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ค าน า 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการฝึกอบรมครู ข้าราชการพลเรือนและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและ
วิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา  

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาจะสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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รายละเอียดหลักสูตร 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

อธิบายมาตรฐานการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษ  ทฤษฎี
และแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  แผนการเรียนรู้และสื่อส าหรับการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายมาตรฐานการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการอ่าน

ภาษาอังกฤษได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดสาระการอ่านภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายมุมมองใหม่ของการสอนการอ่าน

ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้

กระบวนการกลุ่มแบบ Collaborative Strategic Reading (CSR) และระบุตัวอย่างกิจกรรมได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย

ใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) และระบุกิจกรรมได้ 
6. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่าน

ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
7. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่าน

ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ Reciprocal Reading 
8. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนแผนการสอนและเลือกใช้สื่อการอ่าน

ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ Collaborative Strategic Reading ได ้
9. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และเลือกใช้สื่อการ

อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ Reciprocal Reading ได ้
10. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวัดและประเมินการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้

กระบวนการกลุ่มได้ 
 
สาระการอบรม 

ตอนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษ 
ตอนที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้

กระบวนการกลุ่ม 
ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
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สื่อประกอบการอบรม  

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
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3. วีดิทัศน์ 
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การวัดผลและประเมินผลการอบรม 

วิธีการวัดผล 
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง

เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
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สนทนา 
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หลักสูตร UTQ-55106 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 
 

เค้าโครงเนื้อหา 
ตอนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับการอ่าน    

ภาษาอังกฤษ 
เรื่องท่ี 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษ 
เรื่องท่ี 1.2 การจัดเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
เรื่องท่ี 1.3 มุมมองใหม่ของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

 แนวคิด 
1. การอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วย

ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ  
2. กระบวนการจัดเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่านภาษาอังกฤษให้

สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้จากค าถามที่อาจจะเกิดกับผู้สอนว่าจะคัดเลือกเนื้อหา
และการจัดหิจกรรมการเรียนรู้การอ่านอย่างไรดีจึงจะสอดคล้องกับหลักสูตรที่ก าหนด จึงจะแสดงใน
ตารางซึ่งน ามาจากหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 โดยจะแสดงตัวอย่างเฉพาะในความพัฒนา
ในการอ่านในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาจะ
เป็น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4- 6 

3. การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยกระบวนการกลุ่มจะช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านของ
ผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น การเรียนในลักษณะนี้ผู้เรียนจะเพ่ิมพูนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมและพัฒนา
ศักยภาพในการอ่านให้ดียิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายมาตรฐานการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการอ่าน

ภาษาอังกฤษได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดสาระการอ่านภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายมุมมองใหม่ของการสอนการอ่าน

ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มได้ 
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ตอนที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ 
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

เรื่องท่ี 2.1 รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบการใช้กลวิธี
การอ่านแบบร่วมมือ Collaborative Strategic Reading (CSR) และตัวอย่างกิจกรรม 

เรื่องที่ 2.2 รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Reciprocal Reading) และตัวอย่างกิจกรรม 

แนวคิด 
1. รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ 

Collaborative Strategic Reading มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสอนการอ่าน เพ่ิมพูนค าศัพท์ และเน้นการ
เรียนแบบให้ผู้เรียนได้ท าร่วมกันเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่าน 

2. รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอักฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกันสวมบทบาทเป็นครูเพ่ือประเมินความสามารถในความเข้าใจ
การอ่านของตนเอง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดย

ใช้กระบวนการกลุ่มแบบ Collaborative Strategic Reading (CSR) และระบุตัวอย่างกิจกรรมได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ

โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) และระบุกิจกรรมได้ 
 
ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวน 

การกลุ่ม 
เรื่องที่ 3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

รูปแบบการสอนการสอนการอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic 
Reading) 

เรื่องท่ี 3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) 

แนวคิด 
1. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ

กลุ่มแบบ Collaborative Strategic Reading (CSR) เป็นการออกแบบการเรียนการสอนโดยแบ่ง
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

2. การจัดกิจกรรมการสอนด้วยรูปแบบการสอนการอ่านโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4- 5 คน แต่ละ
กลุ่มต้องประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน โดยการสอน
แบบนี้ต้องการให้ครูผู้สอนใช้กลวิธีเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนได้ดูก่อนว่าท าอย่างไร ก่อนจะปล่อยให้แต่
ละกลุ่มด าเนินการเอง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่าน

ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
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2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ Reciprocal Reading 
 

ตอนที่ 4 แผนการเรียนรู้และสื่อส าหรับการอ่านภาษาอังกฤษ 
เรื่องที่ 4.1 แผนการเรียนรู้และสื่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการรูปแบบการ

สอนการสอนการอ่านด้วยการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) 
เรื่องที่ 4.2 แผนการจัดการเรียนรู้และและสื่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ

รูปแบบการสอนการสอนการอ่านโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal 
Reading) 

แนวคิด 
1. กิจกการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการเลือกใช้สื่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้

กระบวนการกลุ่มแบบ Collaborative Strategic Reading เป็นแนวทางให้ผู้สอนน าไปจัดกิจกรรม
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น 

2. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการเลือกใช้สื่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการกลุ่มแบบ Reciprocal Reading เป็นแนวทางให้ผู้สอนน าไปจัดกิจกรรมการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนแผนการสอนและเลือกใช้สื่อการอ่าน

ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ Collaborative Strategic Reading ได ้
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนแผนการสอนและเลือกใช้สื่อการอ่าน

ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ Reciprocal Reading ได้ 
 

ตอนที่ 5 การประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ 
เรื่องท่ี 5.1 หลักการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
แนวคิด 
การประเมินการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมิน

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและช่วยให้เห็นพัฒนาการการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนการอ่านเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านได้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

ได้ 
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ตอนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน    
ภาษาอังกฤษ 
 

เรื่องที่ 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษ 

มีค ากล่าวว่า "ยิ่งคุณอ่านมากเท่าไหร่ คุณก็จะมีความรู้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และยิ่งคุณเรียนรู้มาก
ขึน้เท่าไหร่ ก็เหมือนกับคุณได้ท่องโลกได้กว้างไกลมากขึ้นเท่านั้น (Seuss Geisel, 1978) " นอกจากนี้
องค์การยูเนสโก ยังน าเสนอภาพลักษณ์ของการอ่านว่า การอ่านมากจะท าให้คนมีสติปัญญาแตกฉาน 
มีสมรรถภาพยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างสรรค์บุคคลากรเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ และสร้างความเข้าใจอัน
ดีระหว่างกัน ดังนี้จะเห็นได้ว่าการอ่านนั้นเป็นหนึ่งในสี่ทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
การอ่านนั้นถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  และการ
ประกอบอาชีพ  
 ส าหรับการอ่านภาษาอังกฤษนั้น ยิ่งในยุคที่โลกไร้พรมแดนเฉกเช่นปัจจุบันนี้ เรายิ่งพบกับ
การอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจ าวันเป็นจ านวนไม่น้อย เช่นการท่องโลกอินเตอร์เนต
เพ่ือค้นคว้าข้อมูล หรือแม้แต่เพ่ือความบันเทิงส่วนตัว เพราะภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาที่ใช้บนโลก
ออนไลน์เป็นอันดับหนึ่ง (http://www.internetworldstats.com/stats7.htm, ) ในประเทศไทยเรา
ได้ให้ความส าคัญส าหรับการอ่านภาษาอังกฤษมากดังจะเห็นได้จากหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 
2551 ในสาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
มาตรฐาน ต 1.1     เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
โดยมีตัวอย่างตัวชี้วัดเช่น ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ  
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน     
 อย่างไรก็ดีในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น คนเรามิได้ใช้ทักษะเดียวในการ
สื่อสารแต่ละคราว มักจะบูรณาการทักษะทางภาษา ฟังพูดอ่านเขียนเข้าด้วยกัน (Nunan, 1999) ดัง
จะเห็นได้ว่า ในอีกสองมาตรฐานนั้นคือ  
มาตรฐาน ต 1.2     มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 

และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีตัวอย่างตัวชี้วัดเช่นตัวชีว้ัดที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็น 
ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  
 
มาตรฐาน ต 1.3    น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการ

พูดและการเขียน 
โดยมีตัวอย่างตัวชี้วัดเช่นตัวชีว้ัดที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่น
สาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
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การจะน าไปสู่มาตรฐานทั้งสองได้ ก็ต้องมีพ้ืนฐานมาจากความเข้าใจ ซึ่งอาจจะเป็นได้จากการ
อ่านหรือการฟังทั้งสิ้น เพื่อความมีประสิทธิภาพของทักษะพูดและทักษะเขียนและตามตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลางนั้น ทักษะอ่านซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ   

สมิธ (Smith, 1985) และเบอรี (Berry, 2005) ไดจัดระดับความเขาใจในการอานไวดังนี้ 
 1. ระดับการอานตัวอักษร (Literal comprehension) เปนระดับความเขาใจขั้นตน ซึ่งผู้อ่

านสามารถเขาใจสิ่งที่ผูเขียนสื่อความโดยตรง 
 2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ (Interpretation) หมายถึงการที่ผูอานสามารถเขาใจ

ความหมายของขอความได้ลึกซึ้ง 
กวาในระดับแรก คือแปลความตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อความหมายแฝงหรือโดยอ้อมได้ 

 3. ระดับความเขาใจเชิงวิจารณ์(Critical reading) หมายถึงการที่ผูอานสามารถใช ความคิด
ของตนวิเคราะหตัดสินและประเมินสิ่งที่อานไดซึ่งในระดับนี้ผูอาน จะตองมีความเขาใจในระดับต
นและระดับขั้นตีความมากอนได้ 

 จะเห็นได้ว่าทักษะการอ่านที่หลักสูตรแกนกลางระบุให้ผู้เรียน ระดับต่างๆมีพัฒนาการมา
เรื่อยๆตั้งแต่ระดับเพ่ิงเริ่มศึกษาในชั้นประถมศึกษาตอนต้นจนกระท่ังจบมัธยมปลาย จากการอ่านออก
เสียงสะกดค าง่ายๆ ซึ่งเป็นความเข้าใจระดับการอานตัวอักษร (Literal comprehension) ไป
จนกระท่ังถึง จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟัง
และอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบในระดับชั้น
มัธยมปลายซึ่งเป็นความเข้าใจระดับระดับความเขาใจเชิงวิจารณ์(Critical reading) หมายถึงการที่ผู
อ่านสามารถใช ความคิดของตนวิเคราะหตัดสินและประเมินสิ่งที่อานได้       
         ส าหรับประเด็นต่อไปเราจะพูดถึงการเลือกประเภทของสาระการอ่านให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1.1 
 

 

 

สรุป  

การอ่านภาษาอังกฤษในยุคโลกาภิวัติถือเป็นหนึ่งในทักษะทางภาษาที่ส าคัญที่การศึกษาของประเทศได้
ให้ความส าคัญโดยสะท้อนอยู่ในหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   มาตรฐาน ต 1.1     เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล นอกจากนี้เมื่อพิจารณา มาตรฐานอ่ืนยังพบว่าได้มี
การบูรณาการทักษะมาจากการอ่านด้วย อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากหลักสูตรแล้วพบว่าแต่ละตัวชี้วัดที่
เกี่ยวกับการอ่านได้พัฒนาความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆตามระดับของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎี
ระดับความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษของสมิธ(1985)และเบอรี (2005) ที่สรุปว่าระดับของการอ่านมี
สามระดับคือระดับการอ่านตัวอักษร ระดับความเข้าใจด้านตีความ และระดับความเข้าใจเชิงวิจารณ์ 
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ตอนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน    
ภาษาอังกฤษ 
 

เรื่องที่ 1.2 การจัดสาระการอ่านภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับหลักสตูร
และมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น  

อย่างมีเหตุผล 
ชัน้ ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. ปฏิบตัิตามค าสัง่  ค าขอร้อง  

ค าแนะน า  และค าชีแ้จงง่าย ๆ  ท่ี

ฟังและอา่น 

-ค าสัง่  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  และค า
ชีแ้จงในการท าอาหารและเคร่ืองดื่ม  
การประดษิฐ์การใช้ยา/สลากยา  การ
บอกทิศทางป้ายประกาศตา่ง ๆ  หรือ
การใช้อปุกรณ์ 
-  ค าสัง่  เชน่  Look at the.../here/over 

there/Say it again/ Read and draw/ Put 

a/an...in/on/under a/an.../Go to the 

window and open it/Take out the book, 

open on page 17 and read it/Don’t go 

over there/Don’t be late. etc. 

