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ระดับชั้นมัธยมศึกษา



 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
  สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ขอขอบคุณคณะครู ศึกษานิเทศก เจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูจัดทําคูมือการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษแนวใหม เพ่ือชวยครูผูสอนใหสามารถนํานโยบายสู
การปฏิบัติ  และหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารฉบับน้ีจะชวยใหครูผูสอนภาษาอังกฤษ
และบุคลากรทางการศึกษานําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะดานภาษาอังกฤษของผูเรียนและความพรอมของประเทศใน
การกาวสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางม่ันใจตอไป

      (นายกมล รอดคลาย)
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 คํานํา

คำ�นำ�คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่
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บทท่ี 1  นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ใชกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
 • ปรับจุดเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเปนไปตามธรรมชาติ
ของการเรียนรู โดยเนนการส่ือสาร (Communicative Language Teaching : CLT)
 • สงเสริมใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีมีมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานหลัก  
 • สงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  
 • ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู ใหสอดคลองกับ
วิธีการเรียนรูท่ีเนนการส่ือสาร (CLT) และเปนไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR 
 • สงเสริมใหมีการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเปนเคร่ืองมือ

สําคัญในการชวยพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผูเรียน  

บทท่ี 2 คุณภาพผูเรียนตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษา
ของสหภาพยุโรป 

  กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European

Framework of Reference for Languages : CEFR)  

  ความสอดคลองระหวาง CEFR กับหลักสูตรแกนกลางฯ กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ในดานคุณภาพผูเรียนภายใตสาระและมาตรฐานการเรียนรู 

โดยยึดแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (CLT)  

บทท่ี 3 การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  

  ความหมายของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Language 

Teaching : CLT)  

  หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

  แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  

  ข้ันตอนการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

  กระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  

 สารบัญ

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่ส�รบัญ

1

1

3

3
4

6

6

9

9

33

37

37
38
41
42
43

CE
FR



บทท่ี 4 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

 • แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนการฟง  

  การสอนทักษะการฟงภาษาอังกฤษ  

  ตัวอยางการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการฟง  

  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการฟง  

 • แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนการพูด  

  การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  

  ตัวอยางการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูด  

  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูด  

 • แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนการอาน  

  การจําแนกประเภทการอาน  

  เทคนิคการอานเร่ืองใหเขาใจ  

  ข้ันตอนและกิจกรรมการสอนการอาน  

  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการอาน  

 • แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนการเขียน  

  กิจกรรมการเขียน  

  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการเขียน  

 • แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนคําศัพท  

  ประเภทของคําศัพท  

  องคประกอบของคําศัพท  

  ข้ันตอนการสอนคําศัพทในช้ันเรียน  

  ตัวอยางการจัดกิจกรรมการสอนคําศัพท  

  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนคําศัพท  

 • แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนไวยากรณ  

  กระบวนการสอนไวยากรณเพ่ือการส่ือสาร  

  กิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

  ตัวอยางการจัดกิจกรรมการสอนไวยากรณ  

  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ  
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1

 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
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ของกระทรวงศึกษาธิการ
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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

ระดับนักเรียน 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

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐาน และสงผลตอการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูเรียน
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  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

นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ

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
คุณภาพผูเรียนตามกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
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  

ระดับนักเรียน 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
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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
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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. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรียน
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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
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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

  1.2.1 กิจกรรมกอนการฟง (Pre-listening) ผูเรียนจะฟงขอความไดอยางเขาใจ ควรตองมี

ขอมูลบางสวนเก่ียวกับขอความท่ีฟง โดยครูผูสอนอาจใชกิจกรรมนําใหผูเรียนไดมีขอมูลบางสวนเพ่ือชวยสราง
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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 

ตัวอยางการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการฟง

ลําดับ CEFR ทักษะหลัก เปาหมาย (ตาม CEFR) กิจกรรม

1 A2 Overall Listening สามารถเขาใจขอมลูและคาํถามงาย ๆ  เกีย่วกบั
ครอบครวั ผูคน บาน งาน และงานอดเิรก

ฟงแลวชี้                                
(Listen and Point)

2 A2+ Overall Listening สามารถเขาใจสิ่งที่ผูพูดพูดเพื่อตอบสนอง
ความตองการทนัท ีในกรณทีีผู่พดูพดูอยาง
ชาและชัดเจน

ฟงแลวเรียง
ลําดับประโยค                 
(Sequencing 
sentence cards)

3 B1 Overall Listening สามารถเขาใจประเดน็หลกั คาํพดูหรอืถอยคาํ
ที่เปนมาตรฐานชัดเจน เกี่ยวกับเร่ืองที่
คุนเคยเหตกุารณในชวีติประจาํวนั ทีก่าํหนดให
สามารถกลาวซํา้ หรอืพดูใหความกระจาง
ในบางโอกาส

ฟงแลวแสดงบทบาท
สมมตุ ิ(Listen and Act)

4 B1+ Overall Listening สามารถเขาใจขอมูลทีต่รงไปตรงมาเกีย่วกบั
ชีวิตประจําวัน การศึกษา หรือหัวของาน
ทีเ่ก่ียวของกบัขอความทัว่ไป และรายละเอยีด
ทีเ่ฉพาะเจาะจงท่ีชดัเจนในสําเนยีงท่ีคุนเคย

ฟงแลวนําเสนอ                  
(Listen and Present)
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ลําดับ CEFR ทักษะหลัก เปาหมาย (ตาม CEFR) กิจกรรม

5 A2 Listen to 
Interlocutor

สามารถเขาใจส่ิงท่ีคูสนทนาพูด ในชีวิต
ประจาํวนัอยางงาย ๆ  โดยการพดูชา ๆ  และ
ชดัเจน และพยายามชวยใหคูสนทนาเขาใจ

ฟงแลววาดภาพ 
(Listen and Draw)

6 A2+ Listen to 
Interlocutor

สามารถเขาใจในส่ิงท่ีผูอืน่สนทนากบัตนเอง
เกีย่วกบัเรือ่งตาง ๆ  ในชวีติประจาํวนั และ
สามารถขอความชวยเหลือได

ฟงแลวเขียนเสนทาง                  
(Listen and Specify)

7 B1 Listen to 
Interlocutor

สามารถเขาใจสิ่งที่คูสนทนาพูดในชีวิต
ประจําวัน แตบางครั้งตองขอใหคูสนทนา
ใหความกระจางในรายละเอียดเฉพาะ

ฟงแลวเรียงภาพ                
(Muddled pictures)

8 B1+ Listen to 
Interlocutor

สามารถเขาใจบทสนทนาในชีวติประจําวนั
ในสําเนียงที่คุนเคย

ฟงแลวตอบคําถาม                      
(Stop and Ask)

9 A2 Listen in Discussion สามารถเขาใจบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับ
ครอบครัว งานอดิเรก และชวีติประจําวนัได
โดยพูดอยางชา ๆ และชัดเจน

ฟงแลวเรยีงแถบประโยค
ตามลําดับ 
(Muddled sentences)

10 A2+ Listen in Discussion สามารถแยกประเด็นการอภิปรายตาง ๆ 
ที่พูดอยางชาและชัดเจน

ฟงแลวพูดสรุปประเด็น
สําคัญ (Summarizing)

11 B1 Listen in Discussion สามารถเขาใจประเดน็หลกัของการอภปิราย
ในหัวขอที่คุนเคยเกี่ยวกับสถานการณ
ในชีวิตประจําวัน เมื่อพูดอยางชัดเจน 
แตบางครัง้จาํเปนตองขอรายละเอยีดตาง ๆ
เพื่อความเขาใจ

ฟงแลวพดูแสดงความรูสกึ               
(How do you feel?)

12 B1+ Listen in Discussion สามารถเขาใจประเดน็หลกัของการสนทนา
เพ่ิมเตมิ โดยท่ัวไปถาผูพดูพดูอยางชดัเจน

ฟงแลวอภิปราย
(Listen and Discuss)

13 B1 Listen 
Announcements

สามารถเขาใจขอมูลเฉพาะที่งาย ๆ เชน 
การปฏิบัติตามคําสั่ง คําชี้แจงในการใช
อุปกรณชนิดตาง ๆ ที่คุนเคย

ฟงแลวปฏิบัติตาม                              
(Listen and Do)

14 A2+ Listen in Audience สามารถเขาใจเนื้อเรื่องสั้น ๆ งาย ๆ 
เมื่อผูพูดพูดชาและชัดเจน

ฟงแลวเขียนเสนทาง                  
(Listen and Specify)

15 B1 Listen in Audience สามารถเขาใจถอยคําในบทสนทนาสั้น ๆ 
ที่มีความหมายโดยตรงในหัวขอที่คุนเคย

ฟงแลวเขียนหนังสือ                  
(Make a book)

16 B1+ Listen in Audience สามารถเขาใจคําบรรยายหรือพูดคุย
ในสาขาวิชาของตัวเอง  ในเรื่องที่คุนเคย 
และมีการนําเสนอโครงสรางอยางชัดเจน 

ฟงแลวเขียนผัง                         
(Story fl owchart)

17 A2 Listen to TV, Film สามารถบอกหัวเรื่องและใจความสําคัญ
ของการรายงานขาวในประเด็นตาง ๆ 
ทางโทรทัศนได

ฟงแลวตอบคําถาม             
(Stop and Ask)
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ลําดับ CEFR ทักษะหลัก เปาหมาย (ตาม CEFR) กิจกรรม

18 A2+ Listen to TV, Film สามารถจับใจความสําคัญของขาวทาง
โทรทัศนไดทัน ในกรณีท่ีผูประกาศพูด
อยางชาและชัดเจน เปนขาวที่คุนเคยและ
มีภาพประกอบขาวเพื่อชวยในการเขาใจ

ฟงแลวตรวจคําตอบ                 
(Gapped story)

19 B1 Listen to TV, Film สามารถเขาใจประเด็นหลักในรายการ
โทรทัศนเกี่ยวกับหัวขอที่คุนเคยเมื่อผูพูด
พูดอยางชา ๆ และชัดเจน

ฟงแลวเลาเรือ่งตรงกนัขาม 
(Retell with Opposites)

20 B1+ Listen to TV, Film สามารถเขาใจรายการโทรทัศนในหัวขอ
ที่สนใจ เมื่อผูพูด พูดอยางชัดเจน

ฟงแลวเลาเกี่ยวกับ
ประสบการณของตนเอง 
(Your own experience)

21 A2 Listen 
Announcements

สามารถเขาใจขอมูลงาย ๆ ส้ัน ๆ และ
ชดัเจนเกีย่วกบัสนามบนิ สถานรีถไฟ เชน 
“The train to London leaves at 04.30.” 
และสามารถเขาใจใจความสําคัญเกี่ยวกับ
ประกาศตาง ๆ  เชน การพยากรณอากาศ ฯลฯ

ฟงแลวจับคูภาพ
กับประโยค          
(Listen and Match)

22 A2+ Listen 
Announcements

สามารถเขาใจใจความสําคัญของขอความ 
ประกาศและคาํแนะนาํทีง่าย สัน้ และชดัเจน 

ฟงแลวเติมขอความ       
(Gapped Story)

23 B1 Listen 
Announcements

สามารถเขาใจขอมูลเฉพาะที่งาย ๆ เชน 
การปฏิบัติตามคําสั่ง คําชี้แจงในการใช
อุปกรณชนิดตาง ๆ ที่คุนเคย

ฟงแลวปฏิบัติตาม            
(Listen and Do)

24 B1+ Listen 
Announcements

สามารถเขาใจขอมูลในประกาศ
และขอความอ่ืน ๆ  ท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีบันทึกไว 
เมือ่ผูพดูพดูดวยภาษามาตรฐานและชัดเจน

ฟงแลวปฏิบัติตาม               
(Listen and Do)

CE
FR

CE
FR

CE
FR

CE
FR
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการฟง

      ระดับความพรอมของโรงเรียน
      พรอมนอย
      พรอมนอย - พรอมปานกลาง
 ระดับของ CEFR    พรอมมาก

1. กิจกรรม : ฟงแลวช้ี 
  (Listen and Point)
ทักษะหลัก : Overall Listening

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขาใจขอมูลและคําถามงาย ๆ เกี่ยวกับครอบครัว ผูคน บาน งาน และงานอดิเรก
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู  
  ต 1.1  เขาใจและตีความเร่ืองท่ีฟงจากส่ือประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  - Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร 
   ในภาษานั้นอยางมีความหมาย 
  - Meaningful Communication : การสือ่สารจะมคีวามหมายกต็อเมือ่ผูเรยีนผานกระบวนการ 
   ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :  
 Stamps Collecting
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
 - ครเูตรยีมชดุแผนภาพเกีย่วกบัเรือ่ง Hobbies ทีจ่ะใหนกัเรยีนฟง เพือ่ใหนกัเรยีนระบโุดยการฟง
แลวชี้ภาพวา ขอความที่กําลังฟงเปนขอความตรงกับภาพใดในชุดแผนงาน 
 - ตัวอยางคําสั่งที่ใชในกิจกรรม
  “Listen to the story and point at the pictures”
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 
 กิจกรรมการฟงเรื่องราวแลวระบุโดยการชี้ไปที่ภาพ (Listen and Point) มีขั้นตอนดังนี้
 กิจกรรมกอนฟง 1.  นักเรียนฟงครูสอบถามเกี่ยวกับงานอดิเรกที่นักเรียนทํา
 กิจกรรมระหวางฟง 2.  นักเรียนรับชุดแผนภาพเกี่ยวกับเรื่อง Hobbies หลาย ๆ งานอดิเรก
      ประมาณ 3 – 6 ภาพ  โดยในชุดแผนภาพจะมีภาพที่ตรงกับ
     เนื้อเรื่องที่นักเรียนฟง 1 – 2 ภาพ
    3. นักเรียนฟงเรื่อง Hobbies และชี้ไปที่ภาพที่เกี่ยวกับเหตุการณ
     ที่กําลังเกิดขึ้นในเรื่อง
    4. นักเรียนตรวจคําตอบจากการฟงเทปอีกคร้ัง โดยครูหยุดเทป
     เปนระยะ ใหนักเรียนโชวภาพคําตอบ
 กิจกรรมหลังฟง 5. นักเรียนเขียนหรือพูดเกี่ยวกับงานอดิเรกใหเพื่อนในกลุมฟง
ขอควรคํานึง :
 นักเรียนควรเปนผูคนพบคําตอบเองโดยครูสามารถเปดโอกาสใหนักเรียนฟงซํ้าหลาย ๆ รอบ
จนกระทั่งนักเรียนมั่นใจ และสามารถยืนยันคําตอบของตนไดถูกตอง

A2

Interaction & Meaningful Communication

เเนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
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2. กิจกรรม  :  ฟงแลวลําดับประโยค 
   (Sequencing sentence cards)
ทักษะหลัก  :  Overall Listening

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขาใจส่ิงทีผู่พดูพดูเพือ่ตอบสนองความตองการทนัท ีในกรณทีีผู่พดู พดูอยางชาและชดัเจน
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู  
  ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ  และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  - Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดข้ึนไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
   ในภาษานั้นอยางมีความหมาย
  - Meaningful Communication : การสือ่สารจะมคีวามหมายกต็อเมือ่ผูเรยีนผานกระบวนการ
   ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง : 
 The Luck of a Child หรือเรื่องอะไรก็ไดสั้น ๆ เหมาะกับระดับชั้น
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
  - ครูเตรียมบัตรขอความเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะใหนักเรียนฟงเพื่อใหนักเรียนเรียงตามลําดับกอน
   หลงั และเรือ่งราว บทความสัน้ ๆ   จากวดีทัิศน สือ่อเิลก็ทรอนกิส หรือสิง่พมิพอืน่ ๆ  ในกรณีท่ีครูเปน
   ผูอานใหนักเรียนฟง 
  - ตัวอยางคําสั่งที่ใชในกิจกรรม :
   “Put the sentence cards in order before you listen to the story.”
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 
 กิจกรรมการเรียงลําดับเหตุการณในบัตรขอความตามที่นักเรียนคิดวานาจะเกิดขึ้นกอนหลัง
ตามเนื้อเรื่อง (Sequencing Sentence cards) มีขั้นตอนดังนี้
 กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนนั่งเปนกลุม รับใบกิจกรรม ซ่ึงเปนบัตรขอความเก่ียวกับ
     เรื่องที่จะไดฟง ตัดเปนขอความ 1 – 2 ประโยค
    2. นักเรียนเรียงบัตรขอความที่คิดวานาจะเกิดขึ้นกอนหลังตามเนื้อเรื่อง
 กิจกรรมระหวางฟง 3. นักเรียนฟงเร่ือง แลวเรียงลําดับกอนหลังบัตรขอความตามเหตุการณ
     ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องที่ฟง
 กิจกรรมหลังฟง 4. นักเรียนตอบคําถามสั้น ๆ จากเนื้อเรื่อง
ขอควรคํานึง : 
 1. นักเรียนควรเปนฝายตรวจคําตอบเองโดยครูเปดโอกาสใหนักเรียนฟงซํ้าหลาย ๆ รอบ 
จนกระทั่งนักเรียนมั่นใจ และสามารถยืนยันคําตอบของตนไดถูกตอง
 2. ถามีศัพทใหม หรือศัพทที่ตองทบทวน ครูควรสอน / ทบทวนกอนการฟง

A2
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3. กจิกรรม : ฟงแลวแสดงบทบาทสมมตุ ิ(Listen and Act)
ทักษะหลัก : Overall Listening

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขาใจขอมูลและคําถามงาย ๆ เกี่ยวกับครอบครัว ผูคน บาน งาน และงานอดิเรก
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ  และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  - Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดข้ึนไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
   ในภาษานั้นอยางมีความหมาย 
  - Meaningful Communication : การสือ่สารจะมคีวามหมายกต็อเมือ่ผูเรยีนผานกระบวนการ 
   ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง : 
 In a Restaurant (http://www.youtube.com/watch?v=KIXPSykQ5fk)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
  - ครูเตรียมบทสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณในภัตตาคาร เพื่อเปนการกําหนดสถานการณ
   ใหนักเรียน เตรียมบัตรขอความการสนทนาใหนักเรียนเรียงลําดับการสนทนา 
  - นักเรียนนั่งเปนกลุมแลวฟงบทสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณในภัตตาคารจนเขาใจ จากนั้น
   ชวยกันเขียนบทสนทนาของตนเองเกี่ยวกับการสั่งอาหาร 
  - นักเรียนซอมบทและคิวการแสดงใหคลอง และสงตัวแทนกลุมแสดงบทบาทสมมติ
  - นกัเรยีนและครรูวมกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบับทบาทการแสดง บทพดู สาํนวน ไวยากรณ
  - ตัวอยางกิจกรรมฟงแลวแสดงบทบาท มีดังนี้
 

A2
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บัตรขอความ

Welcome to McDonald’s Home of the Big Mac. Would you like a Big Mac Value 
Meal today?

No, thanks. I’d like a Double Cheeseburger.

Would you like to make that a meal with medium fries and a drink?

Umm. Sure.

Would you like to make that a large meal, with large fi res and a drink?

No, thanks. Medium is fi ne.

OK. For here or to go?

For here.

Alright. Your total is $4.75.

OK. Here’s a fi ve. Just a second. I think I have 75 cents.

Your order number is 37. We’ll call you when it’s ready.

Instructions :  

 - Listen to the dialogue about two customers and waiter in a restaurant and then create 
dishes for a restaurant menu. Each dish comes with a description of the ingredients and the 
price. Before class, make one copy of the worksheet for each student. 
 - Begin their menu by thinking of a name for their restaurant.  Then, complete the rest 
of the menu with dishes you like to eat.
 - When you have fi nished, display your menus on the classroom wall for the other 
students to see.  And then be in groups of three, one student is the waiter, and the other two 
students are the diners. Then, practice restaurant role-plays using the menus you have created.
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Make a Menu
 
  ____________________ Restaurant
 Starter
  1. ________________________________ Price: __________
  Ingredients: _______________________________________

  2. ________________________________Price: __________
  Ingredients: _______________________________________

  3. _______________________________  Price: __________
  Ingredients: __________________________ 
 Main Course
  1. ________________________________ Price: __________ 
  Ingredients: _______________________________________
 
  2. ________________________________Price: __________
  Ingredients: ______________________________________

  3. _______________________________  Price: _________ 
  Ingredients: ______________________________________
 Dessert
  1. ________________________________ Price: __________ 
  Ingredients: _______________________________________
 
  2. ________________________________Price: __________
  Ingredients: ______________________________________

  3. _______________________________  Price: _________ 
  Ingredients: ______________________________________

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 
 กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนนั่งเปนกลุมเรียงบัตรขอความใหเปนบทสนทนาที่ถูกตอง
 กิจกรรมระหวางฟง 2. นักเรียนนั่งเปนกลุมแลวฟงบทสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณในภัตตาคาร 
     ขณะฟงตรวจความถูกตองของบทสนทนา และแกไขใหถูกตอง แลวจากน้ัน
     ชวยกันเขียนรายการอาหาร  บทพูด  ขอความ  สํานวน  ประโยค
       เรียงตามลําดับกอนหลัง
 กิจกรรมหลังฟง 3.  นักเรียนซอมบทและคิวการแสดงใหคลอง และแสดงบทบาทสมมติเปนกลุม
    4. นักเรียนและครูรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทสมมติ
ขอควรคํานึง :
 ขณะนักเรียนเขียนบทพูด ขอความ สํานวน ประโยค และครูควรใหโอกาสนักเรียนฟงบทสนทนา

หลาย ๆ รอบ และควรจัดเตรียมเอกสารตัวอยางตลอดจน website ตัวอยางใหนักเรียนไดสืบคน
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4. กิจกรรม  : ฟงแลวนําเสนอ (Listen and Present)
ทักษะหลัก  : Overall Listening

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

ตัวอยางการเขียนโคลง
(ครูควรหาตัวอยางหลาย ๆ ตัวอยางที่สั้น ๆ เพื่อใหนักเรียนสรุปแนวทางในการเขียนโคลงภาษาอังกฤษ)

My Poem is:

I wonder how my life has been,

So beautiful as you have seen,

I posses famous clothes and cars,

I can’t be compared to any stars!
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 
 กิจกรรมฟงแลวนําเสนอ (Listen and Present) มีขั้นตอนดังนี้
 กิจกรรมกอนฟง 1.  นักเรียนสนทนากับครูถึงโคลงที่นักเรียนเคยฟงหรือชอบ
    2. นักเรียนรับใบกิจกรรมฟงแลวเขียนโคลง (Phrases you like) ฟงเรื่อง
     จากโปรแกรม Voki ที่ครูเตรียมไวใหฟง 
 กิจกรรมระหวางฟง 3. ขณะฟง นักเรียนเขียนคําศัพทที่นักเรียนชอบหรือเปนคําสําคัญไว เพื่อใช
     คําศัพทเหลานั้นแตงโคลงสั้น ๆ คนละ 1 บท
 กิจกรรมหลังฟง 4.  นักเรียนศึกษาใบงานแลวเขียนโคลงคนละ 1 บท
    5. นักเรียนแลกเปลี่ยนโคลงท่ีเขียนกับเพื่อนในชั้นเรียน โดยติดไวที่บอรด
      และใหเพื่อน ๆ เขียนแสดงความคิดเห็นกับโคลงที่นักเรียนแตง
ขอควรคํานึง : 
 1. นักเรียนควรฟงเรื่องจากโปรแกรม Voki ซํ้าหลาย ๆ รอบ จนกระทั่งสามารถเลือกคําศัพท
  ที่ตัวเองชอบได
 2. ครคูวรอธบิายวธิกีารแตงโคลงพรอมท้ังเตรยีม website แสดงตัวอยางโคลงสัน้ ๆ  ไวใหนกัเรยีน
  อยางหลากหลาย

 Write a poem with the words and phrases you choose.

