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โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561
1. ชื่อหลักสูตร
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2) โดยใช้
สถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
Developing English Communication Skills of Pre-Intermediate Level (A2) Via
Simulated-Based Learning Online for Upper Secondary Level Teachers.
2. ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร
ระดับพื้นฐาน (Basic Level)
3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นางสาวิตรี ทัดพินิจ
2. นางปรียา สารผล
3. นายนพดล แก้ววิเศษ
4. พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร
4.1 กลุ่มเป้าหมาย
ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.2 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
4.2.1 เป็นครูผู้รับผิดชอบสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.2.2 มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์ผ่านการอบรมหลักสูตร Beginner (A1) มาแล้ว
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 มัธยมศึกษาตอนปลาย
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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
ภาษาของผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไว้ทรี่ ะดับ B1
โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (CEFR)
เป็นโครงการที่จะทาให้ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษได้พัฒนาตนเอง
นาความรู้ไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น เป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้
และก้าวทันโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการ
สื่อสาร ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดสื่อและนวัตกรรมมากมาย สาหรับการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ เพื่อเป็นการลดข้อจากัดด้านเวลา สถานที่ การเดินทาง และงบประมาณที่ใช้ใน
การพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งได้รับความนิยม
อย่างมากในปัจจุบัน จากการสารวจ ความสนใจและต้องการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของครู
สายการสอนในสังกัด สพฐ. จานวน 458 ท่าน ของบริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด
เมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ นั้นพบว่า ส่วนมากมีความสนใจที่จะอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 92.8
ประเภทหลักสูตรที่สนใจมากที่สุดคือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาเป็นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษสาหรับครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 43.9 วัตถุประสงค์ของการเลือกอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ส่วนมากก็เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 89.7
รองลงมาเพือ่ ใช้สาหรับการสื่อสารในชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 70.7 ระดับของหลักสูตรที่สนใจ
จะเลือกอบรมมากที่สุดเป็นระดับพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมาระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ
16.6 ระยะเวลาของหลักสูตรที่เหมาะสม 1-3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 62.6 รองลงมา 4-6 เดือน คิด
เป็นร้อยละ 25.1 ช่วงวันที่สามารถเข้าเรียนส่วนมากเป็นวันเสาร์คิดเป็นร้อยละ 73.7 รองลงมาเป็น
วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 62.3 และช่วงเวลาที่สะดวกในการเรียนผ่านระบบออนไลน์มากที่สุดคือ
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เวลา 18.00 -21.00 น. คิดเป็นร้อยละ 59.4 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 21.00-24.00 น. คิดเป็นร้อยละ
40.6
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 Pre-Intermediate (A2)
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 Pre-Intermediate (A2) โดย
ใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ชื่อ
Velawoods English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ในระดับพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบ และ
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) มีความลุ่มลึกเชิงเนื้อหาทีม่ ุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร ออกแบบมาเป็นพิเศษสาหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผ่าน
การทดลองและทดสอบแล้วว่าใช้งานง่าย พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการเล่นเกมและการ
สร้างภาพยนตร์ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน
ผ่านสถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวันกับตัวละครในเมือง Velawoods ซึ่งเป็นเมือง
ที่จาลองขึ้นมาสื่อสารกันโดยใช้ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาทักษะเป็นรายบุคคล
ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟังการพูด การอ่าน และการเขียน เสริมด้วยไวยากรณ์ และ
คาศัพท์ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จาลองเสมือนจริงด้วย
การพูดโต้ตอบกับตัวละครผ่านระบบวิเคราะห์คาพูดอัจฉริยะ (Carnegie Speech) จาก
มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ทาให้ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกทักษะการฟัง
และการพูดได้อย่างไม่จากัด เสมือนมีครูเจ้าของภาษาอยู่เคียงข้างกับตัวผู้เรียนตลอดเวลา
หลักสูตรระดับ Pre-Intermediate (A2)
- เหมาะสาหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว หรือผู้ที่เคยเรียนผ่านหลักสูตร
Beginner Course (A1) มาก่อน
- มีบทเรียนมากถึง 47 บทเรียน
- เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จาลองเสมือนจริงแบบ 3 มิติ
- ใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่า 100 ชั่วโมง
- ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้มากกว่า 210 จุดประสงค์
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Elementary Course (A2) - Learning Objective
บทเรียน
(Lesson)
1
Welcome back to
Velawoods

หัวข้อ
(Topics)
1 Meet friends and go to a party
2 Meet Sara and Jasmine
3 Learn about people in Velawoods

2
1 Give Bob and Makito your phone
Are you a student? numbers
2 Introduce Makito to Lisa and Pedro
3 Look at jobs for peter
4 Talk about students in the business
class
3
1 Register for Bob’s business class
Bob's business
2 Register Peter for Bob’s business class
class
3 Help Carol with numbers in the
business class

