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โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561
1. ชื่อหลักสูตร
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้สถานการณ์
จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สาหรับครูอาชีวศึกษา
Developing English Communication Skills of Beginner Level (A1) Via
Simulated-Based Learning Online for Vocational Education Teachers.
2. ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร
ระดับพื้นฐาน (Basic Level)
3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นางอ้อยอัจฉรา สายืน
2. นางสาวจรัสศรี โคตรสมบูรณ์
3. นายกฤษณา กิตติลาภ
4. พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร
4.1 กลุ่มเป้าหมาย
ครูระดับอาชีวศึกษา
4.2 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
4.2.1 เป็นครูผู้รับผิดชอบสอนภาษาอังกฤษระดับอาชีวศึกษา
4.2.2 มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์ผ่านการอบรมหรือเรียนผ่านระบบออนไลน์มาแล้ว
4.2.3 สามารถศึกษารายละเอียด ทาความเข้าใจหลักสูตรจากคู่มือได้ด้วยตนเอง
4.2.4 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของ
อุปกรณ์การเรียนขั้นพื้นฐานได้ที่ (www.velawoodsenglish.com/help)
5. คาสาคัญ
การพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สถานการณ์จาลอง
เสมือนจริง ออนไลน์ อาชีวศึกษา
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6. หลักการและที่มาของหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและแนว
ทางการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้
โดยเน้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) และใช้กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of
Reference for Languages : CEFR) จึงได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาระดับความสามารถทาง
ภาษาของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาไว้อย่างน้อยที่ระดับ A2
โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับอาชีวศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (CEFR) เป็นโครงการที่จะทาให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้พัฒนา
ตนเอง นาความรู้ไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น เป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวตั น์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร ถูกพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดสื่อและนวัตกรรมมากมาย สาหรับการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายออนไลน์ เพื่อเป็น
การลดข้อจากัดด้านเวลา สถานที่ การเดินทาง และงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเอง
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน จากการ
สารวจ ความสนใจและต้องการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของครูสายการสอนในสังกัด สพฐ.
จานวน 458 ท่าน ของบริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด เมื่อเดือนธันวาคม 2560
โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเรียนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ นั้นพบว่า ส่วนมากมีความสนใจที่จะอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 92.8 ประเภทหลักสูตรที่สนใจมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับครูผู้สอน คิดเป็น
ร้อยละ 43.9 วัตถุประสงค์ของการเลือกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่วนมากก็เพื่อเพิ่มทักษะการ
ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89.7 รองลงมาเพื่อใช้สาหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 70.7 ระดับของหลักสูตรที่สนใจจะเลือกอบรมมากที่สุดเป็น
ระดับพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมาระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.6 ระยะเวลาของ
หลักสูตรที่เหมาะสม 1-3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 62.6 รองลงมา 4-6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 25.1 ช่วง
วันที่สามารถเข้าเรียนส่วนมากเป็นวันเสาร์คิดเป็นร้อยละ 73.7 รองลงมาเป็นวันอาทิตย์ คิดเป็นร้อย
ละ 62.3 และช่วงเวลาที่สะดวกในการเรียนผ่านระบบออนไลน์มากที่สุดคือ เวลา 18.00 -21.00 น.
คิดเป็นร้อยละ 59.4 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 21.00-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 40.6
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บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เชี่ยวชาญด้าน
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้น
การนาเอาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ เป็นผูแ้ ทนอย่างเป็นทางการจากเจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ออนไลน์มาตรฐานระดับโลกภายใต้ชื่อ Velawoods English จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ และสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
(CEFR) ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเหมาะสาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการทดลอง และ
ทดสอบแล้วว่าใช้งานง่าย พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการเล่นเกมและการสร้างภาพยนตร์
เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน ผู้เข้าอบรม
สามารถที่จะฝึก และพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีการวิเคราะห์คาพูดอัจฉริยะ
(Carnegie Speech) จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อย่างไม่จากัด
และแบบทดสอบในแต่ละหลักสูตรถูกออกแบบพัฒนาโดยฝ่ายวัด และประเมินผลความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษในระดับสากล กิจกรรมการฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถทางทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยี ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
ของครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษสูงยิ่งขึ้นต่อไป
7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ในระดับ Beginner (A1)
7.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้ง 4 ด้าน คือ
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงไวยากรณ์ และคาศัพท์
7.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7.4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการสร้างเครือข่ายชุมชนวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเนื้อหา
ปัญหาในการสอน และเทคนิควิธีการสอน
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการเรียนรู้ของครู
8.1 ผู้เข้าอบรมสอบผ่านจบหลักสูตรและได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) อย่างน้อยใน
ระดับเหรียญเงิน (Silver Certificate)
8.2 ผู้เข้าอบรมมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
8.3 ผู้เข้าอบรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
8.4 ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนวิชาชีพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
เกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จ
รายการประเมิน

8.1 ด้านความรู้ (K)

8.2 ด้านทักษะ (S)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

สอบผ่านจบหลักสูตร
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับดี

เกณฑ์การผ่าน

เครื่องมือที่ใช้
วิธีการ
ในการ
การประเมิน
ประเมิน

ร้อยละ 60

การทดสอบ
ณ ศูนย์สอบ

แบบทดสอบ
ออนไลน์

แต่ละทักษะมี
เกณฑ์การพัฒนา
เฉลี่ยร้อยละ 60

รายงานผล
ทักษะการ
พัฒนาจาก
ระบบ LMS

ระบบบริหาร
จัดการเรียน
การสอน
(LMS)

เป็นบุคคลแห่งการ
ระบบบริหาร
เรียนและฝึก
เรียนรูพ้ ัฒนาตนเอง
รายงาน
จัดการเรียน
ทักษะผ่านระบบ
8.3 ด้านความเป็นครู (A)
อย่างต่อเนื่อง
ความก้าวหน้า การสอน
ออนไลน์ครบทุก
มีความรับผิดชอบ
ทางการเรียน
(LMS)
บทเรียน
มีระเบียบวินัย
แบบประเมิน
เข้าร่วมเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
การสังเกต
8.4 การเข้าร่วม PLC
การสังเกต
ชุมชนวิชาชีพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พฤติกรรม
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9. กรอบความคิดของหลักสูตร
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและแนวทางการสอนภาษาอังกฤษแนว
ใหม่ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อนามาแก้ไขปัญหาในสภาวะที่
ระดับความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษอยู่ต่ามาก กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดให้
ใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล
การพัฒนาครู รวมถึงการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้โดยเน้นการสื่อสาร (CLT) รวมทั้งพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนไปสู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ในระยะเวลาที่กาหนด
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของครูให้มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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10. สาระการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้
สถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สาหรับครูอาชีวศึกษาภายใต้ชื่อ Velawoods
English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ในระดับพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบ และสอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) มีความลุ่มลึกเชิงเนื้อหาทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านการสื่อสาร ออกแบบมาเป็นพิเศษสาหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผ่านการทดลองและ
ทดสอบแล้วว่าใช้งานง่าย พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการเล่นเกมและการสร้างภาพยนตร์
เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนผ่านสถานการณ์
จาลองที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวันกับตัวละครในเมือง Velawoods ซึ่งเป็นเมืองที่จาลองขึ้นมา
สื่อสารกันโดยใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนีเ้ น้นการพัฒนาทักษะเป็นรายบุคคลครอบคลุมทักษะทั้ง 4
ด้าน คือ การฟังการพูด การอ่าน และการเขียน เสริมด้วยไวยากรณ์ และคาศัพท์ ผูเ้ ข้าอบรมจะได้
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จาลองเสมือนจริงด้วยการพูดโต้ตอบกับตัวละคร
ผ่านระบบวิเคราะห์คาพูดอัจฉริยะ (Carnegie Speech) จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทาให้ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกทักษะการฟัง และการพูดได้อย่างไม่จากัด
เสมือนมีครูเจ้าของภาษาอยู่เคียงข้างกับตัวผู้เรียนตลอดเวลา
หลักสูตรระดับเริ่มต้น Beginner Course (A1)
- มีบทเรียนที่สมบูรณ์แบบและน่าสนใจมากถึง 39 บทเรียน
- เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จาลองเสมือนจริงแบบ 3 มิติ
- มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติแบบโต้ตอบมากกว่า 100 กิจกรรม
- ฝึกทักษะการพูดได้อย่างไม่จากัดผ่านระบบการวิเคราะห์คาพูด
- ระยะเวลาในการเรียนรู้ตามกรอบของหลักสูตรมากกว่า 80 ชั่วโมง
- ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้มากกว่า 165 จุดประสงค์
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Beginner Course (A1) - Learning Objective
ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
1
Hello

