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หลักสูตรภาษาอังกฤษ First English 
 

“First English” เป็นการผสมผสานหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษซึ่งเหมาะส าหรับเด็กอายุระหว่าง 9 ป ี  
ขึ้นไป บทเรียนถูกออกแบบมาส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ หลักสูตร “First English” เป็นการสอน
ภาษาอังกฤษทีม่ีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือให้การเรียนได้รับผลดียิ่งขึ้น 

 หลักสูตร “First English” มีการน าเสนอค าศัพท์ และโครงสร้างประโยค โดยขอบเขตเนื้อหาจะเน้นในด้าน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวันและในห้องเรียน ประกอบด้วยตัวการ์ตูน 4 ตัว ท าหน้าที่เป็นตัวด าเนินเรื่อง ได้แก่ จูดี้ 
ชาลว์ มาเรีย และเคน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษ และเพลิดเพลินกับบทสนทนาของ      
ตัวการ์ตูนดังกล่าวในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนั้นหลักสูตร “First English” ยังมีการพัฒนาผู้เรียนในหลากหลาย
ทักษะ เช่น ทักษะทางด้านการอ่าน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การออกเสียงและการสะกดค า ดังนั้นขณะที่ผู้เรียนใช้หลักสูตร 
“First English” ผู้เรียนจะซึมซับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติและหลากหลาย เช่น ด้านการฟัง 
การพูด รูปแบบประโยค ไวยากรณ์ ค าศัพท์ รวมไปถึงการอ่าน 

   รูปภาพและค าศัพท์ที่แทรกอยู่ในแต่ละบทเรียนช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างคลอบคลุม และ
สามารถสื่อสารได้ แบบฝึกหัดจะช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เข้าใจทักษะภาษาในแต่ละหน่วยการเรียน ซึ่งผู้สอนจะสามารถ
ควบคุมผู้เรียนในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างบรรลุผลส าเร็จ  
    
ระดับ (Level) 
 

 หลักสูตร “First English” แบ่งออกเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ (Unit) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-4 จะเป็นการเรียน
ภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น (Beginner level) และหน่วยการเรียนรู้ที ่5-8 จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษระดับกลาง 
(Pre-intermediate) ซ่ึงเมื่อผู้เรียนผ่านหน่วยการเรียนรู้ที ่1-4 ผู้เรียนจะไปศึกษาต่อในโปรแกรม “English for 
Success” ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเนื้อหาของบทเรียนจะอยู่ใน
ระดับปานกลาง (intermediate) และระดับสูง (upper- intermediate levels) ขึ้นไป  
 DynEd มีการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Placement Test) เพ่ือใช้วัดระดบั
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน หลักสูตร “First English” จึงเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีระดับผลสอบภาษาอังกฤษ 

(Placement Test) อยู่ที่ระดับ 0.5 หรือต่ ากว่า 0.5 คะแนน นอกจากนี้แบบทดสอบเพ่ือผ่านบทเรียน (Mastery 

Tests) ของหลักสูตรจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถวัดความก้าวหน้าในการเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนไปสู่บทเรียน
อ่ืนๆ ต่อไป 

 

 



 

 3  DynEd International, Inc. 
www.dyned.com 

 8 July 2016 

 หลักสูตรจะช่วยให้ผู้สอนสามารถควบคุมและประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน  
โดยระบบการจัดการเรียนรู้ (Records Manager) ซ่ึงผู้สอนสามารถก าหนดการเข้าใช้งานในบางบทเรียนให้กับผู้เรียน
รวมไปถึงแบบทดสอบวัดความรู้ (Mastery Tests) เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล 

  
การจัดเนื้อหาบทเรียน 
 การจัดเนื้อหาบทเรียนขึ้นอยู่กับระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยปกติแต่ละหน่วย         
การเรียนรู้จะต้องใช้เวลาประมาณ 6-10 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น โดยการกลับมาทบทวนบทเรียนที่ผ่านไปแล้ว 

นั้นถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะประกอบด้วย 5 ทักษะ ได้แก่ 

