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บทน�า

ในยุคปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่จ�าเป็นในการสื่อสาร	 และเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อ

การศกึษาของประเทศไทยและกลุม่ประเทศในประชาคมอาเซยีนทุกระดบั	คณาจารย์	ครูผูส้อนภาษาองักฤษ

จงึมบีทบาทส�าคญัในการเตรยีมความพร้อมในด้านภาษาองักฤษให้กบันกัเรียน	นกัศกึษา	เพือ่ให้ผูเ้รยีนภาษา

อังกฤษทั้งหลายมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคตความสามารถในด้านการ

สอนเป็นมาตรฐานสากล	และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

การเสรมิสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสือ่สารเป็นภาษาอังกฤษของคนไทย	จดัเป็นความ

จ�าเป็นเร่งด่วนของประเทศไทยในปัจจุบนัในสภาวะทีร่ะดบัความสามารถของคนไทยในด้านภาษาองักฤษยงั

อยูใ่นระดบัต�า่มากขณะทีต้่องเร่งพฒันาประเทศให้ก้าวทนัการเปลีย่นแปลงของโลกและรองรบัภาวะการค้า	

การลงทุน	 การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	 และการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนที่ใช้ภาษา

องักฤษเป็นภาษากลางหรอืภาษาทีใ่ช้ในการท�างาน	การปฏรูิปการเรยีนการสอนภาษาองักฤษจงึเป็นนโยบาย

ส�าคญัของกระทรวงศกึษาธกิารทีจ่ะต้องเร่งด�าเนนิการให้เกดิผลส�าเรจ็โดยเรว็และไปในทศิทางทีส่อดคล้อง

กับนโยบาย	 มีเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา	 โดยเน้นกิจกรรมการ

เรยีนการสอนภาษาองักฤษ	และการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร	Communicative	Language	Teaching	 

(CLT)	ตามกรอบอ้างองิความสามารถทางภาษาของสหภาพยโุรป	The	Common	European	Framework	

of	Reference	for	Languages(CEFR)	ซึง่เป็นนโยบายส�าคัญของกระทรวงศกึษาธกิาร	สถาบัน	ภาษาอังกฤษ	

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนก็เช่นเดียวกัน	 ครูนับเป็นผู้มีบทบาท

ส�าคญัอย่างยิง่ต่อความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและกระบวนการปฏริปู

การศึกษา	จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาครูและเตรียมครูที่จะเข้าสู่วิชาชีพให้มีสมรรถนะสูง	เพราะครู

ต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเผชญิสถานการณ์ต่างๆได้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต	ดงันัน้การศกึษาและพฒันา

ครเูพือ่เพิม่สมรรถนะทางวชิาชพีให้เกิดขึน้จึงมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะสร้างครใูห้บังเกดิศกัยภาพ

ทางสมรรถนะที่สูงก้าวสู่ความเป็น	“ครูมืออาชีพ	(Professional	Teacher	)”	ที่แท้จริงต่อไป

บทบาทส�าคัญของครูมืออาชีพ 

ครูเป็นอาชีพชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม	 โดยเฉพาะด้านการอบรมสั่งสอน	 เพื่อให้ศิษย์

เกิดการเรียนรู้	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 มีทักษะ	 และมีความรู้สึกนึกคิดใหม่หรือดีข้ึน	 มากข้ึน	 เหมาะสมข้ึน	 



Vol.4 No.2 July – December 2015366

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ซึ่งเป็นภารกิจต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษในการท�างาน	และสังคมก็ให้การยกย่องความส�าคัญของครู	

โดยครู	(TEACHERS)	มีภาระหน้าที่ดังนี้	

1.		 T	(Teaching)	การสอน	หมายถึง	การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้	ความสามารถในวิชาการ

ทั้งปวงและเกิดปัญญาในการดารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม	ซึ่งถือว่า	การสอนคืองานหลักของครู	