-  ค าขอร้องเชน่  Please look up the 

meaning in a dictionary/Look up the 

meaning in a dictionary please/Can/ 

Could you help me, please?/Excuse 

me, could you....? etc. 

-  ค าแนะน า  เชน่  You should read 
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everyday/Think before you speak/ 

-  ค าศพัท์ท่ีใช้ในการเลน่เกม 

 2. ระบตุวัอกัษรและเสียง  อ่านออก

เสียงและสะกดค าง่าย ๆ  ถกูต้อง

ตามหลกัการอา่น 

 ตวัอกัษร  ค าขอร้อง  ค าแนะน า  และ
ค าชีแ้จงในการ 
-  การออกเสียงพยญัชนะต้นค าและ

พยญัชนะท้ายค า 

-  การออกเสียงเน้นหนกั-เบาในค าและ

กลุม่ค า 

-  การออกเสียงตามระดบัเสียงสงู-ต ่า 

ในประโยค 

-  การแบง่วรรคตอนในการอ่าน 

-  การอา่นบทร้อยกรองตามจงัหวะ 

 3. เลือก/ระบปุระโยคและข้อความให้

สมัพนัธ์กบัส่ือท่ีไมใ่ชค่วามเรียง  

(non-text information)  ท่ีอ่าน 

 ประโยคหรือข้อความ  และความหมาย
เก่ียวกบัตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  
สิ่งแวดล้อม  อาหาร  เคร่ืองด่ืม  เวลา
วา่ง  และนนัทนาการ  สขุภาพและ
สวสัดกิาร  การซือ้-ขาย  ลมฟ้าอากาศ  
การศกึษาและอาชีพ  การเดินทาง
ทอ่งเท่ียว  การบริการ  สถานท่ี  ภาษา  
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็น
วงค าศพัท์สะสมประมาณ  1,400-
1,550  ค า  (ค าศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม) 

 การตีความ/ถ่ายโอนข้อมลูให้สมัพนัธ์
กบัส่ือท่ีไมใ่ชค่วามเรียง  เชน่  
สญัลกัษณ์  เคร่ืองหมาย  กราฟ  
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แผนภมูิ  ตาราง  ภาพสตัว์  สิ่งของ  
บคุคล  สถานท่ีตา่ง ๆ  โดยใช้  

Comparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast : but, although/ Quantity 
words เชน่ many/much/a lot of/lots 
of/some/any/a few/few/a little/little etc.  

 

ชัน้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 4. ระบหุวัข้อเร่ือง  (topic)  ใจความ

ส าคญั  (main idea) และตอบ

ค าถามจากการฟังและอา่นบท

สนทนา  นิทาน  และเร่ืองสัน้ 

 บทสนทนา  นิทาน  เร่ืองสัน้  และเร่ือง
จากส่ือประเภทตา่ง ๆ  เชน่  
หนงัสือพิมพ์  วารสาร  วิทย ุ โทรทศัน์  
เวบ็ไซต์ 

 การจบัใจความส าคญั  เชน่  หวัข้อ
เร่ือง  ใจความส าคญั  รายละเอียด
ของเร่ือง  เชน่  ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  
เม่ือไหร่  อยา่งไร  ท าไม  ใช่หรือไม่ 
-  Yes/No Question 

-  Wh-Question 

-  Or-Question 

    etc. 

-  Tenses : present simple/present 

continuous/past simple/future simple 

etc. 

-  Simple sentence/Compound 

sentence 

ม.2 1. ปฏิบตัิตามค าขอร้อง  ค าแนะน า   ค าขอร้อง  ค าแนะน า  และค าชีแ้จง
และค าอธิบาย  เชน่  การท าอาหาร
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ชัน้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

และค าชีแ้จง  และค าอธิบายง่าย ๆ  

ท่ีฟังและอา่น 

และเคร่ืองด่ืม  การประดษิฐ์  การใช้
ยา/สลากยา  การบอกทิศทาง  การใช้
อปุกรณ์ 
-  Passive Voice  ท่ีใช้ในโครงสร้าง

ประโยคง่าย ๆ  เชน่  is/are + Past 

Participle 

-  ค าสนัธาน  (conjunction)  เชน่  

and/but/or/before/after etc. 

-  ตวัเช่ือม  (connective words)  เชน่  

First,... Second... Third...Finally...etc 

 2. การออกเสียงข้อความ  ข่าว  

ประกาศ  และบทร้อยกรองสัน้ ๆ  

ถกูต้อง  ตามหลกัการอา่น 

 ข้อความขา่ว  ประกาศ  และบทร้อย
กรอง 

 การใช้พจนานกุรม 

 หลกัการอา่นออกเสียง  เชน่   
- การอออกเสียงพยญัชนะต้นค าและ
พยญัชนะท้ายค า 

  - การออกเสียงตามระดบัเสียงสงู-ต ่า
ในประโยค 

- การออกเสียงเช่ือมโยงในข้อความ 
- การแบง่วรรคตอนในการอา่น 
- การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 
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ชัน้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 3. ระบ/ุเขียนประโยคและข้อความให้

สมัพนัธ์กบัส่ือท่ีไมใ่ชค่วามเรียง  

รูปแบบตา่ง ๆ    ท่ีอา่น 

 ประโยคหรือข้อความ  และ
ความหมายเก่ียวกบัตนเอง  
ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล้อม  
อาหาร  เคร่ืองด่ืม  เวลาวา่ง  และ
นนัทนาการ  สขุภาพและสวสัดกิาร  
การซือ้-ขาย  ลมฟ้าอากาศ  
การศกึษาและอาชีพ  การเดินทาง
ทอ่งเท่ียว  การบริการ  สถานท่ี  
ภาษา  และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เป็นวงค าศพัท์สะสม
ประมาณ  1,750-1,900  ค า  
(ค าศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

 การตีความ/ถ่ายโอนข้อมลูให้
สมัพนัธ์กบัส่ือท่ีไมใ่ชค่วามเรียง  เชน่  
สญัลกัษณ์  เคร่ืองหมาย  กราฟ  
แผนภมูิ  ตาราง  ภาพสตัว์  สิ่งของ  
บคุคล  สถานท่ีตา่ง ๆ  โดยใช้  

Comparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast : but, although/ Quantity 
words เชน่ many/much/a lot of/lots 

of/some/any/a few/few/a little/little 

etc.  

 4. เลือกหวัข้อเร่ือง  ใจความส าคญั  

บอกรายละเอียดสนบัสนนุ 

(supporting detail)  และแสดงความ

คดิเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังและอา่น

พร้อมทัง้ให้เหตผุลและยกตวัอยา่ง

 บทสนทนา  นิทาน  เร่ืองสัน้  และเร่ือง
จากส่ือประเภทตา่ง ๆ  เชน่  
หนงัสือพิมพ์  วารสาร  วิทย ุ โทรทศัน์  
เว็บไซต์ 
การจบัใจความส าคญั  เชน่  หวัข้อ

เร่ือง  ใจความส าคญั  รายละเอียด
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ชัน้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ง่าย ๆ  ประกอบ สนบัสนนุค าถามเก่ียวกบัใจความ

ส าคญัของเร่ือง  เชน่ 

 

  

  ใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไหร่  

อยา่งไร  ท าไม  ใชห่รือไม่ 

-  Yes/No Question 

-  Wh-Question 

-  Or-Question 

    etc. 

 ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคดิเห็น
การให้เหตผุล  และการยกตวัอยา่ง  

เชน่  I think.../I feel.../I believe... 
-  ค าสนัธาน  (conjunction)  เชน่  

and/but/or/before/after  

-  ตวัเช่ือม  (connective words)  เชน่  

First,... Next... After...Then... 

Finally...etc  

-  Tenses : present simple/present 

continuous/present perfect/past 

simple/future tense etc.  
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ชัน้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

-  Simple sentence/Compound 

sentence 

ม.3 1. ปฏิบตัิตามค าขอร้อง  ค าแนะน า  

และค าชีแ้จง  และค าอธิบายง่าย ๆ  

ท่ีฟังและอา่น 

 ค าขอร้อง  ค าแนะน า  และค าชีแ้จง
และค าอธิบายในการประดิษฐ์  การ
บอกทิศทาง  ป้ายประกาศตา่ง ๆ  การ
ใช้อปุกรณ์ 
-  Passive Voice  ท่ีใช้ในโครงสร้าง

ประโยคง่าย ๆ  เชน่  is/are + Past ย

participle 

-  ค าสนัธาน  (conjunction)  เชน่  

and/but/or/before/after/because etc. 

-  ตวัเช่ือม  (connective words)  เชน่  

First,... Second... Third...Fourth... 

Next...Then...Finally...etc 

 2. การออกเสียงข้อความ  ข่าว  

โฆษณา  และบทร้อยกรองสัน้ ๆ  

ถกูต้อง  ตามหลกัการอา่น 

 ข้อความขา่ว  โฆษณา  และบทร้อย
กรอง 

 การใช้พจนานกุรม 

 หลกัการอา่นออกเสียง  เชน่   
- การอออกเสียงพยญัชนะต้นค าและ
พยญัชนะท้ายค า  สระเสียงสัน้  
สระเสียงยาว  สระประสม 

- การออกเสียงเน้นหนกั-เบาในค า
และกลุม่ค า 

- การออกเสียงตามระดบัเสียงสงู-ต ่า
ในประโยค 
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ชัน้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- การออกเสียงเช่ือมโยงในข้อความ 
- การแบง่วรรคตอนในการอา่น 
- การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ 

 3. ระบแุละเขียนส่ือท่ีไมค่วามเรียง  

รูปแบบตา่ง ๆ    ให้สมัพนัธ์กบั

ประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออา่น 

 ประโยคหรือข้อความ  และ
ความหมายเก่ียวกบัตนเอง  
ครอบครัว  โรงเรียน  สิ่งแวดล้อม  
อาหาร  เคร่ืองด่ืม  เวลาวา่ง  และ
นนัทนาการ  สขุภาพและสวสัดกิาร  
การซือ้-ขาย  ลมฟ้าอากาศ  
การศกึษาและอาชีพ  การเดินทาง
ทอ่งเท่ียว  การบริการ  สถานท่ี  
ภาษา  และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เป็นวงค าศพัท์สะสม
ประมาณ  1,400-1,550  ค า  
(ค าศพัท์ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) 

 การตีความ/ถ่ายโอนข้อมลูให้สมัพนัธ์
กบัส่ือท่ีไมใ่ชค่วามเรียง  เชน่  
สญัลกัษณ์  เคร่ืองหมาย  กราฟ  
แผนภมูิ  ตาราง  ภาพสตัว์  สิ่งของ  
บคุคล  สถานท่ีตา่ง ๆ  โดยใช้  

Comparison of adjectives/ adverbs/ 
Contrast : but, although/ Quantity  
words  
 เชน่  many/much/a lot of/lots 

of/some/any/a    

            few/few/a little/little etc. 

 4. เลือก/ระบหุวัข้อเร่ือง  ใจความ -  Simple sentence/Compound 
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ชัน้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ส าคญั  บอกรายละเอียดสนบัสนนุ  

และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง

ท่ีฟังและอา่นจากส่ือประเภทตา่ง ๆ  

พร้อมทัง้ให้เหตผุลและยกตวัอยา่ง 

ประกอบ 

sentence/Complex sentence 

ม.4-6 1. ปฏิบตัิตามค าแนะน าในคูมื่อการใช้

งานตา่ง ๆ  ค าชีแ้จง  ค าอธิบายและ

ค าบรรยายท่ีฟังและอา่น 

 ค าแนะน า  ค าชีแ้จง  ค าอธิบาย  ค า
บรรยาย  เชน่  ประกาศเตือนภยัตา่ง 
ๆ  ยาและ  การใช้อปุกรณ์และสิ่งของ
การสืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 
-  Model verb : should/ought 

to/need/have to/must + verb ท่ีเป็น  

infinitive without to เชน่ You should 

have it after meal. (Active 

Voice)/The doses must be divided. 

(Passive Voice) 

-  Direct/Indirect Speech 

-  ค าสนัธาน  (conjunction)  เชน่  

and/but/or/so/not only...but 

also/both...and/as well 

as/after/because etc. 

-  ตวัเช่ือม  (connective words)  เชน่  

First,... Second... Third...Fourth... 