 1. บทเรียนเน้นทักษะด้านการฟัง (Listening) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เน้นด้านภาษาและการปฏิบัติ        
ในด้านการปฏิบัติจะเน้นในส่วนของการฟังและการพูด ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้ฟังการออกเสียง (Pronunciation) 
ของเจ้าของภาษาและผู้เรียนจะต้องออกเสียงตามโดยผู้เรียนจะต้องออกเสียงให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ซึ่งทาง
โปรแกรมจะอัดเสียงผู้เรียนไว้ ค าถามในแต่ละบทจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการถามค าถาม Wh-Questions รวมไปถึง
การตอบรับและปฏิเสธ (Yes/No questions) เช่น การถามชื่อ สัญชาติ ภาษา ประเทศ อายุ เพศ สถานที่ตั้ง และ
ทิศทาง สาระส าคัญในบทเรียนจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนเพ่ิมมากข้ึน  
 2. บทเรียนเน้นการสนทนา (Dialog) จะเน้นบทสนทนาที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยบทสนทนาจะเก่ียวกับ      
สิ่งรอบๆ ตัวหรือสิ่งต่างๆ ภายในโรงเรียน แต่ละบทเรียนจะประกอบด้วยบทสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลายและ
ในแต่ละบทจะมีค าถามเพ่ือวัดความเข้าใจ ตัวการ์ตูนที่ใช้ในการด าเนินเรื่องแบ่งเป็นเด็กผู้หญิง 2 คน คือ จูดี้และ     
มาเรีย และเด็กผู้ชาย 2 คน คือ ชาลว์และเคน 
 3. บทเรียนเน้นค าศัพท์ (Vocabulary) โดยจะเน้นค าศัพท์เก่ียวกับสิ่งของหรือกริยาต่างๆ ในโรงเรียน  
ในส่วนของค าศัพท์จะมีความหลากหลายซึ่งประกอบด้วย ความเข้าใจเกี่ยวกับค าศัพท์และการทดสอบย่อยในตอนท้าย
ของบทเรียน 
 4. บทเรียนเน้นไวยากรณ์ (Grammar) โดยจะเน้นรูปแบบประโยคท่ีถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ซึ่ง
สอดแทรกอยู่ในสถานการณ์ของการฟัง บทสนทนาและค าศัพท์ในแต่บทเรียน การทดสอบในส่วนของไวยากรณ์จะ
เน้นให้ผู้เรียนฝึกฝนเกี่ยวกับการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและความสัมพันธ์ของรูปประโยค 
 5. การสะกดและตัวเลข (Letter & Number) เน้นพัฒนาทักษะการอ่านและค าศัพท์ การออกเสียง  
การอ่านตัวเลข การบอกจ านวนครั้ง การอ่านวันเดือนปี รวมถึงแบบทดสอบท้ายบท  
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โครงสร้างหลักสตูรและล าดับเนือ้หา 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-2 
 

หน่วยที ่
(Unit) 

สาระการเรียนรู ้ 
(Main Learning Points) 

หัวข้อ  

(Topics) 
1 สรรพนามบ่งชี ้(Demonstrative): This, That, These, Here การกล่าวทักทาย (Greetings):  

How are you today? I’m fine, thanks. 

สรรพนาม (Pronouns): He, She, It, I, You, We, They   การแนะน าตัว (Introduction):  

x It’s nice to meet you. 
สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Pronouns):   
My, Her, His, Your 

ประเทศและสัญชาติ (Country & Nationality):  

x She comes from Mexico.  

x She’s Mexican. London is in England. 
รูปเอกพจน์ รูปพหูพจน์ (Singular/Plural): Book(s), Pencil(s), 

Person/People, City/Cities, Country/Countries 

เพศ (Gender):  

x This person is a man.  

x She’s a woman. 
กริยาช่วย (Be, Do, Contractions, Negation): They’re, He’s, 
His, It’s, She’s, You’re, I’m, doesn’t come from; isn’t from.. 

สิ่งของในห้องเรียน (Classroom objects): 

x It’s a book.  
x This is a chair. This is a computer. 

การเปลี่ยนรูปกริยาให้สอดคล้องกับประธาน (Subject-verb 

agreement): I am, she/he/it/they is/are 

x She comes from Mexico. 

x They are students. 

การกระท าต่างๆในห้องเรียน (Classroom 

actions):  

x Open the door.  

x Close the book. 

x Put up your hand. 

รูปปัจจุบัน (Present tense): come from, is from x การสะกดค าและตัวเลข (Letters & 

Numbers): Alphabet A~Z 

รูปประโยคค าสั่ง(Commands): open the door, close the 

book 

การกสะกดค าและตัวเลข (Letters & Numbers): 

Numbers 1~10 

รูปค าถามขึ้นต้นด้วย WH (Wh-questions):  

x Where is she from?  

x Where does she come from?  

x What is his name? What are their names? 

x Who is in the middle? Where is London? 
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หน่วยที ่
(Unit) 

สาระการเรียนรู ้ 
(Main Learning Points) 

หัวข้อ  

(Topics) 
 การตอบรับและปฏิเสธ (Yes-No questions):  

x Does she come from Mexico?  

x Is this person a man or a woman? 

 

2 รูปแสดงความเป็นเจ้าของ(Possessives):  

Tom’s father; her name, his father’s name, this boy’s 
name… 

การบอกอายุ (Age): She’s fifteen years old. 