The space for your poem is here:

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

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

.........................................................................................................
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5. กิจกรรม  : ฟงแลววาดภาพ (Listen and Draw)
ทักษะหลัก  : Listen to Interlocutor

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขาใจสิ่งที่คูสนทนาพูดในชีวิตประจําวันอยางงาย ๆ โดยการพูดชา ๆ และชัดเจน และ
พยายามชวยใหคูสนทนาเขาใจ
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ  และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  - Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร  
   ในภาษานั้นอยางมีความหมาย 
  - Meaningful Communication : การสือ่สารจะมคีวามหมายกต็อเมือ่ผูเรยีนผานกระบวนการ
   ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
 Thumbelina
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
 - ครูเตรียม website (http://www.youtube.com/watch?v7TOKWrYIuHg) เพื่อเปดเสียง
ใหนักเรียนฟงเรื่อง Thumbelina และเตรียมกระดาษสําหรับวาดภาพไวใหนักเรียน
 - ตัวอยางคําสั่งที่ใชในกิจกรรม 
  “Listen to Thumbelina and then draw the picture of the story on the paper provided.”
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 
 กจิกรรมกอนฟง 1. นกัเรยีนฟงครพูดูบรรยายภาพสตัวงาย ๆ  แลวนกัเรยีนบอกชือ่สตัว สกั 2 – 3 ชนดิ
    2. นักเรียนรับกระดาษที่เตรียมไวคนละ 1 แผน
 กิจกรรมระหวางฟง 3. นักเรียนฟงเรื่อง Thumbelina จาก YouTube ที่ครูเตรียมไว
    4. นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง เสร็จแลวนักเรียนจับคูเพื่อน
     เปรียบเทียบภาพกับเพื่อน
 กิจกรรมหลังฟง 5. นักเรียนเขียนบรรยายภาพสั้น ๆ  แลวนําเสนอโดยติดไวบนผนังหองเรียน
     เพื่อใหเพื่อน ๆ ดู แลวเลือกภาพที่มีรายละเอียดสมบูรณที่สุด
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6. กิจกรรม  : ฟงแลวตอบคําถาม (Stop and Ask)
ทักษะหลัก  : Listen to Interlocutor

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

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขาใจบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับครอบครัว งานอดิเรก และชีวิตประจําวันได โดยพูด
อยางชา ๆ และชัดเจน
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ  และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  - Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดข้ึนไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
   ในภาษานั้นอยางมีความหมาย 
  - Meaningful Communication : การสือ่สารจะมคีวามหมายกต็อเมือ่ผูเรยีนผานกระบวนการ
   ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง : 
 หัวขอเรื่องตามบทความที่ครูเตรียมไว ความยาวและความยากงายใหเหมาะสมกับระดับชั้น
ที่เตรียมไว
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
 - ครูเตรียมแถบประโยคเกี่ยวกับเรื่องท่ีเตรียมไวที่จะใหนักเรียนฟง เพื่อใหนักเรียนฟงแลว
  เรียงลําดับ 
 - ครูเตรียมแถบบันทึกเสียงจากเสียงครูผูสอน เจาของภาษา หรือเสียงจากโปรแกรม Voki 
  ซึ่งสามารถเขาไปเปลี่ยนขอความอักษรเปนเสียงไดจาก http://www.voki.com

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 
 กิจกรรมฟงแลวเรียงแถบประโยคตามลําดับ (Muddled sentences) มีขั้นตอนดังนี้
 กิจกรรมกอนฟง 1. นกัเรยีนแบงกลุม ๆ  ละ 3 – 5 คน และรบัแถบประโยคเกีย่วกบับทความ
     ที่ตองฟง แลวชวยกันเรียงแถบประโยคใหถูกตอง
 กิจกรรมระหวางฟง 2.  นักเรียนฟงบทความเรื่องที่ครูเตรียมไว 2 – 3 รอบ
    3. นักเรียนชวยกันเรียงแถบประโยคขณะฟงบทความ อีก 1 รอบ
 กิจกรรมหลังฟง 4.  นักเรียนเดินดูคําตอบของเพื่อนกลุมอื่น แลวอภิปรายคําตอบรวมกัน
    5. นักเรียนตรวจสอบคําตอบพรอมกัน โดยการเปดเทปอีกครั้ง
ขอควรคํานึง : 
 กจิกรรมฟงแลวเรยีงแถบประโยค (Muddled sentences) นีเ้ปนกจิกรรมทีใ่ชในขัน้ตอนทีน่กัเรยีน
กําลังฟง (While-listening Activity)
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8. กิจกรรม  :  ฟงแลวพูดแสดงความรูสึก 
   (How would you feel?)
ทักษะหลัก  :  Listen to Interlocutor

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขาใจประเดน็หลกัของการอภปิรายในหวัขอท่ีคุนเคยเกีย่วกบัสถานการณในชีวติประจําวัน
เมื่อพูดอยางชัดเจน แตบางครั้งจําเปนตองขอรายละเอียดตาง ๆ เพื่อความเขาใจ
ความสอดคลอง : 
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ  และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  - Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร  
   ในภาษานั้นอยางมีความหมาย 
  - Meaningful Communication : การสือ่สารจะมคีวามหมายกต็อเมือ่ผูเรยีนผานกระบวนการ
   ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง : 
 Miraculous tales of tsunami rescues
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
 - ครูเตรียมแถบบันทึกเสียงบทความเรื่อง Miraculous tales of tsunami rescues จากเสียง
  ครูผูสอน เจาของภาษา หรือเสียงจากโปรแกรม Voki ซึ่งสามารถเขาไปเปลี่ยนขอความอักษร
  เปนเสียงไดจาก http://www.voki.com
 - บทความเรื่อง Miraculous tales of tsunami rescues ที่จะใหนักเรียนฟง 
 - กิจกรรมฟงแลวพูดแสดงความรูสึก (How would you feel?) มีดังนี้

B1

Interaction & Meaningful 
Communication
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 
 กิจกรรมฟงแลวพูดแสดงความรูสึก (How would you feel?) มีขั้นตอนดังนี้
 กิจกรรมกอนฟง  1. นักเรียนดูวีดิทัศนเหตุการณเกี่ยวกับ Tsunami 
      จาก http://www.youtube.com/watch?v=IRXlHhxhq64  
     2. นักเรียนบอกความรูสึกเกี่ยวกับการเกิด Tsunami
 กิจกรรมระหวางฟง 3. นักเรียนฟงบทความเรื่อง Miraculous tales of tsunami rescues
      จากแถบบันทึกเสียงที่ครูเตรียมไว
     4. นักเรียนฟงแลวพูดแสดงความรูสึก (How would you feel?) 
      เมื่อครูหยุดถามคําถามเปนระยะ ในขณะที่นักเรียนฟง
 กิจกรรมหลังฟง  5. นักเรียนเขียนแสดงความรูสึก

Miraculous tales of tsunami rescues

Japan asia-pacifi c regions news

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

Listen and Interlocutor
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9. กิจกรรม  :  ฟงแลววาดภาพ (Listen and Draw) 
ทักษะหลัก  :  Listen in Audience

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

The Woodman and His axe

A2+

Interaction & Meaningful 
Communication

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

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

(Ref. : http://www.rickwalton.com/folktale/50fabl24.htm)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 
 กิจกรรมฟงแลววาดภาพ (Listen and Draw)  มีขั้นตอนดังนี้
 กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนทบทวนคําศัพท
 กิจกรรมระหวางฟง 2. นักเรียนฟงบทความเรื่อง The Woodman and His axe ที่ครูเตรียมไว
    3. นักเรียนฟงแลววาดภาพ (Listen and Draw) เพื่อสรุปความเขาใจ
     เกี่ยวกับเรื่อง
 กิจกรรมหลังฟง 4. นักเรียนนําเสนอภาพวาดของตนเพ่ือแลกเปล่ียนกันดู โดยติดไวท่ีผนังหอง
    5. นักเรียนชวยกันเลือกภาพที่สมบูรณ และมีรายละเอียดครบถวนที่สุด
ขอควรคํานึง : 
 นักเรียนฟงเรื่อง The Woodman and His axe จากแถบบันทึกเสียงที่ครูไดบันทึกไวกอนแลว
ดวยเสียงครู หรือเสียงจากโปรแกรม Voki ซึ่งครูสามารถสรางไดจาก http://www.voki.com

Listen and D
raw
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10. กิจกรรม  :  ฟงแลวเขียนผัง (Story fl owchart) 
ทักษะหลัก   :  Listen in Audience

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขาใจคําบรรยายหรือพูดคุยในสาขาวิชาของตัวเอง ในเรื่องที่คุนเคยและมีการนําเสนอ
โครงสรางอยางชัดเจน 
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ  และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  - Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
   ในภาษานั้นอยางมีความหมาย 
  - Meaningful Communication : การสือ่สารจะมคีวามหมายกต็อเมือ่ผูเรยีนผานกระบวนการ
   ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
 A scar
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
 - ครเูตรยีมใบกจิกรรม (WORKSHEET) เพือ่ใหนกัเรยีนเขยีนผงัเรือ่ง และเตรยีมแถบบนัทกึเสยีง
  บทความเรื่อง A scar จากเสียงครูผูสอน เจาของภาษา หรือเสียงจากโปรแกรม Voki 
  ซึ่งสามารถเขาไปเปลี่ยนขอความอักษรเปนเสียงไดจาก http://www.voki.com
 - บทความเรื่อง A scar ที่จะใหนักเรียนฟง และตัวอยางใบกิจกรรม มีดังนี้ 

B1+

Interaction & Meaningful 
Communication

A scar

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

Story fl ow
chart
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Story fl ow
chart

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

(Ref. : http://kidshealth.org/kid/ill_injure/aches/scars.html#cat113
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Worksheet

Complete the story fl owchart with the following given words.Instruction :

treating it well during the 
healing process

the damaged skin heals 
underneath

leaving behind the repaired 
skin

crust formed over the wound

drink more vitamin C

skin’s way of repairing itself 
from injury

often become a scar

wearing kneepads, helmets 
& other protective gear

grows where you once 
had a cut

dries up underneath

falls off on its own

to protect the wound

shows what you’ve been

how your skin repaired the 
open wound

symbols of bravery
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Story Flowchart

Story Flowchart

scar 

 scab 

prevent 
or reduce 
scarring
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Answer key

Story Flowchart

scar 

 scab 

prevent 
or reduce 
scarring

skin’s way of repairing 
itself from injury

to protect the wound falls off on its own

drink more vitamin C

often become a scardries up underneath

leaving behind the 
repaired skin

rub vitamin E on 
the wound

keep the wound 
covered as it heals

wearing kneepads, 
helmets & other 

the damaged skin 
heals underneath

treating it well 
during the healing 
process

avoid picking at 
the scab

shows what you’ve 
been

crust formed over 
the wound

grows where you once 
had a cut

how your skin repaired 
the open wound

symbols of bravery
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 
 กิจกรรมฟงแลวเขียนผัง (Story fl owchart) มีขั้นตอนดังนี้
 กิจกรรมกอนฟง 1. นกัเรยีนรบัใบกจิกรรม (Worksheet) เพือ่ศกึษา และบอกวากาํลงัจะไดฟง
     เรื่องเกี่ยวกับอะไร
 กิจกรรมระหวางฟง 2. นักเรียนฟงเรื่อง A scar ที่ครูเตรียมไว
    3. นักเรียนฟงแลวเขียนผัง (Story fl owchart) เพ่ือสรุปความเขาใจเก่ียวกับเร่ือง
 กิจกรรมหลังฟง 4. นักเรียนนําเสนอผังของตนและรวมอภิปรายผังกับเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยน
     เรียนรู และใหเหตุผลการเลือกคําตอบ
ขอควรคํานึง :  นักเรียนฟงเรื่อง A scar จากแถบบันทึกเสียงที่ครูไดบันทึกไวกอนแลวดวยเสียงครู หรือ
เสียงจากโปรแกรม Voki ซึ่งครูสามารถสรางไดจาก http://www.voki.com
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11. กิจกรรม  : ฟงแลวตอบคําถาม (Stop and Ask) 
ทักษะหลัก  : Listen to TV, fi lm

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถบอกหัวเรื่องและใจความสําคัญของการรายงานขาวในประเด็นตาง ๆ ทางโทรทัศนได
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องทีฟ่งจากสื่อประเภทตาง ๆ  และแสดงความคดิเห็นอยางมเีหตุผล  
  ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยการพูด
    และการเขียน
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  - Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดข้ึนไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
   ในภาษานั้นอยางมีความหมาย 
  - Meaningful Communication : การสือ่สารจะมคีวามหมายกต็อเมือ่ผูเรยีนผานกระบวนการ
   ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง : 
 รายงานขาว 1 เรือ่ง ทีอ่ยูในความสนใจของนกัเรยีน โดยมคีวามยาวและระดบัความยากงายเหมาะสม
กับนักเรียนในระดับชั้น
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
 ครูเตรียมรายงานขาวทางโทรทัศน 1 เรื่อง เพื่อใหนักเรียนฟงแลวตอบคําถามจาก web 
Questions for Stop and Ask
 1. What was the news about?
 2. What crashed missing in the South China Sea?
 3. How many people were on board?
 4. How many nationalities of the passengers on board?
 5. Which passenger nationalities is the biggest number?
Answer
 1. An air plane crash missing mysteriously.
 2. Malaysia Airlines.
 3. 239 People
 4. 14
 5. Chinese
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 
 กิจกรรมฟงแลวตอบคําถาม (Stop and Ask) มีขั้นตอนดังนี้
 กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนสนทนากับครูถึงรายการขาวตาง ๆ ทางทีวี
 กิจกรรมระหวางฟง 2. นักเรียนดูรายงานขาวทางโทรทัศน เรื่อง Malaysia Airlines Crash ที่ครู
     เตรียมไว
    3. นักเรียนฟงแลวตอบคําถามเพื่อสรุปความเขาใจเกี่ยวกับรายงานขาว
 กิจกรรมหลังฟง 4. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติอานขาวที่ตนสนใจ
ขอควรคํานึง : 
 นักเรียนสามารถดูรายงานขาวทางโทรทัศนซ้ําหลาย ๆ รอบ จนกระท่ังสามารถยืนยันคําตอบไดถูกตอง

B2
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12. กิจกรรม  : ฟงแลวเลาเกีย่วกบัประสบการณของตนเอง
   (Your own experience)
ทักษะหลัก  : Listen to TV, fi lm

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

    

     
     นักเรียนชวยกันบอกหรือออกมาเติมคําท่ีเก่ียวของตามผังท่ีครูกําหนดให
 กิจกรรมระหวางฟง 2. นักเรียนดูวีดิทัศน เรื่อง What is Global Warming ท่ีครูเตรียมไว
     ขณะดู นักเรียนเขียนคําศัพทหรือจดโนต
 กิจกรรมหลังฟง 3. เมือ่นกัเรยีนดวูดีทิศันจบแลว นกัเรยีนโยงประสบการณของตนทีส่มัพนัธ
     กับ วีดิทัศนที่ดู แลวเลาประสบการณใหเพื่อน ๆ ฟง

ขอควรคํานึง : 
 - ครูสามารถตั้งคําถามนํา เพื่อกระตุนใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณของตนกับ
  วีดิทัศนที่ดูได
 - นักเรียนสามารถชวยกันเลาเปนกลุมไดหากมีประสบการณคลายกัน

B1+
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13. กิจกรรม : ฟงแลวปฏิบัติตาม (Listen and Do)
ทักษะหลัก  : Listen to TV, fi lm

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขาใจขอมูลในประกาศและขอความอื่น ๆ ที่เปนขอเท็จจริงที่บันทึกไว เมื่อผูพูดพูดดวย
ภาษามาตรฐานและชัดเจน
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ  และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  - Interaction : การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารใน
   ภาษานั้นอยางมีความหมาย 
  - Meaningful Communication : การสือ่สารจะมคีวามหมายกต็อเมือ่ผูเรยีนผานกระบวนการ
   ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง : 
 How to Use a Blender 
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :  
 - ครูเตรียมเครื่องปนมา 1 เครื่อง พรอมกับนําเชื่อมและผลไมที่สามารถหาได 
 - ครูเตรียมแถบบันทึกเสียง ข้ันตอนในการใชเคร่ืองปน (How to Use a Blender) จากเสียงครูผูสอน
  ซ่ึงเปนเจาของภาษา หรือเสียงจากโปรแกรม Voki ซ่ึงสามารถเขาไปเปล่ียนขอความอักษรเปนเสียงได
  จาก http://www.voki.com

B1+

Interaction & Meaningful 
Communication



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

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่74

Script for Listen and Do

 Shortly this wonderful appliance will be your best friend. After 
a few experiments, you’ll wonder what you can’t make with this thing. 
And all you do is press a button and go. See Step 1 below to get started 
making pretty much anything. 
 1. Make sure the blender is plugged in, clean, and in working 
condition. You can pretty much eyeball this one -- if it looks like it’s in 
okay condition, it’s probably safe to use.  
 2. Put your ingredients inside. We’ll cover the things you can 
put inside in the next section, but for now just know that it all goes in 
there, pretty much however you want. It’s a good idea to get a little 
liquid near the bottom to get everything going otherwise the solid stuff 
doesn’t move around very easily.  If you’re blending ice, you’ll need a 
little bit of liquid to get it going. The ice fl oats in water, letting the blades 
do their thing. No water and the ice will just wedge itself against the 
sides, slowly melting.   
 3. Close the lid and hold the cover tightly. That little cap that 
comes off? That’s the feeder cap. You can leave your blender going, 
remove the feeder cap, and add in a few more (albeit small) things if 
you’d like. But other than that, it’s best to leave the lid on -- or else you 
might end up with blender goo on your walls.  If it doesn’t start, make 
sure the bottom of the blender is placed securely in the base. If the base 
and the blender aren’t meeting just so, it can’t make the connection to 
start whizzing and whirring.  If it doesn’t start, make sure the bottom of 
the blender is placed securely in the base. If the base and the blender 
aren’t meeting just so, it can’t make the connection to start whizzing and 
whirring. 
 4. Blend! Try experimenting with the buttons. Choose an 
appropriate speed setting depending on what you are blending. Generally 
speaking, the further you go to the right, the higher the speed. Chop, 
grate, grind, blend, mix, stir, puree, whip, and liquefy -- don’t worry too 
much about these. You can’t really use any “incorrectly.” If it isn’t the 
consistency you want it to be, try a higher speed. If that doesn’t work, 
stop the blender, take off the lid, mix it up, and start again. 
  5. Open it up and pour it out. If you’re done that is. You may 
need to scrape out the bottom or undo the blades to get it all out of 
there, especially if it’s thick. That’s it. Clean the blender. Take off the 
blades from the jar and wash the two parts separately. Just run them 
under warm water with a little soap; alternatively, you can put them in 
your dishwasher. It’s safe. Never, ever, ever put the base in water! If 
you get it gunny, take a wet cloth or sponge to it. It’s hard to hurt it 
-- and water (or any other liquid) is really the only way.

Listen and Interlocutor
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 
 กิจกรรมฟงแลวปฏิบัติตาม (Listen and Do) มีขั้นตอนดังนี้
 กิจกรรมกอนฟง 1. นักเรียนสนทนากับครูถึงเรื่องการทําอาหาร / เครื่องดื่ม หรือใช
     ภาพประกอบการสนทนา
 กิจกรรมระหวางฟง 2. นักเรียนฟงขั้นตอนในการใชเครื่องปน (How to Use a Blender) 
     ที่ครูเตรียมไว
    3. ขณะฟงนักเรียนสลับกันปฏิบัติตามขั้นตอนในการใชเครื่องปน 
     (How to Use a Blender) โดยใชวัสดุที่ครูเตรียมไวให
 กิจกรรมหลังฟง 4. นักเรียนชวยกันเขียนขั้นตอนตามที่ไดปฏิบัติ
ขอควรคํานึง : 
 นักเรียนสามารถฟงขั้นตอนในการใชเครื่องปน จนกระทั่งสามารถปฏิบัติตามไดถูกตอง



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

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่76

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

 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
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ตัวอยางการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูด

ลําดับ CEFR ทักษะหลัก เปาหมาย (ตาม CEFR) กิจกรรม

1 A2 Conversation - สามารถสอบถามความรูสึกของผูอ่ืน
ตามสถานการณท่ีหลากหลาย เชน 
“Are you hungry? ” or 
“Are you ok ?” และบอกความรูสึก
ของตนเอง
- สามารถถามและตอบคําถามเก่ียวกับบาน 
ประเทศ การทํางาน และเวลาวาง 
ความชอบและไมชอบ
- สามารถถามและตอบคําถามเก่ียวกับ
เหตุการณท่ีผานมา เชน เวลาและสถานท่ี
ของงานเล้ียง ผูคนในงานเล้ียง และส่ิงท่ี
เกิดข้ึนท่ีน่ัน
- สามารถเช้ือเชิญและตอบรับ หรือปฏิเสธ 
การเช้ือเชิญอยางสุภาพ 
- สามารถขอโทษ และตอบรับการขอโทษ

กระโดดมาเลาเร่ือง
(Jump on the pictures)

2 A2+ Conversation - สามารถสนทนากับเพ่ือน ๆ ถามตอบ
คําถามงาย ๆ  เก่ียวกับหัวขอท่ีคุนเคย (เชน 
อากาศ งานอดิเรก สัตวเล้ียง ดนตรี กีฬา) 
- สามารถถามและตอบคําถามงาย ๆ  เก่ียวกับ
เหตุการณในอดีต 
(เชน เม่ือวานน้ี สัปดาหกอน ปกอน)

สนทนาจากศัพท 10 คํา
(Ten key words)

3 B1 Conversation - สามารถเร่ิมสนทนา ดําเนินการสนทนา 
และจบการสนทนางาย ๆ ในหัวขอท่ี
คุนเคยหรือสนใจ               
- สามารถแสดงออกและโตตอบ ตอความ
รูสึกและทัศนคติ เชน ความประหลาดใจ
ความสุข ความเศรา ความสนใจและไมสนใจ

สนทนาเปนคู ๆ 
(Insight the scene) 

4 B1+ Conversation สามารถเร่ิมสนทนาในหัวขอท่ีคุนเคย หรือ
ความสนใจสวนบุคคล และชวยใหการ
สนทนาดําเนินตอไป โดยแสดงและโตตอบ
คําแนะนํา ความคิดเห็น ทัศนคติ อารมณ
ความรูสึก เปนตน

โตตอบกับเพ่ือน
(Argument between
friends)

5 A2 Discussion สามารถรวมอภิปรายและวางแผนกบัผูอืน่ 
เชน what to do, where to go and 
when to meet.

แขงขันสะกดศัพท
เปนกลุม 
(Spelling Contest)
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6 A2+ Discussion - สามารถพูดขอและใหความคิดเห็น 
แสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวยแบบงาย ๆ   
- สามารถหารือเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ท่ีจะ
ทําสถานท่ีท่ีจะไป ฯลฯ

บอกหนอยใชอยางไร 
(Explains how to use it)

7 B1 Discussion - สามารถเสนอหรือขอความคิดเห็น
สวนบุคคลในการอภิปรายแบบไมเปน
ทางการกับเพ่ือน แสดงความเห็นดวยและ
ไมเห็นดวยอยางสุภาพ 
- สามารถชวยแกปญหาไดตรงประเด็น 
และสามารถแลกเปล่ียนความเห็นกับผูอ่ืนได

สนทนาจากศัพท 10 คํา              
(Ten key words)

8 B1+ Discussion - สามารถแสดงความคิดเห็นตอหัวขอ
ท่ีเปนนามธรรม เชน ภาพยนตร ดนตรี 
อธิบายการตอบสนองหัวขอเหลาน้ัน
และถามความคิดของผูอ่ืน
- สามารถเปรียบเทียบและแสดงความ
ขัดแยง อภิปรายในส่ิงท่ีทํา และสถานท่ี
ท่ีไป เปนตน

อะไรคือความจริง
(What’s the truth?)

