
 
  

 

The Development of the English Reading and Writing Skills 
for Elementary Schoolchildren 

การพัฒนาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศกึษา 

 
 
 
 

Teacher’s Manual 
คู่มือครู 

 
 
 
 
 
 

The Faculty of Education and Liberal Arts 
the College of Asian Scholars 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

วิทยาลัยบัณฑติเอเชีย 
 

  



 

 
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 

พ.ศ. 2565 
 

สารบัญ 
 

  ค าชีแ้จงส าหรับครู            ก 
      1.  ชื่อโครงการ                     ก 
      2.  วตัถุประสงค์ของโครงการ                   ก 
          2.1  วตัถุประสงค์ส าหรับคร ู                   ก 
          2.2  วตัถุประสงค์ส าหรับนักเรียน                  ก 
      3.  ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอน                  ก 
       3.1  ค าแนะน าทั่วไป                        ก 
       3.2  ค าแนะน าหลักในการจัดการเรียนการสอน เรื่องที่ 1-7               ข 
  3.3  ค าแนะน าในการสอนเร่ืองที่ 8 และ 9         ง 
  เอกสารส าหรับนกัเรียน                  
       ค าแนะน าส าหรับนักเรียน           1 
       1.  Bell’s Tea Party           2 
            2.  Rapunzel Can                   4 
       3.  Sofia and the Baby Bird          9 
       4.  A Pony for a Princess         12 
       5.  Sealed with a Kiss         17 
       6.  An Aesop’s Fable         23 
       7.  Animal Homes         29 
       8.  Short Paragraphs         33 
       9.  A Poem: Baby Animals        36 
 

 
 



 

 
 
 

ก 
ค าชีแ้จงส าหรับครู 

 
 1.  ชื่อโครงการ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับชั้น 

ประถมศึกษา (The Development of the English Reading and Writing Skills for  
Elementary Schoolchildren)  
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     2.1  วตัถุประสงค์ส าหรับครู    เพ่ือให้ครูได้ 
   2.1.1  มีแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษที่จะช่วยพัฒนาการอ่านและการเขียนของ 

 นักเรียนเพ่ิมขึ้น 
   2.1.2  มีโอกาสเลือกบทเรียนส าหรับการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่มีความสามารถ 

 แตกต่างกัน 
   2.1.3  มีวิธีจัดการเรียนการสอนและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

 มากขึ้น 
     2.2  วตัถุประสงค์ส าหรับนักเรียน    เพ่ือให้นักเรียนได้ 
   2.2.1  พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของตัวเอง 
   2.2.2  มีความมั่นใจในการอ่านและการเขียนเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะน าไปสู่การพูดด้วยความมั่นใจ 

                             ดว้ย 
 3.  ค าแนะน าในการจัดการจัดการเรียนการสอน 
      3.1  ค าแนะน าทั่วไป 
           คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วทิยาลัยบัณฑิตเอเชีย มีค าแนะน าในการ 
                  จัดการเรียนการสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กนักเรียนในโครงการนี้  
             ดงันี ้

        3.1.1  เน้นให้นักเรียนได้เข้าใจ ได้เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ และกระตุน้ให้ 
   นักเรียนได้ท าตามที่ระบุไว้ “ค าแนะน าส าหรับนักเรียน” ในหน้า 1 ของเอกสาร 

 ส าหรับนักเรียน 
        3.1.2  แม้ในโครงการนี้จะเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน แต่การพูด การ 

 ออกเสียงค าศัพท์ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษจะต้องออกเสียงให้ชัดเจน จึงจะสามารถ 
 ใช้ภาษาในการส่ือสารได้ 

  ข 



 

        3.1.3  ค าตา่ง ๆ ที่อาจจะยากส าหรับนักเรียนบางคน จะเขียนการออกเสียงของค านั้น ๆ  
  ให้เป็นภาษาไทยที่เมื่อออกเสียงแล้วจะฟังเป็นการออกเสียงภาษาอังกฤษ ขอให้ 
  หมั่นฝึกฝนไว้ ส่วนการใช้ค าเหล่านั้นก็ดูได้จากประโยคในเนื้อเรื่องที่อ่าน    
  (บางครัง้ ครูอาจจะให้นักเรียนลอกประโยคจากเนื้อเร่ืองไว้ส าหรับฝึกการพูด   
  หรือเป็นการจดบันทึกตามค าแนะน าข้อที่ 2 ในค าแนะน าส าหรับนักเรียน) 