ค าขยายค านาม(Adjectives): short, long, red, large, small, 

etc. 

x the green book 

x this book is open,  

การให้ค าแนะน า, ค าชี้แจง (Suggestion):  

let’s eat; let’s go… 

รูปเอกพจน์ พหูพจน์ (Singular/Plural): country, countries, 

sister(s), brother(s) languages 

การถามและการบอกเสน้ทาง (Asking & Giving 

Directions): which way is… 

รูปสามารถ ไม่สามารถ (Can/Can’t): 
x can speak Spanish 

x can play the piano 

ภาษาต่างๆ (Languages):  

x She speaks Spanish 

รูปประโยคปฏิเสธ (Contractions, Negation): can’t…isn’t…not 
any… doesn’t have any 

กริยาแสดงความสามารถ (Ability):  

x She can speak Spanish and French. 

การเปลี่ยนรูปกริยาให้สอดคล้องกับประธาน (Subject-verb 

agreement):  
x She can; he can; they can; 

x They are; he isn’t; They like… 

ค าศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว (Family relations): 

sister, brother, father, 

x mother, etc.. 

รูปประโยคบอกเล่า (Present tense): speak play the violin, 

study, sing 
สิ่งของต่างๆ ในห้องเรียน (Classroom objects): a 

map, a line, a circle, an open door, a short 

pencil, a red book, etc. 

รูปประโยคค าสั่ง (Commands):  

x Write your name 

x Read a book 

x Ask a question, etc… 

การกระท าต่างๆ ในห้องเรียน (Classroom 

actions): Draw a line, read a book, turn on 

the light, write your name,  

ask a question, etc. 
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หน่วยที ่
(Unit) 

สาระการเรียนรู ้ 
(Main Learning Points) 

หัวข้อ  

(Topics) 
 รูปค าถามขึ้นต้นด้วยWH (Wh- questions):  

x Which country…which of these cities… 

x Who isn’t a good singer?  
x Who can’t sing very well?  
x How old is she? Which way is the cafeteria? 

การสะกดค าและตัวเลข (Letters & Numbers): 

A~H (initial) 

การตอบรับและปฏิเสธ (Yes-No questions):  

x Are these two cities both in Europe? 

x Is Tokyo in Japan or England?  

x Can she speak Spanish? 

การสะกดค าและตัวเลข (Letters & Numbers): 

Numbers 11~20 

 การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ (Time): 1:00~12:00 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3-4 
 

หน่วยที ่
(Unit) 

สาระการเรียนรู้ 
(Main Learning Points) 

หัวข้อ  

(Topics) 
3 ค าบุพบทบอกทิศทาง  (Prepositions of location and 

direction): in a house, near a park, from Mexico, to the 

door, from the door, with his family, at night, on, under, 

between, inside, outside, above, below, in front of, 

through, around... 

บอกอาชีพ (Occupation): 

x Helen is a teacher.  

x His father works for a newspaper.  

His mother is an artist. 

รูปปัจจุบัน (Present tense): teaches, lives, works, has, 

goes, likes, drives, knows;  

x They live in a house near a park.  

x Ana goes to school.  

x She does homework almost every night. 

x Her father works in a bookstore.  

x She teaches science. 

การทักทาย (Greeting & Parting):  

x Good morning! See you… 
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หน่วยที ่
(Unit) 

สาระการเรียนรู้ 
(Main Learning Points) 

หัวข้อ  

(Topics) 
 รูปปัจจุบัน ก าลังกระท า (Present progressive): walking, 

looking out, going to, coming from, sitting on, crossing a 

street 

x He is walking up some stairs.  

x She is looking out the window.   

x He is sitting on a bench. 

ข้อแนะน า (Suggestion): Let’s look inside. 

Let’s call her. 

ค าถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh (Wh- questions):  

x Whose book is it? What is he looking at?  

x Who is walking through the door?  

x Which book is under the table? 

x Where is the short pencil?  

x What does Ana’s mother do?  
x Where do his mother and father work? 

x When does she do homework? 

การถามและบอกเส้นทาง (Asking & Giving 

Directions): which way is… 

ค าถามแบบตอบรับและปฏิเสธ (Yes-No questions):  

x Are they crossing a street?  

x Does she live with her family? 

x Is the book on the table? 

x Is Helen a good teacher?  

x Do his parents have jobs?  

x Do you know what time it is? 

การพูดถามและบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ (Asking 

& Giving Time): Do you know what time it is? 

 การบอกต าแหน่งที่ต้ัง (Relative Location): 
under the table, outside the circle, behind 

the computer, etc. 

 การบอกสี (Colors):  

x The orange pencil is next to the 

black pen;  

The green book is under the table. 

 ตัวอักษรและตัวเลข (Letters & Numbers):  

I~P (initial) 
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หน่วยที ่
(Unit) 

สาระการเรียนรู้ 
(Main Learning Points) 

หัวข้อ  

(Topics) 
  ตัวอักษรและตัวเลข (Letters & Numbers): 

Numbers 10~100 
 การบอกเวลา (Time): 1:10, 2:30, 3:45, etc. 