4
Help people in
Velawoods

1 Book a hotel room for a friend
2 Help Bob and Amy
3 Help Bob and Amy with Sara’s things
4 Help Sara find her things

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- สามารถแนะนาตัวเองกับคนอืน่ ๆ, พูดคุย
ซักถามผู้คนได้ และยินดีต้อนรับผู้คนได้
- รู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศ สัญชาติ และ
สามารถ
บอกได้ว่าคุณมาจากที่ใหนได้
- สามารถถามคาถามในเชิงบวกได้
- สามารถใช้คาสรรพนาม และคาคุณศัพท์ที่
แสดงความเป็นเจ้าของได้
- รู้จักการแลกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
- สามารถใช้ประโยคคาถามเชิงปฏิเสธ ด้วย
การถามและตอบสัน้ ๆ ได้
- สามารถคุยเกี่ยวกับเรื่องการงานอาชีพได้
- เข้าใจการใช้ a และ an
- สามารถถามรายละเอียดส่วนบุคคลได้
- สามารถถามสิง่ ต่างๆ ซ้าๆ ได้
- สามารถฟังและกรอกรานละเอียดใน
แบบฟอร์มได้
- เข้าใจการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เขียนที่อยู่
และ สามารถเขียนคาอธิบายรายละเอียด
ของบุคคลได้
- ใช้ตัวเลข 20-100 ได้
- สามารถใช้ภาษาอธิบายรายละเอียดของ
บุคคลได้
- สามารถใช้ this, that, these, those ได้
- เข้าใจการใช้คาที่แสดงถึงบุคคลที่เป็น
เจ้าของสิ่งนั้นๆ
- สามารถเข้าใจเรื่องพหูพจน์
- สามารถเน้นเสียงหนักในประโยคได้
(sentence stress)
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บทเรียน
หัวข้อ
(Lesson)
(Topics)
5
1 Listen to Lisa, Carol and Pedro talk
What's important?
about online shopping
2 Listen to Antonio and Carla talk about
important things in their life
3 Ask people about important things in
their life
6
1 Ask Omar about his notes for Bob’s
Friends and family
business class
2 Write about Omar’s favourite thing
3 Listen to Amy and Nelly talk about
family
4 Talk about family with Filza
7
1 Ask and tell someone the time
Time and money 2 Arrange to go to the cinema
3 Read and talk about cinema tickets and
films
4 Buy tickets for the cinema
8
1 Go to Bob’s house to get a book
Where are my
2 Help Jon find the book
keys?
3 Find Peter’s keys
4 Watch the Big Quiz
9
1 Listen to Suzie talk about daily routines
I work long hours 2 Listen to Pedro talk about a typical day
in Mexico
3 Listen to a radio interview with an
actress
4 Interview Lily about a typical day

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- เข้าใจการใช้คาคุณศัพท์
- สามารถใช้คาคุณศัพท์ได้อย่างถูกต้องได้
- สามารถใช้ประโยคคาถาม ประโยคปฏิเสธ
และคาตอบสั้นๆ ได้
- ฟังและเข้าใจคนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งทีส่ าคัญต่อ
พวกเขา
- สามารถใช้คาแสดงความเป็นเจ้าของ ได้
possessive’s และ Whose?
- สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนพื้นฐาน
(.), (?), (,), (') ได้
- รู้จักใช้คาศัพท์สาหรับครอบครัวได้
(brother, grandma, aunt, cousin)
- สามารถสอบถามและบอกเวลาได้
- สามารถบอกราคาได้
- สามารถสอบถามและซื้อตั๋วสาหรับเข้าชมงาน
ได้
- สามารถใช้คาศัพท์สิ่งต่างๆ ในบ้านได้
- สามารถใช้คาบุพบทของสถานที่ได้
- สามารถถามและตอบคาถาม โดยใช้
Whose …?
- สามารถใช้คาศัพท์สาหรับกิจวัตรประจาวันได้
- สามารถถามและตอบคาถามเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจาวันได้
- สามารถใช้ Present simple ในรูปแบบ
บอกเล่า (I / you / we / they) ได้
- สามารถใช้ Present simple ในรูปแบบ
คาถาม wh-questions (I / you / we /
they) ได้
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บทเรียน
(Lesson)
10
Do you go out a
lot?

หัวข้อ
วัตถุประสงค์
(Topics)
(Learning Objective)
1 Talk to Lorenzo about his work and free - สามารถพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างได้
time
- สามารถใช้ Present simple ในรูปแบบปฏิเสธ
2 Talk about free time activities
(I / you / we / they) ได้
3 Ask about free time activities
- สามารถใช้ Present simple ในรูปแบบ
4 Read and write about free time
คาถาม yes/no และคาตอบสัน้ ๆ
( I / you / we / they) ได้
- สามารถใช้วลีเกี่ยวกับเวลา ด้วย on, in, at
และ every ได้
11
1 Talk about Lisa’s birthday
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเดือนและวันที่ได้
When's your
2 Make suggestions for Lisa’s present
- สามารถใช้วลีเพื่ออวยพรหรือวันสาคัญพิเศษได้
birthday?
3 Help Lorenzo and Filza choose a
(HAppy birthday Congratulations!)
present
- สามารถให้คาแนะนาได้
4 Ask Suzie for help
- สามารถใช้คาเชื่อม and, but, because ได้
12
1 Talk about birthdays at Lisa’s party
- เข้าใจการใช้กริยาวิเศษณ์ที่ใช้บ่งบอกความถีไ่ ด้
HAppy birthday! 2 Talk about habits
- อ่านและเข้าใจคาถามที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ได้
3 Read and do a questionnaire
- สามารถใช้รูปประธานได้ (subject pronoun)
และคาสรรพนามที่เป็นกรรม (object
pronouns) ได้
13
1 Arrange to meet Hakan for dinner
- สามารถใช้คาและวลีสาหรับกิจกรรมเวลาว่าง
She never relaxes! 2 Tell Hakan about Lisa and Pedro
ได้
3 Learn what Hakan and Pedro do in their - เข้าใจการสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาเวลา
free time
ว่างได้
4 Listen to Carol talking about her sister
- สามารถใช้ present simple he / she /it
ในรูปแบบบอกเล่าและปฏิเสธได้ (positive
และ negative)
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทายามว่าง
ของแต่ละคนได้

10

บทเรียน
หัวข้อ
(Lesson)
(Topics)
14
1 Talk about the problems with Hakan’s
She never relaxes!
hotel
2 Do a quiz with Nelly, Amy and Pedro
3 Talk about problems with the bus in
Velawoods
4 Tell Pedro about Hakan’s idea