2
Shopping in town

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Meet Mark and go to your
apartment
Topic 2 Meet the Taylor and open the
cupcake box
Topic 3 Exchange your numbers with Bob
Topic 4 Show Bob your shopping list
Topic 1 Buy the items on your shopping
list
Topic 2 Give Omar your details
Topic 3 Help the tourist

3
Topic 1 Arrange new objects in the
Talk about people
apartment
and things
Topic 2 Reply to Bob’s invitation
Topic 3 Look at Amy’s family photos

4
Where are you
from?

Topic 1 Play the Velawoods Quiz Show
Topic 2 Meet the guests
Topic 3 Find out Chen and Lily’s
nationalities
Topic 4 Talk to Lily

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- สามารถฟังและเรียนรู้วิธีการพบปะผู้คนใน
ภาษาอังกฤษได้
- เข้าใจการใช้ I, my, you, your ฉัน ของฉัน คุณ
ของคุณ
- สามารถใช้ตัวเลข 0-12 ได้
- สามารถบอกหมายเลขโทรศัพท์ได้
- เรียนรู้ตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษได้
- สามารถสะกดชื่อตนเองได้
- บอกคาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในบ้านได้
- เข้าใจการใช้คาที่เติม s และไม่ได้เติม s เช่น
table – tables, chair – chairs
- เรียนรู้วลีที่ใช้ในการสนทนา เช่น
goodbye, bye, see you (ลาก่อน, แล้วเจอกัน)
- สามารถเรียนรูค้ าที่ใช้กบั ผู้คน เช่น man, woman,
boy, girl, baby
- สามารถเรียนรูค้ าเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใน
บ้านได้
- เข้าใจการใช้คาที่เติม es และ ies เช่น
watch – watches, baby – babies
- สามารถเข้าใจเมื่อใช้คาเช่น man – men,
woman – women and person – people
- การใช้คานาหน้านาม a และ an
- ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุย พบปะ ผู้คน
- สามารถที่จะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับผู้คนด้วย
ภาษาอังกฤษได้
- ฟังและสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประเทศต่างๆ ได้
- เข้าใจการใช้ I’m และ I am
- เข้าใจการใช้ he, his, she, her
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ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
5
International Day

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Reply to Pedro’s email
Topic 2 Meet Pedro’s friend Lisa
Topic 3 Find out where Omar and Nelly
are from
Topic 4 Meet and talk to Carol and
Karen
Topic 5 Play the Velawoods Quiz Show
6
Topic 1 Go to Lisa’s for pizza
Photo of my
Topic 2 Ask questions about Lisa’s
friends
friends
Topic 3 Talk about your friends Hakan
and Adele
Topic 4 Talk about Lisa’s friends and
family
Topic 5 Meet Lorenzo
7
Topic 1 Pay for the pizzas
Conversation with Topic 2 Talk about Lisa’s cat
friends
Topic 3 Talk about family photos
Topic 4 Talk to Bob about his car

8
At the gym

Topic 1 Reply to Lisa’s email
Topic 2 Talk to Bob and meet Lisa at
the gym
Topic 3 Listen to a conversation at the
gym
Topic 4 Fill in a form at the gym

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับผู้คนเป็นภาษาอังกฤษได้
- เข้าใจการใช้ 'm, 're และ 's
- ฟังและสามารถพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวกับสัญชาติ
และประเทศได้
- สามารถอ่านอีเมลและตอบกลับอีเมลได้
- ฝึกการพบผู้คน โดยใช้ภาษาอังกฤษ
- เข้าใจการใช้ 'm not, aren't และ isn't ได้
- สามารถฟังและพูดคุยเกี่ยวกับการงานอาชีพ
- สามารถพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษได้
- สามารถใช้วลีที่ ในการสนทนาได้
- สามารถฟังและใช้ประโยคคาถามได้
- สามารถพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติและประเทศ
ต่างๆ ได้
- สามารถตอบคาถามสัน้ ๆ ได้
- สามารถใช้ตัวเลข 13-100 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง
เงินได้
- สามารถการออกเสียง –teen และ –ty
ตัวเลขดังนี้ เช่น 13 - 30, 14 -40, 15 -50 ... ได้
- สามารถใช้คาที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวได้ เช่น
mum, dad, car, house, cat
- ฟังและสามารถถามคาถามด้วย
'How old …?' ได้
- ฝึกใช้วลีเพื่อการสนทนา
- สามารถอ่านและตอบกลับอีเมลได้
- สามารถฟังและเรียนรู้วิธีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ
เองได้ เช่น your name, address, email
- ฝึกใช้วลีเพื่อประโยชน์ในการสนทนา
- อ่านและสามารถเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองใน
แบบฟอร์มได้
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ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
9
I love Paris

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Read comments on Velawoods
friends
Topic 2 Comments on Velawoods friends
Topic 3 Look at Hakan’s photos
Topic 4 Read a message from Hakan and
reply
Topic 5 Welcome a friend

10
Jeff's Diner

Topic 1 Talk to Nelly
Topic 2 Go to Jeff’s Dinner
Topic 3 Read the lunch menu
Topic 4 Talk to Nadine
Topic 5 Order food
11
Topic 1 Pay the bill
At the Mini Market Topic 2 Talk about Suzie’s family
Topic 3 Talk about what Hakan and
Adele like to eat
Topic 4 Buy food for a party
12
At the barbecue

Topic 1 Look at Adele’s family pictures
Topic 2 Go to the barbecue
Topic 3 Talk about Amy’s family
Topic 4 Talk to Sue