4 รูปปัจจุบัน ก าลังกระท า (Present progressive):  

x He is reading a book.  

x she’s smiling because she’s happy.  
x I’m going to the library. 
x She’s wearing a blue school uniform. 

ส่วนต่างๆของร่างกาย (Parts of the Body):  

x She has brown eyes. 

x He has little hands. 

x She has a small nose... etc. 

สรรพนามที่ท าหน้าท่ีเป็นกรรม (Object pronouns): him, her, 

them  

x His friends like him. 

x He has lunch with them. 

การแสดงอารมณ์ต่างๆ (Emotions):  

x She has a sad face. 

x This man is afraid. 

x This man is angry... etc 

กริยาวิเศษณ์แสดงความบ่อยและความถี ่(Adverbs of 

frequency):  
x They usually have lunch together,  

x Sometimes they do their homework together, 

x Does Helen always take the bus? 

x Sometimes she drives her car to school. 

กริยาบอกความรู้สึก (Senses & Use):  

x We hear with our ears. 

x We see with our eyes. 

x  We walk with our feet 

คุณศัพท์ (Adjectives): a good teacher, 

 the wrong direction, happy, sad, tired, big, small, blue, 

brown, weak, strong… 

x He reads many books. 

x  He is a great student.  

x Jim has black hair and brown eyes.  

x He’s thin but very strong. 

ความชอบและความสามารถ (Likes & Abilities):   

x She likes music. 

x Her parents don’t like her music. 
x She does well in school. 

x Her favorite subject is science. 

x She can sing very well. 

ค าเชื่อมประโยค (Reason and logical connection):  

x He’s thin but very strong. 

x She’s smiling because she’s happy. 

การบอกสถานที่ต้ังและที่อยู่ (Location & 

Address):  

x across the street from their house; 

x both sides of the park;  

x her address is 15 Maple Street. 
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หน่วยที ่
(Unit) 

สาระการเรียนรู้ 
(Main Learning Points) 

หัวข้อ  

(Topics) 
 การใช้ There is / There are (There is (existential):  

x There is a bus stop in front of the park. 

x Is there a bus stop near the park? 

การบอกตารางเวลา (Schedule): Bus number 38 

comes at 7:05, 7:35, and 7:50. 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5-6 
 

หน่วยที ่
(Unit) 

สาระการเรียนรู้  
(Main Learning Points) 

หัวข้อ  

(Topics) 
5 รูปอนาคต (Future): Next week; 

x I’ll ask them and phone you tonight.  
x When are they going to have the party? 

การพูดเชื้อเชิญและการพูดแนะน า
(Invitation/Suggestion):  

x Would you like something to eat? 

x What kind of pizza would you like?  

x How about next Saturday?  
x Let’s have it at my house. 

กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ (Frequency): 

x She goes to school five days a week.  

x On Monday and Wednesday afternoons… 

x They often have a match on Saturdays… 

การเดินทางโดยวิธีต่างๆ (Transportation):  

x You can take this bus to the Library. 
x This is an old motorcycle.  

x She is waiting for a bus. 
x We get on an airplane at an airport. 

การบอกล าดับเหตุการณ์ (Sequence & Duration):  

x After dinner she listens to music. From 7:30 

until 10:30 , she does her homework. Then 

she checks her e-mail. 

x They practice for around an hour and a half.  

x How long do they practice? 

กิจวัตรประจ าวัน (Daily Schedule):  

x She gets up at 7:00.  

x She gets dressed between 7:00 and 

7:15. etc… 

รูปปัจจุบัน ก าลังกระท า (Present progressive):  

x He is getting on a bus;  

x He’s running very fast.  
x He is standing on a corner.  

x She’s usually sleeping by 12:00. 

x She is waiting for a bus. 

การบอกเส้นทางเป็นภาษาอังกฤษ (Giving 

Directions):  

x Take the subway to City Center.  

x Go out the Maple Street exit. Turn left. 
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หน่วยที ่
(Unit) 

สาระการเรียนรู้  
(Main Learning Points) 

หัวข้อ  

(Topics) 
 ค าคุณศัพท์ (Adjectives) : fast, long, new, old, red, 

large, busy 

ตัวอักษรและตัวเลข (Letters & Numbers): X ~Z 

ค าถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh- (Wh-questions):  

x When does she check her e-mail? 

x When are they going to have a party?  

x What does she do between 7:00 and 7:15? 

x What often happens on Saturdays?  

x How far do you go?  

x Which way do you turn? 

ตัวอักษรและตัวเลข (Letters & Numbers): 

Calendar: days of the week, months of the 

year. 

 อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Drink):  

Two oranges, a piece of cake, a sandwich, cook 

some fish, buy an apple. 

x He’s opening a bottle.  
x She’s buying an apple.  