15
What would you
really like to eat?

16
The perfect
breakfast

1 Learn about a problem at Jeff’s Diner
2 Help Nelly with ideas for Jeff’s Diner
3 Read the menu in Jeff’s Diner
4 Listen to same customers asking for
food and drinks
5 Ask for a drink and a dessert at Jeff’s
Diner

1 Talk about favourite foods for the
breakfast menu
2 Talk about Japanese breakfast with
Makito
3 Learn about Pedro’s and Jeff’s perfect
breakfast
4 Arrange to meet Lily and Chen at a party

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- สามารถใช้คากริยา (verb + ing) พูดถึงสิ่งที่
คุณชอบทาได้
- สามารถพูดถึงสิง่ ที่คุณชอบทาได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิง่ ที่ชอบหรืออะไร
ที่ไม่ชอบได้
- สามารถถามและตอบคาถามด้วย he, she
และ it ในรูปของ ปัจจุบนั ธรรมดาได้ (Present
Simple)
- สามารถให้คาแนะนาได้
- อ่านโฆษณาเกี่ยวกับร้านอาหารได้อย่างเข้าใจ
- สามารถใช้คาศัพท์เกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่มในคาเฟ่ หรือร้านอาหารได้
- สามารถใช้ would like และ Can …
have …? สาหรับบอกความต้องการแบบสุภาพ
ได้
- สามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร
ได้
- รู้และสามารถใช้คาศัพท์ดา้ นอาหารและ
เครื่องดื่มได้
- สามารถใช้คาสาหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ที่เป็นนามนับได้และนับไม่ได้
- สามารถพูดคุยเรื่องอาหารเช้าที่แสนจะเลิศได้
- สามารถส่งข้อความเพื่อนัดหมายได้
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บทเรียน
(Lesson)
17
It was a fantastic
party!

18
How was your
weekend?

หัวข้อ
(Topics)
1 Listen to Lisa describe her weekend
2 Read about the party at Jeff’s Diner and
talk to friends in France
3 Talk about birthdays with Fred, Jasmine
and Jon
4 Listen to Fred talk about his tenth
birthday
5 Talk to Jasmine about her birthday and
talk to Carol and Paul about their
journey to France

1 Read Sergio’s blog
2 Chat to Nelly, Makito and Mark about
last weekend
3 Listen to Mark talk about a car show
4 Ask Pedro and Peter about their trip

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- สามารถใช้คาคุณศัพท์และคาที่ตรงข้าม
(boring / interesting, noisy / quiet,
well / ill) ได้
- สามารถใช้ was / were /wasn't/ weren't
ได้
- สามารถใช้ Past simple ในรูปคาถามและ
คาตอบ สั้นๆ (Were you at the party?
Yes, I was) ได้
- สามารถพูดและรู้การเขียนปีแบบต่างๆ ได้ เช่น
nineteen hundred, two thousand และ
…, twenty fifteen (ค.ศ. 1900, 2000,
2015)
- สามารถใช้คา regular & irregular verbs ใน
รูปอดีตในรูปประโยคบอกเล่า (stayed,
walked, wrote, left) ได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับอดีตทีผ่ ่านไปเมื่อไม่นาน
มานี้ (last weekend, last week, last
Friday evening)
- สามารถใช้คาศัพท์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรม
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ได้
(go for a walk, stay at home)
- สามารถแสดงความสนใจในการสนทนาโดยใช้
สานวนตายตัว (fixed expressions) ได้ เช่น
Oh, right. What a shame. You're joking!)
- สามารถถามคาถามเพื่อให้การสนทนาดาเนิน
ต่อไปได้
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บทเรียน
(Lesson)
19
She's a successful
businesswoman

หัวข้อ
(Topics)
1 Listen to Bob talk about his life and
work
2 Read about the life of a famous
businesswoman
3 Think of questions with Carol and Filza
4 Complete a report about a famous
businesswoman

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต เช่น แต่งงาน มีลูก หรือ การเขียน
จดหมายได้
- สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับนักธุรกิจหญิงที่มี
ชื่อเสียงได้อย่างเข้าใจ
- ใช้ Past Simple verbs (met, went, got,
won, bought, sold) ได้
- สามารถถามคาถามเกี่ยวกับอดีต (What did
you do yesterday? Where did you
meet?) ได้
- สามารถเติมคาในช่องว่างของบทความ
ให้บทความเกี่ยวกับบุคคลที่มชี ื่อเสียงให้
สมบูรณ์

20
1 Visit Lisa to ask for help
It was a really
2 Ask Lisa questions about New York
wonderful holiday! 3 Listen to Sara talk about an awful
holiday
4 Read Suzie’s blog

- สามารถอธิบายสถานที่และวันหยุดได้
- สามารถฟังคนพูดคุยเกี่ยวกับวันหยุดของพวกเขา
ได้
- สามารถใช้ very, really, quite และ too ได้
- สามารถใช้ when, after และ then ได้
- สามารถอ่านเรื่องราวที่เขียนในบล็อกเข้าใจ
เรื่องการออกนอกบ้านในเวลาเย็น

21
1 Send a text message to Omar
I can’t live without 2 Talk about the internet
the internet!
3 Read about Omar’s famous uncle
4 Listen to an online programme about
Omar’s family
5 Answer Nadine’s text message

- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตได้
- สามารถเข้าใจข้อความเกี่ยวกับ บริษัท
อินเทอร์เน็ตได้
- สามารถใช้ past และ didn’t ได้
- สามารถฟังรายการวิทยุเกี่ยวกับบริษัท
อินเทอร์เน็ตได้
- สามารถกาหนดแผนโดยใช้ข้อความได้
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บทเรียน
(Lesson)
22
My new phone