Next...Then...Finally...etc. 
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ชัน้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 2. อา่นออกเสียงข้อความ  ข่าว  

โฆษณา  บทร้อยกรอง  และบท

ละครสัน้ (skit)  ถกูต้องตามหลกัการ

อา่น 

 ข้อความ  ข่าว  ประกาศ  โฆษณา  
และบทร้อยกรอง  และบทละครสัน้ 

 การใช้พจนานกุรม 

 หลกัการอา่นออกเสียง  เชน่   
- การอออกเสียงพยญัชนะต้นค าและ
พยญัชนะท้ายค า  สระเสียงสัน้  
สระเสียงยาว  สระประสม 

 

- การออกเสียงเน้นหนกั-เบาในค า
และกลุม่ค า 

- การออกเสียงตามระดบัเสียงสงู-ต ่า
ในประโยค 

- การออกเสียงเช่ือมโยงในข้อความ 
- การแบง่วรรคตอนในการอา่น 

     -  การอ่านบทร้อยกรองตามจงัหวะ

สาระาง 

 3. อธิบายและเขียนประโยคและ

ข้อความให้สมัพนัธ์กบัส่ือท่ีไมใ่ช่

ความเรียงรูปแบบตา่ง ๆ  ท่ีอ่าน 

รวมทัง้ระบแุละเขียนส่ือท่ีไม่ใชค่วาม

เรียงรูปแบบตา่ง ๆ  ให้สมัพนัธ์กบั

ประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออา่น 

 ประโยคและข้อความ   

 การตีความ/ถ่ายโอนข้อมลูให้สมัพนัธ์
กบัส่ือท่ีไมใ่ชค่วามเรียง  เชน่  ภาพ  
แผนผงักราฟ  แผนภมูิ  ตาราง  อกัษร
ยอ่  จากกลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน  ด้วย
การพดูและการเขียนอธิบาย  โดยใช้  

Comparison of 
adjectives/adverbs/Contrast : but, 
although, however, in spite 
of.../Logical connectives  เชน่  caused 
by/followed by/consist of etc.             
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ชัน้ ตัวชีวั้ด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 4. จบัใจความส าคญั  วิเคราะห์ความ

สรุปความ  ตีความ  และแสดงความ

คดิเห็นจากการฟังและอา่นเร่ืองท่ี

เป็นสารคดีและบนัเทิงคดี  พร้อมทัง้

ให้เหตผุลและยกตวัอย่าง ประกอบ 

 เร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี 

 การจบัใจความส าคญั  การสรุปความ  
การวิเคราะห์ความ  การตีความ       

 การใช้  skimming/scanning/guessing/ 
context clue 

 ประโยคท่ีใช้ในการแสดงความคดิเห็น
การให้เหตผุลและการยกตวัอยา่ง  

เชน่  I believe…/I agree 
with…but…/Well, I must 
say…/What do you think of/ 
about/…?/In my opinion…/ 
- if clauses 
- so…that/enough to… 
- on the other hand… 
- other (s)/another/the other (s) 
-  ค าสนัธาน  (conjunction)  เชน่  

because/ and/so/but/however/because 

of/due to/owing to etc. 

-  Infinitive pronouns : some, any, 

someone, anyone, everyone, one, 

ones  etc. 

-  Tenses : present simple/present 

continuous/present perfect/past 

simple/future tense etc. 

-  Simple sentence/Compound 

sentence/Complex sentence 
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โดยสรุปจะเห็นได้ว่าเป็นการเริ่มจากบทอ่านง่าย เริ่มจากระดับค าดังในเช่นระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวและค าชีแ้จงในการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม  การประดิษฐ์การใช้ยา/สลาก
ยา  การบอกทิศทางป้ายประกาศตา่ง ๆ  และพัฒนาระดับไปเป็นข้อความ  นิทาน  และบทกลอน 
จนกระทั่งถึงข่าว ประกาศ โฆษณาจนถึงสารคดีและบันเทิงคดีในระดับมัธยมศึกษา 4-6 ในที่สุด 
ส าหรับผู้สอนควรพิจารณาประเภทของบทอ่านให้สอดคล้องกับสาระของแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้จึงจะ
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป  

กระบวนการจัดสาระการอ่านภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
ควรเริ่มต้นจากการดูในแต่ละตัวชี้วัด ว่าสาระการอ่านประเภทใดจะช่วยส่งเสริมศักยภาพ
และความสามารถทางภาษาดังที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 โดยแต่
ละตัวชี้วัดจะเห็นได้การเริ่มจากบทอ่านที่ซับซ้อนน้อยที่สุด มัธยมศึกษาปีที่ 1เริ่มจากเรื่อง
ใกล้ตัวและค าชีแ้จงในการท าอาหารและเคร่ืองด่ืม  การประดิษฐ์การใช้ยา/สลากยา  การ
บอกทิศทางป้ายประกาศต่าง ๆ และพัฒนาระดับความซับซ้อนมากขึ้นไปเป็นข้อความ  
นิทาน  และบทกลอน  จนกระทั่งถึงข่าว ประกาศ โฆษณาจนถึงสารคดีและบันเทิงคดีใน
ระดับมัธยมศึกษา 4-6 ในที่สุด 
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ตอนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน    
ภาษาอังกฤษ 
 

เรื่องที่ 1.3 มุมมองใหม่ของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
 

แนวคิด  
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยกระบวนการกลุ่มจะช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านของผู้เรียน

ให้ดียิ่งขึ้น การเรียนในลักษณะนี้ผู้เรียนจะเพ่ิมพูนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมและพัฒนา
ศักยภาพในการอ่านให้ดียิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายมุมมองใหม่ของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ

โดยใช้กระบวนการกลุ่มได้ 
 

มุมมองใหม่ของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

มีค ากล่าวโดยบุคคลนิรนามไว้ว่า Two heads are better than one หรือ สองหัวดีกว่าหัว
เดียว หมายถึงการท าการใดๆก็ตามมีผู้ช่วยคิดย่อมเป็นเรื่องดี เมื่อก่อนนั้นการอ่านถูกมองว่าเป็นเรื่อง
ส่วนบุคคล กล่าวคือผู้อ่านจะมีปฏิสัมพันธ์อยู่กับเรื่องที่อ่านเท่านั้น และเป็นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย 
แต่ต่อมาเมื่อ ทฤษฎีการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงสังคมของ ไวก็อทสกี้ (Vygotsky, 1978) การเรียนแบบ
ระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยการเรียนรู้ตามแนวคิด Social Constructivism แนว
ความรู้มีรากฐานมาจากทฤษฎีที่กล่าวถึง โครงสร้างทางสติปัญญา (Schema) ของบุคคลมีการพัฒนา
ผ่านทางกระบวนการเสริมสร้างทางสังคม ซึ่งการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มนี้ผลการวิจัยจ านวนมากรายงาน
ว่า นักเรียนที่เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ จะมีความตั้งใจในการเรียนรู้เนื้อหาสาระมากกว่าการเรียนในกลุ่ม
ใหญ่ และมีความเข้าใจที่คงทนกว่าการเรียนเนื้อหาสาระเดียวกันด้วยวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ และยัง
พบว่านักเรียนที่เรียนรู้เป็นกลุ่มแบบร่วมแรงรวมพลัง (collaborative groups) มีความพึงพอใจในการ
เรียนรู้สูงกว่าด้วย (Beckman, 1990; Chickering and Gamson, 1991; Collier, 1980; Cooper 
and Associates, 1990; Goodsell, Maher, Tinto, and Associates, 1992; Johnson and 
Johnson, 1989; Johnson, Johnson, and Smith, 1991; Kohn, 1986; McKeachie, Pintrich, 
Lin, and Smith, 1986; Slavin, 1980, 1983; Whitman, 1988 cited in Davis, 1993: 
http://teaching.berkeley.edu/bgd/collaborative.html อ้างอิงใน สร้อยสน สกลรักษ์, 2554) โดยการ
เรียนแบบนี้ผู้เรียนจะสร้างองก์ความรู้จากการมีฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ที่มี
ความสามารถสูงกว่า เช่นเพื่อนที่เก่งกว่า ครู ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่า หรือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 

ส าหรับการอ่านแบบเป็นกลุ่มจะเห็นตัวอย่างจากพวก ชมรมการอ่าน โดยกิจกรรมของชมรม
การอ่านนั้นมักจะตั้งโจทย์เป็นหนังสือที่อ่านเหมือนกัน และหลังจากอ่านเสร็จก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน ส่วนการสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบกลุ่มนั้นมีผู้น ามาใช้มากมายทั้งเป็นภาษาที่             
                                                    แนวคิดท่ีโดดเด่นมากจะเป็นการสอนแบบ 
การสอนการอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) การ
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สอนอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading)  โดยการสอนอ่านแบบกลุ่มทั้งสองรูปแบบ
นั้น เน้นที่จะสอนกลวิธีการอ่านให้ผู้เรียนและเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้กลวิธีนั้นๆ เมื่ออ่านภาษาอังกฤษ
ต่อไป และการอ่านแบบร่วมมือเป็นกลุ่มนี้จะเป็นการเพ่ิมศักยภาพการอ่านเป็นการขยายโซนแห่งการ
พัฒนาการเรียนรู้และการอ่าน (Zone of Proximal Development) โดยการเรียนรู้แบบต่อยอด 
(scaffolded learning)  ซึ่งรูปแบบการสอนอ่านทั้งสองนั้นจะได้กล่าวอย่างละเอียดในตอนเรียน
ต่อไป ซึ่งจากผลการวิจัยแล้วการสอนการอ่านโดยใช้กระบวนการกลุ่มนี้ ความสามารถทางการอ่าน
โดยเฉพาะในผู้เรียนที่มีความสามารถต่ าจะเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยะส าคัญ (Klingner et al., 1998; 
Klingner & Vaughn, 2000;Vaughn et al., 2000; Arguelles, Klingner, and Vaughn, 2004 
Meejang 2004, Sukavatee, 2007) 

อย่างไรก็ดีในการจัดกลุ่มส าหรับผู้เรียนนั้นมีข้อแนะน าดังนี้ 
1. จ านวนสมาชิกในกลุ่มควรจะมี 4- 5 คน 
2. การจัดกลุ่มนั้นปกติอาจมีได้สองลักษณะคือกลุ่มที่มีสมาชิกความสามารถระดับเดียวกัน 

(homogeneous group) หรือกลุ่มที่มีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน (heterogeneous 
group) แต่ถ้าตามแนวคิดของสร้างเชาว์ปัญญาเชิงสังคม (Social Constructivism) ของ ไวก็อทสกี้ 
(Vygotsky, 1978) ควรเป็นมีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน เพ่ือผู้ที่มีความสามารถมากกว่าจะ
ช่วยพัฒนาสมาชิกท่ีมีความสามารถต่ ากว่าได้ 

3. ควรสร้างความตระหนักว่าความส าเร็จของกลุ่มคือความส าเร็จของสมาชิกทุกคน 
4. ทุกคนควรมีหน้าที่รับผิดชอบในงานกลุ่ม และงานกลุ่มควรออกแบบมาให้สมาชิกในกลุ่ม

เกิดปฏิสัมพันธ์กัน 
5. สมาชิกกลุ่มทุกคนควรมีส่วนร่วมในงาน และสมาชิกในกลุ่มจะได้พัฒนาทักษะการท างาน

เป็นทีม และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ 
6. สมาชิกกลุ่มควรเรียนรู้ที่จะประเมินการท างาน ประเมินคุณภาพงาน มีทักษะการ

แก้ปัญหา และมีการตัดสินใจ 
ในตอนเรียนต่อไปจะเป็นรายละเอียดของรูปแบบการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สอง

รูปแบบคือการสอนการอ่านแบบการใช้กลยุทธ์การอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic 
Reading) การสอนอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading)   
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