She’s making a salad. 
6 รูปอนาคต (Future w/going to):  

x Next week Tom is going to take a trip.  

x He’s going to visit his grandparents. 

การสนทนาทางโทรศัพท์ (Telephone 

Expressions): Hello. Hi, It’s Shawn. 

การบอกระยะเวลา (Duration):  

x It takes her about twenty minutes to get to 

school.  

x How long does it take her? 

การให้ค าสัญญา (Promise):  

x I’ll see on Monday. 
x I’ll be there. 

รูปปัจจุบัน ก าลังกระท า (Present progressive):  

x I’m doing my homework.  
x He’s drinking some juice from a glass. 
x She’s cutting an apple.  
x He’s pouring from a bottle into a glass. 

ค าที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะท้าย b, p, d, t, l, r 
(Letters & Numbers) 
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หน่วยที ่
(Unit) 

สาระการเรียนรู้  
(Main Learning Points) 

หัวข้อ  

(Topics) 
 ความต้องการและความสามารถ (Needs and Ability): 

Without her password, she can’t get her e-mail. 

Without her keys, she can’t drive her car.  
x I’d like to, but I can’t.  
x Do you know how to play chess? Yes, I do.  

x How well can you swim? I’m a good 
swimmer. 

 

ค าที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะท้าย m, n, f, g, k     
(Letters & Numbers) 

 

ค าบุพบทแสดงต าแหน่งท่ีต้ัง (Prepositions of location): 

across, inside, above, below, between, next to. 

ค าบอกปริมาณ (Letters & Numbers): large 

numbers, decimal fractions 

ค าถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh-(Wh-questions): 

x Why can’t Joan buy lunch?  
x What can’t Judy get without her password?  
x What can’t Joan find? 
x What is Tom going to do next week?  

x How far away do his grandparents 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7-8 
 

หน่วยที ่
(Unit) 

สาระการเรียนรู้  
(Main Learning Points) 

หัวข้อ  

(Topics) 
7 รูปอดีต (Past) : was/were, did, got up, watched, 

checked, talked, turned on. 

x She was sick.  

x She had a headache, so she stayed at home. 

x  She took some medicine.  

x She drank some tea.  

x She ate an apple. etc. 

การซ้ือ ขาย และการบอกราคา (Prices, Buying, 

Selling):  

x It’s five dollars. 
x How much is it?  

x You can pay me the rest tomorrow. 

x I’m selling tickets.  
x Do you want to buy one?  

x A salad costs $1.00. 
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หน่วยที ่
(Unit) 

สาระการเรียนรู้  
(Main Learning Points) 

หัวข้อ  

(Topics) 
 รูปอนาคต (Future): 

x I have two tests tomorrow.  

x You can pay me the rest tomorrow.  

x I’ll call her back later.  
x She’ll be back in about two hours. 

กิจวัตรประจ าวันในอดีต (Schedule w/past):  

x At 4:30 she took a nap.  

x After dinner she talked with a friend 

on the telephone 

มี (Have to/ have got to):  

x I’ve got to finish a book.  
x She has to finish before midnight. 

การสนทนาทางโทรศัพท์ (Telephone 

Expressions) 

x May I speak to Maria, please?  

x Is Maria there? 

x Maria isn’t here right now. etc. 
ค าบอกจ านวนและปริมาณ (Quantification & Amounts):  

x How much is it?  

x I’ve got a lot of homework.  
x She drank some tea.  

x How many sandwiches did she eat?  

x How much did he drink?  

x Who didn’t have any salad? 

การบอกอาชีพและกิจกรรมต่างๆ (Occupations 

& Activities): a dentist checks teeth,  

x A cook works in a kitchen.  

x A doctor gives people medicine.  

x A mechanic fixes cars.  

x A teacher teaches students. 

การเปรียบเทียบ (Comparison):  

x Which costs more?  

x Which costs the most?  

x It costs less than…  
x It costs more than… 

x Ten is less than twenty. 

ตัวสะกดลงท้ายด้วย ch, sh, th  

(Letters & Numbers) 

ค าถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh- ในรูปอดีต (Wh-questions) 

w/past:  

x What did she eat?  

x Who ate the most?  

x How many did he eat?  

x Where did they have lunch?  

x Why didn’t she eat lunch? 

การบอกจ านวนและราคา (Letters & Numbers): 

Money and Prices 
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หน่วยที ่
(Unit) 

สาระการเรียนรู้  
(Main Learning Points) 

หัวข้อ  

(Topics) 
 ค าถามแบบรับและปฏิเสธในรูปอดีต (Yes/No questions 

w/past):  

x Did she drink any juice? 

x Did she check her e-mail? 