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- สามารถอธิบายลักษณะของสิง่ ต่างๆ ได้ เช่น เก่า แก่
ใหม่ ใหญ่ เล็ก (old, new, big, and small)
- สามารถอธิบายเรื่องราวของคน สิ่งต่างๆ และ
สถานที่ ได้ เช่น I like the street cafés. They’re
cheap and nice.
- สามารถใช้ are/aren’t, you
are/aren’t, we are/aren’t ได้
- สามารถใช้ Are they … ?, Yes, they are. /
No, they aren’t. ได้
- อ่านอีเมลได้
- สามารถถามเรื่องราคาเท่าไรได้ เช่น
How much...? £, €, $
- รูค้ าศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารและ เครื่องดื่ม เช่น
hamburger, chips, and coffee
- สามารถสั่งอาหารในภัตตาคารหรือร้านอาหารได้
- รู้คาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้มากขึ้น
- สามารถใช้ คา love และ like (ชอบ) eat, drink
- การใช้ a lot of (จานวนมาก)
- รูค้ าศัพท์ที่เกี่ยวกับครอบครัว
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิง่ ที่คณ
ุ ชอบกินและไม่ชอบ
กิน อะไรที่ชอบดื่มและไม่ชอบ
- ได้รู้คาศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวเพิ่มขึ้น
- สามารถฟังคนอื่นพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวของ
พวกเขาได้
- สามารถตั้งคาถามและพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
ได้
- ใช้ I, we, they, my, our, their ได้
- สามารถใช้ 's (การแสดงความเป็นเจ้าของ) เช่น
Adele’s sister ได้
- สามารถใช้ and และ but ได้
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ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
13
Ten facts about
you

14
Free time

15
What time is the
film?

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Listen to facts about Bob on
the radio
Topic 2 Listen to facts about Lisa and
Lorenzo
Topic 3 Talk about your life

Topic 1 Talk about your free time
activities
Topic 2 Read an interview in a
magazine
Topics 3 Ask Paul and Karen about their
free time activities
Topic 1 Find out film times
Topic 2 Play the games
Topic 3 Talk about film times

16
Topic 1 Help Amy with prices
How much these? Topic 2 Help Amy in her shop
Topic 3 Meet you friends at the cinema

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- รูก้ ารใช้วลี ด้วย like, have, live, work และ
study เช่น You like Chinese food.
- สามารถใช้ (ชอบ) I / you / we / they like, I /
you / we / they don’t like (ไม่ชอบ) ได้
- อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของบุคคลได้
- สามารถพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการใช้ชีวิตของคุณ
เช่น I work in an office.
- รู้คาศัพท์สาหรับกิจกรรมยามว่าง เช่น play tennis,
eat out
- สามารถอ่านบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนชอบและ
ไม่ชอบ การใช้ชีวิตและเวลาว่าง
- สามารถใช้ คาถาม Do you …?, ได้ Yes, I do,
No, I don’t.
- รู้วันต่างๆ ของสัปดาห์ เช่น Monday, Tuesday
- สามารถถามเรื่องเวลา และบอกเวลาได้ เช่น
What time is it?
- สามารถใช้คาสาหรับเวลาได้ เช่น minute,
hour และ year
- สามารถใช้คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ เช่น tissues, batteries, newspaper
- ใช้ this, that, these, those ในประโยคคาถามได้
- สามารถฟังประโยคคาถามของคนที่มาซื้อของในร้าน
เช่น How much is this map?
- สามารถใช้ประโยคคาถามเพื่อซื้อของในร้านค้า
เช่น Do you have any chocolate?
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ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
17
My day

18
Nadine is busy

19
Dinner at Jeff’s
Diner

20
Is your friend
always tired?

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Read about Fred’s day
Topic 2 Talk to Lily and Chen about
Fred’s day
Topic 3 Talk to Lily and Chen about
Nelly’s day

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- สามารถใช้คาที่ใช้ในกิจวัตรประจาวันได้ เช่น
start work, have lunch …, morning, afternoon …
- สามารถถามและพูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันกับ
ผู้อื่นได้
- สามารถอ่าน และฟังเข้าใจเมือ่ คนพูดถึงกิจวัตร
ประจาวันของพวกเขา
- สามารถถามประโยคเวลาพูดถึงบุรุษที่ 3 ได้ เช่น
he she starts work, he watches TV,
she doesn’t work …
- สามารถใช้คาที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เช่น tired, early
Topic 1 Watch Nadine on TV
- สามารถใช้ on, in, at ได้ เช่น On Thursday,
Topic 2 Talk to Matt about Nadine’s life
In the morning, At the weekend
Topic 3 Talk to Lily and Chen about
- สามารถใช้ เวลาพูดถึงผู้อื่นเช่น Does he/she …?
Matt’s life
When does he/she …?
- สามารถถามคาถามเกี่ยวกับชีวิตการทางานของผู้คน
สิ่งที่ชอบทาเวลามีเวลาว่าง
Topic 1 Read the menu
- สามารถใช้คาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้
Topic 2 Listen to Nadine and Tim ordering - สามารถพูดประโยคที่ใช้ในร้านอาหารได้ เช่น
their food
Are you ready to order? Would you like a
Topic 3 Order your food
dessert?
- สามารถสั่งอาหารในร้านอาหารได้
Topic 1 Read about Omar’s life
- สามารถใช้คาเหล่านีไ้ ด้ every, never, sometimes,
Topic 2 Do a quiz with Nadine
usually, always… (ทุกๆ, ไม่เคย, บางครั้ง, มักจะ,
Topic 3 Help Nadine
เสมอๆ..)
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับไลฟสไตล์ เช่น บอกว่าคุณทา
อะไร บ่อยแค่ไหน lifestyle, saying how often
you do things
- รู้คาศัพท์ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิต เพิ่มขึ้น เช่น busy,
late, together
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ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
21
My town

22
Are there any
shops?

23
Favourite things

24
A holiday to your
favourite place

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Watch the quiz show
Topic 2 Talk about Rome
Topic 3 Read about Sydney
Topic 4 Talk about Sydney

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- รูค้ าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ หรือเมืองต่างๆ
(airport, train station, river)
- สามารถใช้ some, a lot of, there is/there are
ได้
- อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในเมืองได้
Topic 1 Write an email to Carla
- สามารถพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านเกิด หรือเมือง
Topic 2 Talk to Carla and Antonio
ที่เกิดได้ เช่น There's a bank and a cash point
Topic 3 Ask Bob about his city
in Velawoods.
- สามารถถามถึงสถานทีท่ ี่ต้องการรู้ จากผู้คนแถวนัน้
เช่น Is there a park?
- สามารถรู้คาศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ในเมือง เช่น
market, bus stop, post office
- สามารถใช้ there is/are, there isn’t/aren’t,
Is there … ?
Topic 1 Look at Carla and Antonio’s
- รู้คาศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า เช่น shirt, jumper, jacket
clothes
- รู้คาศัพท์เรื่องสี เช่น blue, green, brown
Topic 2 Go to Lily’s clothes shop
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าได้ เช่น
Topic 3 Ask Lisa about her favourite things What do you usually wear? (อะไรที่คุณมักจะสวม
ใส่?)
- สามารถอ่านเกี่ยวกับสถานที่โปรดได้ เช่น shops และ
restaurants
- สามารถถามคาถามเกี่ยวกับสิง่ ที่โปรดปราน เช่น
What's your favourite food? (อาหารอะไรที่คุณ
ชอบทานที่สดุ )
Topic 1 Talk about what you have in
- สามารถรูค้ าศัพท์เกี่ยวกับสิง่ ทีอ่ ยู่ในกระเป๋าของคุณ
your bag
เช่น wallet, keys และ passport
Topic 2 Ask for information about Paris
- สามารถใช้ข้อมูลท่องเที่ยว เพือ่ หาข้อมูล
Topic 3 Ask for information about
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่คณ
ุ จะไปเยือน
New York
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ชื่อบทเรียน
หัวข้อ
(Lesson Name)
(Topics)
25
Topic 1 Read posters on a noticeboard
I Love visiting new Topic 2 Listen to Carol and Karen
places
talking about the posters
Topic 3 Listen to Carol and Karen
talking about things they like
Topic 4 Tell Carol and Karen about the
things you like

