo Search:   http://www.yahoo.com

 • The Search Company:  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 defi nitions, 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

แหลงสืบคนขอมูลเพ�่มเติมทางอินเทอรเน็ต
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English Usage

 • Learning English: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/ 

  index.shtml

 • Acronyms & Abbreviations: 

  http://www.acronymfi nder.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 defi nitions 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 ท่ีเปนแหลงขอมูลในการเรียนภาษาอังกฤษ

 • http://www.english-to-go.com

  เปน website ในการจัดการเรียนการสอนใหกับครูในการจัดทําส่ือการสอน  แผนการสอน

   แบบฝกหัด  โดยจะมีตัวอยาง หรือจะสมัครเปนสมาชิกก็ได

 • http://www.karn.tv/english.aspx 

  เปน Website ท่ีมีชุดพัฒนาความรูของวิชาตาง ๆ รวมท้ังวิชาภาษาอังกฤษ  โดยจะเปน

  แบบฝกหัดใน 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน และเขียน    

 • http://gotoknow.org/blog/yahoo/58848 

  เปน Website ท่ีรวบรวมแบบฝกหัด ออนไลนตาง ๆ   โดยจะมีการตรวจสอบความเขาใจ

  ออนไลนดวย 

 • http://www.geocities.com/teacher_ball

  เปน website ท่ีรวบรวมบทเรียน แบบฝกหัด และส่ือการสอนใหกับครู และนักเรียน

 • http://www.kengpasa.com

  เปน Website ท่ีรวบรวมแบบฝกหัด ออนไลนตาง ๆ ในท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน 

  และเขียน โดยจะมีการตรวจสอบความเขาใจออนไลนดวย 

 • http://www.bpcd.net/new_subject/general/Articles/04.pdf 

  เปน Website  ท่ีรวบรวมรายช่ือ Website ท่ีเก่ียวกับการเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษของ 

  ดร. ประพนธ  จุนทวิเทศ  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

 • http://www.engvid.com

  เปน Website ท่ีรวบรวมวีดีทัศนเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  มีต้ังแต

  ระดับเร่ิมตนถึงระดับชํานาญการ  รวมท้ังการทดสอบ ELTS, TOEFL และ TOEIC ดวย  

  โดยเน้ือหาจะประกอบดวย 4 ทักษะ คําศัพท  slang เปนตน

 • http://privateenglishportal.com

  เปน Website ท่ีรวบรวมวีดีทัศนเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  มีต้ังแต

  ระดับเร่ิมตนถึงระดับชํานาญการ  รวมท้ังการทดสอบ ELTS, TOEFL และ TOEIC ดวย  

  โดยเน้ือหาจะประกอบดวย 4 ทักษะ คําศัพท  slang เปนตน

 • http://eslus.com/eslcenter.htm 

  เปน website ท่ีใชประกอบการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจจะนํามาเปนเอกสารประกอบ 

  การสอน และแบบฝกหัดใน 4 ทักษะ (เอกสารเปนภาษาอังกฤษ)
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 • http://www.pppst.com/index.html เปน website ท่ีสามารถdownload บทเรียน ซ่ึง

  จะมีรูปแบบเปน powerpoint ในรูปแบบตาง ๆ  เชน การอาน การเขียน  คําศัพทตาง ๆ

  เปนตน  รวมท้ังเลนเกมส แบบฝกหัด และ download แมแบบในการนําเสนอไดอีกดวย 

 • http://www.brainpop.com/ เปน website ท่ีเก่ียวกับส่ือ multi media ในทุกสาระการ

  เรียนรู  โดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ และมีรูปแบบหลากหลาย 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

  บริติช เคานซิล (British Council) ประเทศไทย  มีโปรแกรมบริการการเรียนรูภาษา 

  อังกฤษทางอินเทอรเน็ตท่ีผูสนใจสามารถใชบริการได

 • Learning English –BBC World Service : http://bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/i

  ndex.shtml

  เว็บไซตของ BBC ท่ีใหบริการเพ่ือการเรียนภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานเพ่ือการส่ือสาร