2.		 E	(Ethics)	จริยธรรม	หมายถึง	นอกจากครูจะมีบทบาทในการอบรมส่งเสริมจริยธรรมให้แก่

นักเรียนแล้ว	ครูจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่เหมาะสม	

3.		 A	(Academic)	วิชาการ	หมายถึง	ครูต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในทางวิชาการทั้งต่อ

ตนเองและในด้านส่งเสริมความเจริญงอกงามของศิษย์	

4.		 C	(Cultural	Heritage)	การสืบทอดวัฒนธรรม	หมายถึง	ครูจะต้องมีหน้าที่และความรับผิด

ชอบเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรม	จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง

5.		 H	 (Human	 Relationship)	 มนุษยสัมพันธ์	 หมายถึง	 ครูอาจารย์ต้องท�าหน้าท่ีเป็นผู้มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 ทั้งในด้านส่วนตัว	 และส่วนรวม	 ซ่ึงมนุษยสัมพันธ์ของครูประกอบด้วย	 มนุษยสัมพันธ์

ระหว่างครูกับนักเรียนมนุษยสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูและมนุษยสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครอง/ชุมชน	

6.		 E	(Evaluation)	การประเมนิผล	หมายถงึ	การประเมนิผลการเรยีนของนกัเรียนและการสอน

ของครู	 ซึ่งการประเมินผลสามารถท�าได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหา	 เพื่อน�าไปพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

7.	 R	(Research)	การวจัิย	หมายถึง	การท่ีครตู้องเป็นนกัแก้ปัญหา	และศกึษาหาความรูจ้ากความ

จริงที่เชื่อถือได้	 ซึ่งการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพครูจะต้องทราบสาเหตุที่แท้จริงของการปัญหา	

เหตุนี้ท�าให้การวิจัยเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ครูได้ข้อมูลที่เป็นจริงและน่าเช่ือถือเพื่อน�าไปใช้พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน	ซึ่งการวิจัยในเบื้องต้นส�าหรับครูสามารถท�าได้	โดยการตั้งปัญหา	การตั้งสมมุติฐานในการแก้

ปัญหา	การรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล	(ยนต์	ชุ่มจิต,	2530,	หน้า	20)	

8.		 S	(Service)	การบริการ	หมายถึง	การบริการให้แก่ศิษย์	ผู้ปกครองและชุมชน

ลักษณะของครูมืออาชีพ 

1.		 สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการท้ังเนื้อหาสาระ	 กระบวนการเรียนรู้	 และ

คุณธรรม	โดยยึดธรรมชาติของผู้เรียนและธรรมชาติของวิชาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย	

2.		 เอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล	กระตุ้นให้นักเรียนน�าพลังการเรียนที่มีอยู่ในตัวนักเรียนมาใช้

ให้มากที่สุด	ให้ความรัก	ความเมตตาต่อนักเรียนอย่างทั่วถึงสม�่าเสมอ	

3.		 ฝึกให้นกัเรยีนคดิหลากหลายรปูแบบ	ฝึกปฏบิตัอิย่างถกูต้องตามขัน้ตอนแล้วฝึกหาวธิกีาร	รปู

แบบที่เป็นของตนเอง	สามารถสร้างสรรค์ผลงาน	ประเมินชิ้นงานการแสดง	และการค้นพบใหม่ๆ	

4.		 จัดบรรยากาศที่จูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้

5.	 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 เชื่อมโยงธรรมชาติ	 แหล่งการเรียนรู้	 สถานการณ์จริง	 ระบบ

สารสนเทศ	ให้นักเรียนได้ศึกษา	ค้นคว้า	ทดลอง	และสัมผัส	

6.		 เป็นที่พึ่งของนักเรียน	การให้ค�าปรึกษาในด้านชีวิตและการเรียน	ปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม
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อย่างต่อเนื่อง	

7.		 สามารถออกแบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกด้าน	

8.		 สามารถประเมินผลการท�างานด้วยการท�าวิจัยในชั้นเรียนและรายงานได้อย่างเป็นระบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบครูมืออาชีพ	หรือครูแนวใหม่ในศตวรรษที่	21	