9 A2 Information 
Exchange

สามารถถามและบอกทิศทางโดยใชแผนท่ี 
หรือแผนผัง

บอกทางคนตาบอด       
(Lead The Blind)

10 A2+ Information 
Exchange

สามารถบอกและปฏิบัติตามทิศทาง 
และคําอธิบายข้ันตอนท่ีไมซับซอน เชน 
อธิบายวิธีการไปยังสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง

ฝาส่ิงกีดขวาง         
(Obstacle Race)

11 B1 Information 
Exchange

- สามารถคนควาและถายโอนขอเท็จจริง
ท่ีเปนขอมูลไมซับซอน
- สามารถขอและปฏิบัติตามคําแนะนํา
อยางครบถวน

สาธิตการพับกระดาษ 
(Modern Paper Craft 
Demonstration)

12 B1+ Information 
Exchange

สามารถใหคําแนะนําท่ีปฏิบัติไดตอวิธีทํา
เชน การทําอาหาร การซ้ือต๋ัว จากเคร่ือง
ขายต๋ัว หรือการใชซอฟตแวร

สาธิตการทําอาหาร
(Cooking 
Demonstration)

13 A2 Transactions - สามารถส่ือสารในสถานการณตาง ๆ 
ในชีวิตประจําวัน เชน Ordering food and 
drink, shopping or using post offi ces 
and banks.                      
- ใชภาษาในการสอบถามเก่ียวกับขอมูล
พ้ืนฐานในการเดินทาง รถประจําทาง รถไฟ 
แท็กซ่ี และการซ้ือต๋ัว 

การส่ังอาหารและ
เคร่ืองด่ืม
(Ordering Food & 
Drinks)
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14 A2+ Transactions - สามารถดําเนินชีวิตประจําวัน ในสถานการณ
ตาง ๆ  เชน การจับจายซ้ือของ การรับประทาน
อาหารนอกบาน และการตรวจสอบเวลาใน
การเดินทาง   
- สามารถพูดขอขอมูลท่ัว ๆ  ไป เก่ียวกับการ
เดินทาง การซ้ือต๋ัว และสามารถถายโอนขอมูล
ท่ีทราบเก่ียวกับ สถานท่ี เวลา ราคา ฯลฯ

ไปชอปปงกันเถอะ
(Let’s go shopping)

15 B1 Transactions - สามารถจัดการกับส่ิงท่ีไมคาดคิด ซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนในชวงวันหยุด เชน การพบทันตแพทย 
หรือซอมจักรยาน
- สามารถสนทนานัดหมายดวยตนเอง
หรือทางโทรศัพท เชน การจองต๋ัวเคร่ืองบิน
โรงแรม  รถเชา  ภัตตาคาร  โรงภาพยนตร  
เปนตน

การจองโรงแรม           
(Hotel Reservation)

16 B1+ Transactions สามารถรองทุกขอยางไดผลตอรานคาหรือ
โรงแรม

รองทุกขตอโรงแรม            
(Hotel Complaints 
Role play)

17 A2 Description - สามารถอธิบายเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว
และบุคคลอ่ืน
- สามารถอธิบายเก่ียวกับการศึกษาของตน 
งานท่ีทําในปจจุบันหรือในอดีต
- สามารถอธิบายงานอดิเรกและความสนใจ
ของตนเอง
- สามารถอธิบายเก่ียวกับบาน และท่ีอยู
อาศัยของตนเอง
- สามารถอธิบายส่ิงท่ีทําในวันหยุดสุดสัปดาห
หรือในวันหยุดท่ีผานมาของตนเอง
- สามารถพูดคุยเก่ียวกับแผนการสําหรับ
วันหยุดสุดสัปดาหหรือวันหยุดคร้ังตอไป
ของตนเอง

โยนบอลเลาเร่ือง              
(Throw the Ball and 
Continue the Story)

18 A2+ Information 
Exchange

- สามารถบรรยายถึงสถานท่ีท่ีชอบ 
(เชน เมือง ท่ีพักในชวงวันหยุด)              
- สามารถบอกส่ิงท่ีทําเปนประจํา ท่ีบาน 
ท่ีทํางาน และในเวลาวาง 
- สามารถบรรยายแผนการ การจัดการ 
และส่ิงท่ีเลือก                 
- สามารถบรรยายกิจกรรม เหตุการณ 
หรือ ประสบการณของตนเองในอดีต  
(เชน กิจกรรมท่ีทําในวันสุดสัปดาห 
ในวันหยุดตาง ๆ)       
- สามารถบรรยายประสบการณในการเรียน 
หรือประสบการณในการทํางาน

งานในฝน                           
(My Dream Job)
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19 B1 Description - สามารถบรรยายเร่ืองท่ีคุนเคย ตามความ
สนใจอยางหลากหลาย 
- สามารถเลารายละเอียดเก่ียวกับประสบการณ 
ความรูสึกและการตอบสนอง

เลาเร่ืองจากปก
(Front Cover)

20 B1+ Description - สามารถบรรยายเหตุการณหรืออุบัติการณ 
ไดอยางชัดเจนตรงประเด็น                             
- สามารถแสดงความรูสึกเก่ียวกับ
ประสบการณของตนเองและอธิบายเหตุผลได

เลาประสบการณ                 
(Your own experience)

21 A2 Arguing a case อธิบายเหตุผลวาชอบหรือไมชอบส่ิงใด อธิบายเหตุผล                  
(What’s your opinion?) 

22 A2+ Arguing a case ถามีเวลาเตรียมตัว นักเรียนสามารถอธิบาย
และใหเหตุผลการกระทําและแผนการ
อยางส้ัน ๆ ได

เลือกหัวขอแลวโตแยง        
(Choose a topic and 
then argue)

23 B1 Arguing a case อธิบายส้ัน ๆ และใหเหตุผลประกอบ
ความคิดเห็น

อภิปราย                      
(Discuss)

24 B1+ Arguing a case บริหารจัดการกับการโตแยงได โตวาที 
(A panel Discussion) 

25 A2 Presentations ถามีเวลาท่ีจะเตรียมความพรอม ใหขอมูล
พ้ืนฐานเก่ียวกับส่ิงท่ีตนเองรูดี ตัวอยางเชน
ประเทศ กีฬาท่ีเลนเปนทีม วงดนตรี ฯลฯ

นําเสนอกีฬาท่ีชอบ
(Present the poster of 
your favorite game)

26 A2+ Presentations สามารถนําเสนอประเทศ ทีมกีฬา วงดนตรี 
พยากรณอากาศ ฯลฯ แกผูฟง

พยากรณอากาศเอง             
(Make a voice and 
sound recording of 
a news broadcast)

27 B1 Presentations สามารถนําเสนอเร่ืองราวส้ันๆ ท่ีเตรียมมา
ลวงหนาในหัวขอท่ีคุนเคย เชน My country 
และตอบคําถามไดอยางชัดเจน

เลือกหัวขอแลวโตแยง        
(Choose a topic and 
then argue)

28 B1+ Presentations สามารถนําเสนอผลงานท่ีเตรียมมาลวงหนา
และตอบคําถามได

นําเสนอผลงาน โดยจัด
ทําเปนเรียงความดิจิตอล              
(Create a digital essay 
with images text and 
a music background)

29 A2 - - - 

30 A2+ Summarizing สามารถสรุปเร่ืองส้ัน ๆ  ท่ีอาน โดยใชภาษา
จากเร่ืองท่ีอาน

วิเคราะหแยกเรื่อง
(Mixing two stories) 
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31 B1 Summarizing สามารถสรุปประเด็นสําคัญของขอความ
ส้ัน ๆ ท่ีอาน

เลาเร่ืองจากเร่ืองท่ีไดฟง 
(Retelling the story)

32 B1+ Summarizing สามารถสรุปและนําเสนอเร่ืองใกลตัวท่ีไมใช
กิจวัตรประจําวันจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย

เลาเร่ืองจากคําตรงขาม 
(Retelling with opposites)

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

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 - สามารถสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน Ordering food and drink,
  shopping or using post offi ces and banks.                                                        
 - ใชภาษาในการสอบถามเกีย่วกบัขอมลูพืน้ฐานในการเดนิทาง รถประจาํทาง รถไฟ แทก็ซี ่และ
  การซื้อตั๋ว 
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู
  ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
    ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
  ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  - Effective Tasks : กิจกรรมภาษาหรือแบบฝกหัดที่มีคุณภาพในชั้นเรียน จะทําใหนักเรียน
   มโีอกาสทีจ่ะสือ่ความหมายในภาษา เพิม่พนูแหลงการเรยีนรูภาษา สงัเกตการใชภาษา และ
   มีสวนในการรวมสื่อสาร
หัวขอเรื่อง : 
 Ordering Food and Drinks
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
  - ครูเตรียมใบความรู คําศัพท และสํานวนภาษาเกี่ยวกับการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม แบบฝก
   วดีทิศันนาํเสนอรานอาหารของ Stanley และวดีทิศัน เรือ่ง At the Restaurant (Download
   จาก http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=maYZsq-http://
   www.youtube.com/watch?v=jxbw8V42BlE&feature=player_detailpage
  - แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเขาใจและความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน
  - ตัวอยางใบความรู และแบบฝก  มีดังนี้

A2

Effective Tasks

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูด
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Handout 1
Vocabulary / Expressions

Match the word with its meaning then pronounce the words and expressions below.                                   

No. Word Meaning

1. waiter (n.) _____อาหารเร่ิมตน / อาหารเรียกน้ํายอย

2. waitress  (n.) _____ขนมหวาน

3. customer (n.) _____นํ้าสม

4. recommend (v.) _____การเลือก / ตัวเลือก

5. sound like (v.) _____พนักงานเสริฟชาย

6. right back (adv.) _____ใบเสร็จ (คาอาหาร)

7. order (v.) _____เงินทอน

8. choice (n.) _____พนักงานเสริฟหญิง

9. starter/ appetizer (n.) _____เดี๋ยวกลับมา

10. main course (n.) _____จายเงิน

11. orange juice (n.) _____เก็บ / รักษา

12. bill / check  (n.) _____ดูเหมือน

13. dessert  (n.) _____ลูกคา

14. pay (n.) _____เมนู /รายการอาหาร

15. keep (v.) _____อาหารจานหลัก

16. change (n.) _____สั่ง (อาหาร)

17. menu (n.) _____แนะนํา (อาหาร)

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

In pairs, study and practice the following dialogues.                                  

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

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

(ปรับปรุงมาจาก  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=maYZsq--55U)
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Handout 3
Ordering Food and Drinks

      

Study the following expressions to order food in a restaurant.                                   

Expressions Meaning

Do you have any free tables? มีโตะวางไหม?
A table for ..., please ขอโตะสําหรับ ... คะ/ครับ
I'd like to make a reservation. ฉันตองการจองโตะ
I'd like to book a table, please. ฉันตองการจองโตะลวงหนา คะ/ครับ
I've got a reservation. ฉันจองโตะเอาไว
Do you have a reservation? คุณจองโตะไวหรือเปลา?
Do you serve breakfast/lunch/dinner? คุณบริการ/จําหนาย อาหารเชา/อาหารกลางวัน/

อาหารเย็น หรือเปลา?
What dish do you recommend? คุณแนะนําอาหารอะไรคะ/ครับ
What do you have for dessert? คุณทานอะไรเปนขนมหวานคะ/ครับ
May I have the check, please? กรุณาคิดเงินดวยคะ/ครับ

I'm sorry, we're out of that ขอโทษคะ/ครับ ของหมด
For my starter I'll have the soup, and for my 
main course the steak

ฉันขอเริ่มดวยซุป และขอสเตกเปนจานหลัก

Would you like anything else? ตองการอะไรเพิ่มอีกไหมคะ/ครับ?

The bill, please คิดเงินดวยคะ/ครับ
Could I have the bill, please? กรุณาคิดเงินดวยคะ/ครับ

Can I pay by card? ฉันจายดวยการดไดไหม?
Do you take credit cards? คุณมีเครดิตการดหรือเปลา?

Is service included? รวมคาบริการดวยหรือเปลา?

Can we pay separately? จายแยกกันไดไหม?

I'll get this ผม/ฉันจายเอง คะ/ครับ

let's split it แยกกันจายเถอะ

let's share the bill ขอชวยจายดวยเถอะ

Please wait to be seated กรุณารอที่นั่ง

Reserved จองแลว

Service included รวมคาบริการ

Service not included ไมรวมคาบริการ

Enjoy your meal! ทานใหอรอยนะ!

(From http://www.speakenglish.co.uk/phrases/at_a_restaurant?lang=th)
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Worksheet 1
Stanley’s Restaurant

Watch and listen to the video then answer the questions.

(Download จาก http://www.youtube.com/watch?v=maYZsq--55U)

1. Who is the owner of the restaurant? 

     ___________________________________________

2. Does he cook different kinds of food?

    ___________________________________________

3. Complete the following table about Stanley’s cooking.

   Days  Kinds of Food

   Monday ………………………………………….

   Tuesday ………………………………………….

   Wednesday ………………………………………….

   Thursday ………………………………………….

   Friday  ………………………………………….

   Saturday ………………………………………….

   Sunday  ………………………………………….

4. Does he cook Russian food? 

 ___________________________________________
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Worksheet 2
Ordering Food and Drinks

Complete the dialogue.

Waiter: Good evening. Can I (1)___________ you?

Customer  : Yes, I (2)_________to have some dinner.

Waiter  : (3)______you like a (4)____________?

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

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

Customer  : I (8)_________have grilled salmon with mustard.

Waiter  : What would you like to (9)__________?

Customer  : A glass of diet coke, please.

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

Customer  : Blueberry cheesecake, please.

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

Customer  : Thanks.

Waiter  : Would you like (13)__________ else?

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

Waiter  : Sure. Here you (15)______.

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

Waiter  : That will ____(17)_____ 450 baht.

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

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

Customer  : Bye!
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Answer Keys

Worksheet 1
1. Stanley
2. Yes, he does.
3. Monday  Italian food
 Tuesday  Greek 
 Wednesday  Chinese food
 Thursday  Puerto Rican
 Friday   Japanese food
 Saturday  Mexican food
 Sunday  American food

4. No, he doesn’t

Handout 1

No. Word Meaning

1. waiter (n.)   9  อาหารเริ่มตน/อาหารเรียกนํายอย

2. waitress  (n.)  13  ขนมหวาน

3. customer (n.)  11  นํ้าสม

4. recommend (v.)   8    การเลือก/ตัวเลือก

5. sound like (v.)   1  พนักงานเสิรฟชาย

6. right back (adv.)  12 ใบเสร็จ (คาอาหาร)

7. order (v.)  16 เงินทอน

8. choice (n.)   2  พนักงานเสิรฟหญิง

9. starter/appetizer (n.)   6  เดี๋ยวกลับมา

10. main course (n.)  14 จายเงิน 

11. orange juice (n.)  15 เก็บ/รักษา

12. bill/check  (n.)   5  ดูเหมือน

13. dessert  (n.)   3  ลูกคา

14. pay (n.)  17 เมนู/รายการอาหาร

15. keep (v.)  10 อาหารจานหลัก

16. change (n.)   7  สั่ง (อาหาร)

17. menu (n.)   4  แนะนํา (อาหาร)
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Worksheet 2

 1.  help  11. dessert
 2.  would like  12. meal
 3.  Would  13. anything
 4.  starter  14. bill
 5.  please  15. are
 6.  are  16. How much
 7.  main  17. be
 8.  will  18. pay
 9.  drink  19. card
 10.  do  20. you

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม : 
 กิจกรรมการสนทนาการส่ังอาหารและเคร่ืองด่ืม (Ordering Food and Drinks)  มีข้ันตอนดังน้ี
 กิจกรรมการนําเสนอ 1.  นักเรียนฟงครูนําเสนอคําศัพท สํานวน และโครงสรางประโยคท่ีใช
     ในการสนทนา โดยเลือกใชเทคนิคการสอนศัพท และกระบวนการเรียนรู
     แบบตาง ๆ  ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู หรือครูอาจใหนักเรียน
     ชวยกันยกตัวอยางประโยคท่ีใชในการสนทนาในรานอาหาร
 กจิกรรมการฝก 2. นักเรียนศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และประโยคท่ีใชในการส่ังอาหาร
     และเคร่ืองด่ืมตามใบความรู (Handout)
    3. นักเรียนทําแบบฝก (Worksheet) เพ่ือตรวจสอบความรูความเขาใจ
     ในเร่ืองการส่ังอาหารและเคร่ืองด่ืม
 กิจกรรมการนําไปใช 4. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ สนทนาตามสถานการณท่ีกําหนดให
ขอควรคํานึง : 
 นักเรียนสามารถเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงบทสนทนาไดตามระดับช้ัน
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2. กิจกรรม  : การจองโรงแรม (Hotel Reservation)         
ทักษะหลัก   : TRANSACTIONS

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 - สามารถจัดการกับสิ่งที่ไมคาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นในชวงวันหยุด เชน การพบทันตแพทย หรือ
  ซอมจักรยาน
 - สามารถสนทนานัดหมายดวยตนเองหรือทางโทรศัพท เชน การจองตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม 
  รถเชา ภัตตาคาร โรงภาพยนตร  เปนตน
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู
  ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  แสดงความรูสึก 
    และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
  ต 4.1 ใชภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  - Effective Tasks : กิจกรรมภาษาหรือแบบฝกหัดที่มีคุณภาพในชั้นเรียน จะทําใหนักเรียน
   มโีอกาสทีจ่ะสือ่ความหมายในภาษา เพิม่พนูแหลงการเรยีนรูภาษา สงัเกตการใชภาษา และ
   มีสวนในการรวมสื่อสาร
หัวขอเรื่อง : 
 Hotel Reservation
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
 - ครูเตรียมบทสนทนาระหวาง Receptionist กับ Guest บัตรคําศัพท สํานวนภาษาที่เกี่ยวกับ
  การพดูจองโรงแรม เพือ่ใหนกัเรยีนไดศกึษาและเตรยีมแบบทดสอบ เพือ่ตรวจสอบความเขาใจ
  และความสามารถในการสื่อสารของนักเรียน
 - ตัวอยางบทสนทนาการจองโรงแรม บัตรคําศัพท และแบบทดสอบ มีดังนี้

B1

Effective Tasks
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Handout 1
Hotel Reservation

      

Read and make understanding of the conversation.                                   
(ปรับปรุงมาจากเอกสารประกอบการสอนการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 

อาจารยพรรณกาญจน จีรางกูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2554 หนา 40)

Receptionist : Good morning, Thamrin Thana Hotel. Can I help you?
Guest  : I’d like to make a reservation. Do you have any vacancies?
Receptionist : Certainly, ma’am. Could I get your name, please?
Guest  : Mary Cooper
Receptionist : Could you spell that please?
Guest  : My fi rst name is M-A-R-Y and my last name is C-O-O-P-E-R.
Receptionist : Right, Ms. Cooper, when would you like to stay?
Guest  : I’d like to stay for two nights, from 10th July.
Receptionist : How many people will there be?
Guest  : Just my friend and I.
Receptionist : You haven’t stayed with us before, have you?
Guest  : No, I haven’t.
Receptionist : O.K. We have a single room, double room, and twin room
    with city view available.
Guest  : What is the room rate for a double room?
Receptionist : A double room is one thousand and fi ve hundred baht per night.
Guest   :  O.K. I will have a double room.
Receptionist  :  Will you be paying by credit card?
Guest   :  Yes, I will. It’s VISA. The number is 4216 6800 1156 9713.
Receptionist  :  So that’s 4216 6800 1156 9713. And your address, please.
Guest   :  Unit1/111 King St, Newton, Sydney, Australia.
Receptionist  :  O.K, your double room for two nights is confi rmed.  
     Your reservation number is DP 12345. We look forward to 
     seeing you on the 10th July.
Guest   :  Great. Thank you.
Receptionist  :  You’re welcome.

H
otel Reservation
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Handout 2
Vocabulary/Expressions

      

Pronounce and study the meaning of the following words and expression.                           

No. Word Part of Speech Meaning

1. reservation  (n.) การจอง (การจองหองพัก / การสํารองหองพัก)

2. certainly        (adv.) อยางแนนอน

3. spell (v.) อานสะกดคํา

4. fi rst name (n.) ชื่อ

5. last name   (n.) นามสกุล

6. stay            (v.) พักอยู

7. vacancy (n.) วาง มีอยู

8. single room   (n.) หองพักแบบเตียงนอนเดี่ยวหนึ่งเตียง

9. double room (n.) หองพักแบบเตียงนอนเดี่ยวขนาดใหญ 1 เตียง

10. twin room (n.) หองพักแบบเตียงนอนเดี่ยว 2 เตียง

11. available  (adj.) มีอยู  ใชประโยชนได

12. rate        (n.) ราคา

13. credit card (n.) บัตรเครดิต / บัตรชําระสินคาแทนเงินสด

14. confi rm (v.) ยืนยัน

15. receptionist (n.) พนักงานตอนรับ

16. guest (n.) แขก / ลูกคา / ผูมาพักอาศัย

17. Can I help you?                                                                                                                                    
18. I’d like to make a reservation.                                                    
19. Do you have any vacancies?
20. Could I get your name, please?                                                               
21. Could you spell that, please?
22. When would you like to stay?
23. I’d like to stay for two nights, from 10th July.
24. How many people will there be?
25. You haven’t stayed with us before, have you?                                           
26. What is the room rate for a double room?
27. We look forward to seeing you on the 10th.
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Handout 3
Hotel Reservations

In pairs, study and practice the following dialogues.                                  

Guest/Traveler - Reserving a Hotel Room over the Phone

Hello, can I reserve a room over the phone, please? 
Hi, I’d like to reserve a double room, please. 
Hello, I want to reserve a single room for next week. 
Hello, I’d like to book a twin room, please.

Receptionist/ Front Desk - Common Questions to ask a Guest

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

Guest/Traveler - Reserving a Hotel Room at a Hotel

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

Receptionist/ Front Desk - Common Questions to ask a Guest

How long will you be staying? 
How many nights will you be staying? 
Can / May I help you? / How can I help you?
Would you like a smoking or non-smoking room? 

I’d like a single, non-smoking room for tonight, please. 

(Source: http://2ndnature-online-eikaiwa.com/Expressions/Module-7/Module-7-Intro.htm)
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Test
Hotel Reservation

      

Complete the conversation with the suitable words.                          

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

4. a. How long would you like to stay? b. How many people are there in your party?
 c. When would you like to stay?      d. Where are you staying now?
  
5. a. Who is going to stay? b. Which room would you like?
 c. How many people will there be? d. How can you pay?
  
6. a. Yes, I have.                       b. No, I haven’t.
 c. Yes, I am a stranger here.         d. I don’t know.
  
7. a. What is the price of a single room?  b. Can I reserve a single room?
 c. How much is the current exchange? d. What time should I check out?
  