        3.1.4  ส่วนค าแนะน าในการออกเสียงอ่ืน ๆ ครูสามารถศึกษาได้จากหนังสือ  
          การออกเสียงค าศัพท์และประโยค ... ที่ทางโครงการฯ มอบให้ (เพ่ือครูจะได้น าไป 

 ประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษระดับต่าง ๆ ได้ดว้ย) 
     3.2  ค าแนะน าหลักในการจัดการเรียนการสอน เร่ืองที่ 1-7  

       เรื่องที่ 1  Belle’s Tea Party  (หน้า 2-4) 
       เร่ืองที่ 2  Rapunzel Can  (หน้า 4-9) 
      เรื่องที่ 3  Sofia and the Baby Bird  (หน้า 9-12) 
       เร่ืองที่ 4  A Pony for a Princess  (หน้า 12-17) 
       เรื่องที่ 5  Sealed with a Kiss  (หน้า 17-23) 
       เรื่องที่ 6  An Aesop’s Fable  (หน้า 23-28) 
       เร่ืองที่ 7  Animal Homes  (หน้า 29-32) 
 

ในการสอนเรื่องต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนนั้น  วัตถุประสงค์หลัก
ที่ส าคัญ คือ การสอนให้นักเรียนอ่านได้ เขียนได้ และใช้ในการส่ือสารได้ทั้งการส่ือสารด้วย
วาจาและการเขียน  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถอ่านได้ เขียนได้  
โดยทีค่รูไม่จ าเป็นต้องท าตามหลักการของวิธีสอนวิธีหนึ่งวิธีใดวธิีเดียว ครูสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนได้ตามความจ าเป็นของนักเรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม  
เพ่ือที่จะช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนสามารถอ่านเป็น  เขียนได้ถูกต้อง  ใช้ในการส่ือสารได้ 

  อย่างไรก็ตาม  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วทิยาลัยบัณฑิตเอเชีย  
ข้อเสนอแนะให้ครูใช้หลักการเรียนการสอนต่าง ๆ เหล่านี้ในการพัฒนาทักษะการอ่านและ 
การเขียนของนักเรียนดังนี ้

 
 

  ค 
  1)  การเน้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ   

เพ่ือประโยชน์ของนักเรียนเอง 
  2)  การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง ให้นักเรียนไม่กลัวการอ่านและ 

การเขียนภาษาอังกฤษ  ให้นักเรียนกล้าแสดงออก 
  3)  การเตรียมความพร้อมในการเรียนให้นักเรียน  เมื่อนักเรียนมีความพร้อม ก็ 



 

พร้อมที่จะเรียนรู้ (ตามหลักกการของทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)   
จะเป็นการสร้างก าลังใจให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง (Confidence) ในบทเรียนชุดนี้  
การให้มีการเรียนรู้ค าศัพท์ (Word Study) เป็นการเตรียมความพร้อมในการอ่านและการ 
เขียนให้กับนักเรียน 

  ในกระบวนการสอนตอนแรก ๆ ให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกการออกเสียงค าศัพท์  
การเรียนรู้ความหมายไปพร้อม ๆ กันทั้งชั้นก่อน จะเป็นการช่วยให้นักเรียนคลายความกังวล  
พร้อมที่จะเรียนต่อไปได้ 

  4)  การจัดให้มีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ไม่ว่าจะจัดให้ 
นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม หรือเป็นคู่จะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากเพ่ือน ๆ  
และได้ฝึกทักษะทางสังคม (Social Skills) จากการท างานรว่มกันกับคนอ่ืน ๆ ซึ่งจะเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนก่อนที่จะน าไปสู่การท างาน การอ่าน การเขียนด้วยตนเอง
เป็นรายบุคคล (Individual Study) 

  5)  การให้นักเรียนได้ฝึกการออกเสียงค าศัพทท์ี่ถูกต้องได้เรียนรู้การใช้ค าศัพท์นัน้ ๆ  
จากการอ่าน และการได้ฝึกเขียน จะเป็นการน าไปสู่ทักษะทางการพูดไดด้ี (ในบางแบบฝึกหัด 
จะมีให้นักเรียนได้พูดหรืออ่านออกเสียงให้เพ่ือน ๆ ฟัง) 

  กล่าวโดยสรุปก็คือ ครูสามารถประยุกต์ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ  
เป็นการสอนแบบ 4Ps ตามขั้นตอน ดังนี ้

     (1)  Preparation  เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่บทเรียน 
  (2)  Procedure  เป็นกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน 
  (3)  Practice  เป็นการฝึกทักษะทางภาษาให้กับนักเรียน 
  (4)  Production  เป็นผลิตผลที่นักเรียนได้รับจากการเรียนรู้ 
 