23
Do you play
games?

24
The news

25
A city or a town?

หัวข้อ
(Topics)
1 Chat to Nadine about her new phone
2 Listen to Fred and Sue talk about the
past
3 Ask Fred and Sue about TV in the
seventies
4 Talk about phones in the past

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือและทีวี
ได้
- สามารถใช้ can และ can’t
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิง่ ที่คณ
ุ สามารถทาด้วย
โทรศัพท์ของคุณ
- สามารถฟังคนพูดถึงเทคโนโลยีในอดีตได้
- สามารถใช้ could และ couldn't
- สามารถใช้ yesterday, the day before
yesterday, ago, last, in 1990s, in 2001,
in the 20th century ได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเกมได้
- สามารถใช้ a, and และ the ได้
- สามารถฟังบุคคลพูดถึงคนที่นา่ สนใจได้เข้าใจ
- อ่านเรื่องเกี่ยวกับนักออกแบบเกมได้อย่าง
เข้าใจ
- สามารถใช้คาศัพท์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข่าวได้
- สามารถอ่านข่าวได้เข้าใจ
- เข้าใจการใช้ said และ told
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับข่าวได้
- สามารถเข้าใจรายการข่าวได้

1 Meet Amy at home
2 Ask Jon about a new game
3 Talk to Bob and Suzie about games
4 Read about Alice Yoo
5 Do you like games?
1 Listen to Bob and Nelly talk about the
news
2 Read an article about a couple last at
sea
3 Talk about the news
4 Watch the evening news with Adam
Jackson
5 Watch a news report
1 Ask Peter about his weekend in Ireland - สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในเมือง
2 Listen to Filza describe her hometown in city หรือ town ได้
Bali
- สามารถใช้ there is และ there are ได้
3 Ask Filza about Jakarta
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับ city หรือ town
4 Tell Filza and Peter about your city or
town
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บทเรียน
(Lesson)
26
A flat for Sara

27
At the shops

28
What to wear?

29
Where's he flying
from?

หัวข้อ
(Topics)
Topic 1 Tell Nadine and Sara about
your furniture
Topic 2 Ask Sara about her old house
Topic 3 Talk about a flat for Sara
Topic 4 Buy sandwiches and guess how
much money is in the
envelope
Topic 1 Talk about shops in Velawoods
Topic 2 Go to the kiosk
Topic 3 Buy tissues for Sara
Topic 4 Buy a new lamp for your flat

Topic 1 Read an email from Hakan
Topic 2 Listen to friends talk about
clothes
Topic 3 Chat to Mark and Filza about
buying clothes
Topic 4 Write an email to Sara
Topic 1 Chat to Nelly about her brother
Topic 2 Meet Chen
Topic 3 Welcome Karen
Topic 4 Text with Amy

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเฟอร์นเิ จอร์ได้
- สามารถใช้ How much? และ How many?
ได้
- สามารถเข้าใจโฆษณาสาหรับสถานทีท่ ี่จะมีชีวิต
อยู่ได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับอพาร์ทเมนให้เช่าได้
- สามารถใช้ some, any, และ a ได้
- สามารถบอกชื่อของร้านค้าได้
- สามารถซื้อสิ่งที่ขายอยู่ในร้านค้าแบบคิออสได้
- สามารถซื้อของในร้านได้
- เข้าใจการใช้ one และ ones คือ one ใช้
ทดแทนนามที่เป็นเอกพจน์นบั ได้หรือบ่งบอก
ความหมายเป็นเอกพจน์มีเพียง “หนึ่ง”
เท่านั้น ส่วน ones ใช้ทดแทนนามที่เป็น
พหูพจน์หรือบ่งบอกความหมายมากกว่าหนึ่ง
- รู้จักคาศัพท์ที่เกี่ยวเสื้อผ้า
- สามารถบอกสี ต่างๆ ได้
- เข้าใจการสนทนา พูดคุยในเรือ่ งที่เกี่ยวกับ
เสื้อผ้า
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อเสื้อผ้าได้
- สามารถจัดการอีเมลได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิง่ ที่คณ
ุ กาลังทาอยู่
ขณะนี้
- สามารถถามและตอบคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้อนื่
กาลังทา
- สามารถพูดคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทา
ประจาวัน
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บทเรียน
(Lesson)
30
At the airport

31
Where's Bob?

หัวข้อ
(Topics)
1 Ask Jeff about travelling in Australia
2 Listen to a radio programme about
traffic problems
3 Chat to Sergio about travelling

1 Offer to help at Bob’s office
2 Listen to Sara answering the phone
3 Call Amy to ask about Bob
4 Call Amy again to tell her what’s
hAppening
32
1 Chat to Makito about his weekend
Find a new job for 2 Help Karen choose a job
Karen
3 Read Karen’s letter of Application
4 Ask Makito about job adverts

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการขนส่งประเภทต่างๆ
ได้
- สามารถใช้คากริยาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการ
ขนส่งได้
- สามารถใช้คากริยาพูดถึงสิ่งทีก่ าลังทาอยู่ใน
ปัจจุบนั ในขณะนั้น และเติม –ing ได้ เช่น
running drinking
- สามารถเลือกใช้ Present Simple หรือ
Present Continuous ได้ถูกต้อง
- สามารถใช้การแสดงออกของเวลา Present
Simple หรือ Present Continuous ได้
- สามารถถามและตอบคาถามเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจาวันและกิจกรรมปัจจุบนั ได้
- สามารถใช้คาศัพท์ที่เกี่ยวกับสานักงานได้
- สามารถพูดคุยโต้ตอบทางโทรศัพท์ได้
- สามารถพูดคุยทางโทรศัพท์ได้
- สามารถฝากข้อความทางโทรศัพท์ได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาเมื่อมีเวลา
ว่างได้
- อ่านโฆษณาเกี่ยวกับการหางานได้เข้าใจ
- สามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างคาวิเศษณ์
และคาคุณศัพท์
- อ่านจดหมายสมัครงานได้อย่างเข้าใจ
- สามารถใช้คาวิเศษณ์ คาคุณศัพท์ได้
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บทเรียน
(Lesson)
33
Richard's
Mongolian
Adventure!