 

8 รูปอดีต (Past): was/were 

x They took a test.  

x There were 20 questions on the test. 

x She got 16 questions right.  

x She didn’t miss any.  
x What was her score?  

x Where were you yesterday?  

x Last night he watched a movie...  

x What did he do last night? 

กิจวัตรประจ าวัน (Weekly Schedule) 

x He has music lessons every Tuesday 

afternoon.  

x He practices every day. 

กริยาช่วยในเหตุการณ์ต่างๆ (Modal): will:  

x It will last for an hour.  

x It will finish around 10:00.  

x She will go with her best friend.  

x She’ll be at the library for about 30 minutes. 

สภาพอากาศ (Weather) 

x People carry umbrellas in rainy 

weather.  

x People wear a coat in cold weather. 

x How was the weather yesterday? 

การจดจ่อกับสิ่งท่ีจะเกิดในอนาคต (Look forward to):  

x She’s looking forward to the game. 
การบอกเวลา (Times of day) 

x We get up in the morning.  

x The sun rises in the morning.  

x We can see the moon at night. 

การเปรียบเทียบ (Comparison):  

x Jim did a little better than Jean.   

x Joan got the highest score.  

x A is less than B. 

 

 

ตัวสะกดลงท้ายด้วย ee, er, ing, le, or; dy, ty, 

own, rn, rm, st (Letters & Numbers) 
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หน่วยที ่
(Unit) 

สาระการเรียนรู้  
(Main Learning Points) 

หัวข้อ  

(Topics) 
 ค าคุณศัพท์  (Adjectives): cold, hot, warm, wet, black, 

small 

จ านวนและตัวเลข  (Letters & Numbers) 

กริยาวิเศษณ์แสดงความความถี่ (Frequency): always, 

often, usually, How often,  

x He practices every day. 

 

ค าถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh- ในรูปอดีตและอนาคต  (Wh-

questions w/past & future:  

x How long will she be at the library? 

x When will the game finish?  

x When is the game going to start?  

x When was the science test? 

x How many questions were on the test? 

 

ค าถามแบบรับและปฏิเสธในรูปอดีต (Yes/No questions 

w/past):  

x Did Joan get a perfect score? 

x Did Jim do better than Joan? 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 

 หลักสูตร “First English” สามารถใช้กับห้องเรียนได้หลากหลาย และผู้เรียนสามารถศึกษาภาษาอังกฤษจาก
สถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้โปรแกรมในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 25-30 นาทีต่อวัน ผู้เรียนจะได้รับความรู้ 
และได้รับการทบทวน ขณะใช้โปรแกรม โดยหนังสือแนะแนวการสอนเล่มนี้จะช่วยแนะแนวทางการเรียนการสอน
ส าหรับผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 ขณะที่ผู้เรียนใช้โปรแกรม ทางโปรแกรมจะมีการบันทึกเสียงบทสนทนาของผู้เรียน โดยทางโปรแกรมจะ
สามารถระบุเวลาที่ใช้ และสามารถกดปุ่มฟังซ้ า ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้สอนสามารถใช้ฟังชั่นดังกล่าวได้ที่ Records Manager และ Intelligent Tutor 

 การศึกษาด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนทั้งทักษะการฟังและการพูด ซึ่งเป็นไปได้ยากใน
ห้องเรียนปกติ การเรียนด้วยวิธีดังกล่าวจะช่วยให้เด็กที่ขาดความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษได้ฝึกฝนการพูด
อย่างสนุกสนาน 
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 เนื่องจากในบางครั้งผู้เรียนไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเข้าโปรแกรมในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้นการแบ่งกลุ่ม
ของผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างทั่วถึง ตัวอย่างเช่น ขณะที่กลุ่มหนึ่งก าลังใช้คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา15-25 
นาที กลุ่มที ่2 ใช้วิธีร่วมท างานกับผู้สอน และกลุ่มท่ี 3 ให้ท าแบบฝึกหัด เช่น แบบฝึกหัดการเขียน ในการแบ่งกลุ่มนี้
จะช่วยให้ผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ และผู้เรียนทั้งหมดสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึง ถึงแม้ว่าปริมาณ
คอมพิวเตอร์จะไม่เพียงพอ นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มตามความสามารถของผู้เรียน 

 นอกจาก “First English” จะเน้นกิจกรรมกลุ่มเล็กแล้ว ทางโปรแกรมยังมีกิจกรรมส าหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่
โดยใช้หน้าจอขนาดใหญ่จากเครื่อง projector และมีตัวการ์ตูนในโปรแกรมท่ีสอนค าศัพท์ต่างๆ โดยผู้สอนสามารถใช้
สื่อเป็นผู้ช่วยในการสอนได้ เช่น ผู้สอนสามารถใช้สื่อในการสอนพูดภาษาอังกฤษ ในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์นั้นผู้สอน
สามารถเน้นในเรื่องของการฟังและการพูด โดยใส่บทเรียนลงในคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียน
มากยิ่งขึน้ 
 