สรุป  

บริบทของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษได้เปลี่ยนจากการสอนอ่านกับนักเรียนเป็นรายบุคคลมาเป็น
รูปแบบของการใช้กระบวนการกลุ่ม อยู่บนพ้ืนฐานเมื่อ ทฤษฎีการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงสังคมของ ไว
ก็อทสกี้ (Vygotsky, 1978) การเรียนแบบระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Social Constructivism แนวความรู้มีรากฐานมาจาก ซึ่งอธิบายว่า โครงสร้างทางสติปัญญา 
(Schema) ของบุคคลมีการพัฒนาผ่านทางกระบวนการเสริมสร้างทางสังคม ซึ่งการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม
นี้ผลการวิจัยจ านวนมากรายงานว่า นักเรียนที่เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ จะมีความตั้งใจในการเรียนรู้เนื้อหา
สาระมากกว่าการเรียนในกลุ่มใหญ่ และมีความเข้าใจที่คงทนกว่าการเรียนเนื้อหาสาระเดียวกันกว่าด้วย
วิธีการสอนแบบอ่ืนๆแนวคิดที่โดดเด่นมากจะเป็นการสอนแบบ การสอนการอ่านแบบการใช้กลวิธีการ
อ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) การสอนอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Reciprocal Reading)  โดยการสอนอ่านแบบกลุ่มทั้งสองรูปแบบนั้น เน้นที่จะสอนกลยุทธ์การอ่านให้
ผู้เรียนและเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้กลวิธีนั้นๆ เมื่ออ่านภาษาอังกฤษต่อไป และการอ่านแบบร่วมมือเป็นกลุ่ม
นี้จะเป็นการเพ่ิมศักยภาพการอ่านเป็นการขยายโซนแห่งการพัฒนาการเรียนรู้และการอ่าน (Zone of 
Proximal Development) โดยการเรียนรู้แบบต่อยอด (scaffolded learning)  การจัดกลุ่มส าหรับ
ผู้เรียนนั้นจะมี 4- 5 คน มีทั้งกลุ่มที่มีสมาชิกความสามารถระดับเดียวกัน (homogeneous group) 
หรือกลุ่มที่มีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน (heterogeneous group)ทุกคนควรมีหน้าที่
รับผิดชอบในงานกลุ่ม และทุกคนควรตระหนักว่าความส าเร็จของกลุ่มคือความส าเร็จของสมาชิกทุกคน 
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ตอนที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ 
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 

เรื่องที่ 2.1 รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มแบบการใช้กลวิธกีารอ่านแบบร่วมมือ Collaborative Strategic 
Reading (CSR) และตัวอย่างกิจกรรม 

 
รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบ
ร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) 
 รูปแบบการสอนการอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic 
Reading) รูปแบบการสอนนี้ Klingner และ Vaughn (2004) เป็นผู้เริ่มต้นใช้ วิธีนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สอนการอ่าน เพ่ิมพูนค าศัพท์ และเน้นการเรียนแบบร่วมมือ โดยเริ่มต้นจริงๆมีจุดมุ่งหมายผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเริ่มจากการสอนแบบบูรณาการการสอนภาษาและกลุ่มสาระอ่ืนๆ 
ต่อมาได้มีผู้น าไปใช้กับเด็กที่มีความสามารถหลากหลายในการอ่านคือความสามารถสูง กลาง และต่ า 
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4- 5คน (อย่าใช้กลุ่มใหญ่มาก เพราะอาจจะมีคนว่างและไม่
ช่วยงานกลุ่ม) โดยรูปแบบการสอนแบบนี้มีจุดแข็งคือ ผู้เรียนจะต้องช่วยงานกลุ่มทุกคนและพวกเขา
จะรู้สึกประสบความส าเร็จพร้อมกลุ่มเมื่องานเสร็จ โดยการน าวิธีการสอนอ่านแบบนี้ไปใช้กับผู้เรียนใน
หลายระดบัก็พบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความสามารถทางการอ่านอย่างมีนัยส าคัญ มีจ านวนการเรียนรู้
ค าศัพท์ที่เพ่ิมพูนมากขึ้น มีพัฒนาการการท างานแบบร่วมมือกับเพ่ือนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความรู้
มากขึ้นในเนื้อหากลุ่มสาระที่น ามาบูรณาการอีกด้วย 
 
องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบการสอนการสอนการอ่านแบบการใช้กลยุทธ์การอ่านแบบร่วมมือ 
(Collaborative Strategic Reading) 

รูปแบบการสอนนี้จะมีองค์ประกอบเป็นกลยุทธ์การอ่าน 4 กลยุทธ์หลัก โดยใช้เป็นล าดับดังนี้ 
1. การท านาย (Preview) 
2. ค าศัพท์ทีรู่้ความหมายหรือไม่ (Click& Clunk) 
3. เข้าใจประเด็น (Get the Gist) 
4. สรุปประเด็น (Wrap Up) 

 
รูปแบบการสอนการอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือนี้ผู้เรียนอาจจะไม่คุ้นเคย 

โดยเฉพาะผู้เรียนไทยท่ีคุ้นเคยกับการเรียนการสอนแบบคุณครูแปลให้ฟัง ซึ่งวิธีการสอนแบบกลุ่มนี้จะ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (learner- centered approach) เป็นอย่างมากและบทบาทของครูผู้สอนจะ
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) ด้วยเหตุผลนี้จึงจ าเป็นว่าครูผู้สอนจะต้องอธิบาย
ให้ผู้เรียนเข้าใจเสียก่อนว่าแต่ละขั้นตอน แต่ละกลวิธีนั้น พวกเขาจะต้องท าอย่างไร ดังนี้ครูผู้สอนต้อง
เริ่มคาบแรกๆเพ่ืออธิบายสิ่งเหล่านี้ รายละเอียดของแต่ละกลวิธีการอ่านมีดังนี้ 

1. การท านาย (Preview) ผู้เรียนจะใช้กลยุทธ์การท านายนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอ่าน
ทั้งบทอ่าน โดยช่วงนี้จะเป็นช่วงก่อนการอ่าน (Before reading) ส าหรับเป้าหมายของการท านายนั้น



U T Q - 5 5 1 0 6  ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 

29 | ห น้ า  

ก็เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ที่จะอ่านใหม่กับความรู้เดิม (activate prior knowledge) ให้ผู้เรียนได้รู้จักหรือ
เพ่ิมความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังจะอ่านในเวลาสั้นๆ (สัก 2-5 นาที) และผู้เรียนจะท านายต่อไปว่าก าลัง
จะอ่านเกี่ยวกับอะไร ส าหรับกลยุทธ์การท านายนั้น จะท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจที่อ่านต่อไปมากขึ้น 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจที่จะติดตามเรื่องที่จะอ่านต่อไป โดยผู้สอนอาจใช้
เทคนิค การตั้งค าถามเป็นแนวทางให้ผู้เรียนก็ได้เช่น 

- นักเรียนสังเกต ชื่อเรื่อง/ ค าส าคัญที่เน้นหรือขีดเส้นใต้ /รูปภาพประกอบ/ ตาราง ฯลฯ 
แล้วช่วยกันระดมสมองว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านบ้าง 
จากนั้นก็จะให้ผู้เรียนช่วยกันท านายว่าก าลังจะอ่านเรื่องเกี่ยวกับอะไร โดยขั้นตอนที่สอนโดยใช้กลวิธี
นี้จะใช้เวลาเพียงสั้นๆก่อนอ่านจริง 

2.  ค าศัพท์ท่ีรู้ความหมายหรือไม่ (Click& Clunk)ผู้เรียนจะใช้กลยุทธ์นี้ ขณะอ่านบทอ่าน
แต่ละช่วง เป้าหมายของกลวิธีการอ่านนี้ ต้องการให้ผู้เรียนประเมินความเข้าใจการอ่านของตนเอง 
โดยแบ่งออกเป็น ค าที่รู้ความหมาย (Click) หมายถึงค าศัพท์จากการอ่าน (เน้นที่ค าหลักๆในเรื่องที่
อ่าน) ที่ผู้เรียนรู้ความหมาย และ ค าที่ผู้เรียนไม่รู้ความหมาย (Clunk) หมายถึงค าศัพท์จากเรื่องที่อ่าน
และผู้เรียนไม่ทราบความหมายโดยช่วงนี้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะมีบัตรค าเพ่ือเขียนค าศัพท์ที่ไม่รู้
ความหมายลงไป (Clunk chart) หลังจากที่ทุกมีค าศัพท์ที่รู้และที่ไม่รู้ความหมายเรียบร้อยแล้ว ให้
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนสมาชิกกลุ่ม หลังจากที่ ได้แบ่งปันกันแล้วก็จะเหลือค าศัพท์ที่ไม่รู้
ความหมาย (Clunk)  ของกลุ่มแล้วลองพยายามมาหาความหมายด้วยกันโดยการใช้กลวิธีการอ่าน
อ่ืนๆมาช่วยเช่น อ่านใหม่อีกครั้ง ใช้บริบทช่วยหาความหมาย หาความหมายโดยใช้ prefix suffix 
หรือในที่สุดแล้วอาจหาความหมายจากพจนานุกรมได้  ตรงช่วงนี้จะช่วยกันปรึกษาเป็นกลุ่มโดยมีครู
คอยให้ค าแนะน า 

3. เข้าใจประเด็น (Get the Gist) ผู้เรียนจะใช้กลวิธีนี้เพ่ือท าความเข้าใจกับบทอ่าน เข้าใจ
ความคิดส าคัญของแต่ละย่อหน้า เป้าหมายในการท ากิจกรรมนี้คือต้องการให้ผู้เรียนสามารถเล่าเรื่องที่
อ่านเป็นค าพูดของตนเองได้ เพื่อจะได้มีความม่ันใจว่าผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่อ่านจริง ในที่นี้ครูต้องการให้
ผู้เรียนระบุใจความส าคัญ ความคิดส าคัญของเรื่อง และรายละเอียดว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร 

4. สรุปประเด็น (Wrap Up) ผู้เรียนจะใช้กลวิธีนี้เพ่ือสรุปใจความส าคัญ โดยวิธีการถาม 
ตอบ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เพ่ือตรวจสอบว่าเข้าใจเรื่องมากน้อยเพียงใด เข้าใจความคิดส าคัญหรือไม่ 
เราอาจใช้วิธีให้สถานการณ์เช่นถ้าผู้เรียนเป็นครูแล้วตั้งค าถามบทอ่านนี้ให้เพ่ือนตอบ ผู้เรียนจะตั้ง
ค าถามว่าอย่างไร เป็นต้น ซึ่งค าถามเหล่านี้อาจเป็นค าถามที่วัดความเข้าใจทั้ง 3 ระดับคือคือระดับ
การอ่านตัวอักษร ระดับความเข้าใจด้านตีความ และระดับความเข้าใจเชิงวิจารณ์ ก็ได้ 
 
แนวทางการจัดกิจกรรมรูปแบบการสอนการสอนการอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ 
(Collaborative Strategic Reading) 

ส าหรับแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ 
(Collaborative Strategic Reading) นั้นให้ด าเนินการตามล าดับขั้นของการจัดกิจกรรมการสอน ดัง
ตารางดังต่อไปนี้ ก่อนอ่ืนแบบผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ที่มีสมาชิกที่มีความสามารถในการอ่านที่แตกต่าง
กันผู้เรียนปรึกษากันในกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มจะมีบทบาทต่างๆ มีผู้น ากลุ่ม ผู้ประกาศ ผู้เชี่ยวชาญ
ค าศัพท์ที่ไม่ และผู้เชี่ยวชาญการจับประเด็น (ผู้เชี่ยวชาญอาจมีมากกว่าหนึ่งคน) 
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ก่อนอ่าน ระหว่างการอ่าน หลังการอ่าน 
ตั ว อย่ า ง เ ช่ นการ อ่ าน เ รื่ อ ง 
Global Warming 
 
ขั้นน า เริ่มต้นด้วยการทบทวน
ความรู้ เดิมโดยการให้ดูคลิป
สั้นๆเกี่ยวกับโลกร้อน 
 
การท านาย (Preview) 
ปรึกษากันในกลุ่ม 
- ตกลงวันนี้หัวข้อคือ 
 เรามาระดมสมองและเขียนทุก
สิ่งที่อย่างที่เรารู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้
กันเถิด เช่นสาเหตุที่ท าให้โลก
ร้อน 
- ผู้ประกาศกรุณาถามสมาชิก
แต่ละคนว่ามีความคิดอะไรจะ
มาแบ่งปันกันบ้าง 
- เรามาเริ่มท านายในสิ่งเรา
ก าลังจะอ่านดีกว่า ว่าเราจะได้
ความรู้อะไรใหม่จากเรื่องที่จะ
อ่านบ้าง เช่น เราอาจจะทราบ
สาเหตุและวิธีป้องกันไม่ให้โลก
ร้อนไปกว่านี้ 
 
 
 