26
Topic 1 Read the Velawoods map
Where’s Oakwood Topic 2 Listen to Carol giving Andy
Road?
directions
Topic 3 Give Andy directions to the bank
27
Topic 1 Talk about the food you like
What can you do? Topic 2 Talk about holiday
Topic 3 Talk about things you can and
can’t do
Topic 4 Listen to Carol talking about
her grand parents

28
Topic 1 Talk to Carol about the internet
Book your holiday Topic 2 Tell Omar about how you use
online
the internet
Topic 3 Do a questionnaire

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิง่ ที่ชอบทา และไม่ชอบทา
เช่น dancing, flying, watching sport
- รูก้ ารเติม -ing เวลาพูดคุยถึงสิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ
เช่น I like visiting new places. We don’t like
shopping for clothes
- สามารถฟังผู้คนพูดถึงสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบได้
- สามารถใช้คาพูดถึง สิ่งที่เหมือนกัน และแตกต่างกัน
ได้ เช่น different similar, the same, both,
together
- สามารถใช้ me, you, him, her, it, us และ them ได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิง่ ที่คณ
ุ หรือผู้อื่นชอบและ
ไม่ชอบได้
- สามารถใช้คาและวลีบอกสถานที่ได้ เช่น ใกล้, ถัดไป
ตรงข้าม, ทางด้านขวา / ซ้าย เช่น near, next to,
opposite, on the right/left
- สามารถถามทางและบอกทิศทางได้
- สามารถบอกสถานที่ตา่ งๆ ได้
- สามารถรู้คาที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณทาได้และ
ไม่สามารถทาได้ เช่น swim, drive, ski, play the
piano
- ฟังและสามารถพูดถึงสิง่ ที่พวกเขาทาได้และไม่
สามารถทาได้
- สามารถใช้ can และ can’t ได้ เช่น
I can swim, he can’t drive, Can you cook?
Yes, I can. / No, I can’t.
- สามารถถามและตอบคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คน
สามารถทาได้และไม่สามารถทาได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิง่ ที่คณ
ุ ชอบและไม่ชอบได้
- รู้คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่ง ที่คุณทาในอินเทอร์เน็ตได้ เช่น
read blogs, download apps, book holidays
- ฟังคนพูดถึงอินเทอร์เน็ตและสิง่ ที่ผู้คนออนไลน์
- สามารถถาม และตอบคาถามเกี่ยวกับการใช้
อินเทอร์เน็ตได้

14

ชื่อบทเรียน
หัวข้อ
(Lesson Name)
(Topics)
29
Topic 1 Reply to an invitation
It was an amazing Topic 2 Talk to Pedro about a concert
concert
Topic 3 Listen to Paul and Pedro talking
about a football match
Topic 4 Tell Pedro, Lisa and Paul about
your holiday
Topic 5 Listen to Paul and Pedro talking
about New Year’s Eve
30
Topic 1 Listen to Nelly talking about
Lisa’s birthday
Lucy’s party
Topic 2 Talk about birthdays
Topic 3 Make suggestions for Lisa’s
birthday

31
Amazing festivals
around the world

Topic 1 Read an article about festivals
arounds the world
Topic 2 Listen to Carol and Paul talking
about festivals
Topic 3 Talk to Paul talking about
festivals
Topic 4 Get a present for Lisa

32
It was a simple
wedding

Topic 1 Give Fred and Sue their
wedding present
Topic 2 Listen to Fred talk about their
wedding
Topic 3 Talk to other people at the
party about weddings

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- สามารถใช้คาศัพท์เพื่ออธิบายสิ่งต่างๆ ได้ เช่น empty,
full, short, long (ว่างเปล่า, เต็ม,สั้น,ยาว)
- สามารถใช้ was, were, wasn't, weren't ได้
- อ่านเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่น่าสนใจได้
- เข้าใจเวลาฟังคนพูดถึงประสบการณ์ที่น่าสนใจในอดีตได้
เช่น It was a fantastic party.
- สามารถพูดคุย เล่าประสบการณ์ที่น่าสนใจในอดีตได้
เช่น The food was amazing.
- รู้การใช้เดือนและวันที่ เช่น 15th December
- รู้การใช้ first, second, third, fourth (อันดับแรก,
สอง, สาม, สี่)
- ฟังผู้อื่นพูดถึงวันเกิดที่ผ่านมา เช่น My best birthday
party was when I was 16.
- สามารถให้คาแนะนาการจัดงานเลี้ยงวันเกิดได้ เช่น
Why don’t we go out for dinner?
- อ่านเรื่องราวที่เกีย่ วกับเทศกาลต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ
- รู้จักการใช้ จานวนที่มากขึ้น เช่น hundred,
thousand และ million
- สามารถพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับงานเทศกาลที่พวกเขา
ชอบได้ เช่น The music is great and there are
famous bands.
- สามารถพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลในประเทศของ
คุณได้ เช่น We usually eat nice food.
- การใช้วลีเกี่ยวกับเวลา เช่น last, every, yesterday
- สามารถพูดคุยถึงเรื่องราวในปี ค.ศ.1968 ได้
- รูค้ าที่เกี่ยวกับงานแต่งงาน เช่น bride, groom และ
wedding dress (เจ้าสาว, เจ้าบ่าว, ชุดแต่งงาน)
- สามารถใช้ (อดึตกาล) Was it… ?, Yes, it was,
No, it wasn’t ได้
- สามารถามและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในงาน
แต่งงานและงานปาร์ตไี้ ด้ เช่น Where was your
wedding?
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ชื่อบทเรียน
หัวข้อ
(Lesson Name)
(Topics)
33
Topic 1 Listen to a travel story on the
Let’s go by tuk-tuk!
radio
Topic 2 Read a travel story
Topic 3 Talk to Lisa, Karen and Lorenzo
about amazing journeys

34
Topic 1 Go to the International Evening
Where did you go Topic 2 Read about Karen and Carol’s
on holiday?
holiday
Topic 3 Listen to Karen and Carol
talking about their holiday
Topic 4 Ask Pedro about his last holiday

35
Topic 1 Read the train station website
Do you want to go Topic 2 Meet Lisa, Lorenzo and Pedro
to London?
Topic 3 Buy train tickets to London
Topic 4 Talk about your weekend with
Jeff and Suzie