ครูจะต้องปรับแนวทางการเรียนการสอน	(pedagogy)	โดยครูจะต้องท�าให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต	

และมีเป้าหมายในการสอนที่จะท�าให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต	ทักษะการคิด	และทักษะด้านไอที	ซึ่งไอทีในที่นี้ไม่

ได้หมายถึง	ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหรือใช้ไอแพดเป็น	แต่หมายถึงการที่ผู้เรียนรู้ว่า	เมื่อเขาอยากรู้เรื่องใดเรื่อง

หน่ึงเขาจะไปค้นหาข้อมลู	(data)เหล่านัน้ได้ท่ีไหน	และเมือ่ได้ข้อมลูมาผูเ้รยีนต้องวิเคราะห์ได้ว่าข้อมลูเหล่า

น้ันมคีวามน่าเชือ่ถอืเพยีงใด	และสามารถแปลงข้อมลูเป็นความรู	้(knowledge)	ได้	ซึง่สิง่เหล่านีเ้กดิจากการ

ฝึกฝน	ครจูะต้องให้ผูเ้รยีนได้มโีอกาสทดลองด้วยตนเอง	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาองักฤษควร

ค�านึงถึงกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป	ได้แก่	The	Common	European	Frame-

work	of	Reference	for	Languages(CEFR)	ซึง่มกีารปรบัจดุเน้นการเรยีนการสอนภาษาองักฤษให้เป็นไป

ตามธรรมชาติของการเรียนรู้	 โดยเน้นการสื่อสาร	 กิจกรรมการเรียนรู้	 เริ่มจากการสอนทักษะการฟัง	 ตาม

ด้วยการพูด	การอ่าน	และการเขียน	ตามล�าดับ	โดยมีการสอนไวยากรณ์แทรกอยู่ในทุกทักษะ	โดยมีขั้นตอน

การสอนในแต่ละทักษะ	ดังนี้

1.  การสอนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ

	 การออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง	 ครูควรค�านึงถึงสถานการณ์หรือบริบทโดย

เลือกเนื้อหา	และออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย	น่าสนใจ	มีข้อควรพิจารณา	2	ประการ	คือ

	 1.1		สถานการณ์ในการฟัง	 สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการฟังภาษาอังกฤษได้นั้น	 ควรเป็น

สถานการณ์ของการฟังทีเ่กดิขึน้ในชวีติจรงิ	สถานการณ์จรงิ	หรอืสถานการณ์จ�าลองในห้องเรยีน	ซึง่อาจเป็น	

การฟังค�าสั่งครูการฟังเพื่อนสนทนา	การฟังบทสนทนาจากบทเรียน	การฟังรายการวิทยุ	โทรทัศน์	วีดิทัศน์

	 1.2		กิจกรรมในการสอนฟัง	แบ่งเป็น	3	กิจกรรม	คือ	

	 	 1.2.1		กิจกรรมก่อนการฟัง	 (Pre-listening)	 ผู้ฟังจะฟังข้อความได้อย่างเข้าใจ	 ควรมี

ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับข้อความที่ฟัง	 โดยครูผู้สอนอาจใช้กิจกรรมน�าให้ผู้เรียนได้มีข้อมูลบางส่วนเพื่อช่วย

สร้างความเข้าใจในบรบิท	ก่อนการรบัฟังสารทีก่�าหนดให้	เช่น	การใช้รปูภาพ	อาจให้ผูเ้รยีนดรูปูภาพทีเ่กีย่ว

กับเรื่องที่จะฟัง	สนทนา	อภิปราย	หรือหาค�าตอบเกี่ยวกับภาพนั้นๆ	เพื่อเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับ

ข้อมูลประกอบการฟัง	และค้นหาค�าตอบที่จะได้จากการฟังสารนั้นๆ	

	 	 1.2.2		กิจกรรมระหว่างการฟังหรือกิจกรรมขณะสอน	(While-listening)	เป็นกิจกรรม

ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในขณะที่ฟังสารนั้นๆ	กิจกรรมนี้มิใช่การทดสอบการฟัง	แต่เป็นการฝึกทักษะการฟัง