หัวข้อ
(Topics)
1 Help Pedro plan his first bus trip
2 Find out about Karen and Richard’s
holidays
3 Listen to Richard’s holiday stories
4 Tell Pedro and Lisa about Karen and
Richard’s holidays

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- สามารถใช้คาและวลีที่จะอธิบายถึง กิจกรรมที่
ทาวันหยุด เช่น ไปชมวิวทิวทัศน์ตามสถานที่
ต่างๆ เช่ารถขับ (go sightseeing, rent a car)
- สามารถถามและตอบคาถามเกี่ยวกับการ.
เดินทางท่องเที่ยว และวันหยุดที่ผ่านมาได้
- เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับวันหยุด
- สามารถใช้ to + infinitive คือรูปกริยาที่ใช้พูด
ถึงเหตุผลที่คนทาสิ่งนั้นสิง่ นีไ้ ด้ (She went
there to relax.)
34
1 Choose a picture to buy as a present for - สามารถพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ธรรมชาติ
We can go to Egypt Pedro and Lisa
เช่น ชนบท, ภูเขา, ทะเลสาบ ได้
after the wedding 2 Learn about Omar’s home country
(countryside, mountain, lake …)
3 Help Pedro and Lisa plan their
- สามารถการใช้เพื่อคาเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ได้
honeymoon
เช่น ร้อนกว่า หนาวกว่า ที่ดีขนึ้ แย่ลง ...
4 Learn about Omar’s family
(hotter, colder, better, worse, ...
- สามารถเข้าใจการสนทนาเพื่อวางแผนการ
ท่องเที่ยวได้
- สามารถเปรียบเทียบสมาชิกในครอบครัวและ
เพื่อนได้
35
1 Help Pedro choose a logo for his
- รูจ้ ักชื่อของสัตว์ต่างๆ (a lion, a chicken, a
Planning a day out
business
cow) เป็นต้น
2 Learn about some interesting .places to - สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ที่จะออกไป
go for a day out
เที่ยว 2 วัน
3 Help Pedro plan his first bus trip
- สามารถใช้วลี เพื่อ การตัดสินใจว่าจะทาอะไร
(I’d like to, I’d rather ฯลฯ) ได้
- สามารถวางแผนออกไปเที่ยวนอกบ้าน
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บทเรียน
(Lesson)
36
Time for change

หัวข้อ
(Topics)
1 Read about Samantha Kyle
2 Tell Pedro and Lisa about Samantha
3 Help Pedro plan his first bus trip
4 Help Pedro by writing for his new
website

37
1 Listen to Bob, Jeff and Nelly talking
Health and Fitness
about how they stay fit
Day
2 Learn how to get fit for free with Karen
3 Help Sergio with a survey
4 Give Bob same advice about staying
healthy

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- สามารถอ่านบทความในนิตยสาร เรื่องการ
เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตนเอง
- สามารถใช้คากริยารูปแบบง่าย เช่น ชอบทา,
อยากจะทาได้ (like doing, would like to
do)
- สามารถพูดคุยกับผู้คน เกี่ยวกับความพึงพอใจ
และการใช้ชีวติ ของพวกเขา
- เข้าใจและสามรถให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในประเทศ - สามารถใช้ the นาหน้า
ชื่อสถานที่หรือไม่มี the (or no article)
นาหน้าชื่อสถานที่
- สามารถเขียนพรรณนาเรื่องราวในประเทศใน
เว็บไซด์ท่องเที่ยวได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน เช่น ใช้
เวลาทางานบ้าน ได้ (spend time, do
housework)
- เข้าใจการให้คาแนะนาเกี่ยวกับการออกกาลัง
กายให้ฟิต
- สามารถให้คาแนะนาการฟิตร่างกายได้
Advice with Imperatives (Get fit. Don’t
get stressed.)
- สามารถบอกเล่าสิ่งที่คุณมักทาเป็นประจาได้
เช่น....สัปดาห์ละครั้ง, …ทุกเดือน ...
(once a week, every month)
- สามารถการสนทนากับคุณหมอในเรื่อง
วิธีการใช้ชีวิตได้
- สามารถใช้ should และ shouldn’t ได้
ใช้เวลาให้คาแนะนา เช่น ควรจะ... ไม่ควรจะ
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บทเรียน
(Lesson)
38
What's she like?

หัวข้อ
(Topics)
1 Help Karen choose a photo for her
posters
2 Watch Pedro talking about his
character on TV
3 Find out about Samantha’s character