 • 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

  เว็บไซตในเครือของเดอะเนช่ันสําหรับการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับ

  เยาวชนไทย

 • English Town : http://www.englishtown.com/master/home/default.asp?buffer=true

  English Town เปนเว็บไซตท่ีจําลองสภาพแวดลอม บทเรียน กิจกรรมการเรียนรูภาษา

  อังกฤษใหเหมาะสม สอดคลองกับผูเรียนในประเทศตาง ๆ โดยผูใชบริการสามารถระบุ

  ประเทศท่ีตนใชบริการกอนเขาสูเว็บเพจ

 • The Write Site : http://writesite.elearn.usyd.edu.au

  “The Write Site” เปนแหลงบริการเพ่ือการเรียนรูทักษะการเขียน การใชภาษาดานงาน

  ขาวสารและวารสารศาสตร

 • Dictionary of Diffi cult Words : http://www.talktalk.co.uk/reference/dictionaries/ 

  diffi cultwords พจนานุกรมคําศัพทยาก  ท่ีสามารถคนหาตามลําดับตัวอักษร
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 • Webtime Stories : http://www.kn.pacbell.com/wired/webtime/index.html

  จากประเพณีการเลานิทานกอนนอน (Bedtime stories) เครือขายแสวงหาความรูของ 

  Pacifi c Bell ไดจัดทําเว็บไซตสงเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษในลักษณะท่ีเปนเร่ือง

  ราวแฝงความเพลินเพลิน ชวนติดตาม

 • Web English Teacher : http://webenglishteacher.com

  “Web English Teacher” มีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

  ท่ีหลากหลาย เชน แผนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  หลักการใชภาษา  เร่ือง

  ขําขัน  ปริศนาอักษรไขว  การแสดง  การสงเสริมการคิดวิเคราะห วิจารณ ส่ือประเภท

  ตาง ๆ 

 • Learning Resources : http://literacyworks.org/learningresources

  The Western Pacifi c Literacy Network รวมกับสํานักขาว CNN จัดทําเว็บไซต

   “Learning Resources” เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนความสามารถใน

  การอานเพ่ือความเขาใจ (Comprehension) โดยนําขาวสารท่ีเคยเผยแพรมาจัดทําเปน

  ชุดฝก (modules) จําแนกตามประเภทของเร่ืองและความยากงาย พรอมกิจกรรมและ

  แบบทดสอบชนิดตอบโตได

 • http://www.talkenglish.com

  เว็บไซดท่ีรวบรวมแนวการสอนภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ รวมท้ังการประเมินผลตนเอง

  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)จากสถานการณตาง ๆ  (พรอมมีบทสนทนาและการบันทึก

  เสียงดวย)

  http://www.eslfast.com/robot

 • ฝก 4 ทักษะ  - การฟงจะเปนแบบออนไลน 

  http://free-english-study.com

 • ฝกการฟงบทสนทนาจากเทป และมีscript ในสถานการณตาง ๆ สําหรับ Beginner

  http://www.eslfast.com/easydialogs/index.html
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 • ฝกการอาน ซ่ึงจะเปนบทความส้ัน ๆ งาย ๆ พรอมกับมีเสียงประกอบ  นอกจากน้ียัง

  มีแบบฝกหัด  คําศัพท  และเกมสท่ีเก่ียวของกับบทความน้ัน 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 

  เปนการทดสอบความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ

 • http://www.fi eld-guides.com

  เว็บไซตทัศนศึกษาเสมือนจริงท่ีดีเย่ียม มีท่ีทองเท่ียวมากมายสําหรับนักเรียนเปนภาพน่ิง

  พรอมแหลงขอมูลสําหรับครู อาทิ คําศัพท รายช่ือสถานท่ีทองเท่ียวพรอมขอมูลสรุป 

  มีคําถามใหนักเรียนคนควา พรอมบอกแหลงคนควา

 • Epal กิจกรรมเพ่ือนทางอีเมล 

  http://www.epals.com/ 

 • สอนดวยอินเทอรเน็ต 

  http://www.kn.pacbell.com/wired/bluewebn/
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ท่ีปรึกษา