8. a. cheque b. cash
 c. travelling ticket d. credit card
  
9. a. phone number b. address
 c. ID card d. e-mail
  
10. a. is charged b. is free
 c. is confi rmed d. is recommended

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

ข้ันตอนการจัดกิจกรรม : 
 กิจกรรมการสนทนาการจองโรงแรม (Hotel Reservation) มีข้ันตอนดังน้ี
 กิจกรรมการนําเสนอ 1.  ครูสนทนากับนักเรียนเก่ียวกับประสบการณการเขาพักในโรงแรมวามี
   ข้ันตอนอะไรบาง
  2.  ครูนําเสนอ / ทบทวน คําศัพท สํานวน และโครงสรางประโยคใชใน
   การสนทนา
 กิจกรรมการฝก 3. นักเรียนศึกษาบัตรคําศัพท สํานวนภาษาท่ีใชในการจองโรงแรม
  4. นักเรียนจับคูฝกสนทนาตามบทสนทนาจองโรงแรม (Hotel Reservation) 
   โดยฝกสนทนาตามครูกอน และจับคูฝกกับเพ่ือน
 กิจกรรมการนําไปใช 5. นักเรียนทําแบบทดสอบเพ่ือตรวจสอบความรูความเขาใจในเร่ืองการพูดจอง
   โรงแรม
  6. นักเรียนจับคูเพ่ือนแสดงบทบาทสมมุติ สนทนาโตตอบ โดยนักเรียนอาจ
   เปล่ียนแปลงคําถาม / คําตอบ ตามความเหมาะสม
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3. กิจกรรม  : การพูดแสดงความคิดเห็น     
ทักษะหลัก   : ARGUING A CASE

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

B1

Interaction & Meaningful 
Communication
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ภาพ Tsunami

วีดิทัศน Tsunami สามารถ download ไดจาก http://www.youtube.com/watch?v=5-zfCBCq-8I
หรือ  http://www.youtube.com/watch?v=PYSRlOtqHTs

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม : 
 กิจกรรมการนําเสนอ 1. นกัเรยีนสนทนากบัครถูงึภยัทางธรรมชาตวิามอีะไรบาง สาเหตกุารเกดิ
       และผลกระทบ
 กิจกรรมการฝก  2. นกัเรยีนดภูาพและวีดิทศันทีค่รเูตรยีมไว นกัเรยีนจบักลุมเพือ่นกลุมละ
       3 – 4 คน อภิปรายแสดงความคิดเห็น
     3. เสร็จแลวครูสุมเรียกนักเรียนแตละกลุมแสดงความคิดเห็น
 กิจกรรมการนําไปใช 4. นกัเรยีนใหขอมลู รายละเอยีดเกีย่วกบัภาพโดยอาศยัประสบการณเดมิ
      ทีนั่กเรียนรู รวมทัง้แสดงความรูสกึเกีย่วกบัเรือ่งทีน่กัเรยีนจะไดฟงจาก
      การวิเคราะหภาพ โดยเขียนประโยคสั้น ๆ
ขอควรคํานึง 
 กิจกรรมอภิปราย (Discuss) สามารถใชในขั้นตอนการสอนกอนฟง (pre-listening) กอนอาน 
(pre-reading) หรือหลังจากที่ไดฟง (post-listening)  หรืออาน (post-reading)
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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)

 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
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การอานแบบน้ีอาจไมคํานึงถึงความถูกตองทุกตัวอักษร แตตองอานโดยไมขามคํา เปนการฝกธรรมชาติ

ในการอานเพ่ือความคลองแคลว (Fluency) และเปนการหลีกเล่ียงการอานแบบสะกดทีละคํา

 1.5 Reading for Accuracy  คือ กิจกรรมการฝกอานท่ีมุงเนนความถูกตองชัดเจนในการออกเสียง 

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

 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
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 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 

 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
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  - 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) 

  - 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
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ไวยากรณท่ีตองการสอนมากเกินไป บทอานท่ีเปนเอกสารจริงซ่ึงใชในชีวิตประจําวัน ไดแก โฆษณา ขาว 

ฉลากยา หรือปายประกาศ เปนตน และในการนําเอกสารจริงมาใชไมควรแกไขใหภาษางายข้ึน สรุปหรือยอ 

เพราะจะทําใหขอความผิดไปจากเดิมเน่ืองจากเอกสารท่ีผูอานจะไดพบในชีวิตประจําวันน้ันไมมีใครมาปรับระดับ

ความยากงายให

1. กิจกรรม : Filling in the grid      
ทักษะหลัก : Read for orientation

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถหาขอมูลที่สําคัญในบทโฆษณาแผนพับ ใบปลิว หนาเว็บ (web page) แคตตาล็อก
ตารางเวลา ฯลฯ
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู  
  ต 1.1  เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ  และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล  
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  นักเรียนแตละคนมีหนทางพัฒนาภาษาของตนเอง และมีอัตราการพัฒนาที่ไมเทากัน และมี
ความตองการและแรงจูงใจในการเรียนภาษาที่ตางกัน
หัวขอเรื่อง :    
 การอานแผนพับโฆษณา
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
 ครูเก็บรวบรวมแผนพับโฆษณา หัวขอที่สนใจ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :    
 กิจกรรมกอนอาน 1.  นกัเรยีนพดูคยุตอบคาํถามครเูรือ่งประเทศทีน่กัเรยีนสนใจ และขอมลูอะไรบาง
     ทีน่กัเรยีนอยากรูเกีย่วกบัประเทศนัน้ หรอืครอูาจใชภาพประเทศตาง ๆ  
     นําสนทนา
    2.  นกัเรยีนทกุคนรบัแผนพบั หรอืสาํเนาแผนพบัดงัตวัอยางใหนกัเรยีนทกุคน  ถาเปน
     โรงเรียนที่มีความพรอมอาจฉายโปรเจ็คเตอรแผนพับ ใหนักเรียนดู
 กิจกรรมระหวางอาน 3. นักเรียนแตละคนรับเเละอานใบงานเพ่ือหาขอมูลท่ีตองการกรอก
     ลงในตารางท่ีกําหนด เพ่ือฝกการหาเฉพาะขอมูลท่ีตองการ แลวเฉลยคําตอบ
    4. แจกสาํเนาแผนพับแผนใหมท่ีมีทัง้ดานหนาและดานหลงัท่ีมีขอมูลมากขึน้
      และใบงานใหแกนักเรียนไดฝกทักษะการอานเพิ่มขึ้น
 กิจกรรมหลังอาน 5. นักเรียนแตละคนดําเนินการศึกษาขอมูลตามหัวขอที่ปรากฏ
     ในแผนพับที่ไดอานไปแลว ออกแบบจัดทําแผนพับนําเสนอสถานที่
     ทองเท่ียวท่ีนักเรียนสนใจ สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต อาจใชวิธี
     วาดเขียน หรือใชคอมพิวเตอรสรางสรรคผลงาน  
ขอควรคํานึง : สาํหรบันกัเรยีนทีร่ะดบัความสามารถสงูขึน้ใหหาเนือ้เรือ่งหรอืบทความทีม่คีวามยากมากขึน้

A2

Inviduality

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการอาน
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ใบงานที่  1
Fill in the Grid with the information you read from the Brochure.

Name 
of the 
Country

Location Most 
important 
cities

Population Language Religions Currency Type of 
government
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เฉลย

Name 
of the 
Country

Location Most 
important 
cities

Population Language Religions Currency Type of 
government

Greece At the 
southeast 
end of 
Europe

The most
important
city is
Athens, the
second is
Thessaloniki
and the third
is Patra.

11,295,002 Greek,
Turkish
And others

Greek 
Orthodox 
With 
Muslim, 
Jewish, 
Catholic 
and 
Potestant

Euro Parliamentary 
republic
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เฉลย

ใบงานที่ 2
Fill in the Grid with the information you read from the Brochure.

Name of the 
Place

Location Attractions Things to do Weather

Name of the 
Place

Location Attractions Things to do Weather

Salinas Valley In California, U.S.A - Museum of fun

- Western Stage

- Play Golf at 
Twin Creeks Golf 
Course
- Wine tasting
- Agricultural and 
sightseeing tours

So good Weather 
that it was named 
the city with the 
best climate in the 
unite Canada
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The Place I’d like to go

Travel  Brochure
(Name of place)

Fun things to do I’d like to go for vacation 
here because

....................................................
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....................................................
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2. กิจกรรม : Look and Find      
ทักษะหลัก : Read info. & Argument

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขาใจใจความสําคัญของคําบรรยาย ขาวสั้น ๆ ถาผูอานมีความรูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 
บางอยูแลว เชน ขาวเกี่ยวกับกีฬา และบุคคลที่มีชื่อเสียง
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู  
  ต 1.2 มทีกัษะการสือ่สารทางภาษาในการแลกเปลีย่นขอมลูขาวสาร สถานการณ  ขาว  เรือ่งทีอ่ยู
   ในความสนใจ และสื่อสารไดอยางตอเนื่อง
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  - Interaction : การเรียนรูภาษาท่ีสองจะเกิดข้ึนไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสาร
   ในภาษานั้นอยางมีความหมาย 
  - Meaningful Communication : การสือ่สารจะมคีวามหมายกต็อเมือ่ผูเรยีนผานกระบวนการ
   ที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :    
 การอานขาว
การเตรียมการ /สื่อ / อุปกรณ :  
 ครูเตรียมหาขาวที่มีหัวขอเหตุการณที่สนใจ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :   
 กิจกรรมกอนอาน  1.  นักเรียนกับครูพูดคุยเรื่องขาวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น  
     2.  นักเรียนรับสําเนาขาวจากหนังสือพิมพ กระดาษและดินสอ ถาเปน
      โรงเรียนที่มีความพรอม อาจฉายโปรเจ็คเตอรใหนักเรียนดู
 กิจกรรมระหวางอาน 3. นกัเรยีนตอบคาํถามประมาณ 5 – 10 ขอ โดยอานเน้ือเร่ือง แลวเขยีน
      คําตอบใหเร็วที่สุด คนที่ทําเสร็จกอนเปนผูชนะ
 กิจกรรมหลังอาน  4. นักเรียนอานขาว “Tourists Shocked As They See Oil Slicks
      Throughout Bangsaen Beach” อกีครัง้ แลวเขยีนแสดงความคดิเหน็
      เกี่ยวกับขาวนี้ 4 – 5 ประโยค
ขอควรคํานึง :  
 1. นักเรยีนอาจอานหนงัสอืพมิพ เพือ่หาจํานวนตัวเลขในการวดั เศษสวน ฯลฯ หรืออาจเปนเร่ืองราว
  ในสังคมปจจุบัน เรื่องที่นักเรียนสนใจ
 2. ควรใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น และเจตคติตอเรื่องที่ไดอานหลังการอาน
 3. เมื่อเริ่มแนะนํา เกมครูควรนําเสนอคําถามเพียง 2 - 3 ขอเทานั้น เพิ่มจํานวนขอคําถามขึ้น
  เมื่อนักเรียนคุนเคยกับหมวดหมูตาง ๆ ของหนังสือพิมพ

A2

Interaction & Meaningful 
Communication
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ตัวอยางขาว

CHONBURI – October 10, 2013 [PDN]; Local journalists reported that leaked oil slicks were 
found throughout the lengthy Bang Saen beach. Oil was also found within the sea water, 
worrying tourists that came to visit the beach.
 
 Visitors from Bangkok told reporters that they drove about 130 Km. from Bangkok 
in order to visit their weekend getaway, Bang Saen. But when they were about to go into 
the water, they were able to pick up a sophisticated smell of oil. As they walked further 
down the beach, they saw slicks of oil throughout the beach which shocked them as they 
have not seen anything like this before.
 
 Following several reports, a clean-up was organized by the Saen Suk district. The 
clean-up took about 40 minutes, but traces of the oil was still present.
 
 Though the origins of the oil is still unknown, environment related organizations 
presume that a boat had spilled the oil in the middle of ocean, making the wind blow the 
oil to the Bang Saen beaches.

Questions : Answers :

1. Where did the tourists see oil slick?   

2. When did the tourists see oil slick?

3. How far is it from Bangkok to Bangsean?

4. What did they smell?

5. How did they feel when they saw slick oil?

6. Who did the clean – up?

7. Where did the environment related organizations

    think the oil was from?

1. Bangsaen Beach  Chonburi

2. October 10, 2013

3. 130 Km

4. smell of oil.

5. They felt shocked.

6. Saen Suk district

7. It spilled from a boat. 

Tourists Shocked As They See Oil Slicks Throughout Bangsaen Beach
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3. กิจกรรม : Reading an Article                                                   
ทักษะหลัก : Read info & Argument

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขาใจประเด็นหลักในบทความสั้น ๆ จากหนังสือพิมพ และนิตยสารเกี่ยวกับเหตุการณ
ปจจุบัน และหัวขอที่คุนเคย         
ความสอดคลอง :         
 1. มาตรฐานการเรียนรู :      
  ต 1.1 เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และสามารถแสดง
    ความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ เชน บทความจากหนังสือพิมพ
 2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
  หองเรียนเปรียบเสมือนชุมชนที่นักเรียนสามารถเรียนรูและแบงปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
หัวขอเรื่อง : 
 การอานบทความ
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :  
  ครูเตรียมบทความเรื่อง Night work could damage your health สําหรับนักเรียนทุกคน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 กิจกรรมกอนอาน 1. นักเรียนจับคูคุยกับเพื่อนเรื่อง Working at night แลวเปล่ียนคู
      สัก 2-3 ครั้ง แลวครูสุมเลือกนักเรียนพูดแสดงความคิดเห็น
    2. นักเรยีนเเตละคูรบัใบงาน BEFORE READING ใหนกัเรยีนแตละคู ตอบคาํถาม
     ขอ 1 True/False ตามความคิดของตนเองกอน
    3. นักเรียนเดาวาเรื่องที่จะไดอานนาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร
 กิจกรรมระหวางอาน 4. นักเรียนรับบทความเรื่อง Night work could damage your health 
     เพื่ออาน แลวนักเรียนและครูชวยกันเฉลยใบงาน
    5. นกัเรยีนรบัใบงานที ่2 เเละจบัคูคาํศพัทและความหมาย โดยดจูากบทความ
     ที่อาน
    6. นักเรียนชวยกันเฉลยใบงานที่ 2
    7. นักเรียนรับใบงานที่ 3 Gap Fill เเละชวยกันเลือกคําที่อยูใน
     คอลัมนขวามือมาเติมในชองวาง ใหไดใจความที่สมบูรณ แลวครูและ
     นักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ  
 กิจกรรมหลังอาน 8. นักเรียนรับแบบทดสอบเเละทํา เเลวนักเรียนเเละครูชวยกันเฉลย
     คําตอบ
ขอควรคํานึง :
 1. ควรทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีอานและทําแบบฝกกอน โดยใช Concept Checking
  Questions
 2. ถาเปนโรงเรียนที่มีความพรอม ครูอาจใหนักเรียนเปนผูเสนอหัวขอบทความที่สนใจ

B1

Collaboration & Sharing atmosphere
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ใบงานที่ 1. TRUE / FALSE :  Read the headline. Guess if  a-h  below are true (T) or false (F).
    

a. Night shifts decrease the risk of getting diabetes. T / F

b. The research is from a British university. T / F

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

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

e. The human body has about 240,000 genes. T / F

f. Irregular sleeping patterns can weaken the immune system. T / F

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

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

เฉลย
TRUE / FALSE  

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

ท่ีมา : http://www.breakingnewsenglish.com/1401/140123-night-work.html#ixzz2wmgMr4I3

บทความเรื่อง Night work could damage your health
N
ight w

ork could dam
age your health
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ใบงานที่ 2. SYNONYM MATCH : Match the following synonyms from the article.
    

1. study a reactions
2 damaging b operate
3. resulting in c. turn
4. cycle d harmful
5. consequences e. prone
6. switch f report
7. susceptible g. lessen
8. despite h. rhythm
9. function i in spite of
10. mitigate j leading to

เฉลย

1. f 2. b 3. j 4. h 5. a 6. c 7. e 8. i 9. b 10. g              
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ใบงานที่ 3. GAP FILL Fill in the gaps with the words given on the right.  

 A new study suggests working shifts at night can be damaging to 
one’s health. In particular, it increases the (1) __________ of several cancers, 
diabetes, mental illnesses, and (2) __________ heart diseases. Researchers 
from the Sleep Research Centre at the U.K.’s University of Surrey discovered 
that many (3) _______________ in the body needed to (4) _______________ 
a regular 24-hour cycle, during which the body sleeps at night. If this cycle 
is (5) __________, up to 1,500 genes could get damaged, (6) __________ 
resulting in potentially life-threatening diseases. Professor Derk-Jan Dijk said: 
“The study has important (7) __________ because we now need to discover 
why these rhythms (8) _________ and think about the consequences of that.”
 
 The human body has around 24,000 genes. Many of these (9) 
______ off if the body does not follow a regular sleeping (10) ____________. 
This can cause parts of the immune system to become less (11) __________, 
making us more susceptible to illnesses.  Study co-author Dr Simon Archer 
said: “Over 97 per cent of (12) _________ genes become out-of-sync with 
mistimed sleep, which really explains why we feel so bad during (13) ________ 
lag or if we have to work irregular shifts.” Dr Dijk said that despite the 
(14) __________ of the research, it would be diffi cult for people to change 
their lifestyles. He explained it was diffi cult for society to (15) __________ 
without people working night shifts, but said people needed to understand 
the dangers and “mitigate the (16) __________ “.

eventually
follow
exist
risk
implications
broken
various
genes

jet
effi cient
function
switch
impact
pattern
results
rhythmic

เฉลยคําตอบ

 1.   risk 2.   various 3.   genes 4.  follow
 5.  broken 6.   eventually 7.   implications 8.   exist
 9.   switch 10.  pattern 11.   effi cient 12.  rhythmic
 13. jet lag 14.  results 15.  function 16.  impact
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แบบทดสอบ Choose the best answer.

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

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

เฉลย

1. f 2. b 3. j 4. h 5. a 6. c 7. e 8. i 9. b 10. g              
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4. กิจกรรม : Filling in diagrams                                                                       
ทักษะหลัก : Read Instructions

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขาใจคําแนะนําที่ใชภาษางาย ๆ เชน โทรศัพทสาธารณะ  เครื่องจําหนายตั๋วสาธารณะ  
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย และการบอกทิศทาง
ความสอดคลอง :    
 1. มาตรฐานการเรียนรู :    
  ต 1.1 เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และสามารถแสดง
    ความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ เชน คําแนะนําการใชเครื่องจําหนายตั๋วสาธารณะ 
 2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :   
  กิจกรรมภาษาหรือแบบฝกหัดที่มีคุณภาพในช้ันเรียน จะทําใหนักเรียนมีโอกาสท่ีจะสื่อ
  ความหมายในภาษา  เพิ่มพูนแหลงการเรียนรูภาษา สังเกตการใชภาษา และมีสวนในการรวม
  สื่อสาร การสื่อสารจะมีความหมายก็ตอเม่ือนักเรียนผานกระบวนการที่เกี่ยวของกับตน 
  มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม 
หัวขอเรื่อง :
 การอานคําชี้แจง
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
  ครูเตรียมบทอานเรียงลําดับขั้นตอน How to Buy Bangkok’s BTS Skytrain Tickets
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :  
 กิจกรรมกอนอาน  1.  นักเรียนพูดคุยกับครูเรื่องการเดินทางโดยใชระบบขนสงสาธารณะ
      ในกรุงเทพฯ เชน การเดินทางโดยใชรถไฟฟา BTS เปนตน
     2.  นักเรียนชวยกันพูดสรุปขั้นตอนการขึ้นรถไฟฟา BTS
 กิจกรรมระหวางอาน 3. นกัเรียนเเตละคนรบัใบงานประโยคทีเ่ปนขัน้ตอนการซือ้ตัว๋รถไฟฟา BTS
      ที่ไมเรียงลําดับ
     4. นักเรียนนําวิธีการและขั้นตอนการซื้อตั๋วรถไฟฟา BTS มาเรียงใน
      Flow Chart  
 กิจกรรมหลังอาน  5. นักเรียนเปรียบเทียบคําตอบกับเพื่อน
     6. นักเรียนและครูชวยกันเฉลยคําตอบที่ถูกตอง  
     7. นักเรียนรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชรถไฟฟา BTS
ขอควรคํานึง :       
     1. ถาเปนโรงเรียนที่มีความพรอมใหนักเรียนดูจาก YOUTUBE
     2. อาจหาขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายมาใหนักเรียนฝกทักษะ
      การอาน  

A2+

Effective tasks
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ใบงาน

The fl ow chart on the right is meant to show the steps for buying Bangkok’s BTS Skytrain tickets.

Place the instructions below in the fl ow chart. Some of the instructions are not required - you 
should only include those which are relevant to the task.

How to Buy Bangkok’s BTS Skytrain tickets

Ticket machine only accepts coins.

Next to the train stop is the fare 
amount you need to pay.

Pick up your train ticket from the 
machine.

You can change your bills at one of 
the open booths.

Press the white button for the fare 
amount until it lights up.

Find out what stop you’re getting 
off the train.

Make sure you have baht in coins.

Insert the coins. The machine gives 
back change in coins..
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How to Buy Bangkok’s BTS Skytrain tickets

Ticket machine only accepts coins.

Make sure you have baht in coins.

You can change your bills at one of 
the open booths.

Find out what stop you’re getting 
off the train.

Next to the train stop is the fare 
amount you need to pay.

Press the white button for the fare 
amount until it lights up.

Insert the coins. The machine gives 
back change in coins.

Pick up your train ticket from the 
machine.

เฉลย
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5. กิจกรรม : Read and Do                                                           
ทักษะหลัก : Read Instructions

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําชี้แจง และขั้นตอนงาย ๆ  เชน ขั้นตอนในการเลนเกม การใชอุปกรณ
ชนิดตาง ๆ ที่คุนเคย หรือการทําอาหาร
ความสอดคลอง :     
 1. มาตรฐานการเรียนรู :   
  ต 1.1 เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และสามารถแสดง
    ความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ เชน ปฏิบัติตามคําแนะนํา คําชี้แจง ที่อาน
 2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
  หองเรียนเปรียบเสมือนชุมชนที่นักเรียนสามารถเรียนรูและแบงปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
หัวขอเรื่อง :
  การอานคําสั่ง คําชี้แจง
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
 ครูเตรียมบทอานเรียงลําดับขั้นตอน How to Make Your Own Recycled Paper
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :   
 กิจกรรมกอนอาน 1.  นกัเรยีนสนทนากบัครถูงึการนาํวสัดจุากกระดาษมาใชใหม โดยใหนกัเรยีน
     บอกตัวอยางผลิตภัณฑที่นักเรียนเคยใชหรือรูจัก
    2.  นักเรียนฟงครูเสนอคําศัพท
    3. นักเรียนดูภาพการทํา Recycle สิ่งของจากกระดาษมาใหนักเรียนดู  
    4. นักเรียนเเบงกลุม ๆ ละ 3 คน
 กิจกรรมระหวางอาน 5. นกัเรยีนรบับตัรท่ีมปีระโยคหรอืหลายประโยคขัน้ตอน How to Make 
     Your Own Recycled Paper อยูในแตละใบใหนักเรียนแตละกลุม  
     ถาเปนโรงเรียนที่มีความพรอมอาจฉายโปรเจ็คเตอรใหนักเรียนดู
    6. นักเรียนตองเรียงบัตรใหถูกตองตามลําดับขั้นตอน 
 กิจกรรมหลังอาน 7. นักเรียนทดลองฝกปฏิบัติตามขั้นตอน หรือนักเรียนในกลุมรวมกัน
     ผลิตผลิตภัณฑตามความสนใจ
ขอควรคํานึง :         
 1. เปลี่ยนชุดเนื้อเรื่องและเพิ่มตัวชี้วัดความกาวหนาของนักเรียน
 2. ใชบัตรจํานวนมากนอย ขึ้นอยูกับระดับของนักเรียน    

B1

Collaboration & Sharing atmosphere
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ตัวอยางบทอานเรียงลําดับขั้นตอน

How to Make Your Own Recycled Paper
Don’t throw away your old newspapers. Try making your own recycled paper!

Recycled paper can be made from old newspaper, following the instructions below. 
Recycling paper uses cellulose (plant fi bers) over and over again, it uses less electricity, 
less water, a lot less pollution, and it saves trees from being cut down!

Step ........ :
Make a frame out of the coat hanger. You’ll need a frame for each piece of paper you 
make. Stretch the hanger and bend it into a rectangle/square shape. Take one leg of the 
panty hose and stretch it carefully over the hanger frame. Make sure it is tight and fl at.

Step ........ :
Put a handful of the torn up paper and some water into the food processor or blender. 
Blend the mixture on high until it becomes mushy. Keep adding paper and water until 
you have a big gray blob. You may have to add a little more water to keep things 
moving smoothly. Keep the food processor on until all the paper has disappeared. Then 
leave it on for 2 minutes.
For some color, add a handful of brown or red onion skin (not the onion itself, just 
the papery outer skin).

You will need :
 • a food processor or an old blender
 • an electric iron
 • an old wire hanger
 • an old pair of panty hose
 • newspaper or other paper, torn into 2-inch squares
 • white glue
 • water
 • an insect screen or strainer (optional)
 • food coloring (optional)
 • a big sink or tub fi lled with 4 inches of water
 • Make sure you have a place to work where you can make a big mess!
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Step ........ :
Put 2 tablespoons of white glue in the sink water and add all of the paper pulp you 
just made. Mix it really well. Use your hands.

Step ........ :
Scoop the frame to the bottom of the sink, then lift it slowly. (Count to 20 slowly 
while you are lifting.) Let the water drain out for about a minute.

Step ........ :
Hang the frames on a clothesline or put them out in the sun. Wait until they are 
completely dry with no dampness at all. You can then gently peel off the paper.

Step ........ :
Use the iron, set on the hottest setting, to steam out your paper. You can keep making 
paper until the pulp is all strained out of the sink. Mix up the sink every time you 
make a new piece.

Advice : 
Try other things like using in insect screen over a wood frame, or a strainer instead of 
the pantyhose and hanger. Try adding lots of food coloring, for colored paper, or try 
adding lint or leaves to the food processor. Your paper will have an interesting texture.

Making your own paper can be fun, and it’s a great way to re-use old paper. You can 
recycle all kinds of paper for re-use. Sometimes paper printed from color-inkjet printers 
will run, that is, the color will bleed off and become part of your new paper, but that 
can make for an interesting effect! 



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

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่ 121

Answer keys

How to Make Your Own Recycled Paper
Don’t throw away your old newspapers. Try making your own recycled paper!

Recycled paper can be made from old newspaper, following the instructions below. 
Recycling paper uses cellulose (plant fi bers) over and over again, it uses less electricity, 
less water, a lot less pollution, and it saves trees from being cut down!