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- รูจ้ ักคาที่เกี่ยวกับการขนส่ง การเดินทาง เช่น
motorbike, taxi และ plane (มอเตอร์ไซด์, แท็กซี่
เครื่องบิน)
- อ่านและฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางที่นา่ ตื่นตา
ตื่นใจ ได้อย่างเข้าใจ
- สามารถใช้ (อดีตกาล) ได้ helped, started, arrived,
liked in the past
- สามารถใช้ (อดีตกาล) ได้ had, wrote, got, met
in the past ได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางได้ เช่น
He went around the world by bike. (เขาไป
มาแล้วทั่วโลกด้วยจักรยาน)
- สามารถใช้วลีสาหรับการพูดคุยเกี่ยวกับวันหยุดได้
rent a car, take photos (เช่ารถขับ, ถ่ายภาพ)
- สามารถอ่านและฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวันหยุดได้เข้าใจ
เช่น We went sightseeing by boat. (เราไป
ท่องเที่ยวชมวิวทางเรือ)
- สามารถใช้ did, didn’t เช่น She didn’t stay,
Did you like the hotel? Yes, we did,
No, we didn’t …
- สามารถถามและพูดคุยเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อน
เช่น Where did you go on holiday? (คุณได้ไป
เที่ยวที่ใหนมาบ้างวันหยุด)
- รูค้ าศัพท์ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยรถไฟ
เช่น customer, single, return
- สามารถถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟและ
ซื้อตั๋วได้
- สามารถถามและพูดคุยเกี่ยวกับสุดสัปดาห์ทผี่ ่านมา
ของคุณได้ เช่น We went to the cinema.
- สามารถฟังคนพูดถึงสุดสัปดาห์สุดท้ายของพวกเขา
ได้ เช่น We went shopping. (พวกเราไปช้อปปิ้ง
มาล่ะ)
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ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
36
The Big Quiz

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Ask Paul about his weekend
Topic 2 Watch The Big Quiz
Topic 3 Ask Bob and Suzie your quiz
questions

37
Welcome to your
future!

Topic 1 Read the posters
Topic 2 Listen to people talking about
future plans
Topic 3 Talk about future plans

38
Topic 1 Talk about activities
She’s going to Paris Topic 2 Plan a surprise party for Karen
Topic 3 Tell Omar about the party
Topic 4 Meet Lisa and Lorenzo at Jeff’s
Dinner

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- ทาแบบทดสอบได้ เช่น What is an armadillo?
- สามารถเข้าใจเมื่อฟังคนพูดตอบ คาถาม
เช่น I think they were in London.
- สามารถตั้งคาคาถามได้ เช่น what, who, how
many
- สามารถตั้งคาถาม (Quiz)แล้วให้ผู้อื่นตอบ เช่น
Who was Charlie Chaplin? (ชาลี แชปปลินคือ
ใคร)
- สามารถใช้วลีบอกเวลาในอนาคต เช่น tonight,
next year, in 2025
- ใช้วลีสาหรับการพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ใน
ชีวิตได้ เช่น do a course, get engaged, move
house (เรียน, หมั้น, ย้ายบ้าน)
- ฟังและพูดคุยเกี่ยวกับแผนการชีวิตในอนาคต เช่น
You're going to leave University soon.
(คุณกาลังจะออกจากมหาวิทยาลัยเร็วๆ นี้)
- ใช้ going to และ not going to ได้ คือ จะทาและ
จะไม่ทา เป็นการตัดสินใจมาก่อนล่วงหน้า
แล้วว่าจะทาในอนาคต
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับแผนการในอนาคตได้ เช่น
We're going to do an English exam next
Thursday. (เรากาลังจะมีการสอบภาษาอังกฤษใน
วันพฤหัสหน้า)
- ใช้วลีสาหรับกิจกรรม สันทนาการ
- สามารถถามเกี่ยวกับแผนการในอนาคตที่กาลังจะ
เกิดขึ้น ด้วยคาถามและคาตอบสั้นๆ
- สามารถฟังการสนทนาเกี่ยวกับแผนการในอนาคต
- สามารถถามและตอบคาถามเกี่ยวกับแผนการ
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ชื่อบทเรียน
(Lesson Name)
39
Good luck!

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Buy things for a party
Topic 2 Write a card for Karen
Topic 3 Have a party!

จุดประสงค์การเรียนรู้
(Learning Objective)
- สามารถกล่าวคาแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวก
เมื่อมีการจากลา ได้ เช่น Good luck, See you in …,
Have a good...
- สามารถฟังการสนทนาแบบยาวๆ ได้
- สามารถจับกลุ่มการสนทนากัน รวมทั้งกล่าวอาลา
เมื่อมีการจากลา

วิธีการอบรม
ผู้เข้าอบรมจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือน
จริงผ่านระบบออนไลน์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เนื่องจากบทเรียนถูกแบบโดย
ใช้กลยุทธ์ของเกม ดังนั้นผู้เข้าอบรมจะต้องเรียนไปทีละบทเรียนปลดล็อกกุญแจเพื่อให้เรียนบทเรียน
ถัดไปได้จนครบทุกบทเรียนจึงมีสิทธิ์เข้าสอบจบหลักสูตร กิจกรรมในการเรียนผู้เข้าอบรมจะได้รับการ
ฝึกทักษะครบทุกด้าน ผ่านสถานการณ์จาลองเสมือนจริง ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนเรื่องเวลาการ
เรียนและฝึกทักษะต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยกาหนดกรอบระยะเวลาการเรียนและเข้าฝึกทักษะทั้งสิ้น
3 เดือน และจะต้องสอบจบหลักสูตรด้วยตนเอง ณ ศูนย์สอบที่ทางหลักสูตรกาหนด การเข้าสู่ระบบ
หลักสูตรออนไลน์มีขั้นตอนดังนี้
1. เริ่มต้นเข้าสูร่ ะบบ (Log in)
ผู้เข้าอบรมจะต้องทาการติดตั้ง Application ของหลักสูตรลงบนอุปกรณ์ที่เลือกใช้เรียน
เช่นคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต ให้เรียบร้อยตามคาแนะนาในคู่มือ
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ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าระบบได้โดยการกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากทางหลักสูตร

2. เข้าสู่บทเรียน
หน้ารายการหลักของหลักสูตร ผู้อบรมจะต้องเลือกบทเรียนตามลาดับ และเรียนให้ผ่าน
เพื่อปลดล็อกบทเรียนต่อไป
เลือกบทเรียนที่ 1
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เมื่อเข้าสู่บทเรียน คลิกเลือก Topic 1 Meet Mark and go to your apartment

หลักสูตรจะแสดงรายการภารกิจการเรียนรู้ในบทเรียน

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม

เพื่อเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน
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3. กิจกรรมการเรียนรู้
บทเรียน Topic 1 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จาลองเกี่ยวกับการกล่าว
ทักทายและการแนะนาตัว โปรแกรมจะแสดงชื่อบทเรียน หัวข้อบทเรียนปัจจุบัน และกิจกรรมใน
บทเรียน โดยมีรายละเอียดสัญรูปต่างๆ ดังภาพ