 1. นายกมล  รอดคลาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 2. นายรังสรรค  มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 3. นางวัฒนาพร  ระงับทุกข ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู

    รักษาการในตําแหนงท่ีปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา

    ปฏิบัติหนาท่ีในตําเเหนงผูอํานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ

คณะผูจัดทําคูมือ 

 1. นางสุมาลี  วุฒิจินดา ขาราชการบํานาญ 

 2. นางกัลยชลากรณ  มหาพัฒนไทย  ครูโรงเรียนศึกษานารี 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

 3. นางสาวอนิสา  ยงยืน ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

 4. นายวิเชียร  แปนไผ ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

 5. นายพัฒนพงศ  ลาภบริบูรณ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา 2 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

 6. นางพรพนา  เทียนทอง ครูโรงเรียนองครักษ 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

 7. นางสาวสุกัญญา  ศิลปะศาสตร ครูโรงเรียนมณีเศวตอุปถัมภ 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

 8. นางสาวดวงกมล  สาโรชสัมพันธ ครูโรงเรียนวิสุทธิรังสี 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 9. นายวันชัย  ตรีสงค ครูโรงเรียนเวียงสระ 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 10. นางวิไลลักษณ  หนูขาว ครูโรงเรียนทุงสง 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 11. นางฐาปนี  อุสาหะ ครูโรงเรียนยานตาขาว 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
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 12. นางวิภาวรรณ  ทองเกล้ียง ครูโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 13. นางวันธณีย  คมขํา ครูโรงเรียนศรียานุสรณ 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 14. นายนาวี  เวทวงศ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

 15. นางเสาวนีย  ยุทธมานพ ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

 16. นางสาววรีพร  ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

 17. นายพงษพร  เอเรสเลอร ครูโรงเรียนอํานาจเจริญ

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 18. นางสาวจุฬาวัลย  แกวดวงดี ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

 19. นางดารักษ  ฟองสุข ครูโรงเรียนเตรียมอุดมนอมเกลา อุตรดิตถ 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

 20. นางกัณฐารัตน  จิตตปราณี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 21. นางทิพวรรณ  สุนนท ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 22. นายคมกฤช  ภาษาพรม ครูโรงเรียนบานสวนกลวย 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  

    เขต 4

 23. นางระวีวรรณ  ขจรเกียรติเมธี ครูโรงเรียนบานบกหวยโนน 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  

    เขต 4
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บรรณาธิการกิจ

 1. นางวัฒนาพร  ระงับทุกข ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู

    รักษาการในตําแหนงท่ีปรึกษาดานมาตรฐานการศึกษา

    ปฏิบัติหนาท่ีในตําเเหนงผูอํานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ

 2. รศ.เฉลียวศรี  พิบูลชล ขาราชการบํานาญ

 3.  รศ.อรุณี  วิริยะจิตรา             ขาราชการบํานาญ

 3. นางกมลา  บรรทัดภัณฑ ขาราชการบํานาญ

 4. นางกรองทอง  โพธ์ิทอง ศึกษานิเทศก 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  

    เขต 2

 5. นางสาวศุภกานต  ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน

    เขต 1

 6. นางสุเมธตา  งามชัด ศึกษานิเทศก 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

 7. นางพัชรี  วากเนอร ศึกษานิเทศก 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา

    เขต 4

 8. นางสาวชุติมา  กอวชิรพันธ ศึกษานิเทศก 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี

     เขต 2

 9. นางยุวดี  อยูสบาย นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

    สถาบันภาษาอังกฤษ

 10. นางสาวรักษนันท  สิทธิผดุง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

    สถาบันภาษาอังกฤษ

 11. นายวัชรพล  จุลโคตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

    สถาบันภาษาอังกฤษ
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