39
At the doctor's

1 Talk about health problem with Karen,
Omar and Suzie
2 Give Mark some advice about his health
3 Give Jeff some advice

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะของแต่ละ
บุคคลได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะและบุคลิกภาพ
ของผู้คนได้
- เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
การใช้ Like เพื่อบรรยายถึงความรู้สึกหรือ
ความชอบ ใช้ verb to be กับ Like เพื่อบ่ง
บอกถึงนิสัยของคน ใช้ Look Like เพื่อบอกถึง
ลักษณะหน้าตา รูปร่างของคน ๆ นั้น
- สามารถเข้าใจการสนทนาเกี่ยวกับการคัดเลือก
ภาพ เพื่อใช้เป็นโปสเตอร์
- สามารถอธิบายลักษณะและบุคลิกภาพของ
บุคคลได้
- สามารถบอกความเจ็บป่วยของคุณได้ เช่น
ฉันมีอาการไอ, ฉันรู้สึกเจ็บ, ฉันเจ็บหลัง
(I've got a cough, I feel sick, My back
hurts)
- สามารถพูดคุยเรื่อง ทาอย่างไรเมื่อคุณป่วย
- สามารถสนทนาเกีย่ วกับปัญหาสุขภาพได้
- แสดงความรู้สึกว่า คุณเสียใจ และให้
คาแนะนาว่าทาอย่างไรจึงจะดีขึ้น
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บทเรียน
(Lesson)
40
I feel terrible in
winter

หัวข้อ
(Topics)
1 Talk about season in Australia and
England
2 Read about SAD with Matt
3 Talk about the weather with Lily
4 Give Hakan some advice

41
1 Discuss how Mark can be hAppier
Bob's final business 2 Learn about Mark’s, Filza’s and Nelly’s
class
plans for the future
3 Ask about Pedro’s and Carol’s plans

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆ ได้
(summer, winter …)
- เข้าใจบทความที่เขียนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ ได้
(it’s raining)
- เข้าใจการใช้ ness เติมท้ายคาเช่น ill (ป่วย) –
Illness (ความเจ็บป่วย)
- สามารถเข้าใจหัวข้อเรื่องปัญหาของบุคคลและ
สามารถเขียนคาแนะนาบางอย่างได้
- สามารถใช้สรรพนาม (he, him) และ
possessives (his) ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ
ได้
- สามารถใช้วลีเกี่ยวกับการเลือกไลฟ์สไตล์การใช้
ชีวิตได้ เช่น have a holiday, do a course,
lose weight
- ใช้ more และ less กับคาคุณศัพท์และ
คากริยาได้
- สามารถใช้ going to (positive, negative
และ wh- questions) ได้
- เข้าใจการสนทนาเกี่ยวกับแผนการในอนาคต
- สามารถถามและตอบคาถามเกี่ยวกับแผนการ
ผู้คนได้
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บทเรียน
หัวข้อ
(Lesson)
(Topics)
42
1 Give Marks advice about studying and
How are we going
education
to celebrate?
2 Plan how to celebrate the end of the
business course with Nelly and Filza
3 Ask Hakan about his travel plans

43
Planning Hakan's
visit

1 Read Hakan’s email to Nelly
2 Discuss plans for Hakan’s visit
3 Read a tourist website about the area
around Velawoods
4 Write a comment on a tourist website

44
How do I get to
the park?

1 Find a place where Hakan can stay
2 Make a phone call to find out
information
3 Read an email with directions
4 Ask for and give directions around
Velawoods

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- สามารถใช้วลีสาหรับการพูดคุยเกี่ยวกับ
การศึกษาและการเรียนได้ (ทบทวนเพื่อสอบ
revise for an exam, get some
qualifications)
- สามารถเข้าใจบทสนทนาเกี่ยวกับการสอบและ
การเรียนได้
- เข้าใจการใช้ going to และ might เมื่อพูดถึง
แผนในอนาคต ที่กาลังจะเกิดขึ้น หรือ อาจจะ
เกิดขึ้น
- สามารถใช้ (yes/no questions & short
answers) ตอบหรือถาม คาถามสั้นๆได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับแผนการและแนวคิด
สาหรับอนาคตอันใกล้ และไกล
- สามารถใช้วลีการพูดคุยเกี่ยวการจัดการสิ่ง
ต่างๆ ในชีวิต เช่น book a table, rent a
house, get married (จองโต๊ะ, เช่าบ้าน,
แต่งงาน)
- สามารถอ่านอีเมลเข้าใจ เรื่องการเตรียมตัวไป
เยี่ยมเพื่อน
- สามารถปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้
- สามารถอธิบายข้อมูลการท่องเที่ยวในเมือง
นั้นๆ ได้
- รูแ้ ละแก้ไขข้อผิดพลาดทัว่ ไปในการเขียนได้
- สามารถเขียนแผนการที่จะทาของตนเองได้
- เข้าใจเนื้อหาโฆษณาสาหรับบ้านพักตากอากาศ
- สามารถบอกทางและส่งแผนทีใ่ ห้ทางอีเมลได้
- เข้าใจคาศัพท์ในการถามทิศทาง
- สามารถถามทางและบอกทิศทางได้
- สามารถโทรศัพท์เพื่อถามข้อมูลกับผู้อื่นได้
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บทเรียน
หัวข้อ
(Lesson)
(Topics)
45
1 Learn some facts about Wales from
What’s the best
Pedro
thing to do after a 2 Understand signs at the airport
long journey?
3 Ask Hakan about his journey
4 Do a quiz in the park with Nelly and
Hakan