- ขอให้ผู้ประกาศบอกล าดับว่า
คนที่ต้องอ่านต่อไปเป็นใคร 
ค าศัพท์ที่ใช่หรือที่ไม่ (Click& 
Clunk) 
- เราเข้าใจเรื่องที่เราอ่านกัน
หรือไม่ มีค าไหนไม่เข้าใจหรือไม่ 
ถ้ามีให้เขียนค านั้นลงไปในบัตร
ค า 
- ผู้ประกาศ ขอให้บอกล าดับ
เพ่ือนสมาชิกให้อ่านค าศัพท์ที่ไม่
เข้าใจออกมาดังๆ 
- ผู้เชี่ยวชาญค าศัพท์ที่ไม่ ขอให้
ช่วยกันหาวิธิหาความหมายของ
ค าเหล่านี้ด้วย 
เข้าใจประเด็น (Get the 
Gist) 
- เพ่ือนสมาชิกกลุ่มขอให้
ช่วยกันแบ่งปันความคิดด้วยว่า
ประเด็นหลัก และความคิด
ส าคัญของเรื่องคืออะไร (ใคร 
ท า อ ะ ไ ร  ที่ ไ ห น  เ มื่ อ ไ ห ร่ 
อย่างไร) 
- ตอนนี้ขอให้เพ่ือนสมาชิกเขียน
ประเด็นส าคัญของเรื่องด้วย
ค าพูดของตัว เอง ผู้ประกาศ
ขอให้ช่วยขานคิวสมาชิกเพ่ือ
แบ่งปันกันด้วย 

สรุปประเด็น (Wrap Up) 
- ขอให้ทุกคนช่วยกันตั้งค าถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ อ่าน ดูว่า เรา
เข้าใจมากน้อยเพียงใด ด้วย
ค าถามว่า ใคร อะไร ที่ ไหน 
ท าไม และอย่างไร 
- ผู้ประกาศ ขอให้เชิญเพ่ือน
สมาชิกกลุ่มแบ่งบันค าถามกัน
ด้วย 
- ผู้ประกาศ ขอให้เชิญเพ่ือน
สมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้ร่วมกัน
แบ่งปันว่าเราได้ความรู้ ความ
เข้าใจอะไรจากการอ่านเรื่องนี้
บ้าง 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป  

รูปแบบการสอนการอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) 
รูปแบบการสอนนี้ Klingner และ Vaughn (2004) เป็นผู้เริ่มต้นใช้ วิธีนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสอนการ
อ่าน เพ่ิมพูนค าศัพท์ และเน้นการเรียนแบบร่วมมือผู้น าไปใช้กับเด็กที่มีความสามารถหลากหลายใน
การอ่านคือความสามารถสูง กลาง และต่ า ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4- 5 คน โดย
รูปแบบการสอนแบบนี้มีจุดแข็งคือ ผู้เรียนจะต้องช่วยงานกลุ่มทุกคนและพวกเขาจะรู้สึกประสบ
ความส าเร็จพร้อมกลุ่มเมื่องานเสร็จ โดยการน าวิธีการสอนอ่านแบบนี้ไปใช้กับผู้เรียนในหลายระดับก็
พบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความสามารถทางการอ่านอย่างมีนัยส าคัญ มีจ านวนการเรียนรู้ค าศัพท์ที่
เพ่ิมพูนมากขึ้น มีพัฒนาการการท างานแบบร่วมมมือกับเพ่ือนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความรู้มากขึ้น
ในเนื้อหากลุ่มสาระท่ีน ามาบูรณาการอีกด้วยรูปแบบการสอนนี้จะมีองค์ประกอบเป็นกลวิธีการอ่าน 4 
กลวิธีหลัก โดยใช้เป็นล าดับดังนี้ การท านาย (Preview) ค าศัพท์ที่รู้ความหมายหรือไม่ (Click& 
Clunk)  เข้าใจประเด็น (Get the Gist) และสรุปประเด็น (Wrap Up) ส าหรับแนวทางการจัด
กิจกรรมการสอนอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) 
นั้นให้ด าเนินการตามล าดับขั้นของการจัดกิจกรรมการสอน ดังตารางดังต่อไปนี้  ก่อนอ่ืนแบบผู้เรียน
เป็นกลุ่มย่อย ที่มีสมาชิกที่มีความสามารถในการอ่านที่แตกต่างกันผู้เรียนปรึกษากันในกลุ่ม โดย
สมาชิกในกลุ่มจะมีบทบาทต่างๆ มีผู้น ากลุ่ม (leader) ผู้ประกาศ (announcer) ผู้เชี่ยวชาญค าศัพท์ที่
ไม่รู้ความหมาย (clunk expert) และผู้เชี่ยวชาญการจับประเด็น (gist expert)  ผู้เชี่ยวชาญอาจมี
มากกว่าหนึ่งคน และจะแบ่งกิจกรรมออกเป็นช่วงก่อนอ่าน การท านาย (Preview) ระหว่างอ่าน
ค าศัพท์ที่รู้ความหมายหรือไม่ (Click& Clunk) และ เข้าใจประเด็น (Get the Gist) ส่วน
กิจกรรมหลังอ่านคือสรุปประเด็น (Wrap Up) 
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ตอนที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษ 
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 

เรื่องที่ 2.2 รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (Reciprocal Reading) และตัวอย่างกิจกรรม 

 
รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Reciprocal Reading) 
 รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Reciprocal Reading) รูปแบบนี้มีผู้ใช้ครั้งแรกคือ Palinscar     Brown ( 984) 
                                                  ความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน และจะเน้นที่
กลวิธีการอ่าน 4 กลวิธีคือ  
 1. การท านาย (Predicting)   
 2. การตั้งค าถาม (Questioning)   
 3. การท าให้กระจ่าง (Clarifying)  
 4. การสรุปบทอ่าน (Summarizing)  
 โดยการสอนแบบนี้จะต่างกับแบบแรกคือ ต้องการให้ครูผู้สอนใช้กลวิธีเป็นแบบอย่างให้
ผู้เรียนได้ดูก่อนว่าท าอย่างไร ก่อนจะปล่อยให้แต่ละกลุ่มท าเนินการเอง โดยเป้าหมายของรูปแบบการ
สอนนี้จะให้ผู้เรียนสวมบทบาทเป็นครู โดยบทบาทเป็นครูจะผลัดเปลี่ยนกันไประหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
ประเมินความสามารถในความเข้าใจการอ่านของตนเอง ขณะที่อ่านเอง และ ขณะที่ท างานร่วมกับ
เพ่ือนสมาชิก โดยสมาชิกแต่ละคนจะต้องมีบทบาทการท างานในกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 
ผู้อ านวยการสนทนา (Discussion Director)           (Predictor) ผู้ตั้งค าถาม (Questioner)  ผู้ท า 
ความกระจ่าง (Clarifier) และผู้สรุปความ (Summarizer) รูปแบบการสอนนี้จากการทดลองใช้สอน
การอ่าน Palinscar     Brown ( 984)พบว่าหลังจากสอนไปได้ 15- 20    พบว่าผู้เรียนสามารถท า
คะแนนจากข้อสอบวัดความเข้าใจในการอ่านจาก 30%           8                             
                 บท พบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความสามารถในการอ่านเพิ่มข้ึนหนึ่งถึงสอง
ระดับ (Cooper, Boschken, McWilliams และ Pistochini, 2000) ท้ายสุดข้อสรุปจาก
Rosenshine และ Meister (1994) เมื่อได้ตรวจผลการใช้รูปแบบการสอนนี้ในงานวิจัย 16 ชิ้นพบว่า
รูปแบบการสอนนี้สามารถเพ่ิมความสามารถความเข้าใจในการอ่านได้จริง ซึ่งตรงกับผลงานวิจัยการ
สอนของ Oczkus (2010) ว่ารูปแบบการสอนนี้สามารถเพ่ิมความสามารถทางการอ่านได้ 
รายละเอียดกิจกรรมของแต่ละกลยุทธ์มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 
องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) 
 องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีดังต่อไปนี้ 
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 1. การท านาย (Predicting)  การท านายนี้เป็นกลวิธีในล าดับแรกของรูปแบบการสอน
การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) โดยที่
ครูจะท าเป็นตัวอย่างก่อน ส่วนการท านายนี้จะเป็นการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม (activate 
background knowledge) และท านายเนื้อเรื่องที่จะอ่านจากหัวข้อเรื่อง รูปประกอบ หรือตาราง 
ฯลฯ แล้วให้บันทึกการท านายไว้ในผังกราฟิก (graphic organizers) 
 2. การตั้งค าถาม (Questioning)  การตั้งค าถามนี้มีเพ่ือดูความเข้าใจในบทอ่านว่ามี
ประเด็นใด หรือค าศัพท์หรือส านวนใด ที่ต้องการการท าให้กระจ่าง การตั้งค าถามนี้ต้องอยู่ระหว่าง
อ่าน ซึ่งการอ่านนี้ท าได้หลายรูปแบบคือ ครูอ่านให้ฟังเสียงดังๆ นักเรียนอ่านพร้อมกัน อ่านออกเสียง
เบาๆภายในกลุ่มหรืออ่านเงียบๆส่วนตัวก็ได้ทั้งนั้น จากนั้นนักเรียนก็พัฒนาหาส่วนใด หรือค าถามใดที่
ต้องการให้เกิดความกระจ่างเรื่องความหมาย จากนั้นจะกลับไปยังการท านายที่ท าไว้ว่าถูกต้องหรือไม่ 

3. การท าให้กระจ่าง (Clarifying) เมื่อพบประเด็น หรือค าที่ไม่ทราบความหมายจากการ
ตั้งค าถามแล้วจะน ามาสู่กลยุทธ์การอ่านที่ให้ความกระจ่างต่อข้อสงสัย การท าให้กระจ่างนั้นจะใช้กับ
ส่วนที่ผู้อ่านคิดว่ายาก และไม่เข้าใจซึ่งถึงตรงนี้ผู้เรียนจะใช้กลยุทธ์การอ่านต่างเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ที่กระจ่างขึ้น กลยุทธ์เหล่านั้นมีดังนี้ อ่านซ้ า ใช้บริบทหความหมาย แตกค าออกเป็นค าเล็กๆ ใช้ 
prefix suffix ช่วยเป็นต้น ซึ่งการนี้ครูก็ต้องท าเป็นตัวอย่างอีกเช่นกัน 
 4. การสรุปบทอ่าน (Summarizing) การสรุปบทอ่านมีความส าคัญมาก โดยจะแสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนสามารถจ าและปะติดปะต่อเรื่องราวที่ได้อ่านมาได้หรือไม่ อย่างไร โดยอาจมีแนวทาง
เช่นการระบุว่าในบทอ่านมีใครบ้าง เหตุการณ์เกิดข้ึนที่ใด เกิดอะไรขึนในเรื่อง และเกิดข้ึนอย่างไรและ
ท าไม ในการสรุปนี้ผู้เรียนควรสรุปประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ และสามารถล าดับเหตุการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล 
แนวทางการจัดกิจกรรมรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) 

ขั้นน า เริ่มต้นด้วยการทบทวนความรู้เดิม 
ก่อนอ่าน ระหว่างการอ่าน หลังการอ่าน 

การท านาย (Predicting) 
ครูจะเป็นแบบอย่างในการท า
กิ จ กร รมก่ อน  หลั ง จ ากนั้ น
หัวหน้าหรือผู้อ านวยการการ
ปรึกษาจะเป็นผู้สวมบทบาทครู 
(บทบาทจะผลัดเปลี่ยนกันไป) 
- พวกเราคิดว่าเราจะอ่านอะไร
กันวันนี้ 
- มีข้อความใดที่ยืนยันได้ว่าเรา
ก าลังจะอ่านเกี่ยวกับเรื่องที่เรา
ท านายไว้นี้ 
- จะตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
อ่านนี้อย่างไร 
 

การตั้งค าถาม (Questioning) 
ครูจะเป็นแบบอย่างในการท า
กิ จ กรรมก่ อน  หลั ง จากนั้ น
หัวหน้าหรือผู้อ านวยการการ
ปรึกษาจะเป็นผู้สวมบทบาทครู 
- ประเด็นความคิดหลักของย่อ
หน้าแรกคืออะไร 
- ในเรื่องได้บอกหรือไม่ว่า
ส านวน/ ค า นี้มีความหมายว่า
อะไร   
- ตัวละครเหล่านี้คิดแตกต่างกัน
อย่างไร 
ฯลฯ 

การท าให้กระจ่าง (Clarifying) 
ครูจะเป็นแบบอย่างในการท า
กิ จ กรรมก่ อน  หลั ง จากนั้ น
หัวหน้าหรือผู้อ านวยการการ
ปรึกษาจะเป็นผู้สวมบทบาทครู 
- มีประเด็นสงสัยที่อยากท าให้
เข้าใจชัดขึ้นหรือไม่ มีค าใดที่ยัง
ไม่เข้าใจความหมายหรือไม่ 
- ลองอ่านอีกครั้งแล้วช่วยกันท าให้
ประเด็นที่สงสัยกระจ่างขึ้นหรือไม่ 
- ลองหาความหมายจาก prefix 
suffix         
- ยังมีประเด็นใดที่ต้องการ
ความกระจ่างอีหรือไม ่
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ขั้นน า เริ่มต้นด้วยการทบทวนความรู้เดิม 
ก่อนอ่าน ระหว่างการอ่าน หลังการอ่าน 