แนวทางการสอนในห้องเรียน 
  

 “First English” มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อน าไปใช้สอนในห้องเรียนและมีผู้สอนคอยให้ค าแนะน า กิจกรรมใน
ห้องเรียนเอื้อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนการพดูภาษาอังกฤษ และกระตุ้นผู้เรียนใหศ้ึกษาภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองจากท่ี
บ้านหรือนอกห้องเรียน 
 

การใช้โปรแกรมมัลติมีเดยี 
 การประสบความส าเร็จของผู้เรียนภาษา คือ การหมั่นฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ โปรแกรมมัลติมีเดียนี้ได้แบ่ง
กิจกรรมและปุ่มต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้เรียนภาษา เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ      
ดูข้อมูลได้จากคู่มือนักเรียน นอกจากนั้นภาษาท่ีใช้ในโปรแกรมมีการเรียงล าดับเป็นขั้นตอน ผู้เรียนจะสามารถเรียนได้
อย่างรวดเร็ว และเข้าใจภาษาอังกฤษ ไม่ใช่แค่การจดจ าระยะสั้น โปรแกรมจะประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ การฟัง     
การพูด การอ่าน และการเขียน บทเรียนจะเน้นทางด้านการฟังเป็นอันดับแรก ต่อมาคือ ทักษะการพูดและการอ่าน 
ส่วนล าดับสุดท้ายจะเน้นด้านการท าแบบฝึกหัดเขียน ซึ่งเรียกว่า “Four Skills Path” 
 

บทบาทการเรียนการสอนในห้องเรียน 
 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย ผู้เรียนไม่ใช่แค่ได้รับประโยชน์จากมัลติมีเดีย แต่ผู้เรียนยังได้รับประโยชน์จากการ
เรียนรู้เป็นกลุ่ม ผู้เรียนทั้งกลุ่มขนาดเล็กและขนาดใหญ่สามารถเลียนแบบบทสนทนาในโปรแกรมและปฏิบัติตามได้ 
และสามารถน าเสนอผลงานในระยะเวลาสั้นๆ ผู้เรียนจะมีความเป็นส่วนตัวในการเรียน และได้รับความรู้จากตัวผู้สอน
และสื่อต่างๆ เช่น แบบทดสอบ บทอ่านเสริม ในขณะที่บางโรงเรียนมีการสอนประกอบเกี่ยวกับ การฟัง บทสนทนา 
ค าศัพท์ และไวยากรณ์ในห้องเรียน ซึ่งผู้สอนสามารถใช้เวลา 3-5นาทีหรือ 15 นาทีในแต่ละบทเรียน แต่อย่างไรก็
ตามแต่ละกิจกรรมผู้สอนไม่ควรใช้เวลามากเกินไป 
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กิจกรรมการฟัง 
 แต่ละบทเรียนจะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมการฟัง ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบๆ ตัวของเหล่าตัวการ์ตูน รวมทั้ง
ข้อมูลทั่วๆ ไปเช่น ประเทศ เวลา ราคา ซ่ึงแต่ละส่วนของบทเรียนจะมีการแสดงตัวอย่างประโยคและค าถามเพ่ือวัด
ความเข้าใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจับใจความส าคัญของแต่ละบทได้เป็นอย่างดี ซ่ึงระดับค าถามจะมีความ
ซับซ้อนขึ้น 

 รูปภาพในแต่ละบทเรียนช่วยเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา ประเมินและจดจ าความหมายและรูปแบบของ
ไวยากรณ์ 
 การใช้รูปภาพช่วยดึงกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษของตนเอง ต่อมาการท าตามกิจกรรมที่
ก าหนดสามารถวัดความเข้าใจของผู้เรียนได้ และเป็นการเพ่ิมคลังค าศัพท์ด้วยตนเอง 

x การพูด (Speaking) การฝึกฝนด้านการพูด 2-3 ประโยคจากในส่วนของการฟังไมว่่าจะเป็นในห้องเรียน 
กลุ่มหรือเดี่ยว ผู้เรียนควรเน้นทางด้านการออกเสียง เน้นเสียง และออกเสียงสูงต่ า 

x ไวยากรณ์ (Grammar) ผู้เขียนเขียนใจความส าคัญของประโยค 1-2 ประโยคบนกระดาน หรืออภิปราย
เกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ 

x การสะกดค าศัพท์ (Dictation) ให้ผู้เรียนเขียนประโยค 2-3 ประโยค และให้ผู้เรียนจับคู่กันเพ่ือช่วยกันแก้
ค าผิดของกลุ่มอ่ืน 

x การปรับเปลี่ยน (Extension) ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนภาษา และรูปประโยคให้เป็นภาษา
ของตนเอง ซึ่งสามารถท าเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ได้ 

x การสรุปใจความส าคัญ (Summarization) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนเขียนสรุปใน  
แต่ละส่วน 

x แบบฝึกหัดการเขียน (Written exercises) ผู้เขียนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดการเขียนจากใบงาน A ทั้งใน
ห้องเรียนหรือเป็นการบ้าน 