46
Pedro and Lisa’s
party

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- สามารถใช้ตัวเลขตัว พิมพ์ใหญ่และ ตัวพิมพ์
เล็กได้
- สามารถเข้าใจเมื่ออ่านบทความเรื่อง สถิติที่สุด
โลก เช่น the longest lesson, the most
expensive haircut (ยาวที่สดุ การตัดผมที่
แพงที่สุด)
- สามารถใช้คาคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดง
การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดได้ (superlatives
the longest, the most expensive)
- สามารถทาแบบทดสอบเรื่องข้อเท็จจริงในโลก
ได้
- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับผู้คนและเหตุการณ์
ต่างๆ โดยใช้ การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดได้
(Superlatives)
- สามารถอ่านป้ายสัญลักษณ์ เครื่องหมายต่างๆ
ในสนามบินได้
1 Learn about Hakan’s travels and
- สามารถเข้าใจเวลาทีไ่ ด้ฟังคนพูดคุยถึง
experiences
ประสบการณ์ของพวกเขา
2 Read a postcard from Adele and Write a - สามารถใช้ปัจจุบนั สมบูรณ์ (Present Perfect)
reply
พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ได้ เช่น
3 Talk with the other quests at Lisa and
Have you ever…? (คุณเคย.....ไหม? )
Pedro’s party
- สามารถใช้ past participles คากริยาที่ผา่ นไป
4 Ask Samantha about her life experiences แล้ว ทาไปแล้ว กริยาปกติ แค่เติ ed
(worked, lived) รวมทัง้ กริยาอปกติ
(irregular verbs) จะเปลี่ยนรูป เช่น (meetmet, been)
- สามารถถามและตอบคาถามเรื่องประสบการณ์
ชีวิตของผู้คนได้
- สามารถใช้ถ้อยวลีในการเขียนโปสการ์ดได้
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บทเรียน
หัวข้อ
(Lesson)
(Topics)
47
1 Go to the airport with Hakan, Nelly and
Saying goodbye at
Amy
the airport
2 Talk about travel experiences with Nelly
and Hakan
3 Check in for your flight to visit Lisa’s
family in Rome
4 Say goodbye to Amy and Nelly at the
airport

วัตถุประสงค์
(Learning Objective)
- สามารถถามและตอบคาถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวได้
- สามารถใช้คาศัพท์ที่ใช้ในการเดินทางทาง.
อากาศได้
- สามารถเช็คเที่ยวบินได้
- สามารถใช้วลีเพื่อการกล่าวอาลาได้
- สามารถกล่าวคาอาลาเวลาไปส่งคนสนามบินได้

11. กระบวนการพัฒนา ตารางการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรม
หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Pre-Intermediate (A2)
โดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สาหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็น
หลักสูตรที่หลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (TPCK) ได้อย่างลง
ตัว หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Velawoods English ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นภายใต้หลักสูตร
การเรียนการสอนในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ผ่านการทดลองและ
ทดสอบตามหลักการเรียนรู้ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา
(CEFR) พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการเล่นเกมและการสร้างภาพยนตร์ การออกแบบ
กิจกรรมการพัฒนา ผู้เข้าอบรมจะได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่และท้าทาย ในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวันผ่านตัวละครในเมือง
Velawoods ซึ่งเป็นเมืองที่จาลองขึ้นในประเทศอังกฤษ จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนใน
บทเรียนมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับตัวละคร ผู้เรียนจะได้ฝึก
ทักษะการพูดคุยกับตัวละคร แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างไม่จากัด โดยมีระบบการวิเคราะห์เสียง
คาพูดที่คอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการออกเสียง นอกจากนี้ยังมีครูเสมือนจริงที่คอยชี้แนะอธิบาย
กฎเกณฑ์ที่สาคัญของภาษาในแต่ละบทเรียน
การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะทาให้ครูได้รับการ
พัฒนาทักษะให้มีความรู้ความสามารถทางทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการใช้
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสูงยิ่งขึ้นต่อไป

23

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 : 16 Lessons + Progress Test 1
เดือนที่ 2 Part 2 : 16 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
วิทยากร /
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 1-16
และสอบ Progress Test 1
เดือนที่ 2
เรียน/ฝึกทักษะ บทที่ 17-32
คณะทีม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ และสอบ Progress Test 2
วิทยากร
ระยะที่ 1 เพื่อการสื่อสารระดับ เดือนที่ 3
ที่มีคุณสมบัติ
Pre-Intermediate เรียน/ฝึกทักษะ บทที่ 33-47
ตามข้อกาหนด
(A2)
และทบทวน เรียนรู้ ฝึกทักษะซ้า ของสถาบันคุรุ
(47 บทเรียน)
ความเตรียมสอบจบหลักสูตร
พัฒนา
(สัดส่วน 1:30)
*** ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้า
เรียนรู้/ฝึกทักษะทีละบทเรียน
จนจบหลักสูตร ตามที่ทาง
หลักสูตรได้กาหนดไว้
*** ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน
เรื่องเวลาการเรียนรู้ / ฝึกปฏิบัติ
ทักษะได้ด้วยตนเอง ภายใต้
กรอบเวลาที่กาหนด
*** จานวนชั่วโมงการเรียน
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 - 16
ความก้าวหน้าทางการเรียน
Part 2 บทเรียนที่ 17- 32
ความก้าวหน้าทางการเรียน
Part 3 บทเรียนที่ 33- 47
ผลการทดสอบ

วิทยากรจะติดต่อ

ฝ่ายสนับสนุน

สื่อสารกับผู้เข้าอบรม

ระบบ (Admin)

ร้อยละ 80

ผ่านช่องทาง Social

ของหลักสูตร

สามารถติดตามผู้

media เช่น Line

จะทารายงานแจ้ง

เข้าอบรมได้

Facebook เป็นต้น

ให้วิทยากรทราบ

Course Test

การบูรณาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการจัดกิจกรรม
ประกวดแผนการจัด
พัฒนาผู้เรียนเน้นการ
เดือนที่ 5
สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ถูกต้อง เหมาะสม