 การสรุปบทอ่าน 
(Summarizing) 
- เราช่วยการสรุปเรื่องดีหรือไม่  
- มีใครต้องการเพ่ิมรายละเอียด
ในการสรุปนี้หรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(Reciprocal Reading) รูปแบบการนี้มีผู้ใช้ครั้งแรกคือ Palinscar     Brown ( 984) 
                                                  ความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน องค์ประกอบ
ส าคัญของรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
(Reciprocal Reading)จะเน้นที่กลยุทธ์การอ่าน 4 กลยุทธ์คือ การท านาย(Predicting)  การตั้งค าถาม 
(Questioning)  การท าให้กระจ่าง (Clarifying) และ การสรุปบทอ่าน (Summarizing)  โดยการสอน
แบบนี้ต้องการให้ครูผู้สอนใช้กลยุทธ์เป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนได้ดูก่อนว่าท าอย่างไร ก่อนจะปล่อยให้แต่
ละกลุ่มท าเนินการเอง โดยเป้าหมายของรูปแบบการสอนนี้จะให้ผู้เรียนสวมบทบาทเป็นครู โดยบทบาท
เป็นครูจะผลัดเปลี่ยนกันไประหว่างสมาชิกในกลุ่ม ประเมินความสามารถในความเข้าใจการอ่านของ
ตนเอง ขณะที่อ่านเอง และ ขณะที่ท างานร่วมกับเพ่ือนสมาชิก โดยสมาชิกแต่ละคนจะต้องมีบทบาท
การท างานในกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น ผู้อ านวยการสนทนา (Discussion Director)            
(Predictor) ผู้ตั้งค าถาม (Questioner)  ผู้ท าความกระจ่าง (Clarifier) และผู้สรุปความ (Summarizer)  
รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยน เรียนรู้ (Reciprocal 
Reading) จะแบ่งกิจกรรมออกเป็นช่วงก่อนอ่าน การท านาย (Predict) ระหว่างอ่าน. การตั้งค าถาม 
(Questioning) ส่วนกิจกรรมหลังอ่านคือ การท าให้กระจ่าง (Clarifying) และ การสรุปบทอ่าน 
(Summarizing) 
 

 



U T Q - 5 5 1 0 6  ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 

35 | ห น้ า  

ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 
 

เรื่องที่ 3.1 การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มรูปแบบการสอนการสอนการอ่านแบบการใช้กลวิธกีาร
อ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มรูปแบบการสอนการสอน
การอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) 
 ส าหรับตอนเรียนนี้จะให้ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนการอ่านแบบ
การใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) 
 

Topic: Entertainment 
 
ระดับผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที ่5 
สาระที่  1    ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

มาตรฐาน  ต  1.1    เข้าใจ และตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  และแสดงความ                      
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ 4 จบัใจความส าคญั  วิเคราะห์ความสรุปความ  ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการ

ฟังและอา่นเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี  พร้อมทัง้ให้เหตผุลและยกตวัอยา่ง ประกอบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

-คุณครูจัดกลุ่มให้นักเรียนจ านวนกลุ่มละประมาณ 5 คน-  
- แต่ละกลุ่มต้องประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษที่แตกต่าง

กัน 
- ให้สมาชิกในกลุ่มแจกบัตรแสดงบทบาทตามที่ได้ตกลงกันไว้ อันได้แก่ มีผู้น ากลุ่ม(Leader) 

ผู้  ประกาศ (Announcer)  ผู้เชี่ยวชาญค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย ( Clunk Expert) และผู้เชี่ยวชาญ
การจับประเด็น (Gist Expert) (ผู้เชี่ยวชาญอาจมีมากกว่าหนึ่งคน) 

 - แจก  Preview Chart / Clunk Chart/ Gist Chart/ Wrap up Chart เพ่ือให้บันทึก
ระหว่างการท างานกลุ่ม  
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ก่อนอ่าน (Before reading): 

การท านาย (Preview): ดูรูปดังต่อไปนี้จากนั้นปรึกษากับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ให้ช่วยกัน
คิดว่าเรื่องเราจะอ่านต่อไปนี้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับอะไร 

                                                                                          

มีการตั้งค าถามเพ่ือช่วยในการท านาย 

1. From the pictures, can you tell what the story that we are going to read is 
about? 

2. Identify the pictures and tell what kind of the entertainment do you think they 
are. 

3. What kind of entertainment do you spend your leisure time on? Why? 

ครูจะสอนกลวิธีการอ่านกับนักเรียนโดยตรง  
- นักเรียนลองหาค าส าคัญท่ีจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรืองมากข้ึน 
- นักเรียนควรอ่านซ้ าอีกครั้ง และมองหาบริบทั้จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้น 
- นักเรียนลองแตกค าศัพท์ที่ไม่เข้าใจออกมาเป็นส่วนๆสิ จะเข้าใจมากขึ้น 

. ระหว่างการอ่าน(While Reading) 

This is the story: 

Hip-hop! Go! 

1                              Hip-hop has taken over the music industry in the US. In the same way  
             the Williams sisters have taken over tennis. Look at the National Basketball 
            Association as hiphop players Shaquille O'Neal and Allen Iverson and hip-hop 
             culture in general are being used to sell soda, candy, and clothes to young people. 
5 To see hip-hop as simply rap is to not understand the impact and influence of a 
             greater movement.  Rap music is just one element of hiphop. 
 

                          True hip-hop heads understand that hip-hop isn't just about music. It's 
             a culture, a way of life, a language, a fashion, a set of values, and a unique 
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             perspective. Hip-hop is an economy; it's the ability to take the inner-city 
10 negative cash flow system of hustling, pushing, pimping, and banging, and turn it 
           into a multi-million—or possibly even billion—dollar business. Hip-hop 
           encompasses groups like Public Enemy using rap to address racism, oppression, 
           and poverty, and then their leader, "Chuck D" turning it into a new political 
           movement getting urban young adults active in ways of the civil rights movement. 
 
15 Hip-hop tells the stories of the multiethnic urban youth and the 
           communities they live in, though the lives of inner-city African- Americans take 
           center stage. Hip-hop is about inner-city and lower-class life. It's about trying 
           to live out the American dream from the bottom up. It's about trying to make 
           something out of nothing. Hip-hop is about the youth culture of New York City 
           taking over the world. Hip-hop is about dance, art, expression, pain, love, racism, 
20 sexism, broken families, hard times, overcoming adversity, and the search for 
            God. Anyone who looks at hip-hop and just sees rap music doesn't truly 
            understand the history and the current influence hip-hop has on the whole 
           youth culture. 
 

                            In Thailand there was attempt to harness the power of Hip-Hop to 
25         encourage Thai youth to be more active in the Buddhist religion. The Ministry of 
            Culture introduced a new genre of rap called “Dharma Rap.” Dharma is defined as 
            reality and truth in Buddhism. The genre of music will focus on Buddhist religious 
           principles, including sharing and being compassionate, while shunning violent and 
            misogynist lyrics. “Dharma Rap” is part of a broader campaign being spearheaded 
30        by the Ministry of Culture and the Ministry of Social Development and Human 
            Services. The aim is to bring Thai’s youth, who are becoming increasingly 
            westernized, back to the country’s native culture and religion. 
                                               Adapted from Hip-Hop as Culture of Efrem Smith 

                                                 http://www.youthspecialties.com/articles/topics/urban/hip-hop.php 

ค าศัพท์ท่ีรู้ความหมายหรือไม่ (Click and Clunk) 

 นักเรียนเมื่อพบค าศัพท์หรือข้อความที่ไม่เข้าใจให้เขียนค านั้นลงไปในบัตรค า  
ตัวอย่างเช่น 

In Thailand, there was attempt to harness to power of hiphop…         

      The bold word means… 

            

- จากนั้นนักเรียนปรึกษากันในกลุ่ม  ผู้ประกาศ (announcer) ขอให้บอกคิวเพ่ือนสมาชิกให้อ่าน
ค าศัพท์ที่ไม่เข้าใจออกมาดังๆ 
- ผู้เชี่ยวชาญค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย (Clunk Expert)  ขอให้ช่วยกันหาวิธิหาความหมายของค า
เหล่านี้ด้วย ทั้งนี้-- สมาชิกในกลุ่มจะมีส่วนร่วมการน าเสนอหากลยุทธ์การอ่านมาช่วยกันหา
ความหมายนี้ 
- ท้ายสุด กลับไปอ่านอีกครั้ง 
 
เข้าใจประเด็น (Get the gist)    
- นักเรียนในกลุ่มขอให้ช่วยกันแบ่งปันความคิดด้วยว่าประเด็นหลัก และความคิดส าคัญของเรื่องคือ
อะไร (ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร) 

" harness"                                                  

http://www.youthspecialties.com/articles/topics/urban/hip-hop.php
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ส าหรับการอ่านในกิจกรรมนี้ผู้น ากลุ่มจะหาวิธีอ่านที่สมาชิกพอใจ ซึ่งจะเป็น การอ่านในใจคนเดียว 
หรืออ่านออกเสียง อ่านเป็นคู่ อ่านพร้อมๆกันทั้งกลุ่ม หรือผลัดกันอ่านคนละย่อหน้าก็ได้ 
การวัดประเมิน 
เกณฑ์ดูจากความถูกต้องของเนื้อหาในการตอบค าถาม การประเมินตามทักษะในการท านาย 
(Preview) ในช่วงก่อนอ่าน ว่ามีความแม่นย าในการท านายเรื่องที่จะอ่านเท่าไหร่ ทักษะการใช้กลวิธี
ในการหาความหมายของค าที่ไม่ทราบความหมาย (Clunk) ช่วงระหว่างการอ่าน มีทักษะในการใช้กล
ยุทธ์การอ่านเป็นอย่างดีในการหาความหมายของค าที่ไม่ทราบความหมาย ทักษะการจับประเด็น 
(gist) สามารถเล่าเรื่องที่อ่านเป็นภาษาของตนเองได้ มีล าดับเนื้อหาที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญได้
อย่างเหมาะสม ทักษะการสรุปความ (Wrap up) สามารถตั้งค าถามเพ่ือสรุปความเรื่องที่อ่านอย่าง
เหมาะสมโดยใช้ระดับคะแนน 5 4 3 2 1            ี่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไปจนถึงน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนเขียนประเด็นส าคัญของเรื่องด้วยค าพูดของตัวเอง ผู้ประกาศขอให้ช่วยขานคิวสมาชิกเพ่ือ
แบ่งปันกันด้วย 
- นักเรียนเล่าเรื่องที่อ่านด้วยค าพูดของนักเรียนเอง หรือจะสร้าง concept mapping หรือจะเติมลง
ในบัตรค าก็ได้ 
 
หลังการอ่าน(After Reading) 

สรุปประเด็น (Wrap Up) 

นักเรียนในกลุ่ม ช่วยกันตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเราอ่าน ดูว่าเราเข้าใจมากน้อยเพียงใด ด้วย
ค าถามว่า ใคร อะไร ที่ไหน ท าไม และอย่างไร 
Examples: 
  .   What is the author’s overall view of hiphop ? 
10. 2 What is the tone of the writing?  
10.3. What is the main idea of the story? 
- ผู้ประกาศ ขอให้เชิญเพ่ือนสมาชิกกลุ่มแบ่งบันค าถามกันด้วย 
- ผู้ประกาศ ขอให้เชิญเพ่ือนสมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้ร่วมกันแบ่งปันว่าเราได้ความรู้ ความเข้าใจอะไร
จากการอ่านเรื่องนี้บ้าง 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 3.1

สรุป  
การจัดกิจกรรมการสอนด้วยรูปแบบการสอนการอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative 
Strategic Reading) นั้นมีการจัดโดยหลักๆคือเริ่มจากการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4- 5คน 
แต่ละกลุ่มต้องประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน โดยสมาชิกใน
กลุ่มจะได้รับบบัตรแสดงบทบาทตามที่ ได้ตกลงกันไว้  อันได้แก่ มีผู้น ากลุ่ม (Leader) ผู้   ประกาศ 
(Announcer)  ผู้เชี่ยวชาญค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย ( Clunk Expert) และผู้เชี่ยวชาญการจับประเด็น    
(Gist Expert) (ผู้เชี่ยวชาญอาจมีมากกว่าหนึ่งคน) โดยจะแบ่งกิจกรรมออกเป็นช่วงก่อนอ่าน การท านาย 
(Preview) ระหว่างอ่านค าศัพท์ที่รู้ความหมายหรือไม่ (Click& Clunk) และ เข้าใจประเด็น (Get the 
Gist) ส่วนกิจกรรมหลังอ่านคือสรุปประเด็น (Wrap Up)  
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ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 