You will need :
 • a food processor or an old blender
 • an electric iron
 • an old wire hanger
 • an old pair of panty hose
 • newspaper or other paper, torn into 2-inch squares
 • white glue
 • water
 • an insect screen or strainer (optional)
 • food coloring (optional)
 • a big sink or tub fi lled with 4 inches of water
 • Make sure you have a place to work where you can make a big mess!

Step One :
Make a frame out of the coat hanger. You’ll need a frame for each piece of paper you 
make. Stretch the hanger and bend it into a rectangle/square shape. Take one leg of the 
panty hose and stretch it carefully over the hanger frame. Make sure it is tight and fl at.

Step Two :
Put a handful of the torn up paper and some water into the food processor or blender. 
Blend the mixture on high until it becomes mushy. Keep adding paper and water until 
you have a big gray blob. You may have to add a little more water to keep things 
moving smoothly. Keep the food processor on until all the paper has disappeared. Then 
leave it on for 2 minutes.
For some color, add a handful of brown or red onion skin (not the onion itself, just 
the papery outer skin).
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Step Three :
Put 2 tablespoons of white glue in the sink water and add all of the paper pulp you 
just made. Mix it really well. Use your hands.

Step Four :
Scoop the frame to the bottom of the sink, then lift it slowly. (Count to 20 slowly 
while you are lifting.) Let the water drain out for about a minute.

Step Five :
Hang the frames on a clothesline or put them out in the sun. Wait until they are 
completely dry with no dampness at all. You can then gently peel off the paper.

Step Six :
Use the iron, set on the hottest setting, to steam out your paper. You can keep making 
paper until the pulp is all strained out of the sink. Mix up the sink every time you 
make a new piece.

Advice : 
Try other things like using in insect screen over a wood frame, or a strainer instead of 
the pantyhose and hanger. Try adding lots of food coloring, for colored paper, or try 
adding lint or leaves to the food processor. Your paper will have an interesting texture.

Making your own paper can be fun, and it’s a great way to re-use old paper. You can 
recycle all kinds of paper for re-use. Sometimes paper printed from color-inkjet printers 
will run, that is, the color will bleed off and become part of your new paper, but that 
can make for an interesting effect! 
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6. กิจกรรม : Matching the elucidation with 
  the pictures                                                                                 
ทักษะหลัก : Read Instructions

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
  สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําชี้แจง และขั้นตอนงาย ๆ เชน ขั้นตอนในการเลนเกม การใช
อุปกรณชนิดตาง ๆ ที่คุนเคย หรือการทําอาหาร
ความสอดคลอง : 
 1. มาตรฐานการเรียนรู :    
  ต 1.1 เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และสามารถแสดง
    ความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ เชน ปฏิบัติตามคําแนะนํา คําชี้แจง ที่อาน
 2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :   
  กิจกรรมภาษาหรือแบบฝกหัดท่ีมีคุณภาพในชั้นเรียนจะทําใหนักเรียนมีโอกาสที่จะสื่อ
ความหมายในภาษา เพิ่มพูนแหลงการเรียนรูภาษา สังเกตการใชภาษา และมีสวนในการรวมสื่อสาร
หัวขอเรื่อง :
 การอานคําชี้แจง ขั้นตอนตาง ๆ           
การเตรียมการ/สื่อ/อุปกรณ :
 ครูเตรียมบทอานคําชี้แจง เรื่อง What should I do if an earthquake occurs? สําหรับนักเรียน
ทุกคน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :    
 กิจกรรมกอนอาน 1.  นักเรียนดูภาพปรากฏการณแผนดินไหวเเละพูดคุยกับครูวา
      เมือ่เกดิแผนดนิไหวควรทาํอยางไร ใหตนเองและบคุคลทีอ่ยูดวยปลอดภยั
      ที่สุด
    2.  นาํเสนอคาํศพัททีน่กัเรยีนควรทราบจากคาํชีแ้จงทีอ่าน เชน disasters,
      aftershocks, extinguish, warp, evacuate ฯลฯ
 กิจกรรมระหวางอาน 3. นักเรียนจับคูทํางานที่ครูแจกใหโดยอานคําชี้แจงและจับคูกับภาพ
      ที่สัมพันธกัน
    4. เมื่อนักเรียนทําเสร็จครูเฉลยตรวจดูความถูกตอง
 กิจกรรมหลังอาน 5. นักเรียนเขียนสรุปคําชี้แจงงาย ๆ จากการอานโดยใชถอยคําของ
      นักเรียนเอง
ขอควรคํานึง :
 1. สามารถนํากิจกรรมนี้ไปใชกับโรงเรียนพรอมและพรอมมาก  โดยนักเรียนใชขอมูลและสืบคน
  จากอินเตอรเน็ตไดอยางหลากหลาย 
 2. สําหรับนักเรียนระดับเกง ครูอาจใหออกแบบตารางหลังการอานเองได  

B1

Effective Tasks
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ใบงาน

Read the  elucidation and match each item with the picture.

Items pictures

 • Protect yourself
  Protect your head with a helmet or cushion, and 
hide in a safe place, such as under a table. Running outside 
is potentially dangerous, because roof tiles and glass may fall 
on you.

a. 

 • Extinguish Flames
  Major aftershocks can come after the smallest 
earthquakes. Calmly extinguish any nearby fl ames. Caution!! If 
you are cooking, oil or boiling water may spill during the quake. 
Under such circumstances, you should immediately distance 
yourself from the oil or water and extinguish the fl ames after 
the quake stops.

b. 

 • Open your door and secure an escape route
  Earthquakes can warp buildings, especially 
apartment buildings, making it impossible to open doors and 
escape. Open doors and windows to secure an escape route 
and prevent yourself from becoming trapped.

c. 

 • Be careful of broken glass
  You may injure your feet on broken glass and 
other objects. Prepare a fl ashlight and slippers near your bed 
so you will be able to move safely.

d.

 • Never return to your house
  Once you have evacuated, never return to the 
house to get money or possessions. You may become trapped 
under debris or caught in a fi re. Try to avoid entering your 
house until safety is confi rmed.

e

  • Walk to your refuge area
  Many emergency vehicles, such as fi re engines and 
ambulances, will be using roads during disasters. Obstructing 
emergency vehicles immediately increases the damage caused 
by a disaster. Never use cars during an earthquake.

f
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Items pictures

 • Avoid phone calls after a disaster
  Phone line usage jumps up during disasters 
because of people trying to confi rm the safety of themselves 
or others. This can obstruct emergency phone calls, such as 
110, 119, and utility information.
          Please avoid unnecessary phone calls. When you 
want to confi rm the safety of a person, try to use the NTT 
Disaster Telephone Message Service (171) or make conversations 
as short as possible.

g

 • Calmly obtain accurate information
  False rumors and information can spread during 
disasters, leading to further confusion. Obtain accurate information 
from the TV or radio and don’t get tricked by misinformation.

h

Items pictures

 • Protect yourself f

 • Extinguish Flames h

 • Open your door and secure an escape route d

 • Be careful of broken glass g

 • Never return to your house a

  • Walk to your refuge area b

 • Avoid phone calls after a disaster e

 • Calmly obtain accurate information c

Answer keys

ท่ีมา  :  http://www.city.sendai.jp/syoubou/bousai-e/05.html
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7. กิจกรรม : It happened like this                                                                  
ทักษะหลัก : Read literature  

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขาใจประเด็นสําคัญที่อานเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวันที่งาย ๆ และสั้น ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อมีสื่อประกอบ
ความสอดคลอง : 
 1. มาตรฐานการเรียนรู :    
  ต 1.1 เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และสามารถแสดง
ความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ เชน การลําดับเหตุการณจากเรื่องที่อาน
 2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT): 
  - การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถานักเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารในภาษานั้น
   อยางมีความหมาย 
  - การส่ือสารจะมีความหมายก็ตอเม่ือนกัเรยีนผานกระบวนการทีเ่กีย่วของกบัตน มปีระโยชน 
   นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
 การลําดับเหตุการณ 
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
 ครูเตรียมบทอานเรียงลําดับเหตุการณสําหรับนักเรียน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :  
 กิจกรรมกอนอาน 1.  นักเรียนสนทนากับครูถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น หรือใหนักเรียนออกมา
     เลาเหตุการณที่ตนพบ เสร็จแลวครูถามนักเรียนถึงลําดับเหตุการณ
     ที่เกิดกอน-หลัง
    2. ครูนําเสนอคําศัพท
    3. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 3 คน   
 กิจกรรมระหวางอาน 4. นักเรียนรับบัตรที่มีประโยคหรือหลายประโยคตามลําดับเหตุการณ
     ของเรื่องที่นํามาใหอาน  
    5. นกัเรียนตองเรียงบตัรใหถกูตองตามลาํดบัเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ สิง่ทีค่วรมี
     ในบัตร ไดแก วันที่เกิดเหตุการณ กระบวนการ ขั้นตอนในการผลิต
     ผลิตภณัฑ ปรากฏการณ หรอืสิง่อืน่ ๆ  ทีค่รแูละนกัเรยีนรวมกนัตดัสนิใจ
       เพ่ือเปนการตรวจคําตอบควรมีหมายเลขหรือตัวอักษรไวดานหลัง
     ของบัตรแตละใบ เพื่อแสดงลําดับของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
 กิจกรรมหลังอาน 6. หลังจากเฉลยแลวนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นการกระทํา
     ของตัวละครวาเปนคนเชนไร ทําไมจึงทําอยางนั้น
    7. นักเรียนแสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเรื่อง
ขอควรคํานึง :  
 1. เปลี่ยนชุดเนื้อเรื่องและเพิ่มตัวชี้วัดความกาวหนาของนักเรียน
 2. ใชบัตรจํานวน 10 – 15 บัตรในแตละชุด เพื่อใหเกมยาวเปนที่นาสนใจ
 3. นักเรียนสามารถชวยทําบัตรที่จะใชได
 4. เมื่อนักเรียนมีประสบการณมากขึ้นใชจํานวนบัตรมากขึ้นได

A2

Interaction, Meaningful Communication
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ตัวอยางเนื้อเรื่องสําหรับการลําดับเหตุการณ

One day, Jean Sot’s mother wanted to go to town. “Now Jean,” she said, “I want 
you to guard the door. “Yes, Mama,” Jean Sot agreed. Jean’s mother left for town.

Jean waited and waited for her to get back. But she was gone a very long time. Jean 
got worried, and decided to look for her.

But he remembered he had promised to guard the door. So Jean took the door off of 
its hinges and carried it on his back when he went to look for his mother.

Along the way, Jean Sot saw some robbers coming along the path, carrying a heavy 
sack of money. Jean Sot was frightened.

“Who is that?” called the chief robber. “I will wring his fool neck!” Jean Sot was so 
scared he began to shake, and the door fell off his back and down onto the robbers.

They sat down and began to count their money. The chief robber counted out the 
money for each man, saying: “This is for you, and this is for you, and this is for you.” 
“And that one’s for me,” Jean Sot cried.

“The Devil is throwing doors at us!” shouted one of the robbers. They were so frightened 
that all the robbers ran away without their money. So Jean Sot climbed down the tree, 
picked up the money and the door and took them home to his mother.  

The robbers were startled. They looked around, but couldn’t see anyone. The chief 
robber began counting again: “This is for you, and this is for you, and this is for you.” 
Again, Jean Sot said: “That one’s for me!”
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เฉลย

คําถามใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น

 1. What kind of man do you think Jean Sot is?  Why do you think so?
 2. Why do you think he decide to go and see his mom?
 3. According to the passage what do you think the robbers are afraid of? Why?

 One day, Jean Sot’s mother wanted to go to town. “Now Jean,” she said, 
“I want you to guard the door. “Yes, Mama,” Jean Sot agreed. Jean’s mother left for 
town. Jean waited and waited for her to get back. But she was gone a very long time. 
Jean got worried, and decided to look for her. But he remembered he had promised 
to guard the door. So Jean took the door off of its hinges and carried it on his back 
when he went to look for his mother. Along the way, Jean Sot saw some robbers 
coming along the path, carrying a heavy sack of money. Jean Sot was frightened. 
He adjusted the door on his back as best as he could and climbed up a nearby tree 
to wait for the robbers to go by. But the robbers stopped underneath the tree! They 
sat down and began to count their money. The chief robber counted out the money 
for each man, saying: “This is for you, and this is for you, and this is for you.” “And 
that one’s for me,” Jean Sot cried. The robbers were startled. They looked around, 
but couldn’t see anyone. The chief robber began counting again: “This is for you, and 
this is for you, and this is for you.” Again, Jean Sot said: “That one’s for me!” “Who 
is that?” called the chief robber. “I will wring his fool neck!” Jean Sot was so scared 
he began to shake, and the door fell off his back and down onto the robbers. “The 
Devil is throwing doors at us!” shouted one of the robbers. They were so frightened 
that all the robbers ran away without their money. So Jean Sot climbed down the tree, 
picked up the money and the door and took them home to his mother.  

ท่ีมา  : http://dict.longdo.com/search/passage
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8. กิจกรรม : Read and Answer                                                                                                                        
ทักษะหลัก : Correspondence 

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขาใจและโตตอบจดหมายสวนตวัเกีย่วกบัเหตกุารณตาง ๆ  ความรูสกึ และความปรารถนา
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู :
  ต 1.1 เขาใจและสามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และสามารถแสดง
    ความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณ เชน การเขียนตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่อาน
 2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) : 
  - การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถานักเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารในภาษานั้น
   อยางมีความหมาย 
  - การสือ่สารจะมคีวามหมายก็ตอเมือ่นกัเรยีนผานกระบวนการทีเ่กีย่วของกบัตน มปีระโยชน
    นาสนใจ และนามีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :
  An e - mail  (จดหมายอิเล็กทรอนิกส)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
 เตรียม e-mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส) เนื้อหางาย ๆ พรอมคําถาม เพื่อตรวจสอบความเขาใจ
ของนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนเขียนมาและตอบไดตรงประเด็น
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 กิจกรรมกอนอาน 1. นกัเรยีนสนทนากบัครถูงึสือ่อเิลก็ทรอนกิสตาง ๆ  ทีน่กัเรยีนนยิมใชสือ่สาร
     กับเพื่อน
 กิจกรรมระหวางอาน 2. นกัเรยีนทกุคนรบั e-mail (จดหมายอเิลคทรอนกิส) เนือ้หางาย ๆ  พรอมคาํถาม
    3. นักเรียนอานใหเขาใจ และ ตอบคําถาม  
    4. นักเรียนและครูชวยกันเฉลยคําตอบ
 กิจกรรมหลังอาน 5. นักเรียนเขียน e-mail (จดหมายอิเล็กทรอนิกส) ตอบ Sara โดยใช
     คําตอบจากคําถามที่ Sara ถามในจดหมายของเธอเปนเเนวการเขียน
ขอควรคํานึง :
 1. ครูควรทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีอานและทําแบบฝกกอน โดยใช Concept Checking
  Questions 
 2. ถาเปนโรงเรียนพรอม ครูใหนักเรียนสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสตอบ Sara โดยใช e-mail
  address ของคุณครูเเทน Sara

A2

Interaction, Meaningful Communication
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ใบงาน

You have received an e – mail from your English – speaking friend, Sara, who is planning to 
open a restaurant. Read Sara’s e-mail and then choose the answer given to Sara’s e-mail.

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

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

Reply soon,
Sara

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ท่ีมา : First Certifi cate in English , Handbook for teachers for examinations from December 2008
University of Cambridge ESOL Examinations
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Answer the questions about the letter.
1. What do Sara and Alex want to do?
2. What kind of food do they want to
 serve?
3. Where do they want to go?
4. Why do they want to go there?

5. What do they want you to recommend
 to them?
6. What would they like you to do at last?

เฉลย  
1. They want to open a restaurant.
2. They want to serve food from different
 countries in their restaurant.
3. They want come to my country, Thailand.
4. The want to fi nd out what people cook
 at home every day
5. They want me to recommend some local
  restaurants which serve traditional food.
6. They want me to join opening the 
 restaurant in July.
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แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนการเขียน
 

 การเขียน คือ กระบวนการของการถายทอดความรูสึกนึกคิดของผูเขียนออกมา โดยใชสัญลักษณ

ตัวอักษรซ่ึงผูเขียนจะตองเรียบเรียงความคิดอยางเปนระบบ และถูกตองตามโครงสรางและไวยากรณ

ของการเขียน เพ่ือส่ือความหมายใหผูอานเขาใจ  หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา การเขียนคือการส่ือสารใหผูอ่ืนไดรับ

รูดวยขอความเปนลายลักษณอักษร มีจุดมุงหมายเพ่ือถายทอดความคิดของผูสงสารคือผูเขียนไปสูผูรับสารคือ

ผูอาน  มีการเขียนไดถูกตองท้ังในดานการใชคําศัพท การสะกดตัว การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน แบบแผน 

แบบสรางตามภาษานิยมของเจาของภาษา  

 การสอนเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย จุดมุงหมายเพ่ือใหนักเรียนสามารถเขียนเลียนแบบ

เจาของภาษา มิใชการสอนเขียนเพ่ือส่ือสารเต็มรูปแบบ แตจะเปนการฝกทักษะการเขียนอยางเปนระบบท่ี

ถูกตอง อันเปนรากฐานสําคัญในการเขียนเพ่ือการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับสูงไดตอไป ดังน้ัน

ส่ิงท่ีครูตองคํานึงถึงใหมากท่ีสุด คือ ตองใหนักเรียนมีขอมูลเก่ียวกับ คําศัพท (Vocabulary) ไวยากรณ 

(Grammar) และเน้ือหา (Content) อยางเพียงพอท่ีจะเปนแนวทางใหนักเรียนสามารถคิดและเขียนได  

ในการสอนการเขียนควรคํานึงถึงประเด็นตอไปน้ี 

 1. ทักษะการเขียนก็เชนเดียวกับการอาน คือเปนทักษะท่ีตอจากกระบวนการเรียนรูในการฟงและ

การพูด ฉะน้ัน กอนท่ีครูจะใหนักเรียนเขียนอะไร จะตองแนใจวานักเรียนสามารถพูดออกเสียงคําหรือประโยค 

ขอความน้ัน ๆ  ได อานคํา ขอความหรือประโยคน้ันออก และเขาใจความหมายของคํา ขอความหรือประโยคน้ัน

กอนท่ีจะเขียน

 2. การเขียนเปนทักษะท่ีชวยสนับสนุนใหนักเรียนเรียนรู และจําในส่ิงท่ีเรียนไดไมวาจะเปน

การเรียนรูการสะกดคํา การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน การใชไวยากรณ และคําศัพทสํานวน ดังน้ัน ถานักเรียน

ไดมีโอกาสฝกฝนทักษะการเขียนอยางสม่ําเสมอ นักเรียนจะเรียนรูและจําส่ิงท่ีเขาเรียนไดดีย่ิงข้ึน ครูจึงควร

จัดใหมีกิจกรรมการเขียนเปนระยะ ๆ สม่ําเสมอ เพ่ือชวยใหนักเรียนฝกฝนส่ิงท่ีเรียนมาและยังสามารถเก็บ

งานเขียนสะสมไวเพ่ือกลับมาทบทวนดูไดภายหลัง 

 3. ทักษะการอานและการเขียนมีความสัมพันธกันและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ครูจึงควรจัดกิจกรรม

การอานและการเขียนใหตอเน่ืองและเก่ียวเน่ืองกัน เชน ใหเขียนเคร่ืองปรุงตาง ๆ หลังการอานวิธีการปรุง

อาหาร ใหเขียนขอความเก่ียวกับตัวละครในเร่ือง เปนตน 

 4. นักเรียนควรทราบวัตถุประสงคและขอบขายการเขียน นักเรียนจึงจะเขียนไดตองประเด็น  ฉะน้ัน

กอนใหนักเรียนทํากิจกรรมการเขียนใด ๆ ครูควรช้ีแจงวัตถุประสงคในการเขียนอยางชัดเจน และกําหนด

ขอบขายการเขียนน้ัน ๆ เชน ตองการใหเขียนคํา ขอความ หรือประโยค จํานวน ความยาว เทาไร 

เขียนเร่ืองอะไร และอยางไร เชน เขียนโดยใชคําศัพทและไวยากรณในบทท่ีเรียนมา 

 การสอนการเขียนควรคํานึงถึงองคประกอบดานเน้ือหา (Content) ขอความท่ีผูเขียนตองการส่ือ

ใหกับผูอาน รูปแบบ (Form) การวางรูปแบบของการเขียนไวยากรณ (Grammar) การใชกฎไวยากรณ 

และโครงสรางประโยคตาง ๆ  ลีลาในการใชภาษา (Style) การเลือกใชศัพท สํานวนเพ่ือใหเกิดอรรถรสทางภาษา

กลไกทางภาษา (Mechanics) การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน การสะกด คําศัพท และการใชอักษรตัวเล็ก

และใหญไดอยางถูกตอง
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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

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 
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 - 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

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)  
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 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)   

 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
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 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 

 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
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1. กิจกรรม : การเขียนจดหมายโตตอบ 
  (Exchanging E-mails)      
ทักษะหลัก : Overall Writing

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

B1

Interaction & Meaningful Communication

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนทักษะการเขียน
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ตัวอยางจดหมาย

Dear Everybody,

 If we are to work together for one year, it is important that we get to 

know each other better. To this end I‛d like you to write me an e-mail introducing 

yourselves, telling me something about you and your family.

  

 I live in Thailand, just the south of Bangkok. I work for St. Paul Convent 

full time. This means that I have to be here on the weekdays during the school 

semesters. The rest of my days are spent either students-language training in 

Chiangmai or preparing lessons in my house in Thonburi.

  

 I also spend a month wandering round the north of Thailand each year. 

It‛s a long time to spend away from home. My husband, Nadej, looks after 

our two children and a pet dog in Thonburi. Our eldest is a girl, Yaya, and our 

youngest is a boy, Mark, aged 13.