ร้อยละ 30 ผู้เข้า
ผู้เข้าอบรม

อบรมร่วม
กิจกรรม
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13. วิทยากร
ทางหลักสูตรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชานาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาร่วมเป็นทีมวิทยากร ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ผศ.ดร.สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์
2. ผศ.ดร.กฤษณา สิกขมาน
3. ผศ.ดร.สุกินา อาแล
4. ผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทก
5. ผศ.ดร.ปรัชญา บินหมัดหมี
6. ผศ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์
7. ผศ.วันชัย เพ็งวัน
8. ผศ.มานะ โสภา
9. ผศ.จารุวรรณ ชอบประดิถ
10. ดร.กัญชร มัททวีวงศ์
11. ดร.ยุโสป บุญสุข
12. ดร.จริญญา เชาว์ชอบ
13. ดร.ดรุณี ชูประยูร
14. ดร.ณัฐริน เจริญเกียรติบวร
15. ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
16. ดร.สมบูรณ์ นิยม
17. ดร.สมพร พูลพงษ์
18. ดร.สลิลลา ภูมิพาณิชย์
19. ดร.ปิยสุดา ตันเลิศ
20. ดร.กนกรส คาใบ
21. ดร.ณิชชชัญ ชัยฤทธิ์
22. นางอ้อยอัจรา สายืน
23 .นายพายุพงศ์ พายุหะ
24. นางปรียา สารผล

25. นางสมสอาด อินสุข
26. นางสุดารัตน์ อติศัพท์
27. นางสาวศรัญญา วงษ์พฤกษา
28. นางสาวจินตนา ศุภศรี
29. นางนฤมล พิกุลนี
30. นางภักดิ์วิภา สมเพ็ง
31. นางวิไล พันชนกกุล
32. นางสาวญาดาสินี สมอดี
33. นางสาวภคณภัทร เจริญสุข
34. นางสาวณปภัช พลฤทธิ์
35. นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์
36. นางสาวธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว
37. นายอับดุลเลาะ เจ๊ะฮิง
38. นางเพ็ญนภา บารุงสุข
39. นายภีรภูมิ จินดา
40. นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ
41. นางรัชนี เจริญพร
42. นางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยา
43. นายประสิทธิ์ ไชยกาล
44. นางนัสซือเราะ แวดือเระ
45. นางอลงกรณ์ สีลาพันธ์
46. นางบุษบา ไพสิฐสิริรักษา
47. นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
48. นางจันทร์ธิมา เทียนเงิน
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49. นางอุไรภรณ์ ศรีจุมพล
50. นางแก้วใจ ก้างออนตา
51. นางสาวิตรี ทัดพินิจ
52. คุณชฎาภรณ์ อภิวสุชัย
53. นางสาวฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ
54. นางสาวจรัสศรี โคตรสมบูรณ์
55. นางวีรียา มาตะรักษ์
56. นางสาววีรญา เมฆกระจาย
57. นางสาวพรนิดา แก้วเกิดมี
58. นายอภิเดช เขียวน่าน
59. นางอุรารัตน์ สิงหเดช
60. นายอดุลย์ คณานันท์
61. นางสุธิดา อินต๊ะวัย
62. นายประชา วงศ์ศรีดา
63. นางสาววริศราภรณ์ รอดขันเมือง
64. นางณัตตินา พรหมจันดา
65. นางปิยพร ณ ลาปาง
66. นางสุมาลี บุญพรานชู
67. นางพันธนันท์ พิพิธนวงค์
68. นายอรรจน์ สีหะอาไพ
69. นางดวงฤทัย สีวัน
70. นายเศวตสิทธิ์ มูลสาระ
71. นายอิลมี มะกูวิง
72. นายกษิดิ์เดช ปราบสาร

73. นางนันทพร แช่มจุ้ย
74. นางสุพัตรา ถมยา
75. นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์
76. นางอภิญญา ดิเรกศรี
77. นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์
78. นายมานพ ฉิมมา
79. นายนรินทร์ มุกดาเนตร
80. นายนพดล แก้ววิเศษ
81. นายธารา ธนามี
82. นายกฤษณา กิตติลาภ
83. นางสาวนพวรรณ คงเพ็ง
84. นางนงนุช จันทร์นวล
85. นางสาวเนตรนภา เอี่ยมอนุพงษ์
86. นางสาวอัชลีญา จิตรจานงค์
87. นางสุทธิสา ประดิษฐ์
88. นางสาวกฤติยาณี ดวงแก้ว
89. นายสุบิน ปาโต
90. นางสาวจันทกานต์ สถาพรจวจนา
91. นางสาวปาริชาต ดอนเมือง
92. นายสุริยะ นาประดิษฐ์ทรัพย์
93. นายมนิตย์ อัตตะ
94. นางกนกพร บุญอาจ
95. นางรติมณีฐ์ ชัชวาลย์
96. นายอภิราม งานชูกิจ
97. นางปภาวรินทร์ ป้านภูมิ
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14. กาหนดจานวนครูที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่อกลุ่ม
14.1 จานวนผู้เข้าร่วมอบรมต่อกลุ่ม
จานวนกลุ่มละไม่เกิน 150 คน
14.2 จานวนกลุม่ ที่รองรับได้
จานวนไม่เกิน 30 กลุ่ม
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละจังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา โดยทางบริษัทฯ
มีบุคลากรรองรับได้ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม
15. วิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร
15.1 แบบประเมินโครงการ
ผลผลิต (Output)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ผลกระทบ (Impact)
ผู้เข้าอบรมสามารถบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับชั้นที่สอนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา
(CEFR) ระดับ Pre-Intermediate (A2)
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ด้านความรู้ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) ระดับ Pre-Intermediate (A2)
2. ด้านทักษะ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ครบทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไวยากรณ์และคาศัพท์
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

43

44

ผูเ้ ข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะการพูดคุยกับตัวละคร แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างไม่จากัด โดยมีระบบ
การวิเคราะห์เสียงคาพูด ที่คอยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการออกเสียง

กิจกรรมการฝึกพูดผ่านระบบวิเคราะห์เสียง

45

46

47

48

49

50

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
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17.4 เสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรม (บางส่วน)