ในแต่ละบทเรียนผู้เข้าอบรมจะได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ผ่านสถานการณ์จาลอง ตาม
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในบทเรียนมากยิ่งขึ้น และ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับตัวละคร
Topic 1 Meet Mark and go to your apartment เป็นการแนะนาตนเองแบบพื้นฐาน
โดยบทเรียนจะแนะนาตนเองผ่านตัวละครแบบ 3 มิติให้เห็นบริบทของการสนทนา ผู้เข้าอบรมจะ
ได้ฝึกทักษะการฟังสาเนียงจากเจ้าของภาษา ซึ่งสามารถฝึกฟังซ้าๆ ได้
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หลังจากได้ดูตัวอย่างการสนทนาแล้ว จะมีเกมฝึกทักษะปรากฏขึ้นมา เพื่อทบทวนบท
สนทนาที่ผู้เรียนได้เรียนไปตอนข้างต้น

ไฮไลท์สาคัญของหลักสูตรนี้ คือ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการสนทนากับตัวละครในบทเรียน
เสมือนหนึ่งว่าเป็นตัวเราเป็นตัวละครตัวหนึ่งในบทเรียน

22

ในแต่ละบทเรียนผู้เข้าอบรมจะได้รับประโยชน์จากการมีครูเสมือนจริงซึ่งเปรียบเสมือน
การมีครูสอนภาษาของตัวเองที่คอยให้คาแนะนาที่เน้นและอธิบายกฎเกณฑ์ที่สาคัญของภาษาใน
แต่ละบทเรียน

3. ผลของกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 ผลการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกทบทวนซ้าเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ให้ถึงขั้นสูงสุด คือ สัญลักษณ์สี
เขียวมีดาว ความหมายดังภาพสัญลักษณ์

3.2 พัฒนาการความก้าวหน้าของทักษะ
ในแต่ละบทเรียนผู้เข้าอบรมจะสามารถดูพัฒนาการความก้าวหน้าทักษะด้านต่างๆ ได้แก่
ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง พูด คาศัพท์ และไวยากรณ์
แสดงผลความก้าวหน้าของทักษะด้านต่างๆ ดังสัญลักษณ์
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11. กระบวนการพัฒนา ตารางการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรม
หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดยใช้
สถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สาหรับครูอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตรที่หลอมรวม
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical
Content Knowledge :TPCK) ได้อย่างลงตัว หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Velawoods English
ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นภายใต้หลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยชื่อดังใน
ประเทศอังกฤษซึ่งได้ผ่านการทดลอง
และทดสอบตามหลักการเรียนรู้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา (CEFR) พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการ
เล่นเกมและการสร้างภาพยนตร์
การออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่และท้าทาย ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้น
จริงในชีวิตประจาวันผ่านตัวละครในเมือง Velawoods ซึ่งเป็นเมืองที่จาลองขึ้นในประเทศอังกฤษ
จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมร่วมของผู้เรียนในบทเรียนมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับตัวละคร ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการพูดคุยกับตัวละคร แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่าง
ไม่จากัด โดยมีระบบการวิเคราะห์เสียงคาพูดที่คอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการออกเสียง นอกจากนี้
ยังมีครูเสมือนจริงที่คอยชี้แนะอธิบายกฎเกณฑ์ที่สาคัญของภาษาในแต่ละบทเรียน การเข้าร่วม
อบรมในครั้งนี้จะทาให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความรู้ความสามารถทางทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของครูให้มี
ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษสูงยิ่งขึ้นต่อไป
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แผนภาพแสดงกระบวนการพัฒนา
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11.1 ตารางการจัดกิจกรรม
ระยะเวลา

ระยะก่อนอบรม

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

วิทยากรหลัก/
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / สาระการพัฒนา
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าอบรม และความพร้อมของอุปกรณ์
สาหรับเข้าอบรม
Placement Test (Online)-ก่อนการพัฒนา
เริ่มต้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้
สถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์
เดือนที่ 1 Part 1 : 12 Lessons + Progress Test 1
เดือนที่ 2 Part 2 : 12 Lessons + Progress Test 2
เดือนที่ 3 Part 3 : 15 Lessons
** ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนเรื่องการเรียนรู้ / ฝึกปฏิบัติทักษะ
ได้ด้วยตนเอง ภายใต้กรอบเวลาที่กาหนด
*** จานวนชั่วโมงการเรียนขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละบุคคล
การทดสอบ Course Test เพื่อจบหลักสูตร
ณ ศูนย์สอบตามที่ทางหลักสูตรกาหนด
กิจกรรมติดตามหรือทางานร่วมกับครู
Placement Test (Online)-หลังการพัฒนา
ติดตามผลการบูรณาการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์)
สรุปและประเมินผล
รายงานผลการฝึกอบรมต่อสถาบันคุรุพัฒนา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะทีมวิทยากร
ที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อกาหนดของสถาบัน
คุรุพัฒนา
(สัดส่วน 1:30)
ให้คาปรึกษาแนะนาจน
จบหลักสูตร
คณะกรรมการ
ผู้ควบคุมการสอบ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

11.2 แผนการจัดกิจกรรม
ลาดับ/
เรื่อง/สาระการพัฒนา
ขั้นตอน

กิจกรรมการพัฒนา

ระยะ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ก่อนการ
ผู้เข้าอบรม
อบรม

- ผู้เข้าอบรมกรอกใบสมัครเข้า
ร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์
- ผู้เข้าอบรมทดลองเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์เพื่อตรวจสอบ
ความพร้อมอุปกรณ์ของตนเองที่
จะใช้ในการฝึกอบรม

วิทยากร

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

สื่อ/เครื่องมือ
- ใบสมัครออนไลน์
- ดาวน์โหลด / ติดตัง้
app เข้าสู่ระบบและ
ทดลองเรียนรู้ด้วย
อุปกรณ์ที่จะใช้เรียน
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ลาดับ/
เรื่อง/สาระการพัฒนา
ขั้นตอน

กิจกรรมการพัฒนา

วิทยากร

- สอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (ก่อนการ
พัฒนา)
- ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนรู้และฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยใช้สถานการณ์จาลอง
เสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์
เดือนที่ 1
เรียน/ฝึกทักษะ บทที่ 1-12
และสอบ Progress Test 1
เดือนที่ 2
เรียน/ฝึกทักษะ บทที่ 13-24
คณะทีม
และสอบ Progress Test 2
วิทยากร
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระยะที่ 1
เดือนที่ 3
ที่มีคุณสมบัติ
เพื่อการสื่อสารระดับ
เรียน/ฝึกทักษะ บทที่ 25-39
ตามข้อกาหนด
Beginner (A1)
และทบทวน เรียนรู้ ฝึกทักษะซ้า ของสถาบันคุรุ
(39 บทเรียน)
ความเตรียมสอบจบหลักสูตร
พัฒนา
(สัดส่วน 1:30)
*** ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้า
เรียนรู้/ฝึกทักษะทีละบทเรียน
จนจบหลักสูตร ตามที่ทาง
หลักสูตรได้กาหนดไว้
*** ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน
เรื่องเวลาการเรียนรู้ / ฝึกปฏิบัติ
ทักษะได้ด้วยตนเอง ภายใต้
กรอบเวลาที่กาหนด
*** จานวนชัว่ โมงการเรียน
ขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละ
บุคคล