  

 Please tell me about yourself. Maybe you could mail me by tomorrow 

night.
                Sincerely yours,
                  Warunee
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2. กิจกรรม : โตตอบอนุทินกับนักเรียน
  (Sharing journals with students)    
ทักษะหลัก : Creative

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขียนเกี่ยวกับสิ่งของและบุคคลที่ตนเองรูจักเปนอยางดีดวยการใชภาษางาย ๆ เชน 
รายละเอียดของเพื่อน สิ่งที่เกิดขึ้นในแตละวัน
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู :
  ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแสดงความรูสึก
    และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
 2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
  นักเรียนแตละคนมีหนทางพัฒนาภาษาของตนเอง และมีอัตราการพัฒนาที่ไมเทากัน และมี
ความตองการและแรงจูงใจในการเรียนภาษาที่ตางกัน
หัวขอเรื่อง :  
 Personal Topics (การเขียนจดหมายเกี่ยวกับตนเอง)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :  
 เตรียมหัวขอเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวที่นักเรียนตองการเขียน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 กิจกรรมกอนเขียน 1.  นักเรียนศึกษาสมุดบันทึกของครูที่เตรียมมาใหดู แลวตั้งคําถาม เชน
     สมุดอะไร มีไวเพื่ออะไร เปนตน
    2. นักเรียนทุกคนรับสมุดบันทึก ใหถือวาสมุดเลมนี้เปนสมบัติสวนตัว
     ของแตละคน โดยมขีอแมวาเปนสวนสาํคญัสวนหนึง่ของวชิาการเขยีน 
     และตองอนุญาตใหครูอานได แตมิใหนักเรียนคนอื่น ๆ อาน
    3. อธิบายใหนักเรียนเขาใจวาสมุดบันทึกเหลานี้จะเก็บไวในที่ที่จัดไว
     เฉพาะในหองเรียน และเจาของจะนํากลับไปบานไดก็ตอเมื่อไดรับ
     อนุญาตจากครูเสียกอน จนถึงปลายเทอมหรือเมื่อเรียนจบวิชานี้แลว 
     สมุดจึงจะไปอยูกับเจาของตลอดไป
 กิจกรรมระหวางเขียน 4. นักเรียนเขียนเรื่องราวท่ีตนเองตองการเขียน โดยใชรูปแบบ
     การเขียนที่หลากหลายลีลาตามที่ตนเองถนัดลงในสมุด ตอนเริ่มตน
     คาบเรียนประมาณวันละสิบนาทีทุกวัน  ชวงเวลาดังกลาวอาจขยาย
     ไดเปนครัง้คราวตามสภาพการณทีจ่าํเปนหรอืโอกาสทีอ่าํนวย  นกัเรยีน
     อาจเขียนเปนโนตสั้น ๆ กอนเขียนจริง
    5. อธิบายวางานเขียนนี้จะไมมีการตรวจใหคะแนนหรือประเมินผล
    6. บันทึกที่นักเรียนเขียนในแตละวันนั้น ครูจะอานและตอบโตตอทาย
      เปนปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนและครู
 กิจกรรมหลังเขียน 7. นกัเรยีนแลกเปลีย่นแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประโยชนของการเขยีน
     บันทึกกับเพื่อน
ขอควรคํานึง :  
  -  เก็บจดหมายโตตอบนี้ใหเปนเรื่องสวนตัวระหวางครูกับนักเรียนแตละคน
  -  ไมจําเปนตองตรวจแกภาษาในจดหมาย

A2

Individuality
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3. กิจกรรม : ทําความรูจักกับนักเรียน 
  (Getting to Know You)    
ทักษะหลัก : Reports: Info & argument

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถกรอกแบบสอบถาม ใหขอมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา งาน ความสนใจ และทักษะตาง ๆ 
ของตนเอง
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู :
  ต 1.2 มทีกัษะการสือ่สารทางภาษาในการแลกเปลีย่นขอมลูขาวสาร การแสดงความรูสกึและ
    ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
 2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
  บทบาทของครูในหองเรียนคือ ผูชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรู สรางโอกาสใหนักเรียน
ไดฝกและใชภาษา และใหผลยอนกลับในการใชภาษาและการเรียนภาษาของนักเรียน
หัวขอเรื่อง :  
 Our Group or Our Class (การเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อน)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
 เตรียมคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่นาสนใจในอนาคตของนักเรียน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 กิจกรรมกอนเขียน  1.  นกัเรยีนแตละคนจะไดสมัภาษณสมาชกิคนหนึง่ในกลุม เพือ่หาขอมลู
      ภูมิหลัง หรือขอมูลที่นาสนใจเปนพิเศษเกี่ยวกับเพื่อนคนนั้น
     2.  นกัเรียนชวยกันเสนอคาํตอบท่ีนาสนใจในการสัมภาษณ ครพูยายาม
      เเลวนําใหนักเรยีนตัง้คาํถามเกีย่วกบัสิง่ทีน่าสนใจในอนาคต เปนตน
        ครูเขียนขอคําถามในรูปแบบที่ถูกตองบนกระดาน ตามระดับ
      ความสามารถในการนําเสนอคําถามของนักเรียน
     3. นักเรียนทั้งชั้นคิดเรื่องอื่น ๆ ที่ตนเองอยากทราบ (ไมควรเปนเรื่อง
      สวนตวัเกนิไป) แลวใหชวยกนับอกขอคาํถามเพิม่  ครเูขยีนบนกระดาน 
      ตัวอยางคําถาม เชน
     - What makes you happy?
     - What would you like to be in the future and why?
     - Do you support the present government, why or why not?
     - Are you optimistic about the future?
     - Could you live by yourself on an island for a month, why
       and how, or why not?
     - What will you be doing in 10 years from now?

A2

Teacher as a facilitator



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

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่ 141

 กิจกรรมระหวางเขียน 4. นักเรียนจับคูสัมภาษณซึ่งกันและกัน โดยแตละคนจะตองถาม
      คําถามอยางนอย 5 คําถาม และไมใหเปนคําถามพ้ืน ๆ จนเกินไป
      เพื่อใหแนใจวามีขอบขายขอมูลกวางขวางพอสมควร และครูจํากัด
      เวลาใหเหมาะสม (เพื่อมิใหใชเวลาไปกับขอหนึ่งขอใดมากเกินไป) 
      ทุกคนควรจดบันทึกคําตอบของคูสนทนา
     5. นักเรียนใชขอมูลท่ีบันทึกไวมาเขียนบรรยายคูสนทนาของตนเอง
      สัน้ ๆ  ครคูวรใหเลอืกใชเฉพาะขอมลูสวนทีผู่เขยีนคดิวานาสนใจทีสุ่ด
 กิจกรรมหลังเขียน  6. นักเรียนและคูสนทนาแลกเปลี่ยนกันอานขอเขียนที่เพื่อนเขียน
      บรรยายตนเองและอาจจะแนะนาํใหเพือ่นเปลีย่นขอมลูไดหากตองการ
     7. นักเรียนเผยแพรผลงานของกลุมตัวเองไดโดยการติดแสดงบนผนัง
      ภายใตหัวขอ “Our Group” 
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4. กิจกรรม : การเขียนรายงานขาว 
  (Writing a newscast)   
ทักษะหลัก : Reports (Info & argument)

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขียนรายงานสั้น ๆ  ที่เปนทางการ ถายโอนขอขอเท็จจริงในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู :
  ต 1.2 มทีกัษะการสือ่สารทางภาษาในการแลกเปลีย่นขอมลูขาวสาร การแสดงความรูสกึและ
    ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
 2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
  - การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถานักเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารในภาษานั้น
   อยางมีความหมาย
  - การส่ือสารจะมีความหมายก็ตอเม่ือนกัเรยีนผานกระบวนการทีเ่กีย่วของกบัตน มปีระโยชน 
   นาสนใจและมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง : 
 The News (การเขียนรายงานขาว)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
 เตรยีมอดัเทปรายการขาวทีม่คีวามยาวพอสมควรหลาย ๆ  ขาว และเตรยีมรายการหนึง่ในสามขอ
ตอไปนี้ โดยพิจารณาจากระดับกลุมนักเรียนและความจําเปนหรือความตองการชี้นําจากครู
 1. พาดหัวขอขาวหนังสือพิมพจํานวนหนึ่ง
 2. สรุปขาวจากหนา “ขาวสั้น” ในหนังสือพิมพ
 3. รายงานขาวสั้น ๆ จากหนังสือพิมพจํานวนหนึ่ง
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 กิจกรรมกอนเขียน 1.  นักเรียนฟงขาวและระดมสมองวิเคราะหเคาโครง การเรียบเรียงขาว
     แตละขาว ฟงดูวามีเนื้อหาแตละสวนเปนอยางไร เชน สวนใดเปน
     เหตุการณที่เกิดขึ้น เปนฉากหลังของเหตุการณ เปนขอคิดเห็น
     ที่ขัดแยงกันของบรรดาผูอยูรวมหรือเห็นเหตุการณนั้น ๆ ตลอดจน
     การคาดการณในอนาคต
    2.  นักเรียนเขียนสคริปตสําหรับรายงานขาวทางวิทยุระดับทองถิ่นหรือ
     ระดบัชาตคิรจูะเลือกใหทาํระดบัใด ขึน้อยูกบัความสนใจของนกัเรยีน
     และขอมูลขาวสารที่นักเรียนทราบ
    3. นักเรียนจับคูหรือกลุมเล็ก ๆ 
    4. นกัเรยีนแตละกลุมควรปรกึษาหารอืหรอืตกลงกนัเรือ่งเนือ้หา และรปูแบบการ
     ลําดับเรียงความกอน  แลวจึงลงมือเขียนสคริปต ระหวางนั้นครูควร
     เดินตรวจและชี้แนะดานรูปแบบภาษา

B1
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 กิจกรรมระหวางเขียน 5. ใชสือ่ท่ีเตรียมมาขางตนอยางใดอยางหนึง่ เพือ่เริม่ตนกจิกรรมสาํหรบั
     นกัเรยีนบางระดับ พาดหัวขอขาว (แจกใหกลุมละหนึง่ชิน้) แตหากใช
     บทสรุปขาวจาก “ขาวส้ัน” นักเรียนก็อาจไดเน้ือหาดานความคิด
     มากข้ึน บางกลุมอาจจาํเปนตองใชรายงานขาวขนาดสัน้มาฝกทาํโนต
     จับใจความสําคัญจากการอานกอน แลวครูเก็บรายงานขาวกลับคืน
     ไมใหนักเรียนดูอีก จากนั้นนักเรียนเขียนบทพูด
 กิจกรรมหลังเขียน 6. สคริปตท่ีเขียนเสร็จแลวควรนํามารายงานออกอากาศ จะทําได
     มากนอยแคไหน ขึ้นอยูกับอุปกรณที่มี
ขอควรคํานึง :  
 นักเรียนอาจแสดงหนาชั้นเปนทีมผูรายงานขาว แตละคนเปนตัวแทนจากแตละกลุมอัดรายงาน
ขาวของตนเองลงในซีดีหรือยูทูบ ซึ่งสามารถเปดซําหรือยอนกลับเพื่อใหขอวิจารณ หรือรายงานขาว
ในรูปวีดิทัศนซึ่งฉายใหชมกันทั้งชั้น
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5. กิจกรรม : การใชคําเชื่อมแบบแยงความ 
  (Using connectors of concession)
   ทักษะหลัก : Correspondence

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสบรรยายประสบการณและความรูสึกได
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู :
  ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแสดงความรูสึก
    และความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
 2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
  กิจกรรมภาษาหรือแบบฝกหัดที่มีคุณภาพในชั้นเรียนจะทําใหนักเรียนมีโอกาสที่จะสื่อ
ความหมายในภาษา เพิ่มพูนแหลงการเรียนรูภาษา สังเกตการใชภาษา และมีสวนในการรวมสื่อสาร 
การสื่อสารจะมีความหมายก็ตอเมื่อนักเรียนผานกระบวนการที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ 
และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง : 
 A letter of Complaint (การเขียนจดหมายแบบแยงความ)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
 - ครูนําเสนอบริบท ใหนักเรียนสมมติตนเองเปนผูปกครองที่ไดชมละครโทรทัศนรวมกับ
บตุรหลาน ละครเรือ่งนีอ้อกอากาศหวัคํา่ และมฉีากการใชกาํลงั ความรนุแรง ซึง่ทาํใหเดก็ ๆ  ไดรบัผลกระทบ
นักเรียนไดทราบวาบริษัทโทรทัศนมีนโยบายหามออกอากาศรายการที่มีความรุนแรงจนกวาจะถึงชวงดึก 
จึงเขียนจดหมายแสดงความไมเห็นดวยที่จะออกอากาศละครเรื่องนั้นในตอนหัวคํ่า
 - ครูเตรียมทําสําเนาจดหมายและใบงาน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 กิจกรรมกอนเขียน  1.  นักเรียนรับฟงสถานการณจากครู
     2.  นักเรียนตอบคําถามครูวาบริษัทโทรทัศนควรมีนโยบายเกี่ยวกับ
      การออกอากาศฉากที่มีการใชความรุนแรงหรือไม อยางไร
       ใหนักเรียนชวยกันเสนอแนวทางปฏิบัติ
     3. นักเรียนรับเเจกจดหมายเเละใบงาน นักเรียนอานจดหมายคราว ๆ
       เพื่อบอกวาเหตุใดผูเขียนจึงแสดงความไมเห็นดวย และนักเรียน
      เห็นดวยกับผูเขียนหรือไม
 กิจกรรมระหวางเขียน 4. นกัเรยีนศกึษาประโยคท่ีข้ึนตนดวย ‘In spite of…’ พรอมฟงครอูธิบายวามวิีธี
      สือ่ความเชนนีไ้ดหลายวธิ ีแลวนกัเรยีนทัง้ชัน้ชวยกนัเตมิกรอบประโยค
      ในใบงาน ใหเปนประโยคที่สมบูรณโดยความหมายคงเดิม
     5. นกัเรยีนเลอืกใชโครงสรางและวธิเีชือ่มโยงความคดิจากตวัอยางทีใ่ห
      เพื่อใหเลือกนํามาเขียนจดหมาย 1 ฉบับ จากหัวขอตอไปนี้
       - Write to an English school you studied last summer and 
        which has still not sent you a certifi cate of attendance. 

B1+

Effective Tasks
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        They said they would send it within 3 weeks and it is
         now a month later.
       - Write a letter to your local municipality. They said that a 
        pile of rubbish outside your house would be taken away. 
        That was two months ago. 
 กิจกรรมหลังเขียน  6. เมื่อนักเรียนเขียนเรียบรอยแลว ครูนําจดหมายทั้งหมดไปติดไวที่
      ฝาผนงัหองเรยีน  เพือ่ใหนกัเรยีนคนอืน่ในชัน้รวมกนัอภปิราย และครู
      แนะนําเพิ่มเติมในกรณีที่มีขอบกพรอง
ขอควรคํานึง :  
 การสอนดวยกรอบประโยคเรื่องการรองเรียน การตอวา หรือการบน (Complaint) นับวาเปน
วธิหีนึง่ทีไ่ดผลด ีทาํใหเหน็วาการใชคาํเชือ่มมวีธิกีารใชตามกฎไวยากรณอยางไร แตควรจะทาํในบรบิท แมวา
จะเปนการเขียนจดหมายเพียงฉบับสั้น ๆ  ก็ตาม เพราะจะทําใหงานเขียนมีความหมายและโครงสรางตาง ๆ
ก็จะติดอยูในความทรงจําไดนาน
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ตัวอยางจดหมาย

ตัวอยางใบงาน

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

Yours faithfully,

Mario

ใบงาน

1.……………………………………………………………however……………………………………………

2. Despite…………………………………………………………………………………………………………………….

3.………………………………………………………………yet…………………………………………………….

4. Although………………………………………………………………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………….nevertheless………………………………………….
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6. กิจกรรม : การสัมภาษณ (Interviewing people)
   ทักษะหลัก : Creative

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขียนเกี่ยวกับสิ่งของและบุคคลที่ตนเองรูจักเปนอยางดีดวยการใชภาษางาย ๆ เชน 
รายละเอียดของเพื่อน สิ่งที่เกิดขึ้นในแตละวัน 
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู :
  ต 1.2 มทีกัษะการสือ่สารทางภาษาในการแลกเปลีย่นขอมลูขาวสาร การแสดงความรูสกึและ
  ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
 2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
 - การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถานักเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารในภาษานั้น
  อยางมีความหมาย
 - การสื่อสารจะมีความหมายก็ตอเมื่อนักเรียนผานกระบวนการที่เก่ียวของกับตน มีประโยชน
  นาสนใจ และมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :  
 A holiday jobs report (การเขียนรายงานเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และเพื่อน)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
 เตรียมตัวอยางบทอานที่นักเรียนตองเขียนบท เชน กีฬาที่โปรดปราน การใชเวลาวันหยุด
ที่ผานมาความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 กิจกรรมกอนเขียน  1.  นําเขาสูหัวขอเรื่องงานพิเศษนอกเวลาเรียนหรือชวงปดภาคเรียน
      โดยถามวาใครบางในชัน้เรยีนทีม่ปีระสบการณทาํงานดงักลาว แลวให
      นกัเรยีนทัง้ชัน้ชวยกนัตัง้คาํถามเกีย่วกบัประสบการณจากเพือ่นทีเ่คย
      ทํางานนั้น ๆ
     2.  นักเรียนทั้งชั้นเสนอคําถาม และชวยกันคิดวาขอคําถามที่ตนถาม
      เพื่อนนั้นจะจัดจําแนกเขาหัวขอใดบาง ครูเขียนตารางจัดหัวขอ
      บนกระดาน
     3. นักเรียนทั้งชั้นอานตัวอยางบทอานสั้น ๆ ที่ครูแจก ครูใชคําถาม
      บนกระดาน ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน ครูอาจเพิ่มเติมหัวขอ
      ที่ไดจากการอานในตารางบนกระดาน
 กิจกรรมระหวางเขียน 4. นกัเรยีนแตละคนสมัภาษณเพือ่นในชัน้หนึง่คน โดยใชคาํถามบนกระดาน
      และใหจดบันทึกคําตอบที่ไดอีกวิธีหนึ่งที่อาจทําไดคือใหสัมภาษณ
      เปนการบาน นักเรียนอาจสัมภาษณเพ่ือนหรือสมาชิกคนหนึ่ง
       ในครอบครัวก็ได
     5. นักเรียนใชบันทึกเปนขอมูลสําหรับการเขียนรายงาน
 กิจกรรมหลังเขียน  6. นักเรียนอาสาสมัครออกมาอานรายงานของตนหนาชั้น
     7. นักเรยีนจดัแสดงงานเขยีนของตนเองทัง้ชัน้ โดยมภีาพของผูใหสมัภาษณ
      ติดไวคูกัน
ขอควรคํานึง :
 - ถานักเรียนทํางานเขียนท่ีบาน อาจสัมภาษณเปนภาษาแมก็ได แตงานเขียนตองเขียนเปนภาษาอังกฤษ
 - การจัดแสดงงานเขียนเปนวิธีการสรางแรงจูงใจดวยการเผยแพรสูสาธารณชนวิธีหนึ่ง 
  ถานกัเรยีนทราบลวงหนาวาผลงานจะได “ตีพิมพเผยแพร” กจ็ะเปนรางวลัจงูใจใหตองการสราง
  งานที่ชัดเจนและมีจินตนาการดวย

A2

Interaction & Meaningful Communication
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ตัวอยางบทอาน

ตัวอยางบทอาน

 Passawee Maourer, fourteen years old, works at a neighborhood convenience 

store on Saturday. He starts stocking the shelves at eight and, after the store 

opens at nine, he wheels trolleys out to the customers‛ cars in the car park and 

sometimes to nearby houses. He likes delivering the groceries because he usually 

gets 6s some tips but he doesn‛t enjoy stocking shelves so much. “It‛s easy but 

boring. I prefer talking to customers.” Passawee likes working. “I enjoy earning 

money. I make 300 baht a day. I‛m saving up for a good mobile phone.” 

1 My birthday is………………………… (they add the date)

2 I have………brothers and ………sisters. (they add numbers in words)

3 I live in ……………………………. (they add a place name)

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

5 When I’m at home I like to………………. (they add an activity)

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

7 My favorite TV program is………………………… (they add a TV program)

8 Last summer I went to……….for my holidays. (they add a place)

9 When I was there I met……………………. (they add a person)

10 One other thing about me is that I………………… (open)
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7. กิจกรรม : การเขียนเร่ือง (Writing narrative)   
ทักษะหลัก : Creative

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเขียนบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ ความฝน เหตุการณที่จินตนาการ 
รวมทั้งความรูสึกและการตอบสนอง 
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู :
  ต 1.2 มทีกัษะการสือ่สารทางภาษาในการแลกเปลีย่นขอมลูขาวสาร การแสดงความรูสกึและ
    ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
 2. แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) :
  - นักเรียนแตละคนมีหนทางพัฒนาภาษาของตนเอง และมีอัตราการพัฒนาที่ไมเทากัน และ
   มีความตองการและแรงจูงใจในการเรียนภาษาที่ตางกัน
  - หองเรียนเปรียบเสมือนชุมชนที่นักเรียนสามารถเรียนรูและแบงปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
หัวขอเรื่อง :  
 A Story on TV (Narrative) (การเขียนเรื่อง)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
 - เตรียมชุดบัตรภาพ (ชุดละ 6 ภาพ) เทากับจํานวนกลุมของนักเรียน
 - เตรียมกระดาษขนาด A3 เทากับจํานวนกลุม (กลุมละ 2 แผน) ของนักเรียนในหอง
 - เตรียมกระดาษ Post it 3 สี ๆ ละ 4 แผนตอนักเรียน 1 กลุม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 กิจกรรมกอนเขียน 1. นักเรียนพูดคุยสนทนากับครูเกี่ยวกับภาพยนตรในทีวี และกําหนด
     สถานการณวากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจะจัดประกวด
     เร่ืองส้ันจากจินตนาการ 3 ฉาก ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนเร่ือง
    2.  นักเรียนนั่งเปนกลุม ๆ ละ 6 คน รับอุปกรณจากครู ประกอบดวย
     บัตรภาพจํานวน 3 เรื่อง ๆ ละ 2 แผน กระดาษ Post it 3 สี (สีละ
     4 แผนตอ 1 เรื่อง) และกระดาษ ขนาด A3 กลุมละ 2 แผน
 กิจกรรมระหวางเขียน 3. นักเรียนแตละกลุมจับคูกัน เลือกบัตรภาพ คูละ 1 เรื่อง แตละคน
     ศึกษาภาพของตัวเอง ลงมือจินตนาการเรื่องราว แลวเขียนเหตุการณ
     ประกอบภาพทั้ง 2 ภาพลงในกระดาษ Post it
    4. นักเรียนแตละคนปะกระดาษ Post it ของตนเองลงในกระดาษ
     ขนาด A3
    5. นักเรียนแตละกลุมชวยกันอานเรื่องแตละเรื่อง แลวชวยกันเขียน
     เรือ่งใหมของกลุม จะไดเร่ืองจากจินตนาการกลุมละ 3 เร่ือง คดัลอกเร่ือง
     ทั้งสามลงในกระดาษ ขนาด A3 และชวยกันเขียนตอนจบของเรื่อง
 กิจกรรมหลังเขียน 6. นักเรียนทั้งชั้นจัดแสดงงานเขียน โดยมีนักเรียนแตละกลุม
     เดินไปอานเร่ืองของกลุมอ่ืน ๆ และเขียนขอคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองน้ัน ๆ
ขอควรคํานึง : 
 - ครูตองเนนย้ํากับนักเรียนวาใหเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงสรางสรรค เพ่ือเปนกําลังใจกันและกัน
 - ครูควรนําเสนอความรูทางไวยากรณ เรื่อง Past Tense

A2

Individuality, Collaboration & 
Sharing atmosphere
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ตัวอยางบทอาน

ตัวอยางการปะกระดาษ Post it

บัตรภาพชุดที่ 1

บัตรภาพชุดที่ 2

บัตรภาพชุดที่ 3

เรื่อง 2 เรื่อง 3

เรื่อง 2 เรื่อง 3

hhhhh

hhhhh

hhhhh

hhhhh
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แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนคําศัพท
 

 ปจจุบันเปนโลกของขอมูลขาวสาร ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูล

อยางแพรหลาย  ประเทศไทยติดตอส่ือสารกับประเทศตาง ๆ  มากข้ึน จึงมีการใชภาษาอังกฤษ ในฐานะท่ีเปน

ภาษาตางประเทศและเปนภาษาส่ือกลางในการส่ือสารเพ่ิมข้ึน  ผูท่ีมีความรูดานภาษาอังกฤษดียอมสามารถ

ปรับตัวไดดีในสังคม นักเรียนจําเปนตองเรียนรูทักษะการใชภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถส่ือสารกับเจาของ

ภาษาและผูท่ีไมใชเจาของภาษา ครูจึงจําเปนตองพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน

เพ่ือใหสามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสารและปรับตัวใหเขากับสังคมในปจจุบันและในอนาคต  

 การเรียนรูคําศัพทเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอการเรียนรูภาษาเพ่ือการส่ือสารเพราะเปนส่ิงท่ีนักเรียน

ใชส่ือความหมาย ความรูสึกนึกคิด ความตองการหรือความรูตาง ๆ ไมวาจะดวยการฟง พูด อาน และเขียน  

ผูท่ีเรียนรูภาษาไดดี จะตองรูคําศัพทใหมากพอ จดจําได และนําไปใชไดอยางถูกตอง คลองแคลว  หากไมรู

คําศัพทก็ไมสามารถนําไปใชเรียบเรียงประโยคเพ่ือส่ือสารหรือบอกความตองการได หรือหากรูคําศัพทไมมากพอ

การส่ือสารอาจไมสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ดังน้ัน ในการสอนภาษาภาษาอังกฤษ ครูจึงจําเปนตองมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ใหมีความนาสนใจ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและจดจําคําศัพทไดมากโดยผานการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม 

สอดคลองกับระดับและความตองการของนักเรียน  อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษใหมากข้ึน บรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริง

 ประเภทของคําศัพท

 ประเภทของคําศัพทสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ตามลักษณะการใช คือ 

 1. คําศัพทท่ีใชเพ่ือรับสาร (Receptive Vocabulary) คือ คําศัพทท่ีใชเพ่ือการรับรู เปนคําศัพท

ท่ีนักเรียนไดรับจากการฟงและการอาน นักเรียนสามารถจําไดเม่ือคําศัพทอยูในบริบท 

 2. คําศัพทท่ีใชเพ่ือส่ือสาร (Productive Vocabulary) คือ คําศัพทท่ีใชเพ่ือการส่ือสาร เปนคําศัพท

ท่ีนักเรียนเขาใจ ออกเสียงไดถูกตอง และสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง

 นอกจากน้ัน คําศัพทยังสามารถแบงออกตามลักษณะทักษะทางภาษา คือ 

 1. คําศัพทเพ่ือการฟง ซ่ึงเปนคําศัพทท่ีใชมากในนักเรียนวัยเด็ก เพราะไมเคยรูภาษามากอน