 

  ง 
           3.3  ค าแนะน าในการสอนเร่ืองที่ 8 และ 9   
         เรื่องที่ 8: Short Paragraphs (ในหน้า 33 ของเอกสารส าหรับนักเรียน) 
         A.  Word Study 
         (1)  เน้นการออกเสียงค าศัพท์ให้ถูกต้อง 
         (2)  ครูอิบายความหมายของค าศัพท์ให้นักเรียนเข้าใจชัดเจน ว่าในแต่ละยอ่หน้ามี 

   ใจความส าคญัเดียวเท่านั้น (มีประโยคที่บอกใจความส าคัญ  นอกจากนั้นเป็น 
   ประโยคที่อธิบาย ขยายความ สนับสนุนใจความส าคัญ) 

         B.  (1)  ครูยกตวัอย่าง Paragraph 1 ในการอ่าน main idea  
         (2)  อีกสองย่อหน้าให้นักเรียนฝึกอ่าน ท าความเข้าใจเอง (ครูอาจให้ท าเป็นงานกลุ่ม 



 

   หรืองานคู่) 
         C.  Exercises 
         (1)  ให้นักเรียนช่วยกันเป็นกลุ่มหรือคู่ท าแบบฝึกหัดส่งครู 
         (2)  ให้นักเรียนกลุ่มหรือคู่ที่เขียนได้ดีอ่านย่อหน้าและบอก main idea ของย่อหน้า  

   และอธิบาย supporting details ให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
 
         เร่ืองที่ 9: Poem: Baby Animals (ในหน้า 36 ของเอกสารส าหรับนักเรียน) 
         A.  Word Study 
         (1)  ครูอาจจะให้นักเรียนช่วยกันหาค าที่เสียงคล้องจองกัน (words that rhyme /  

        rhyming words) เช่น 
         go ____  ____  ____ 
         to ____  ____  ____ 
         ten ____  ____  ____ 
         baby ____  ____  ____ 
 

         (2)  ให้นักเรียนช่วยกันหาค าที่ใช้กับ There is … . และ There are … .  แล้วให้ 
        ช่วยกันเขียนประโยค (เป็นการให้หลักไวยากรณ์ที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการเขียน)  

         B.  (1)  ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่  ครูอาจจะก าหนดเวลาให้นักเรียน  
        (15-20 นาที)   

  จ 
       (2)  ให้นักเรียนช่วยกันตรวจค าตอบกับครูพร้อม ๆ กัน  กลุ่มไหนตอบถูกก็ได้คะแนน  

           (ช่องละ 1 คะแนน)  ถ้าตอบผิดก็แก้ไขให้ถูกต้อง  กลุ่มไหนหรือคู่ไหนตอบถูกมากที่สุดเป็น   
           The Winner 
        (3)  ครูอ่านออกเสียงบทกวีที่เติมค าแล้ว ให้นักเรียนทั้งกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงตาม  

  (อ่านทีละบรรทดั เป็นจังหวะตามที่ขีดเว้นวรรคไว้ให้) 
        (4)  ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงในกลุ่มหรือเป็นคู่ 
        (5)  ให้นักเรียนอาสาสมัครอ่านให้ครูและเพ่ือน ๆ ฟัง 

         C.  Exercises 
         (1)  ใน Exercise 1 ให้นักเรียนท างานเดีย่ว 
         (2)  ให้นักเรียนอาสาสมัครอ่าน the words that rhyme ให้ฟัง 
         (3)  ใน Exercise 2 ให้นักเรียนท างานเดีย่วก่อน (ให้เวลาประมาณ 20 นาที)  แล้ว 

           ให้แชร์งานกับกลุ่มหรือคู่ของตัวเอง จะได้ปรึกษากันเร่ืองค าตอบของอีกสองค าถามสุดทา้ย 
  ด้วย 



 

         (4)  ครูเก็บแบบฝึกหัดมาตรวจ ปิดค าตอบที่ถูกต้องมากเป็นล าดับที่ 1-3 ไว้บน 
           บอร์ดในห้องเรียน (เพ่ือความภูมิใจของนักเรียน) 
   ค าตอบของสองค าถามสดุท้าย ถ้าไม่มีใครตอบได้ครูเฉลยให้นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายเหตุ 
   ในแต่ละแบบฝึกหัดของบทเรียนทั้งหมด ครูประยุกตว์ิธีการสอนได้ตามที่ครู 

  เห็นว่าเหมาะสมกับนักเรียนของตนเอง เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 