สื่อ/เครื่องมือ

Placement Test
(Online)
แอปพลิเคชั่น
Velawoods English
อุปกรณ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือ
โทรศัพท์มือถือ
หรือแท็บเล็ต
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
Social Media
Line / Facebook

Part 1

Part 2

Part 3
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ลาดับ/
เรื่อง/สาระการพัฒนา
ขั้นตอน

ระยะที่ 2

การสอบ
Course Test
เพื่อจบหลักสูตร

ระยะที่ 3 สรุปและประเมินผล

กิจกรรมการพัฒนา

วิทยากร

สื่อ/เครื่องมือ

- ผู้เข้าอบรมจะต้องจองสถานที่
วันเวลา และกลุ่มที่จะสอบผ่าน
ระบบออนไลน์ สาหรับสถานที่
ระบบการจองสอบจบ
วัน เวลา ทางหลักสูตรจะแจ้งให้ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรออนไลน์
ทราบอีกครั้ง
หลักสูตร
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าสอบด้วย /คณะกรรมการ
มือถือ หรือ แท็บเล็ต
ตนเอง ณ ศูนย์สอบ
ผู้คุมควบการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
- การทดสอบ เมื่อสอบเสร็จจะ
สอบ
ทราบผลสอบทันที ในกรณีสอบ
ไม่ผ่าน ทางหลักสูตรเปิดโอกาส
ให้สอบซ่อมอีกครั้ง
- สอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (หลังการ
พัฒนา)
สรุปและประเมินผลการอบรม
Placement Test
- แจ้งผลการอบรมให้กับผู้เข้า
ผู้รับผิดชอบ
(Online)
อบรมทราบ
หลักสูตร
ใบประกาศนียบัตร
- จัดส่งใบประกาศนียบัตร ใบ
ใบรายงานผลการอบรม
รายงานเวลาการเข้าร่วมอบรม
ผ่านทางออนไลน์
- รายงานสรุปผลการฝึกอบรม
ต่อสถาบันคุรุพัฒนา
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12. กิจกรรมการติดตามหรือทางานร่วมกับครู
ทางหลักสูตรได้จัดสรรแบ่งทีมคณะวิทยากรเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้
เข้าอบรมเป็นระยะๆ โดยจัดสัดส่วนการติดตาม ดูแล ผู้เข้าอบรมตามข้อกาหนดของสถาบัน
คุรุพัฒนาคือ 1 : 30 นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้เตรียมช่องทางการสื่อสารให้กับทางวิทยากรและ
ผู้เข้าอบรมได้สื่อสารถึงกันเพื่อให้คาแนะนา

คาปรึกษา

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

รายละเอียดกิจกรรมการติดตามหรือทางานร่วมกับครูมีดังนี้

ระยะเวลา

เดือนที่ 1
เดือนที่ 2
เดือนที่ 3
เดือนที่ 4

ประเด็นการติดตาม

รูปแบบ/กิจกรรมการ
ติดตาม

ผู้เกี่ยวข้องในการ

ตัวชี้วัด

ให้ข้อมูลการ

ความสาเร็จใน

ติดตามครู

การติดตาม

ความก้าวหน้าทางการเรียน
Part 1 บทเรียนที่ 1 - 12
ความก้าวหน้าทางการเรียน
Part 2 บทเรียนที่ 13- 24
ความก้าวหน้าทางการเรียน
Part 3 บทเรียนที่ 25- 39
ผลการทดสอบ

วิทยากรจะติดต่อ

ฝ่ายสนับสนุน

สื่อสารกับผู้เข้าอบรม

ระบบ (Admin)

ร้อยละ 80

ผ่านช่องทาง Social

ของหลักสูตร

สามารถติดตามผู้

media เช่น Line

จะทารายงานแจ้ง

เข้าอบรมได้

Facebook เป็นต้น

ให้วิทยากรทราบ

Course Test

การบูรณาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเน้นการ
เดือนที่ 5
สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม

ร้อยละ 30 ผู้เข้า

ประกวดแข่งขัน
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ผู้เข้าอบรม

อบรมร่วม
กิจกรรม
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14. กาหนดจานวนครูที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่อกลุ่ม
14.1 จานวนผู้เข้าร่วมอบรมต่อกลุ่ม
จานวนกลุ่มละไม่เกิน 150 คน
14.2 จานวนกลุม่ ที่รองรับได้
จานวนไม่เกิน 50 กลุ่ม
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละจังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา โดยทางบริษัทฯ
มีบุคลากรรองรับได้ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม
15. วิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร
15.1 แบบประเมินโครงการ
ผลผลิต (Output)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ผลกระทบ (Impact)
ผู้เข้าอบรมสามารถบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับชั้นที่สอนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
(CEFR) ระดับ Beginner (A1)
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ด้านความรู้ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) ระดับ Beginner (A1)
2. ด้านทักษะ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ครบทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
3. ด้านความเป็นครู ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีวินัยและการรักษาวินัย
4. ผู้เข้ารับการอบรมมีเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน
5. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก
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15.2 แบบประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมินใช้เกณฑ์ ผ่านและไม่ผ่าน (เกณฑ์ผ่านการประเมินขั้นต่าร้อยละ 60)
โดยพิจารณาจากตารางกิจกรรมดังนี้
เกณฑ์การประเมินผลการอบรมของหลักสูตร (ผ่าน / ไม่ผ่าน)

ลาดับที่

1

2

3

4

รายการการประเมิน

เกณฑ์การ
พิจารณา

ไม่ผา่ น
การทดสอบวัดความรูภ้ าษาอังกฤษระดับ
Beginner (A1) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ผ่านระดับ Silver
ผ่านระบบออนไลน์ ( ด้านความรู้ (K) )
ผ่านระดับ Gold
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
1-2 ทักษะ
สื่อสารอยู่ในระดับดี
(ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
3-4 ทักษะ
ไวยกรณ์ และคาศัพท์)
5-6 ทักษะ
( ด้านทักษะ (S) )
เจตคติทดี่ ีต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
(เข้าเรียนและฝึกปฏิบตั ิผ่านระบบออนไลน์)
( ด้านความเป็นครู (A) )

การเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนแลกเปลี่ยน
เรียนรูผ้ ่านระบบออนไลน์
(PLC Online)