 

กิจกรรมการพูด 

 ในบทที่ 2 จะมีบทสนทนาของตัวการ์ตูน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนบทสนทนาดังกล่าวจนกระท่ัง
สามารถจ าได้ ในห้องเรียนจะมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

x การพูด (Speaking) การตรวจสอบว่าผู้เรียนสามารถพูดประโยคได้ชัดเจน 

x การแสดงเกี่ยวกับบทเรียน (Role-play) ให้ผู้เรียนฝึกฝนเกี่ยวกับการแสดงเดี่ยวหรือเป็นคู่ ดังนั้นผู้สอน
เลือกให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงหน้าห้อง 

x เลือกผู้เรียนเพื่อมาท ากิจกรรมหน้าห้อง (Phrase and Grammar Focus) ผู้สอนเลือกผู้เรียนเพ่ือมาท า
กิจกรรมหน้าห้องในการพูดและตอบค าถามในห้องเรียน ผู้สอนจะมีการประเมินผลและให้คะแนนนักเรียน 
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x ความเป็นตัวเอง (Personalization) ผู้เรียนเปลี่ยนแบบสนทนาที่ได้ยินจากโปรแกรมแล้วเปลี่ยนเป็นภาษา
เป็นของตัวเอง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมพูดว่า “Maria comes from Mexico” ดังนั้นผู้เรียน ควรเปลี่ยน
ประโยคเป็น “Where they are from” ถ้าผู้เรียนไม่สามารถพูดสื่อสารได้ ผู้สอนควรมีการช่วยแนะน า 

x แบบทดสอบการเขียน (Written Exercises) ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด B และ C ซึ่งน ามาจากคู่มือ          
โดยผู้สอนให้แบบฝึกหัดทั้งในห้องเรียนและเป็นการบ้าน ใบงานควรน ามาร่วมอภิปรายในห้องเรียน 
 

กิจกรรมค าศัพท์ 
 บทเรียนเกี่ยวกับค าศัพท์ถูกสร้างขึ้นเก่ียวกับสิ่งของรอบๆ ตัว หรือกิจกรรมที่คุ้นเคย แต่ละส่วนของบทเรียน
จะประกอบด้วย 2-3 หมวดหมู่ และจะมีค าถามจ านวน 5 ค าถาม การท าแบบฝึกหัดจะท าให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝน
ทักษะต่างๆ ถึงแม้ว่าบทเรียนเกี่ยวกับค าศัพท์จะง่ายที่สุด แต่ก็ไม่สามารถที่จะละทิ้งไปได้ ขั้นตอนแรก ให้ผู้เรียนเข้าไป
ในแต่ละส่วนของโปรแกรมด้วยตนเอง เพ่ือเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ เพื่อที่จะวัดผลและสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนใน
การใช้ค าศัพท์และการใช้รูปประโยคใหม่ๆ 

x การพูด (Speaking) ผู้สอนจะมีการวัดผลว่าผู้เรียนสามารถพูดเกี่ยวกับค าศัพท์และประโยคอย่างชัดเจน    
ทั้งหน่วยค า วลี และประโยคสั้นๆ เช่น “This is a computer” 

x ค าศัพท์ (Vocabulary Focus) ผู้สอนเขียนค าศัพท์บนกระดานและอธิบายเพ่ิมเติมพร้อมกับยกตัวอย่าง
ประโยค 

x การเขียนศัพท์ (Dictations) ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนเขียนวลี หรือประโยคตามค าบอก หลังจากนั้นให้ผู้เรียน
ช่วยกันแก้ค าผิดโดยการจับคู่ 

x แบบฝึกหัดการเขียน (Written Exercises) ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดข้อ D และ E ซึ่งน ามาจากคู่มือ โดยให้
ท าแบบฝึกหัดทั้งในห้องเรียนและเป็นการบ้าน 

 

กิจกรรมไวยากรณ ์

บทเรียนจะมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับไวยากรณ์ โดยเน้นไปที่การเรียนรู้เรื่องของค าสรรพนาม กริยาช่วย 
รูปย่อของกริยาช่วย ค าถามท่ีขึ้นต้นด้วย Wh เป็นต้น 

x ไวยากรณ์ (Grammar Focus) เขียนรายการค าศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์บนกระดาน อธิบายหลักการ
ใช้งานพร้อมทั้งยกตัวอย่างประโยค 

x แบบฝึกหัดการเขียน (Written Exercises) ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทัง้ในห้องเรียนและเป็นการบ้าน 