เพื่อความเข้าใจ

	 	 1.2.3		กิจกรรมหลังการฟัง	(Post-listening)	เป็นกิจกรรมที่จะมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้

ภาษาภายหลังจากท่ีได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการฟังแล้ว	 เช่น	 อาจฝึกทักษะการเขียน	 ส�าหรับผู้เรียน
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ระดับต้นโดยให้เขียนตามค�าบอก	 (Dictation)	ประโยคที่ได้ฟังมาแล้ว	 เป็นการตรวจสอบความรู้	 ความถูก

ต้องของการเขียนค�าศัพท์	ส�านวน	โครงสร้างไวยากรณ์	ของประโยคนั้นๆ	หรือฝึกทักษะการพูด	

2.  การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

	 ในการจัดการเรียนการสอนการพูดภาษาอังกฤษควรจัดให้เหมาะสม	 โดยออกแบบกิจกรรม

เพือ่เสรมิทกัษะการพดูจากง่ายไปหายากเพือ่ลดความวติกกงัวลของนกัเรยีน	กจิกรรมควรเป็นทีย่อมรบัของ

เจ้าของภาษาด้วย	นกัเรยีนควรได้รบัการส่งเสรมิพฒันาการทางการพดูทีเ่หมาะสมและได้ฝึกบ่อยๆ	เพือ่การ

สื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ	 การสอนทักษะการพูดภาษา

อังกฤษมีขั้นตอนต่างๆกัน	ดังต่อไปนี้

	 2.1		ขั้นบอกจุดประสงค์และขั้นเสนอเนื้อหา	ครูควรจะบอกให้นักเรียนรู้ถึงสิ่งที่จะเรียน	โดย

การตัง้ค�าถาม	เล่าเรือ่ง	หรอืใช้สือ่ต่างๆ	ช่วงหลงัจากน�าเสนอเนือ้หาซ่ึงอยูใ่นรปูบรบิท	ครจูะต้องให้นกัเรยีน

สังเกตลักษณะของภาษา	ความหมายของข้อความที่จะพูด	เช่น	ผู้พูดเป็นใคร	พูดเกี่ยวกับอะไร	สถานที่พูด	

และจุดประสงค์ในการพูด

	 2.2		ขัน้การฝึก	การฝึกจะกระท�าทนัทหีลงัจากเสนอเนือ้หา	อาจจะฝึกพดูพร้อมๆ	กนัหรอืเป็น

คู่	 โดยการฝึกเร่ิมจากการฝึกโดยมีกรอบหรือการควบคุม	 ต่อมาก็ลดการควบคุมลงจนนักเรียนสามารถใช้

ภาษาได้

	 2.3		สถานการณ์ที่เป็นจริง	เช่น	การท�าบทบาทสมมติ	การน�าเสนอ	การสาธิต	เป็นต้น

3. การสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ

	 3.1		กิจกรรมน�าเข้าสู่การอ่าน	 (Pre-Reading	Activities)	 เป็นการสร้างความรู้สนใจ	และปู

พื้นความรู้ในเรื่องที่จะอ่าน	 ครูผู้สอนอาจใช้กิจกรรมน�าให้นักเรียนได้มีข้อมูลบางส่วน	 เพื่อช่วยสร้างความ

เข้าใจในบริบทก่อนเริ่มต้นอ่านสารที่ก�าหนดให้	โดยทั่วไป	มี	2	ขั้นตอน	คือ

	 	 -	 ขั้น	 Personalization	 เป็นขั้นสนทนา	 โต้ตอบ	 ระหว่างครูกับนักเรียน	 หรือระหว่าง

นักเรียนกับนักเรียน	เพื่อทบทวนความรู้เดิมและเตรียมรับความรู้ใหม่จากการอ่าน

	 	 -	ขั้น	Predicting	เป็นขั้นที่ให้นักเรียนคาดเดาเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน	โดยอาจใช้รูปภาพ	