ไม่เข้าเรียนเลย
เรียนไม่ครบทุก
บทเรียน
เรียนครบทุก
บทเรียน

สอดคล้อง
ระดับ น้าหนัก
กับ
คะแนน ร้อยละ วัตถุประสงค์
หลักสูตร
0
25
30

30

ข้อที่ 1

30

ข้อที่ 2

20

ข้อที่ 3

20

ข้อที่ 4

10
20
30
0
10
20

ไม่เข้าร่วมเรียน

0

เข้าร่วม

10

เข้าร่วมและ
แลกเปลีย่ นฯ

20

*** เกณฑ์ผ่านการประเมินขั้นต่าร้อยละ 60
หมายเหตุ
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ เกณฑ์การประเมิน แต่ละรายการ อยู่ในตารางหน้า 4
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16. การนาเสนอหลักสูตรแบบออนไลน์
16.1 ความพร้อมของระบบการให้บริการ
Velawoods English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีความพร้อมด้าน
ระบบต่างๆ ที่พร้อมให้บริการกับผู้เข้าอบรมเป็นจานวนมาก ดังแสดงตามแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพเชิงระบบของ Velawoods English
ระบบการให้บริการถูกพัฒนาขึ้นโดย Velawoods Learning Ltd. จากประเทศอังกฤษ
เจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ Velawoods English โดยภาษาที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบ คือ PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL แอพพลิเคชั่น (App) สื่อการเรียนรู้
เป็นสื่อแบบ Interactive 3 มิติเสมือนจริงถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ Unity Engine ซึ่งเป็นเอนจิ้น
สาหรับการสร้างเกม และติดต่อสื่อสารกับ Server ผ่าน node.js
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การรองรับระบบการใช้งาน
Velawoods English เป็นแอพพลิเคชั่น (App) ที่สามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้ง
ระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์พกพา
(Mobile Device) ทั้งระบบ iOS และ Android

รูปแบบการใช้งาน
ก่อนการเรียนในแต่ละบทเรียน ผู้เข้าอบรมจะต้อง Download บทเรียนมาไว้ที่
อุปกรณ์ของตนเองก่อน การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ของผู้เรียนกับ Server โปรแกรมจะ
รับ-ส่งข้อมูลเฉพาะในส่วนของผลการเรียน และผลของการฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จะถูก
บันทึกไปเก็บไว้ที่ Server เท่านั้น ดังนั้นไม่ว่าจะเรียนที่ไหน เวลาใด ข้อมูลการเรียนก็จะ
Update อยู่ตลอดเวลา
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16.2 ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS)

ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอน (LMS) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Velawoods Learning Ltd.
ออกแบบเฉพาะเจาะจงมาเป็นพิเศษสาหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระบบออนไลน์
ของ Velawoods English เป็นเครื่องมือที่คอยอานวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ผู้สอนหรือ
ผู้บริหารกลุ่มผู้เรียน โดยจะทางานผ่านเว็บบราวเซอร์ สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายๆ และมีขั้นตอน
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยแบ่งลักษณะการทางานดังนี้
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1. ระบบการลงทะเบียนของผู้เรียน (Registration)
ก่อนเข้าสู่ระบบการรู้ออนไลน์ ผู้เข้าอบรมจะต้องสร้างบัญชีผู้เรียนผ่านทางหน้า
เว็บไซต์ของหลักสูตรที่ www.velawoodsenglish.com/user-login/
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2. ระบบการบริหารจัดการกลุ่มผู้เรียน (Class/Group Management)
ระบบสามารถจัดกลุ่มผู้เรียนตามความต้องการของครูผู้สอน หรือผู้ดูแลระบบ ในการ
จัดกลุ่มผู้เรียนสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่ได้

3. ระบบบริหารหลักสูตรและเนื้อหาบทเรียน (Courses / Contents)
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ของ Velawoods English ถูกพัฒนามาโดยใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริงแบบ 3 มิติ ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว ระบบภาพและเสียงสมบูรณ์แบบ เนื้อหาบทเรียนมี
ขนาดค่อนข้างใหญ่ ดังนั้นก่อนการเรียนในแต่ละบทเรียนผู้เข้าอบรมจะต้อง Download เนื้อหาจาก
Cloud Server มาเก็บไว้ที่อุปกรณ์ที่จะเรียน หรือฝึกทักษะก่อน
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4. ระบบการติดตามและรายงานผล (Tracking & Report)
ระบบติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน จะทาให้ผู้เรียนทราบถึงจานวน
บทเรียนที่ต้องเรียนในแต่ละหลักสูตร และช่วงเวลาที่สาคัญต่างๆ ที่ต้องเตรียมสาหรับการทดสอบ
ความก้าวหน้าทางการเรียน ผ่านแบบทดสอบออนไลน์ ผู้เรียนยังได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในแต่
ละทักษะที่เรียนผ่านมา ซึ่งครอบคลุมทักษะทั้ง 6 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์และคาศัพท์)
รูปแบบการรายงานผล
สาหรับผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมสามารถดูความก้าวหน้าทางการเรียนผ่านหน้าจอหลักของหลักสูตร
ออนไลน์ได้ตลอดเวลาว่า ปัจจุบันเรียนมาถึงบทเรียนที่เท่าไร และทักษะทั้ง 6 ด้านมีความก้าวหน้า
เป็นอย่างไร
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สาหรับครูผู้สอนหรือผู้บริหารหลักสูตร
ครูผู้สอนหรือผู้บริหารหลักสูตรสามารถติดตามดูความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ทั้งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม
รายงานรายบุคคล

รายงานแบบกลุ่ม

*** สามารถ Export เป็นไฟล์ CSV เพื่อจัดทาเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ ต่อไป ***
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5. ระบบการสอบ (Test)
เมือ่ ผู้เข้าอบรมเรียนครบทุกบทเรียน ระบบยังไม่อนุญาตให้เข้าสอบ Course Test ได้
ผู้เข้าอบรมจะต้องทาการจองวัน เวลา สถานที่สอบตามที่ทางหลักสูตรกาหนดขึ้นผ่านระบบออนไลน์
การสอบผู้เข้าอบรมจะต้องสอบด้วยตนเองโดยการแสดงเอกสารทางราชการที่ระบุตัวตน
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6. ระบบออกใบรับรอง (Certificate)
เมื่อผู้เข้าอบรมสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทราบผลทันที ว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน ถ้าหาก
ผ่านจะมีข้อความแสดงความยินดี แต่หากไม่ผ่านก็สามารถติดต่อขอสอบซ่อมได้ และถ้าหากยังไม่
ผ่านอีก ผู้เข้าอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าดาเนินการสอบเอง 300 บาท/คน/ต่อครั้ง

ระบบจะออกใบรับรอง (Certificate) ให้ทันทีเมื่อสอบผ่าน ผู้เข้าอบรมสามารถ Save หรือ
Print ได้ด้วยตนเอง
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ทางหลักสูตรจะจัดส่งใบรายงานผลการอบรมให้กับผู้เข้าอบรมทางอีเมล์

ตัวอย่างใบรายงานผลการอบรม
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17.ข้อมูลอื่นๆ
17.1 เกี่ยวกับหลักสูตร Velawoods English
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ผูเ้ ข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะการพูดคุยกับตัวละคร แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างไม่จากัด โดยมีระบบ
การวิเคราะห์เสียงคาพูด ที่คอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการออกเสียง

กิจกรรมการฝึกพูดผ่านระบบวิเคราะห์เสียง
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Velawoods English เป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถ ดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัติการ
Windows และ Mac แล็ปท็อป และคอมพิวเตอร์ รวมไปถึง
อุปกรณ์พกพก (Mobile Device) ทั้งระบบ iOS และ Android
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17.2 ผลงานการจัดฝึกอบรม (ปี 2560)
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17.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และวิทยากร

61

17.4 เสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรม (บางส่วน)