เปนคําศัพทท่ีคอนขางงายและการเรียนรูเกิดจากการฟงกอน 

 2. คําศัพทเพ่ือการพูด เปนคําศัพทท่ีใชในภาษาพูด ซ่ึงตองสัมพันธกับการฟง  คําศัพทท่ีใชในการ

พูดน้ันตองสามารถใชส่ือความหมายได

 3. คําศัพทเพ่ือการอาน  เปนคําศัพทท่ีใชในการอาน และเปนปญหามากสําหรับนักเรียนดานภาษา 

เพราะตองนําความรูดานความหมายไปตีความเน้ือหาหรือขอความท่ีอาน

 4. คําศัพทเพ่ือการเขียน เปนคําศัพทท่ีใชในการเขียน ซ่ึงถือวาเปนทักษะท่ีสูงและยาก เปนคําศัพท

ท่ีนักเรียนจะตองไดรับการสอนท่ีถูกตองและเปนทางการ
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 องคประกอบของคําศัพท

 คําศัพทมีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังน้ี

 1. รูปคํา (Form)  ไดแก รูปราง หรือการสะกดคําน้ัน ๆ  

 2. ความหมาย (Meaning) ไดแก ความหมายของคํา ๆ น้ัน จะมีความหมายตามพจนานุกรม

ทางไวยากรณ การเรียงคํา และความหมายจากเสียงข้ึน – ลง

 3. ขอบเขตของการใชคํา (Distribution) ซ่ึงมีขอจํากัดแตกตางกันไปแลวแตไวยากรณ คือ ในภาษาอังกฤษ

การลําดับคําในประโยคเปนส่ิงสําคัญ ตําแหนงคําท่ีตางกัน ทําใหคําน้ัน ๆ มีความหมายแตกตางไป

และคําบางคําใชในภาษาพูดเทาน้ัน ไมใชในภาษาเขียน  ในทางกลับกันคําบางคําก็ใชในภาษาเขียนเทาน้ัน

 ข้ันตอนการสอนคําศัพทในช้ันเรียน

 มีทฤษฎีดานการสอนคําศัพทมากมาย แตนักเรียนยังคงตองจดจําคําศัพทเพ่ือใชประกอบประโยค

ในการส่ือสาร หลักการสําคัญมีวา  

 1. กําหนดจุดมุงหมายวาสอนคําศัพทเร่ืองอะไร คําไหน จํานวนก่ีคํา

 2. สอนคําศัพทท่ีสอดคลองกับความสนใจและความตองการของนักเรียน

 3. ทบทวนคําศัพทท่ีสอนหลาย ๆ คร้ัง 

 4. สอนคําศัพทจากบริบท เพ่ือใหคําศัพทมีความหมายชัดเจน ไมกํากวม

 การเรียนรูคําศัพทเปนกระบวนการท่ีซับซอน ไมเหมือนการเรียนรูกฎและโครงสรางไวยากรณ  

แตเปนการสะสมความรูดานคําศัพททีละคํา  โดยท่ัวไปความสําคัญอยูท่ีการจดจําคําศัพท แตระหวางกระบวนการ

เรียนรูคําศัพท ปญหาท่ีมักเกิดข้ึนคือ การจดจําคําศัพทของนักเรียน ดังน้ัน กิจกรรมการเรียนการสอนจึงมี

สวนสําคัญใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและการจดจําคําศัพทใหไดมากท่ีสุด นอกจากน้ันแลวครูยังตองใหนักเรียน

มีโอกาสไดฟงและฝกออกเสียงท่ีถูกตองชัดเจน รูความหมาย และฝกใชคําน้ัน ๆ ในประโยคตาง ๆ ดวย
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ลําดับ CEFR ทักษะหลัก เปาหมาย (ตาม CEFR) กิจกรรม

1. A2 Range ใหนักเรียนมีคําศัพทมากเพียงพอท่ีจะส่ือสาร
ในสถานการณประจําวันอยางงาย ๆ ได

Chain Word

2. A2 Precision นักเรียนสามารถส่ือสารส่ิงท่ีตองการจะบอก
ในการสนทนาท่ีมีขอมูลจํากัด

Guess the Word

3. A2+ Range ใหนักเรียนมีคําศัพทมากเพียงพอท่ีจะส่ือสาร
ในหัวขอและสถานการณในชีวิตประจําวัน
ท่ีคุนเคย แตบางคร้ังอาจตองเลือกใช
คําศัพทท่ีงายกวา

Vocabulary Bingo

4. A2+ Accuracy นักเรียนสามารถใชโครงสรางประโยคธรรมดา 
ในสถานการณประจําวัน

What is my word?

5. A2+ Accuracy นักเรียนสามารถใชโครงสรางประโยคธรรมดา 
ในสถานการณประจําวัน

Mine the Text

6. B1 Compensation เลือกใชคําศัพทท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน
เม่ือไมสามารถนึกคิดคําศัพทได รวมท้ังขอ
ใหคูสนทนาชวยแกไขในส่ิงท่ีพูดไมถูก

Word Formation

7. B1 Quality of Language เช่ือมโยงกลุมของวลีใหเปนโครงสรางใหมท่ีมี
การเช่ือมตอและเรียงลําดับวลีอยางเหมาะสม

Matching

8. B1 Quality of Language รูคําศัพทเพียงพอในการเลาเร่ืองครอบครัว  
งานอดิเรก ความสนใจ การทํางาน 

Around It Goes

9. B1 Quality of language การเดินทาง ขาวสารและเหตุการณประจําวัน What can you hear 
and smell in the 
picture?

10. B1+ Range มีความรูดานภาษาพอท่ีจะอธิบายสถานการณ
ท่ีไมปกติ หรือไมสามารถคาดเดาได และ
สามารถแสดงความคิดเห็นตอหัวขอ

Anything Goes

11. B1+ Precision ในชีวิตประจําวัน Brain Power Words

12. B1+ Accuracy สามารถอธบิายประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วเนือ่งกบั

ความคิด ปญหา หรอืโตเถยีงแบบมเีหตผุล  

Concept Cube

ตัวอยางการจัดกิจกรรมการสอนคําศัพท
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1. กิจกรรม : ทบทวนคําศัพท        
ทักษะหลัก : Range

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

monk        key        yes        snake        elephant 

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

market ตลาด        ฉลาด clever        offer เสนอ        เธอ  she        

A2
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2. กิจกรรม : เสริม / ทบทวนคําศัพท                                                       
ทักษะหลัก : Precision

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

A2
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3. กิจกรรม : คําศัพทประจําบท                                                       
ทักษะหลัก : Range

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

A2
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4. กิจกรรม : ฝกทักษะการฟงเสียงคําศัพท                                                            
ทักษะหลัก : Accuracy

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถใชโครงสรางประโยคงาย ๆ ไดอยางถูกตองในสถานการณประจําวันทั่ว ๆ ไป 
ความสอดคลอง : 
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.1 เขาใจและตีความเร่ืองที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็น
    อยางมีเหตุผล
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  การเรยีนภาษาเปนการเรยีนรูทีค่อยเปนคอยไป ทีน่กัเรยีนเรยีนรูจากการใชภาษาและจากการ
ลองผิดลองถูกในภาษา และถึงแมความผิดพลาดในการใชภาษาจะเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการเรียนรู 
แตเปาหมายปลายทางของการเรียนภาษาคือการมีความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองและเหมาะสม
หัวขอเรื่อง :         
 What is my word?
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :   
 คําศัพทเกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็นไดในหองเรียน
ขั้นตอนการการจัดกิจกรรม :
 1. ครูเริ่มดวยการพูดประโยด I am thinking of something in the room. Its name begins 
like the word “water.” What is it?
 2. นักเรียนตองตั้งใจฟงวาครูพูดคําวาอะไร และเสียงตนของคําศัพทคํานั้น คือเสียงอะไร เพื่อใช
ในการเดาคําตอบ
 3 นักเรียนอาจถามคําถามเพื่อตรวจสอบคําตอบ เชน  Is it the wall ? หากคําตอบไมถูก
ครอูาจตอบ No, it is not the wall. ดงัน้ันนักเรยีนตองถามตอจนกวาจะไดคาํตอบทีถ่กูตอง จงึจะไดคะแนน
 4. นักเรียนคนที่ตอบถูก จะเปนคนพูดตอไปแทนที่ครู
ขอควรคํานึง :     
 - คําศัพทที่เลือกในกิจกรรม ควรเปนคําศัพทที่มองเห็นได
 - อาจประยุกตใชกิจกรรมนี้กับเสียงทายของคําศัพทก็ได
 - ควรใชกิจกรรมนี้ ในเวลาเพียงสั้น ๆ เชนนําเขาสูบทเรียน 

A2+
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5. กิจกรรม : ทบทวนคําศัพท                                                      
ทักษะหลัก : Accuracy

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

A2+
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6. กิจกรรม : สรางคําศัพท                                                             
ทักษะหลัก : Compensation

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 การเรียนภาษาเปนการเรียนรูท่ีคอยเปนคอยไป ที่นักเรียนเรียนรูจากการใชภาษาและจากการ
ลองผิดลองถูกในภาษา และถึงแมความผิดพลาดในการใชภาษาจะเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการเรียนรู 
แตเปาหมายปลายทางของการเรียนภาษาคือการมีความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองและเหมาะสม
ความสอดคลอง :               
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
 ต 1.3 นาํเสนอขอมลูขาวสาร ความคดิรวบยอด และความคิดเหน็ในเรือ่งตาง ๆ  โดยการพดูและ
การเขียน
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
 การเรียนภาษาเปนการเรียนรูท่ีคอยเปนคอยไป ที่นักเรียนเรียนรูจากการใชภาษาและจากการ
ลองผิดลองถูกในภาษา และถึงแมความผิดพลาดในการใชภาษาจะเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการเรียนรู 
แตเปาหมายปลายทางของการเรียนภาษาคือการมีความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองและเหมาะสม
หัวขอเรื่อง :
 Word Formation
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
 - บัตรคําขนาด 2X4 นิ้ว อยางนอย 48 ใบ เขียนคําศัพทที่เปนรากศัพทเดียวกันชุดละ 4 ใบ 
ดังนี้

 - ตัวอยาง ศัพทที่อาจนํามาใชเขียนในบัตรคํา หรือเปนคําศัพทอื่นตามตองการ เชน
  rain    rained    raining    rainy
  march    marched   marching   marches
  thank  thanks  thanked thankful 

B1
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fear
feared
fearing
fearful

fearing
feared
fear

fearful

feared
fear

fearing
fearful

fearful
fear

feared
fearing
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 1. นักเรียนเเบงกลุม ๆ ละ 3 – 4 คน นั่งเปนวงกลม
 2. นักเรียนสับบัตรคําเหมือนสับไพ แจกคนละ 6 ใบ บัตรคําที่เหลือควําลงตรงกลางโตะ 
 3. เมือ่นกัเรียนไดรับบัตร จะจดับตัรโดยจัดใหบัตรอยูชุดเดยีวกันเรียงใกลกนั ผูเลนตองพยายาม
หาบัตรคําชุดเดียวกันใหครบ 4 ใบ ถามีครบทั้ง 4 ใบ ใหพูดดัง ๆ วา “BOOK” และวางบัตรทั้งสี่ใบลง 
แลวสามารถหยิบบัตรในกองขึ้นมาทดแทนเทาจํานวนที่วางลง
 4. นกัเรยีนเลนวนไปทางใดทางหนึง่ เชน วนซาย  ผูเลนทางซายของผูแจกบตัรเปนผูเรยีก และจะพูด
คําศัพทตามบัตรในมือ เพื่อหาบัตรในชุดเดียวกัน โดยอานศัพทบรรทัดที่ 2, 3 หรือ 4 ก็ไดตามบัตรที่ถืออยู
หากผูเลนคนใดมบีตัรดงักลาวตองวางเพือ่ใหกบัผูเรยีก ผูเรยีกมสีทิธิเ์รยีกไปเรือ่ย ๆ  จนไมมบีตัรจากการเรยีก
ก็หยิบจากกอง 1 ใบ และวางลง เปนการจบการเลนของผูเลนคนนี้
 5. คนถัดไปทางซาย ก็เริ่มเลนแบบเดียวกัน
 6. นักเรียนที่ได BOOKS มากที่สุดจะเปนผูชนะ
ขอควรคํานึง :
 - เกณฑการเลนสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน หาบัตรคําในชุดเดียวกันได 1 คู ใหวางลงได 
 - ควรเปลี่ยนคําศัพทใหม ๆ แทนคําศัพทที่ใชอยูเดิม
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7. กิจกรรม : สํานวน / วลี                                                                                                            
ทักษะหลัก : Quality of Language

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเชื่อมโยงกลุมของวลีใหเปนโครงสรางใหมที่มีการเชื่อมตอและเรียงลําดับวลี
อยางเหมาะสม
ความสอดคลอง :  
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
การสื่อสารที่มีความหมายเปนผลมาจากการที่นักเรียนประมวลผลเนื้อหาท่ีสัมพันธกับตนเอง ตรงกับ
ความตั้งใจ นาสนใจ และนักเรียนมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :    
 Matching
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
 - บัตรคําศัพท Food idiom 

a. a piece of cake f. in a pickle

b. couch of cake g. cucumber

c. food for thought h. went pear-shaped

d. not my cup of tea i. salt of the earth

e. hot cakes j. bread and butter

 - แถบประโยค
  1. Most of my colleagues go for a drink after work on Fridays but I don’t normally 
go. Going to the pub is _________.
  2. My brother works hard during the week but at the weekends he spends most 
of his time lying on the sofa watching TV. He can be a real ________.
  3. The whole peace settlement ______when the terrorists planted a bomb in the 
main railway station.
  4. I went windsurfi ng for the fi rst time on Saturday. I thought it was going to be 
______ but I soon realized it was a lit more diffi cult than expected.
  5. So you write novels and poetry, do you? Yes, but sports journalism’s my ______
  6. Did you see the way Sandra handles that aggressive customer? She was a cool 
as a _____.
  7. It would only take the cost of a few fi ghter planes to get rid of leprosy from 
the world. That’s _______, isn’t it?
  8. I really like Janet. She’s uncomplicated and honest. What you see is what you 
get. She’s always helping people. She’s the _______.

B1
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  9. This is the new Nintendo football game. We’ve only got two left in the shop. 
They’ve been selling like _______.
  10. I’m ______. I’ve got to be at the dentist’s in 10 minutes and I am expecting 
an important phone call. Could you answer my phone and say I’ll be back in about an hour’s 
time?

เฉลย  a. F b. T c. T d. F e. F f. T g. T h. F

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 1. นักเรียนเเบงกลุมละ 3-4 คน
 2. นักเรียนรับบัตรคําและแถบประโยค 1 ชุดตอกลุม ประกอบดวยบัตรคํา  10 คํา เเละ
เเถบประโยค 10 ประโยค  
 3. นักเรียนในกลุมชวยกันจับคูหาคําตอบ หากไดแลวใหยืนขึ้น
 4. กลุมที่หาคําตอบไดถูกตองครบถวนกอนเปนผูชนะ
ขอควรคํานึง :
 - หลังจากเลนเกมสามารถนํามาทําเปนใบงานรายบุคคล เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนศัพท
ที่เรียนมาแลวหลายครั้ง อาจมีใบงานการจับคูกอนก็ได เชน

Instructions : Match each idiom with its meaning. 

a. a piece of cake easy 

b. couch of cake lazy

c. food for thought something to think about

d. not my cup of tea I don’t like it very much

e. hot cakes very quickly

f. in a pickle I have a problem

g. cucumber calm

h. went pear-shaped go wrong

i. salt of the earth genuine/realistic

j. bread and butter How I earn money
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8. กิจกรรม : Suffi x Revision                                                                                                           
ทักษะหลัก : Quality of Language

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเชือ่มโยงกลุมของวลใีหเปนโครงสรางใหมทีมี่การเชือ่มตอและเรยีงลาํดบัวลอียางเหมาะสม
ความสอดคลอง : 
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  การสื่อสารท่ีมีความหมายเปนผลมาจากการที่นักเรียนประมวลผลเนื้อหาที่สัมพันธกับตนเอง 
ตรงกับความตั้งใจ นาสนใจ และนักเรียนมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง :    
 Around It Goes
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ : 
 ทําวงกลมจากกระดานหรือกระดาษแข็งพรอมเข็มช้ีคลายเข็มนาิกา เขียน suffi x ท่ีใชลงทายคํา
ไวที่ขอบกระดานตามตัวอยาง                                      

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

B1
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9. กิจกรรม : เพิม่พนูคาํศพัทเกีย่วกบัประสาทสมัผสั                                                                                                          
ทักษะหลัก : Quality of language

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถรูคาํศพัทเพยีงพอในการเลาเรือ่งครอบครวั งานอดเิรก ความสนใจ การทาํงาน การเดนิทาง
ขาวสารและเหตุการณประจําวัน
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  กิจกรรมภาษาหรอืแบบฝกหดัทีม่คีณุภาพในช้ันเรยีนจะทาํใหนักเรยีนมโีอกาสทีจ่ะสือ่ความหมาย
ในภาษา เพิ่มพูนแหลงการเรียนรูภาษา สังเกตการใชภาษา และมีสวนในการรวมสื่อสาร การสื่อสารจะมี
ความหมายก็ตอเมื่อนักเรียนผานกระบวนการที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน นาสนใจ และมีสวนรวม 
หัวขอเรื่อง : 
 What can you hear and smell in the picture?
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :   
 - ใชสอน speaking
 - ใชสอนคําศัพทเกี่ยวกับสัมผัสทั้ง 5   
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 1. นักเรียนจับคูดูภาพในแบบเรียนและแตงประโยคบรรยายเกี่ยวกับภาพนั้น ประมาณ 3-4 
ประโยค
 2. นักเรียนบรรยายภาพใหเพื่อน ๆ ในหองฟง จะพบวาสิ่งที่บรรยายมักเปนสิ่งที่มองเห็น
จากภาพ
 3. นักเรียนดูภาพวาดภาพตา หู จมูก ลิ้น และมือที่ครูวาดบนกระดาน อธิบายใหนักเรียนฟงวา 
บางครัง้การบรรยายภาพอาจพดูถงึสิง่ทีม่องไมเหน็ดวยตา เชนกลิน่ รสชาต ิอารมณ ความรูสกึ พืน้ผวิ กไ็ด
 4. นักเรียนจับคูอีกครั้ง และใหดูจากภาพเดิมวามีอะไรเกี่ยวของกับสัมผัสทั้ง 5 เชน เสียง กลิ่น 
รสชาติและพื้นผิวบาง แลวใหนักเรียนเขียนเพิ่มเติม  เชน
 There is a tree in the middle. A woman is sitting under it.  อาจเพิ่มเติมเปน
 There is a tree in the middle. Its trunk is smooth. A bird is singing in it.
 The woman is sitting under it. She is wearing perfume. 
 5. นักเรียนบรรยายภาพท่ีไดเพ่ิมเติมประโยคเก่ียวกับสัมผัสตาง ๆ ใหเพ่ือน ๆ ในหองฟงอีกคร้ัง 
 6. นักเรียนชวยกันสรุปวา ไดเรียนรูอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้บาง 
ขอควรคํานึง :
 อาจใหนักเรียนทําเปนการบาน โดยใหนักเรียนเขียนประโยคบรรยายภาพที่มีสัมผัสทั้ง 5 ที่ได
ชวยกันแตงในหอง หรือทําเปนรายบุคคล

B1

Effective Tasks



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

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่ 165

10. กิจกรรม : เสริม / ทบทวนคําศัพท   
ทักษะหลัก : Range

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

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถอธบิายประเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วของกบัความคดิ ขอปญหา ขอโตแยงอยางชดัเจนสมเหตสุมผล

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

B1+

Language Discovery / 
Analysis / Refl ection
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12. กิจกรรม : นําคําศัพทไปใช    
ทักษะหลัก : Accuracy

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถสือ่สารไดอยางถกูตองและสมเหตผุลในบรบิททีคุ่นเคย แมวาจะมผีลกระทบหรอือปุสรรค
จากภาษาแมบางก็ตาม          
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  การสื่อสารท่ีมีความหมายเปนผลมาจากการที่นักเรียนประมวลผลเนื้อหาที่สัมพันธกับตนเอง 
ตรงกับความตั้งใจ นาสนใจและนักเรียนมีสวนรวม
หัวขอเรื่อง : 
 Concept Cube
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :                 
 -  ใชสอนในขั้น Wrap up หรือใชในการประเมิน 
 -  เตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 1. นักเรียนรับกระดาษ สี่เหลี่ยมจัตุรัส 6 ดาน ดานละ 4 นิ้ว 
  สําหรับพับเปนลูกเตาได ดังภาพ
 2. นักเรียนเขียนตามคําสั่งลงบนแตละดานของลูกเตา ดังนี้
  ดานที่ 1. เขียนคําศัพท
  ดานที่ 2. ใหบอก part of speech ของคําศัพท
  ดานที่ 3. ใหบอกคํา หรือวลีที่มีความหมายเหมือนกับคําศัพท
  ดานที่ 4. ใหบอกคํา หรือวลีที่มีความหมายตรงกันขามกับคําศัพท
  ดานที่ 5. ใหบอกคาํศพัทอืน่ เชน base word / คาํทีเ่ติม prefi x / คาํทีเ่ติม suffi x ทีอ่ยูใน  
     family เดียวกัน
  ดานที่ 6. ใหบอกประโยคตัวอยางหนึ่งประโยคที่มีคําศัพทนั้นอยู
 3. นักเรียนตัดกระดาษและพับขึ้น ติดกาวใหเปนรูปลูกเตา
 4. นักเรียนฟงคําศัพททีละคําที่ครูเลือกจากบทเรียน ไมวาจะเปนบทอาน หรือบทสนทนาก็ได 
 5. นักเรียนจับคูหรือกลุมเล็ก ๆ ทอยลูกเตาคําศัพท และอานคําสั่งดานบนของลูกเตาที่ทอยได
  แลวปฏิบัตติามคาํสัง่นัน้ ๆ  ทลีะคาํ ครอูาจใหเขยีนลงกระดาษ หรอืใหบอกปากเปลา หากเปนการ
  แขงขันเปนกลุมยอย
 6. นักเรียนเเละครูชวยกันตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ
ขอควรคํานึง : 
 - การที่นักเรียนตองลุนทุกครั้งที่ทอยลูกเตา จะกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในหองเรียน
 - นักเรียนตองพึ่งตัวเอง เรียนรูดวยตนเอง เพราะคําสั่งของแตละคนอาจไมเหมือนกัน  ดังนั้น 
บางคนครูอาจตองชวยเหลือบาง

B1+

Meaningful Communication
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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

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
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 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

 กิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร
  การจัดกิจกรรมใน 3 ข้ันตอนสําคัญของการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารน้ัน สามารถใชกิจกรรมได
หลากหลายกิจกรรม  ซ่ึงครูผูสอนจะตองเลือกใชตามความเหมาะสมกับช้ันเรียนและนักเรียน ดังน้ี

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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ลําดับ CEFR เปาหมาย (ตาม CEFR) กิจกรรม

1. A2 Description:
สามารถอธิบายส่ิงท่ีทําในวันหยุดสุดสัปดาหหรือในวันหยุดท่ีผานมา
ของตนเอง

Mime story

2. A2 Description:
สามารถอธิบายส่ิงท่ีทําในวันหยุดสุดสัปดาหหรือในวันหยุดท่ีผานมา
ของตนเอง

Guess the Word

A2+ Linking text and ideas:
สามารถใชคําเช่ือมท่ีสําคัญ เพ่ือเลาเร่ือง (เชน “fi rst” “then” “after” 
และ “later”)

3. A2 Conversation:
สามารถถามและตอบคําถามเก่ียวกับบาน ประเทศ การทํางาน 
และเวลาวาง ความชอบและไมชอบ

Vocabulary Bingo

4. B1 Conversation :
สามารถแสดงออกและโตตอบตอความรูสึกและทัศนคติ เชน 
ความประหลาดใจ ความสุข ความเศรา ความสนใจและไมสนใจ

Board Game

5. A2 Transactions :
สามารถส่ือสารในสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตประจําวัน เชน Ordering 
food and drink, shopping or using post offi ces and banks. 