 
เรื่องที่ 3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ

โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Reciprocal Reading) 

ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) สามารถท าได้ดังนี้ 
 
Computer games and games 
ระดับผู้เรียน มัธยมศึกษาปีที ่5 
สาระที่  1    ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

มาตรฐาน  ต  1.1    เข้าใจ และตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  และแสดงความ                      
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ 4 จบัใจความส าคญั  วิเคราะห์ความสรุปความ  ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการ

ฟังและอา่นเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบนัเทิงคดี  พร้อมทัง้ให้เหตผุลและยกตวัอยา่ง ประกอบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

- คุณครูจัดกลุ่มให้นักเรียนจ านวนกลุ่มละประมาณ 5 คน 
- แต่ละกลุ่มต้องประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษที่แตกต่าง

กัน 
 - ให้สมาชิกในกลุ่มแจกบัตรแสดงบทบาทตามที่ได้ตกลงกันไว้ อันได้แก่ ผู้อ านวยการสนทนา 
 (Discussion Director)           (Predictor)   ผู้ตั้งค าถาม (Questioner)  ผู้ท าความกระจ่าง 
(Clarifier) และผู้สรุปความ (Summarizer)  
  - แจก Reciprocal Reading Chart 
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ก่อนอ่าน (Before reading): 

ดูรูปดังต่อไปนี้จากนั้นปรึกษากับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ให้ช่วยกันคิดว่าเรื่องเราจะอ่าน
ต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 

                                                                                   

 

 

การท านาย (Predicting) 
ครูจะเป็นแบบอย่างในการท ากิจกรรมก่อน หลังจากนั้นหัวหน้าหรือผู้อ านวยการการปรึกษาจะเป็นผู้
สวมบทบาทครู (บทบาทจะผลัดเปลี่ยนกันไป) 
T: What is the text going to talk about?  I think it will be something about computers. 
  Now your turn. Discuss with the group, then let the predictor declare what is the 
group prediction. 
 นักเรียนจะใช้ส านวนต่างๆเหล่านี้ในการท านาย 
We think...............because 
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We predict that.......... 
We suppose that.........  
ระหว่างการอ่าน(While reading) 
Thai Gamers and Online Games  
  1                         In Thailand, young people's obsession with online gaming may help to  
           nurture a generation of computer-literate children. Thailand's capital is one of 
           those places that never seem to sleep.  
                        But while the tourists enjoy the night markets and the bars of Bangkok, 
  5……….The computer savvy locals are flocking to internet cafes to take part in an Asian 
           online phenomenon. More than 700,000 young Thais are now playing Ragnarok 
           Online, a massive multiplayer online role-playing game, which has taken Asia by  
           storm. Once registered, players can roam vast digital landscapes, collecting 
           items and interacting with other players wherever they are in the real world. 
10 The game has proved so popular that many fans have been playing long into the 
           night. This raised concerns that Thai children were missing out on other 
          important activities like study and sleep. The problem became so great that the 
          Thai government imposed a curfew almost six months ago. 

                        Over-18s can still play on into the small hours. After registering at a ..15………post office, they are given an adult user ID 
that will work day or night. For ……………younger players without the special logon, the game simply stops working at …………..10pm. 
AsiaSoft, which runs Ragnarok in Thailand, says it understands the Thai …………..authorities' concerns. But it also thinks that computer 
games can help introduce …………..technology to the developing world.  "We feel that to improve information …20……technology literacy 
you need to have some kind of interest to attract people to ………….have their hands on a computer," said Sherman Tan, AsiaSoft 
President.  

                        "Most people usually have computers for the interests of …………..entertainment, games and at a later stage they will 
look into other content." But ……………is it really the government's job to decide what's best for the nation's youth ..25…….after dark?  

                         Ministers defend the government's decision to step in, given the …………….concerns from parents that their children 
were becoming obsessed with gaming.  ……………."In the developed countries or in the Western countries, parents have enough 
…………….time to look after their children," said Dr Surapong Suebwonglee, Thai Minister ..30………for Information and Communication 
Technology.  "But in the developing world, in …………….Thailand, the parents, especially those parents who have teenage children, they 
……………..must work very hard and they work until very late at night so they don't have ……………..the time to look after their children 
properly."  

                              The government say it has seen a significant drop in the number of ..35………..nocturnal players since the curfew was 
imposed.  But children can be very ……………….inventive when it comes to bending the rules. If the parents let their children ……………… 
use their IDs, there is no way the government can stop them playing after 10 ……………… o'clock at night.  If there is a craze that catches a 
child's attention, it is …………………hard to tear them away. But at least as they play video games, they are ..40………….becoming more 
computer literate, which surely cannot be a bad thing. 

Retrieved from http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3235852.stm- BBC online 

Thai gamers soak up computer skills- Spencer Kelly 

การตั้งค าถาม (Questioning) 
ครูจะเป็นแบบอย่างในการท ากิจกรรมก่อน หลังจากนั้นหัวหน้าหรือผู้อ านวยการการปรึกษาจะเป็นผู้
สวมบทบาทคร ู

1. What is the author mainly trying to tell? 
2. Who can logon until late night after 10 pm? 
3. What  is imposed to young Thai players to prevent children from playing long 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3235852.stm-
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ส าหรับการอ่านในกิจกรรมนี้ผู้น ากลุ่มจะหาวิธีอ่านที่สมาชิกพอใจ ซึ่งจะเป็น การอ่านในใจคน

เดียว หรืออ่านออกเสียง อ่านเป็นคู่ อ่านพร้อมๆกันทั้งกลุ่ม หรือผลัดกันอ่านคนละย่อหน้าก็ได้ 
การวัดประเมิน 

เกณฑ์ดูจากความถูกต้องของเนื้อหาในการตอบค าถาม  การประเมินตามทักษะใน
กระบวนการท างานต่างๆ กล่าวคือทักษะในการท านาย (Predict) ในช่วงก่อนอ่าน ว่ามีความแม่นย า
ในการท านายเรื่องที่จะอ่านเท่าไหร่ และการใช้ส านวนภาษาอังกฤษเพ่ือบอกค าท านาย ทักษะการตั้ง
ค าถาม (Question) สามารถตั้งค าถามได้ครอบคลุมเนื้อเรื่องและประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้
อย่างเหมาะสมทักษะการท าความกระจ่าง (Clarify) ช่วงหลังการอ่าน มีทักษะในการใช้กลยุทธ์การ
อ่านเป็นอย่างดีในการหาความหมายของค าที่ ไม่ทราบความหมาย ทักษะการสรุปบทอ่าน 
(Summarize) สามารถสรุปประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ และสามารถล าดับเหตุการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล โดยใช้ระดับคะแนน 5 4 3 2 1            ี่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไปจนถึงน้อย
ที่สุด 

into the night? 
 

หลังการอ่าน(After reading) 
การท าให้กระจ่าง (Clarifying) 
ครูจะเป็นแบบอย่างในการท ากิจกรรมก่อน หลังจากนั้นหัวหน้าหรือผู้อ านวยการการปรึกษาจะเป็นผู้
สวมบทบาทคร ู
- พวกเราใครมีประเด็นสงสัยที่อยากท าให้เข้าใจชัดขึ้นหรือไม่ มีค าใดท่ียังไม่เข้าใจความหมายหรือไม่ 
- เราลองหาความหมายจาก prefix suffix         
- ยังมีประเด็นใดที่ต้องการความกระจ่างอีกหรือไม่ 
Example: Ragnarok has taken Asia by storm. What does this sentence mean? 
- เราจะลองอ่านอีกครั้งแล้วช่วยกันท าให้ประเด็นที่สงสัยกระจ่างขึ้นหรือไม่  
กลยุทธ์ที่แนะน า 
อ่านซ้ า ใช้บริบทหาความหมาย ปรึกษาเพ่ือน หรือเปิดพจนานุกรม 
  
การสรุปบทอ่าน (Summarizing) 
Now the summarizer takes the role. Students use their own language to summarize 
the story.นักเรียนช่วยการสรุปเรื่องด้วยภาษาของนักเรียนเอง โดยถามสมาชิกว่าต้องการเพ่ิม
รายละเอียดในการสรุปนี้หรือไม่ 
 
- The story is about...  
young people's obsession with online gaming. 
- The most important idea is .... 
The problem of online gaming became so great that the Thai government imposed  
a solution. 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 3.2 
 

สรุป  
 การจัดกิจกรรมการสอนด้วยรูปแบบการสอนการอ่านโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) นั้นมีการจัดโดยหลักๆคือเริ่มจากการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละประมาณ 4- 5 คน แต่ละกลุ่มต้องประกอบไปด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน โดยสมาชิกในกลุ่มจะได้รับบบัตรแสดงบทบาทตามที่ได้ตกลงกันไว้ อัน
ได้แก่ ผู้อ านวยการสนทนา (Discussion Director)         (Predictor) ผู้ตั้งค าถาม (Questioner)  
ผู้ท าความกระจ่าง (Clarifier) และผู้สรุปความ (Summarizer) โดยการสอนแบบนี้ต้องการให้ครูผู้สอน
ใช้กลยุทธ์เป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนได้ดูก่อนว่าท าอย่างไร ก่อนจะปล่อยให้แต่ละกลุ่มด าเนินการเอง โดย
การจัดกิจกรรมจะแบ่งออกเป็นช่วงๆ ช่วงก่อนอ่าน การท านาย (Predicting)  การท านายนี้เป็นกลยุทธ์
ในล าดับแรกของรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Reciprocal Reading) โดยที่ครูจะท าเป็นตัวอย่างก่อน ส่วนการท านายนี้จะเป็นการเชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิม (activate background knowledge) และท านายเนื้อเรื่องที่จะอ่านจากหัวข้อเรื่อง รูป
ประกอบ หรือตาราง ฯลฯ แล้วให้บันทึกการท านายไว้ในผังกราฟิก (graphic organizers) ช่วงระหว่าง
การอ่าน การตั้งค าถาม (Questioning)  การตั้งค าถามนี้มีเพ่ือดูความเข้าใจในบทอ่านว่ามีประเด็นใด 
หรือค าศัพท์หรือส านวนใด ที่ต้องการการท าให้กระจ่าง การตั้งค าถามนี้ต้องอยู่ระหว่างอ่าน ซึ่งการอ่าน
นี้ท าได้หลายรูปแบบคือ ครูอ่านให้ฟังเสียงดังๆ นักเรียนอ่านพร้อมกัน อ่านออกเสียงเบาๆภายในกลุ่ม
หรืออ่านเงียบๆส่วนตัวก็ได้ทั้งนั้น จากนั้นนักเรียนก็พัฒนาหาส่วนใด หรือค าถามใดที่ต้องการให้เกิด 
 ความกระจ่างเรื่องความหมาย จากนั้นจะกลับไปยังการท านายที่ท าไว้ว่าถูกต้องหรือไม่  
ช่วงหลังการอ่านการท าให้กระจ่าง ( Clarifying) เมื่อพบประเด็น หรือค าที่ไม่ทราบความหมายจากการ
ตั้งค าถามแล้วจะน ามาสู่กลยุทธ์การอ่านที่ให้ความกระจ่างต่อข้อสงสัย การท าให้กระจ่างนั้นจะใช้กับ
ส่วนที่ผู้อ่านคิดว่ายาก และไม่เข้าใจซึ่งถึงตรงนี้ผู้เรียนจะใช้กลยุทธ์การอ่านต่างเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
กระจ่างขึ้น กลยุทธ์เหล่านั้นมีดังนี้ อ่านซ้ า ใช้บริบทหความหมาย แตกค าออกเป็นค าเล็กๆ ใช้ prefix 
suffix ช่วยเป็นต้น ซึ่งการนี้ครูก็ต้องท าเป็นตัวอย่างอีกเช่นกัน และการสรุปบทอ่าน (Summarizing) 
การสรุปบทอ่านมีความส าคัญมาก โดยจะแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถจ าและปะติดปะต่อเรื่องราวที่
ได้อ่านมาได้หรือไม่ อย่างไร โดยอาจมีแนวทางเช่นการระบุว่าในบทอ่านมีใครบ้าง เหตุการณ์เกิดขึ้นที่
ใด เกิดอะไรขึนในเรื่อง และเกิดขึ้นอย่างไรและท าไม ในการสรุปนี้ผู้เรียนควรสรุปประเด็นส าคัญของ
เรื่องท่ีอ่านได้ และสามารถล าดับเหตุการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
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ตอนที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อส าหรบัการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