แผนภูมิหัวเรื่อง	ฯลฯ	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะได้อ่าน	แล้วน�ามาสนทนา	หรืออภิปราย	หรือหาค�าตอบเกี่ยว

กบัภาพน้ันๆหรืออาจฝึกกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัค�าศพัท์	เช่น	ขีดเส้นใต้	หรอืวงกลมล้อมรอบค�าศพัท์ในสารทีอ่่าน	

	 3.2		กิจกรรมระหว่างการอ่าน	 หรือขณะที่สอนอ่าน	 (While-Reading	 Activities)	 เป็นการ

ท�าความเข้าใจโครงสร้างและเนื้อความในเรื่องที่อ่าน	 กิจกรรมนี้มิใช่การทดสอบการอ่าน	 แต่เป็นการ	 “ฝึก

ทกัษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ”	กจิกรรมระหว่างการอ่านนี	้ควรหลกีเลีย่งการจดักจิกรรมท่ีมุง่เน้นให้นกัเรยีน

ได้ปฏิบัติทักษะอื่นๆ	เช่น	การฟัง	หรือการเขียน	อาจจัดกิจกรรมให้พูดโต้ตอบได้บ้างเล็กน้อย	

	 3.3		กจิกรรมหลงัการอ่าน	(Post-Reading	Activities)	เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ให้นกัเรยีนได้ฝึกการ

ใช้ภาษาในลักษณะทักษะสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากการอ่าน	ทั้งการฟัง	 การพูด	 และการเขียน	 หลังจากท่ีได้ฝึก

ปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการอ่านแล้ว	โดยอาจฝึกการแข่งขันเกี่ยวกับค�าศัพท์	ส�านวน	ไวยากรณ์	จากเรื่องที่

ได้อ่านเป็นการตรวจสอบทบทวนความรู้	 ความถูกต้องของค�าศัพท์	 ส�านวน	 โครงสร้างไวยากรณ์	 หรือฝึก

ทกัษะการฟังการพดู	โดยให้นักเรยีนร่วมกนัต้ังค�าถามเกีย่วกับเนือ้เรือ่งและช่วยกนัหาค�าตอบ	ส�าหรับนกัเรยีน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ระดับสูงอาจให้พูดอภิปรายเก่ียวกับอารมณ์หรือเจตคติของผู้เขียนเรื่องนั้น	 หรือฝึกทักษะการเขียนแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่าน	ให้แสดงบทบาทสมมติ	ให้เขียนเรื่องหรือเขียนโต้ตอบ	

4.  การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

	 การเขียน	 คือ	 กระบวนการของการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนออกมา	 โดยใช้

สัญลักษณ์ตัวอักษรซ่ึงผู้เขียนจะต้องเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบ	 และถูกต้องตามโครงสร้างและ

ไวยากรณ์ของการเขียน	เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจ	การสอนเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย	จุด

มุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเลียนแบบเจ้าของภาษา	เป็นการฝึกทักษะการเขียนอย่างเป็นระบบที่

ถูกต้อง	 ดังนั้นสิ่งที่ครูต้องค�านึงถึงให้มากท่ีสุด	 คือต้องให้นักเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับค�าศัพท์	 (Vocabulary)	

ไวยากรณ์	(Grammar)	และเนื้อหา	(Content)	อย่างเพียงพอที่จะเป็นแนวทางให้นักเรียนสามารถคิดและ

เขียนได้	การสอนการเขียนอาจแบ่งได้เป็น	4	ลักษณะ	ดังนี้

	 4.1	 การเขียนแบบคัดลอก	(Mechanical	Copying)	คือการลอกค�า	ข้อความ	หรือประโยค

โดยไม่ต้องสร้างภาษาของตนเอง	 มักเป็นกิจกรรมที่ใช้กับนักเรียนในระดับต้นๆ	 เช่น	 การคัดลายมือ	 เขียน

ตามรอยประ

	 4.2		การเขยีนแบบควบคมุ	(Controlled	Writing)	เป็นกจิกรรมในการสอนทกัษะการเขยีนที่

มุ่งเน้นในเรื่องความถูกต้องของรูปแบบ	 โดยครูให้เนื้อหาและรูปแบบภาษาส�าหรับนักเรียนใช้ในการเขียน	