Card Game

6. B1 Description:
สามารถบรรยายกิจกรรม เหตุการณ หรือ ประสบการณของตนเอง
ในอดีต (เชน กิจกรรมท่ีทําในวันสุดสัปดาห ในวันหยุดตาง ๆ)

Chain story

7. A2+ Conversation :
สามารถสนทนากับเพ่ือน ๆ ถาม ตอบคําถามงาย ๆ เก่ียวกับหัวขอ
ท่ีคุนเคย (เชน อากาศ งานอดิเรก สัตวเล้ียง ดนตรี กีฬา)

Class Survey

8. A2+ Conversation :
สามารถสนทนากับเพ่ือน ๆ  ถาม ตอบคําถามงาย ๆ  เก่ียวกับหัวขอท่ี
คุนเคย (เชน อากาศ งานอดิเรก สัตวเล้ียง ดนตรี กีฬา)

Conversation Grid

9. A2 Conversation :
สามารถถามและตอบคําถามเก่ียวกับบาน ประเทศ การทํางาน 
และ เวลาวาง ความชอบ และ ไมชอบ 

Simulation

10. A2+ Transactions :
สามารถพูดขอขอมูลท่ัว ๆ ไปเก่ียวกับการเดินทาง การซ้ือต๋ัว 
และสามารถถายโอนขอมูลท่ีทราบเก่ียวกับ สถานท่ี เวลา ราคา ฯลฯ 

Information Gap

11. B1 Discussion :
สามารถเสนอหรือขอความคิดเห็นสวนบุคคลในการอภิปรายแบบ
ไมเปนทางการกับเพ่ือน แสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางสุภาพ

Line Dialogue

ตัวอยางการจัดกิจกรรมการสอนไวยากรณ
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1. กิจกรรม : Mime story (ใชในข้ัน Presentation)       
ทักษะหลัก : Description

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถอธิบายสิ่งที่ทําในวันหยุดสุดสัปดาหหรือในวันหยุดที่ผานมาของตนเอง
ความสอดคลอง : 
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ  โดยการพูด
และเขียน
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  หองเรียนเปรียบเสมือนชุมชนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูและแบงปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน
หัวขอเรื่อง :  
 การพูดและเขียนเกี่ยวกับประสบการณ
การเตรียมสื่อ / อุปกรณ : 
 ครูเตรียมภาพแสดงทาทางตาง ๆ จํานวน 6 ภาพ
ไวยากรณ :  
 Past Simple Tense : Regular and irregular verbs
หนาที่ทางภาษา :  
 describing experiences
คําศัพท : 
 - Regular verbs: opened, looked at, jumped out, brushed, waited, remembered
 - Irregular verbs: was, got dressed, took a shower, ran 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 1. นักเรียนชวยครูเลาเรื่องสัก 1 เรื่อง  ครูเขียนขอความบนกระดานวา ‘Yesterday morning 
Arthur…’
 2. นักเรียนดูครูแสดงทาทางที่ 1 “ลืมตา” (opening eyes) และแสดงภาพที่ 1  ซักไซคําตอบจาก
นักเรียน และถานกัเรยีนตอบถกูวา ‘open his eyes’ ใหครชูีไ้ปทีค่าํวา Yesterday ในขอความ แลวเขยีน ‘-ed’ 
ถานักเรียนยังนึกไมออก ครูพูด ‘opened his eyes’ แลวใหนักเรียนออกเสียงตาม หลังจากนั้นใหนักเรียน
อานขอความ ‘Yesterday morning Arthur opened his eyes’ และอธิบายวาเมื่อพูดถึงเหตุการณในอดีต 
คํากริยาตองใชรูปอดีตดวย พรอมทั้งชี้ไปที่คําวา ‘Yesterday’ และ ‘opened’
 3. นกัเรียนดูครูแสดงทาทางตอ ๆ  ไป เชน “มองไปทีน่ากิา” (Looking at the clock) และแสดง
ภาพ  ซกัไซคาํตอบจากนกัเรยีนวา Arthur ทาํอะไรไปเรือ่ย ๆ  จนจบเรือ่ง และในแตละทาทางเมือ่ครซัูกไซได
คําตอบแลว ครูตองใหนักเรียนไดเห็นรูปอดีตของคํากริยานั้น ๆ และออกเสียงคํานั้น ๆ และประโยค past 
simple ใหได
 4. ใหนกัเรียนจับคูกันชวยกันเลาเร่ืองของ Arthur โดยเมือ่นกัเรยีนเลาเหตกุารณแตละเหตกุารณ 
ครูก็จะเขียนขอความบนกระดาน ดังนี้  

A2

Collaboration & Sharing atmosphere

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ
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  Yesterday morning Arthur opened his eyes / 
  and looked at his clock. / 
  ’Oh no! 9.15!’/ 
  He was late for work! / 
  He jumped out of bed, / 
  brushed his teeth, / 
  took a shower, / 
  got dressed / 
  and ran to the bus stop. / 
  He waited for ten minutes. / 
  No bus! / 
  Then suddenly he remembered / It was Sunday!.
 5. ครูตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวยคําถาม (Concept checking questions) เชน 
  Does Arthur open his eyes now? (No) / 
  Is Arthur looking his clock now? (No) / 
  What time did the clock say? (9.15) 
  Did he hurry? (Yes) / 
  Could he take a bus? (No) / 
  Did he go to work? (No) 
  Why? (it was Sunday) 
ขอควรคํานึง :  
 กิจกรรมการสอนไวยากรณนั้น ครูควรกําหนดบริบทหรือสถานการณใหใกลตัวผูเรียนมากที่สุด

ภาพประกอบการใบคํา (Miming)
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2. กิจกรรม : Strip story (ใชในขั้น Practice)       
ทักษะหลัก : A2 Description,
   A2+ Linking text and ideas

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

A2, A2+

Collaboration & Sharing atmosphere
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แถบประโยค

Suggested story

We stayed at the National Zoo for two hours.

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

Then we saw the seals.

The pandas were so cute!

At 11:30 AM we took the Metro back to school.

First, we saw the giraffes and elephants.

Finally we saw the pandas.

Yesterday our class went to the National Zoo 
in Washington, DC.

At 9:00 AM we took the Metro and got off at the 
Woodley Park stop.

We walked about three blocks from the Metro to the 
National Zoo.

#	  

#	  

#	  

#	  

#	  

#	  

#	  

#	  

#	  
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3. กิจกรรม : บิงโก (Bingo Game)-Human Bingo       
ทักษะหลัก : Conversation

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

A2

Interaction, Accuracy & fl uency
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Get up at
7:00

Like
chocolate

Are from a
small town

Are married Have a dog

Live in an
apartment

Like to go
jogging

Favorite color
is green

Favorite class
is grammar

Have more
brothers than

sisters

Drink coffee Eat healthy
Food

FREE Like  to swim
Are studying
In this school 
more than
2 years

Sometimes
forget to

brush teeth

Take a
shower in the

morning

are wearing
black shoes

Wear contact
lenses

are dating
someone from

another
school

Eat lunch at
12 noon

Take the bus
to school

are taking
a bus to school

Have a pet Drink milk
for breakfast

บัตรบิงโก
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4. กิจกรรม : บงิโก Board Game : What’s the matter?       
ทักษะหลัก : Conversation

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถแสดงออกและโตตอบตอความรูสกึและทัศนคต ิเชน ความประหลาดใจ ความสขุ ความเศรา
ความสนใจและไมสนใจ
ความสอดคลอง :
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึกและ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
 - การเรียนรูภาษาที่สองจะเกิดขึ้นไดงายถาผูเรียนไดปฏิสัมพันธหรือสื่อสารในภาษานั้นอยางมี
ความหมาย
 - การเรียนภาษาเปนการเรียนรูที่คอยเปนคอยไป ที่ผูเรียนเรียนรูจากการใชภาษาและจากการ
ลองผิดลองถูกในภาษา และถึงแมความผิดพลาดในการใชภาษาจะเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการเรียนรู 
แตเปาหมายปลายทางของการเรียนภาษาคือการมีความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองและเหมาะสม
หัวขอเรื่อง :  
 การสนทนาถามและตามเกี่ยวกับความรูสึก (Asking and answering about health)
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
 - แผนภาพ เทากับจํานวนกลุมของนักเรียน 
 - ลูกเตา กลุมละ 1 ลูก 
 - prompts คําแนะนํา
ไวยากรณ :
 - What’s the matter with you?
 - การใช verb to have: I have a……(backache).
 - การใชกริยาชวย ‘should’: 
  You / He / She shouldn’t… (lift heavy things). 
  You / He / She should … (stay in bed for a while).
หนาที่ทางภาษา :
 Talking about health problem.
คําศัพท :
 Sickness - a cough, a broken leg, a headache, a fever, a stuffy nose, measles, a bloody 
nose, a sore throat, feel dizzy, a runny nose, a bruise, an earache, feel sleepy, a cold, a burn, 
a backache, a bloody nose 

B1
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 1. นักเรียนนั่งเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน และจัดลําดับการเลน
 2. นักเรียนรับแผนภาพ กลุมละ 1 แผน เเละเตรียมสิ่งเปนสัญลักษณแทนตัวนักเรียนไวสําหรับ
วางบนแผนภาพ
 3. ผูเลนคนแรกโยนลกูเตา แลวนบัชองตามจาํนวนทีป่รากฏในลกูเตา ผูเลนลาํดบัตอไปถามคาํถาม 
“What’s the matter with you?”
 4. ผูเลนคนแรกดภูาพในชองทีต่นไดวางสญัลกัษณเอาไว แลวตอบคาํถามใหสอดคลองกบัคาํถาม
และภาพที่อยูในชอง เชน I have a headache / He / She has a headache. ถาผูเลนตอบคําถาม
ไดถูกตองก็สามารถวางสัญลักษณของตนไวที่ชองนั้น ๆ ได แตถาตอบไมไดก็ตองกลับไปที่เดิม
 5. ผูเลนคนตอ ๆ  ไปใหคําแนะนําโดยดูจาก prompts แลวดําเนินกิจกรรมตามขอ 3 – 4 จนกวา
ผูเลนคนใดคนหนึ่งถึงเสนชัยกอน
ขอควรคํานึง :
 - โครงสรางประโยคสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมของบริบทของภาษาและ
ความพรอมของผูเรียน
 - ถึงแมวาจะมีผูเลนไปถึงเสนชัยแลว เกมอาจจะไมหยุดก็ได ใหนักเรียนที่เหลือเลนเกมตอไป
จนทุกคนถึงเสนชัย (อาจจะใชเวลานาน)
 - กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่อาจจะอยูในขั้นการฝก (Practice) หรือเปนเกมใชทดสอบความรู
ในขั้นสรุป (Wrap up)
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When anyone places on any square, the other students ask him/her about health, then he/she 

has to answer about health based on the picture in the square. 

Go back

3 spaces

Finish

 When anyone places on any square, the other students ask him/her about health, then 
he/she has to answer about health based on the picture in the square.

Students : What’s the matter with you?
 A player : I have ____________. (a cough)

Produced by
Ms.Wantanee 
Komkam
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5. กิจกรรม : Conversation grid -  Personal Information       
ทักษะหลัก :  Conversation

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

B1
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 4. เมื่อแตละกลุมเลาเรื่องภายในกลุมจบแลว ใหแตละกลุมชวยกันเขียนเรื่องและสงตัวแทน
ออกมาอานเรื่องที่ชวยกันเขียนใหเพื่อน ๆ ทั้งหองฟง
ขอควรคํานึง :
 - โครงสรางประโยคสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของบริบทและความพรอม 
ของผูเรียน
 - กิจกรรมน้ีเปนกิจกรรมที่อาจจะอยูในขั้นการฝก (Practice) และอาจไปถึงขั้นการใชภาษา 
(Production)

Yesterday I decided to go to the park.

ตัวอยางแถบประโยคเร่ิมตนและบัตรคําศัพท

read

break meet walk

see fall off
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6. กิจกรรม : Conversation grid -  Personal Information        
ทักษะหลัก : Conversation

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

A2+

Interaction, Integration of skills
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 4. เมื่อแตละกลุมเขาใจวิธีการทํากิจกรรมแลว นักเรียนเริ่มทํากิจกรรม โดยครูเดินสังเกตการทํา
กิจกรรม
 5. เมื่อเสียงพูดคุยสงบลง ครูอภิปรายรวมกับนักเรียนอาจจะถามคําถามโดยใช ‘who’ หรือหา
อาสาสมัครใหออกมาบอกเลาสิ่งผูเรียนแตละคนไดขอมูลมา
ขอควรคํานึง :
 - โครงสรางประโยคและจํานวนคําถามสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของบริบท
และความพรอมของนักเรียน
 - ครูสามารถสั่งงานใหนักเรียนทําชิ้นงาน profi le ของเพื่อนที่ไดไปสัมภาษณ
 - กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่อาจอยูในขั้นการฝก (Practice) และอาจไปถึงขั้นการใชภาษา 
(Production)

Name? From which school? Favorite subject? Future occupation?

1

2

3

4

5

ตัวอยางตารางการสนทนา



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

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเเนวใหม่186

7. กิจกรรม : Line Dialogue – I don’t like apple.  
  What about you?        
ทักษะหลัก : Discussion

เปาหมายตามกรอบ CEFR :
 สามารถเสนอหรือขอความคิดเห็นสวนบุคคลในการอภิปรายแบบไมเปนทางการกับเพื่อน  
แสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางสุภาพ
ความสอดคลอง : 
 1. มาตรฐานการเรียนรู     
  ต 1.2 ทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดงความรูสึก และ
ความคิดเห็นอยางมีประสิทธิภาพ
 2. แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร (CLT)
  - การสื่อสารจะมีความหมายก็ตอเมื่อผูเรียนผานกระบวนการที่เกี่ยวของกับตน มีประโยชน
นาสนใจ และมีสวนรวม 
  - การเรียนภาษาเปนการเรียนรูที่คอยเปนคอยไปถูกในภาษา และถึงแมความผิดพลาด
ในการใชภาษาจะเปนเรือ่งธรรมดาทีเ่กดิขึน้ในการเรยีนรู แตเปาหมายปลายทางของการเรยีนภาษาคอืการมี
ความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตองและเหมาะสม
การเตรียมการ / สื่อ / อุปกรณ :
 สําเนาบัตรภาพ 5 ชุด ๆ ละ 5 ภาพ เทากับจํานวนกลุมนักเรียน
ไวยากรณ :
 การใช So & Neither
หนาที่ทางภาษา :
 Agreeing and disagreeing
คําศัพท :
 fruits  – pear, kiwi, peach, grapes, strawberry
 food  – hamburger, pizza, sandwich, fi sh and chips, spaghetti
 fl ower – tulip, rose, lotus, lily, sunfl ower
 animal – cat, dog, snake, spider, frog
 vegetable – broccoli, cabbage, cucumber, tomato, potato 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม :
 1. นักเรียนออกเปนกลุม ๆ  ละ 10 คน ในแตละกลุมยืนหันหนาเขาหากันแถวละ 5 คน กําหนด
เปนแถว A และแถว B
 2. นักเรียนแถว A รับบัตรภาพจากครู แลวพูดแสดงความคิดเห็นวาชอบหรือไมชอบสิ่งที่อยู
ในภาพ พรอมกับแสดงภาพใหคูสนทนาในแถว B ดู
 3. นักเรียนแถว B แสดงความคิดเห็นคลอยตามเชิงบอกเลา โดยใช So เมื่อนักเรียนแถว A ชอบ 
และนักเรียนแถว B แสดงความคิดเห็นคลอยตามเชิงปฏิเสธ โดยใช Neither เมื่อนักเรียนแถว A ไมชอบ 
แตถานักเรียนแถว B มีความเห็นขัดแยงกับนักเรียนแถว A ใหใช But แลวตามดวยขอความที่ขัดแยง เชน 

B1

Meaningful Communication,
Accuracy & Fluency
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  นักเรียนแถว A และ B มีความเห็นคลอยตามเชิงบอกเลา
    A : I like having kiwi.
    B : So do I
  นักเรียนแถว A และ B มีความเห็นคลอยตามเชิงปฏิเสธ
    A :  I don’t like having kiwi.
    B :  Neither do I.
  นักเรียนแถว A และ B มีความเห็นขัดแยงหรือไมตรงกัน
    A :  I don’t like having kiwi.
    B :  But I do. หรือ But I like it.
 4. เมื่อจบการสนทนา ใหนักเรียนแถว B กาวเทาขวาไปดานขาง 1 กาว เพื่อเปลี่ยนคูสนทนา  
นักเรียนคนแรกของแถว B วิ่งไปอยูทายแถว เริ่มการสนทนา ทําเชนนี้จนนักเรียนแถว B แตละคน
ไดสนทนากับนักเรียนแถว A ครบทุกคน
 5. นักเรียนแถว A เปลี่ยนเปนแถว B แลวเริ่มทํากิจกรรม Line Dialogue จนครบทุกคน
ขอควรคํานึง :
 - ครูอาจจะสลบับทบาทของนกัเรยีนและดาํเนนิกจิกรรมซํา้ เพือ่วานกัเรยีนจะไดมโีอกาสเปนทัง้
ผูถามและตอบคําถาม
 - กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่อาจอยูในขั้นการฝก (Practice)
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บัตรภาพ
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การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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 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

บทที่ 5
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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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
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 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) 
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 รูบริค (Rubric) เปนเคร่ืองมือใหคะแนนชนิดหน่ึง ใชในการประเมินการปฏิบัติงานหรือผลงาน

ของนักเรียน  รูบริคประกอบดวย 2 สวน คือ เกณฑท่ีใชประเมินการปฏิบัติหรือผลผลิตของนักเรียน  และระดับ

คุณภาพหรือระดับคะแนน เกณฑจะบอกผูสอนหรือผูประเมินวาการปฏิบัติงานหรือผลงานน้ัน ๆ  จะตองพิจารณา

ส่ิงใดบาง ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนจะบอกวา การปฏิบัติหรือผลงานท่ีสมควรจะไดระดับคุณภาพ

หรือระดับคะแนนน้ัน ๆ ของเกณฑแตละตัวมีลักษณะอยางไร รูบริคจึงเปนเหมือนการกําหนดลักษณะเฉพาะ 

(Specifi cation) ของการปฏิบัติหรือผลงานน้ัน ๆ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือท้ัง 2 ประการรวมกัน  

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
ถูกตองตามหัวขอ
ท่ีกําหนด 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
กับผูฟงบาง
เปนระยะ

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
เครื่องหมาย
วรรคตอนถกูตอง

สะกดคําและใช
เคร่ืองหมาย
วรรคตอนผิดพลาด
เล็กนอย

สะกดคําและใช
เครื่องหมาย
วรรคตอนผดิพลาด
หลายแหง

สะกดคําและ
ใชเครื่องหมาย
วรรคตอน
ผิดพลาด
เกินครึ่งหนึ่ง
ของงานเขียน

1 4

การใชคําศัพท ใชคําศัพท
และสํานวน
เหมาะสม 
อานแลวเขาใจ
ชัดเจนทั้งหมด

มกัใชคาํศพัทและ
สาํนวนเหมาะสม 
แตอานแลว
ไมเขาใจบางแหง

มีปญหาอยูบาง
ในการใชคําศัพท
และสํานวน 
อานแลวไมเขาใจ
หลายแหง

ใชคําศัพท
และสํานวน
ผิดพลาด
หลายแหง 
อานแลวไมเขาใจ
เปนสวนมาก

1 4

การนําเสนอ
เนื้อหา

เขียนไดตรง
ประเด็นตามที่
กําหนด และ
สามารถเรยีบเรยีง
เนือ้หาตามลาํดบั
เหมาะสม

เขียนไดคอนขาง
ตรงประเดน็ตามที่
กําหนดและ
สามารถเรยีบเรยีง
เน้ือหาไดคอนขาง
เหมาะสม

เขียนไมคอยตรง
ประเด็นตามที่
กําหนด และ
เรียบเรียงเน้ือหา
ไมคอยเหมาะสม
เทาที่ควร

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
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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

สมาชิกบางคน
ไมทํางานกลุม 
ขาดการประสาน
งาน

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
ผลงาน
ไมสมบูรณ

2 8

การแสดง
ความคิดเห็น

สมาชิกทุกคนรวม
แสดงความคดิเหน็

สมาชิกสวนใหญ
รวมแสดง
ความคิดเห็น

สมาชิก
มากกวาครึ่ง
รวมแสดง
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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ตัวอยางแบบประเมินทักษะการเขียน

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  ………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
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ตัวอยางคําถามเพื่อใชเขียนในแบบบันทึกของครูผูสอน  (Richards, 1998)

คําถามที่ใชถามเกี่ยวกับการสอน
 1. What did you set out to teach?
 2. Were you able to accomplish your goals? 
 3. What teaching materials did you use? How effective were they? 
 4. What techniques did you use? 
 5. What grouping arrangements did you use? 
 6. Was your lesson teacher dominated? 
 7. What kind of teacher-student interaction occurred? 
 8. Did anything amusing or unusual occur? 
 9. Did you have any problems with the lesson? 
 10. Did you do anything differently than usual? 
 11. What kinds of decision making did you employ? 
 12. Did you depart from your lesson plan? If so, why?                             
  Did the change make things better or worse? 
 13. What was the main accomplishment of the lesson? 
 14. Which parts of the lesson were most successful? 
 15. Which parts of the lesson were least successful? 
 16. Would you teach the lesson differently if you taught it again? 
 17. Was your philosophy of teaching 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

แหล่งสืบคนขอมูลเพ�่มเติมทางอินเทอรเน็ต
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English Usage

 • Learning English: 

  http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/index.html

 • 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

Other

 • 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

 • http://www.englishclub.com

  เปน Website ท่ีเปนแหลงขอมูลในการเรียนภาษาอังกฤษ
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 • 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 ท่ีรวบรวมวิดีทัศนเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีต้ังแต

  ระดับเร่ิมตนถึงระดับชํานาญการ  รวมท้ังการทดสอบ ELTS, TOEFL และ TOEIC ดวย  

  โดยเน้ือหาจะประกอบดวย 4 ทักษะ คําศัพท  slang เปนตน

 • http://privateenglishportal.com

  เปน Website ท่ีรวบรวมวิดีทัศนเก่ียวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  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)

 • http://www.pppst.com/index.html เปน website ท่ีสามารถdownload บทเรียน

  ซ่ึงจะมีรูปแบบเปน powerpoint ในรูปแบบตาง ๆ  เชน การอาน การเขียน  คําศัพทตาง ๆ

  เปนตน  รวมท้ังเลนเกมส แบบฝกหัด และ download แมแบบในการนําเสนอไดอีกดวย 
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 • http://www.brainpop.com/ เปน website ท่ีเก่ียวกับส่ือ multi media ในทุกสาระ

  การเรียนรู  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/

  index.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

 • Webtime Stories : http://www.kn.pacbell.com/wired/webtime/index.html

  จากประเพณีการเลานิทานกอนนอน (Bedtime stories) เครือขายแสวงหาความรูของ 

  Pacifi c Bell ไดจัดทําเว็บไซตสงเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษในลักษณะท่ีเปน

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

  “Web English Teacher” มีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษา  

  อังกฤษท่ีหลากหลาย เชน แผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน หลักการใชภาษา

  เร่ือง ขําขัน ปริศนาอักษรไขว การแสดง การสงเสริมการคิดวิเคราะห วิจารณ

  ส่ือประเภทตาง ๆ 

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

  The Western Pacifi c Literacy Network รวมกับสํานักขาว CNN จัดทําเว็บไซต

   “Learning Resources” เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนความสามารถ

  ในการอานเพ่ือความเขาใจ (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 และมี script ในสถานการณตาง ๆ สําหรับ Beginner

  http://www.eslfast.com/easydialogs/index.html

 • ฝกการอาน ซ่ึงจะเปนบทความส้ัน ๆ งาย ๆ พรอมกับมีเสียงประกอบ นอกจากน้ียัง

  มีแบบฝกหัด  คําศัพท  และเกมสท่ีเก่ียวของกับบทความน้ัน ๆ  ดวย  สําหรับ beginner

  http://www.eslfast.com/easyread/index.html

 • บทความสําหรับ Intermediate : 
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  http://www.eslfast.com

 • http://www.thaiwbi.com/pre_en/eng/index.htm 

  เปนแนวแบบทดสอบ Pre-Entrance วิชา English

 • http://www.knowledgeplus.ac.th/?p=BSE&id=104&type_id=2 

  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 มณเีล็ก 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

คณะผูจัดทําคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่
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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