ครูจะเป็นผูก้�าหนดส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงให้นกัเรยีน	นกัเรยีนจะถกูจ�ากัดในด้านความคดิอสิระ	สร้างสรรค์	เช่น	

การเปลี่ยนรูปทางไวยากรณ์	ค�าศัพท์ในประโยค	รูปแบบประโยคที่ต้องใช้

	 4.3		การเขยีนแบบกึง่ควบคุม	(Less	–	Controlled	Writing)	เป็นแบบฝึกเขียนท่ีมกีารควบคุม

น้อยลงและนกัเรยีนมอีสิระในการเขยีนมากขึน้	การฝึกการเขยีนในลกัษณะนี	้ครจูะก�าหนดเค้าโครงหรอืรปู

แบบ	แล้วให้นักเรียนเขียนต่อเติมส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์	

	 4.4	 การเขียนแบบอิสระ	 (Free	Writing)	 เป็นแบบฝึกเขียนที่ไม่มีการควบคุมแต่อย่างใด	

นักเรยีนมอีสิรเสรใีนการเขยีน	เปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้แสดงความคดิ	จนิตนาการอย่างกว้างขวาง	การเขยีน

ในลกัษณะน้ีครจูะก�าหนดเพยีงหวัข้อ	แล้วให้นักเรยีนเขยีนเรือ่งราวตามความคิดของตนเอง	วธิกีารนีช่้วยให้

นักเรียนพัฒนาทักษะความสามารถในการเขียนได้เต็มที่

5. การสอนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร

	 การสอนภาษาแบบสื่อสาร	(Communicative	Language	Teaching	:	CLT)	คือแนวคิดซึ่ง

เชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา	 (linguistic	 knowledge)	ทักษะทางภาษา	 (language	 skills)	 และความ

สามารถในการสื่อสาร	(communicative	ability)	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อสื่อสาร	

การสอนโครงสร้างทางไวยากรณ์ต้องเน้นการน�าหลกัไวยากรณ์เหล่านีไ้ปใช้	เพือ่การสือ่ความหมายหรอืการ

สื่อสาร	ดังนั้น	ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา	(fluency)	และความถูกต้องในการใช้ภาษา	(accuracy)	จึง

มีความส�าคัญเท่ากัน	กระบวนการสอนไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารมีขั้นตอนดังนี้

	 5.1		ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน	(Warm	up/Lead	in)	มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดความพร้อม

และอยากรู้อยากเรียนในบทใหม่	เมื่อครูผู้สอนเห็นว่านักเรียนมีความพร้อม	เกิดความสนุก	และสนใจอยาก

เรียนแล้ว	 ก็เริ่มเรียนเนื้อหาต่อไป	 กิจกรรมที่ก�าหนดไว้ในขั้นนี้มีหลากหลาย	 เช่น	 เล่นเกม	 ปริศนาค�าทาย	
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เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้ว

	 5.2		ขั้นน�าเสนอ	(Presentation)	ในขั้นนี้ครูจะให้ข้อมูลทางภาษาแก่นักเรียน	มีการน�าเสนอ

ศัพท์ใหม่โครงสร้างทางไวยากรณ์	 เนื้อหาใหม่	 ให้เข้าใจทั้งรูปแบบและความหมาย	 กิจกรรมที่ก�าหนดไว้

ประกอบด้วยการให้ฟังเนือ้หาใหม่	ให้นกัเรยีนฝึกพดูตาม	ในขัน้นีค้รเูป็นผูใ้ห้ความรูท้างภาษาทีถ่กูต้อง	และ

เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องในการออกเสียง	คือ	 Informant	 (ผู้ให้ความรู้)	 รูปแบบของภาษาจึงเน้นที่ความถูก

ต้อง	(Accuracy)	เป็นหลัก

	 5.3	 ขั้นฝึก	 (Practice)	 ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ฝึกใช้ภาษาที่เรียนมาแล้วในข้ันน�าเสนอ	 โดยมี

วัตถุประสงค์ให้นักเรียนใช้ภาษาได้ถูกต้อง	 ขณะเดียวกันก็เน้นเร่ืองการใช้ภาษาให้คล่องแคล่ว	 (fluency)	

การฝึกอาจจะฝึกทัง้ชัน้	เป็นกลุม่	เป็นคู	่หรอืรายบคุคล	ขัน้นีเ้ป็นโอกาสทีค่รจูะแก้ไขข้อผดิพลาดของนกัเรยีน

ในการใช้ภาษาซึ่งการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นควรท�าหลังการฝึก	

	 5.4		ขั้นการใช้ภาษา	 (Production)	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนน�าค�าหรือประโยคที่ฝึกมา

แล้วมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	ในรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย	เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว	(fluency)	และ

เกดิความสนุกสนาน	ครคูอยให้ความช่วยเหลอื	ถ้านกัเรยีนผดิพลาด	อย่าขดัจงัหวะ	ให้ปล่อยไปก่อน	เพือ่ให้

นักเรียนรู้สึกสบายใจ	

	 5.5		ขัน้สรปุ	(Wrap	up)	เป็นขัน้สดุท้ายของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละชัว่โมง

จดุประสงค์คอื	เพ่ือสรปุสิง่ทีไ่ด้เรยีนแล้ว	กจิกรรมทีเ่สนอแนะไว้อาจจะเป็นการน�าเสนอรายงานของกลุม่ท�า

แบบฝึกหัดเพื่อสรุปความรู้	

สรุป

ครูเป็นอาชีพชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม	 โดยเฉพาะด้านการอบรมสั่งสอน	 เพื่อให้ศิษย์

เกิดการเรียนรู้	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 มีทักษะ	 และมีความรู้สึกนึกคิดใหม่หรือดีข้ึน	 มากข้ึน	 เหมาะสมข้ึน	 

ซึ่งเป็นภารกิจต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษในการท�างาน	และสังคมก็ให้การยกย่องความส�าคัญของครู	

และการเป็นครูที่ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษนั้น	จึงมีความจ�าเป็น	เนื่องจากปัจจุบันภาษา

องักฤษเป็นภาษาสากลทีจ่�าเป็นในการสือ่สาร	และเข้ามามบีทบาทส�าคญัต่อการศกึษาของประเทศไทยและ

กลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนทุกระดับ	คณาจารย์	ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทส�าคัญในการเตรี

ยมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน	นักศึกษา	เพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษทั้งหลายมีศักยภาพ

ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต	ความสามารถในด้านการสอนเป็นมาตรฐานสากล	และ

มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพการเป็นครมืูออาชีพในการจดักิจกรรมการเรยีน

รู้ภาษาอังกฤษ	 ย่อมไม่มีกฎเกณฑ์เฉพาะที่ตายตัว	 แต่ประเด็นแรก	 คือการรู้จักบทบาทในการเป็นครู	 

ผูถ่้ายทอดวชิาความรู	้มุง่ผลประโยชน์ต่อผูเ้รยีน	และประเดน็ต่อมาคอืมคีวามรูค้วามเข้าใจในวชิาทีส่อนเป็น

อย่างดี	 เข้าใจกระบวนการเรียนการสอน	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและทักษะ

ต่างๆ	ได้แก่	ทกัษะการฟัง	การพดู	การอ่าน	และการเขยีนภาษาองักฤษ	และทัง้หม่ันศกึษาหาความรูอ้ยูแ่ละ

พัฒนาตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่เสมอ
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สิ่งส�าคัญที่สุดที่ผลิตสู่สังคม	 ผู้เรียนต้องมีทักษะในด้านต่างๆในการด�ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

ชาญฉลาด	 ด�าเนินชีวิตอย่างรอบคอบและมีปัญญา	 สู่การเป็นพลเมืองท่ีมีความสามารถและร่วมพัฒนา

ประเทศ	เพื่อความสันติสุขที่ยั่งยืนสืบไป
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