เรื่องที่ 4.1 แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการรูปแบบการสอนการสอนการอ่านด้วยการใช้กลวิธกีารอ่านแบบ
ร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) 

 
แผนการ  ัดการรียนรู้และสื่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการรูปแบบการสอนการสอน
การอ่านด้วยการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) 
 ตัวอย่างต่อไปนี้จะแม่แบบแผนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนการอ่านแบบการใช้กลวิธีการ
อ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) และตัวอย่างสื่อ เพ่ือจะน าไปใช้ในการสอน
อ่านภาษาอังกฤษกับนักเรียนระดับชั้นต่างๆ 
 

แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนการอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ 
(Collaborative Strategic Reading Lesson Plan Template) 

ชื่อบทอ่านหรือชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Lesson Title/ Topic) 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียน ปีการศึกษา 
ระดับชั้น 
วันที่ เวลา 
ชื่อผู้สอน 
มาตรฐาน สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ 
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
คุณลักษณะ 
ภาระ ชิ้นงาน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า เริ่มต้นด้วยการทบทวนความรู้เดิม แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 5    
                                                       สอนกลยุทธ์การอ่านที่จ าเป็น 
ก่อนอ่าน 
การท านาย (Preview) 

 นักเรียนสังเกต ชื่อเรื่อง/ ค าส าคัญท่ีเน้นหรือขีดเส้นใต้ /รูปภาพประกอบ/ ตาราง ฯลฯ  แล้ว
ช่วยกันระดมสมองว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านบ้าง 

 นักเรียนท านายในสิ่งที่ก าลังจะอ่านดีกว่า ว่าจะได้ความรู้อะไรใหม่จากเรื่องที่จะอ่านบ้าง 
ระหว่างการอ่าน 
ค าศัพท์ท่ีรู้ความหมายหรือไม่(Click& Clunk) 

 นักเรียนอ่านบทอ่านด้วยวิธีการที่กลุ่มเลือกอาจจะอ่านคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม 
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 นักเรียนประเมินความเข้าใจการอ่านของตนเอง โดยแบ่งออกเป็น ค าที่รู้ความหมาย (Click) 
หมายถึงค าศัพท์จากการอ่าน (เน้นที่ค าหลักๆในเรื่องที่อ่าน) ที่รู้ความหมาย และ ค าศัพท์ที่
ไมรู่้ความหมาย (Clunk) หมายถึงค าศัพท์จากเรื่องที่อ่านและผู้เรียนไม่ทราบความหมาย 

 สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะมีบัตรค าเพ่ือเขียนค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายลงไป (Clunk chart) 
 แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิกกลุ่ม 
 พยายามมาหาความหมายค าศัพท์ที่ไมรู่้ความหมาย (Clunk) ด้วยกันโดยการใช้กลวิธีการอ่าน

อ่ืนๆมาช่วยเช่น อ่านใหม่อีกครั้ง ใช้บริบทช่วยหาความหมาย หาความหมายโดยใช้ prefix 
suffix หรือในที่สุดแล้วอาจหาความหมายจากดิกชันนารีได้  ตรงช่วงนี้จะช่วยกันปรึกษาเป็น
กลุ่มโดยมีครูคอยให้ค าแนะน า 

เข้าใจประเด็น (Get the Gist) 
 นักเรียนจะช่วยกันระบุใจความส าคัญ ความคิดส าคัญของเรื่อง และรายละเอียดว่าใคร ท า

อะไร ที่ไหน อย่างไร 
 นักเรียนเล่าเรื่องที่อ่านเป็นค าพูดของตนเองได้ เพ่ือจะได้มีความม่ันใจว่าเข้าใจเรื่องที่อ่านจริง 
 เพ่ือนสมาชิกกลุ่มขอให้ช่วยกันแบ่งปันความคิด 

หลังการอ่าน 
สรุปประเด็น (Wrap Up) 

 นักเรียนจะสรุปใจความส าคัญ โดยวิธีการตั้งค าถาม ถาม ตอบ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เพ่ือ
ตรวจสอบว่าเข้าใจเรื่องมากน้อยเพียงใด 

 ค าถามคือ ใคร อะไร ท าอะไร ที่ไหน ท าไม และอย่างไร 
 สมาชิกกลุ่มแบ่งบันค าถามกันแบ่งปันว่าได้ความรู้ ความเข้าใจอะไรจากการอ่านบ้าง 

ขั้นสรุป ครูถามนักเรียนหากใครมีค าถามอะไร และช่วยกันสรุปเนื้อเรื่อง 
การวัดผลและประเมินผล  

 ดูจากความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน รวมถึงทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด
วิเคราะห์ และทักษะทางสังคม เนื่องจากเป็นกิจกรรมกลุ่ม 

สื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 
 การ์ดแสดงบทบาท (Role card) 
 ใบงาน (Worksheet) 

การ์ดแสดงบทบาท (Role card) 
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Leader 
มีหน้าที่ช่วยประสานความคดิสมาชิกในกลุ่ม 
ให้กลุ่มท างานในข้ันต่างๆ 

Announcer 
คอยกระตุ้นเพื่อนๆให้แบ่งปันความคิดเห็น 

Gist Expert 
มีหน้าที่ช่วยประสานสมาชิกกระตุน้ให้ช่วยหา
ประเด็นส าคญัของเรื่องที่อ่าน 

Clunk Expert 
มีหน้าที่ช่วยประสานสมาชิกกระตุน้ให้ช่วยหา
ความหมายของค าศัพท์ ส านวนท่ียาก ไม่ทราบ
ความหมาย และหากลยุทธ์การอ่านมาช่วยหา
ค าตอบ 
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ใบงาน (Worksheet) 

 
CSR Learning Log 

 
Name Date 
Before Reading 
Brainstorm: What do you already know 
about this topic? 

Preview: What do you think we are going 
to read and learn when reading the 
passage? 
 
 

While Reading 
Clunk Chart: 
Please list your difficult words or ideas known as clunks  from the text here! 
 
 
 
 
 
 
 
What strategies can we use to solve the clunks? Please list! 
 
 
Get the Gist (Main idea) 
Write down the gist of what you have read. 
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After Reading 
Wrap Up 
Make questions about main ideas. 

 Who 
 What 
 Where 
 Why 
 How 

Review 
Write something important that you have 
learned. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
              หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  

ส าหรับแผนการสอนและสื่อการสอน ได้ออกแบบแม่แบบแผนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนการ
อ่านแบบการใช้กลยุทธ์การอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) และตัวอย่างสื่อ 
เพ่ือจะน าปรับใช้ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษกับนักเรียนระดับชั้นต่างๆอย่างเหมาะสม ซึ่ง
องค์ประกอบแผนหลักๆต้องค านึงถึงขั้นตอนของการสอนการอ่านแบบการใช้กลยุทธ์การอ่านแบบ
ร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) คือจะแบ่งกิจกรรมออกเป็นช่วงๆคือ ช่วงก่อนอ่าน 
การท านาย (Preview) ระหว่างอ่านค าศัพท์ที่ใช่หรือที่ไม่ (Click& Clunk) และ เข้าใจประเด็น 
(Get the Gist) ส่วนกิจกรรมหลังอ่านคือสรุปประเด็น (Wrap Up) 
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ตอนที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อส าหรบัการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

เรื่องที่ 4.2 แผนการจัดการเรียนรู้และและสือ่การอ่านภาษาอังกฤษโดย
ใช้กระบวนการรูปแบบการสอนการสอนการอา่นโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) 

 
แผนการจัดการเรียนรู้และและสื่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการรูปแบบการสอนการ
สอนการอ่านโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) 

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นแม่แบบแผนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนการอ่านโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) และตัวอย่างสื่อ เพื่อจะน าไปใช้ในการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษกับนักเรียนระดับชั้นต่างๆ 
 
แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนการอ่านโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) 

ชื่อบทอ่านหรือชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Lesson Title/ Topic) 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียน ปีการศึกษา 
ระดับชั้น 
วันที่ เวลา 
ชื่อผู้สอน 
มาตรฐาน สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ผลการเรียนรู้ 
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
คุณลักษณะ 
ภาระ ชิ้นงาน 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน า เริ่มต้นด้วยการทบทวนความรู้เดิม แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 5    
                                                       สอนกลยุทธ์การอ่านที่จ าเป็น 
ก่อนอ่าน 
การท านาย (Predicting)   
การท านายนี้จะเป็นการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม (activate background knowledge) และท านาย
เนื้อเรื่องที่จะอ่านจากหัวข้อเรื่อง รูปประกอบ หรือตาราง ฯลฯ แล้วให้บันทึกการท านายไว้ใน 
graphic organizers ครูจะเป็นแบบอย่างในการท ากิจกรรมก่อน 

 นักเรียนสังเกต ชื่อเรื่อง/ ค าส าคัญท่ีเน้นหรือขีดเส้นใต้ /รูปภาพประกอบ/ ตาราง ฯลฯ  แล้ว
ช่วยกันระดมสมองว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านบ้าง 

 นักเรียนท านายในสิ่งที่ก าลังจะอ่านดีกว่า ว่าจะได้ความรู้อะไรใหม่จากเรื่องที่จะอ่านบ้าง 
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 นักเรียนลองนึกไว้ว่าจะต้งค าถามเก่ียวกับเรืองที่จะอ่านนี้อย่างไร 
ระหว่างการอ่าน 
การตั้งค าถาม (Questioning) 

 นักเรียนอ่านบทอ่านด้วยวิธีการที่กลุ่มเลือกอาจจะอ่านคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม 
 ครูจะเป็นแบบอย่างในการท ากิจกรรมก่อน 
 นักเรียนประเมินความเข้าใจในบทอ่านว่ามีประเด็นใด หรือค าศัพท์หรือส านวนใด ที่ต้องการ

การท าให้กระจ่าง  
 นักเรียนตั้งค าถาม 

- ประเด็นความคิดหลักของย่อหน้าแรกคืออะไร 
- ในเรื่องได้บอกหรือไม่ว่าส านวน/ ค า นี้มีความหมายว่าอะไร   
- ตัวละครเหล่านี้คิดแตกต่างกันอย่างไร 

 นักเรียนจะกลับไปยังการท านายที่ท าไว้ว่าถูกต้องหรือไม่ 

หลังการอ่าน 
การท าให้กระจ่าง (Clarifying) 

 เมื่อนักเรียนพบประเด็น หรือค าที่ไม่ทราบความหมายจากการตั้งค าถามแล้วจะน ามาสู่กล
ยุทธ์การอ่านที่ให้ความกระจ่างต่อข้อสงสัย 

 นักรียนจะใช้กลยุทธ์การอ่านต่างเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างขึ้น กลยุทธ์เหล่านั้นมีดังนี้ 
อ่านซ้ า ใช้บริบทหความหมาย แตกค าออกเป็นค าเล็กๆ ใช้ prefix suffix ช่วยเป็นต้น 

 นักเรียนถามซ้ าย้ าว่ายังมีประเด็นใดท่ีต้องการความกระจ่างอีกหรือไม่ 
การสรุปบทอ่าน (Summarizing) 

 นักเรียนระบุว่าในบทอ่านมีใครบ้าง เหตุการณ์เกิดข้ึนที่ใด เกิดอะไรขึนในเรื่อง และเกิดข้ึน
อย่างไรและท าไม ในการสรุปนี้นักเรียนควรสรุปประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ และ
สามารถล าดับเหตุการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 

ขั้นสรุป ครูถามนักเรียนหากใครมีค าถามอะไร และช่วยกันสรุปเนื้อเรื่อง 
การวัดผลและประเมินผล  

 ดูจากความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน รวมถึงทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด
วิเคราะห์ และทักษะทางสังคม เนื่องจากเป็นกิจกรรมกลุ่ม 

สื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ 
 การ์ดแสดงบทบาท (Role card) 
 ใบงาน (Worksheet) 
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การ์ดแสดงบทบาท (Role card) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressions to Use 

 

Discussion Director 
มีหน้าที่ช่วยประสานความคดิสมาชิกในกลุ่ม 
ให้กลุ่มท างานในข้ันต่างๆ 

Predictor 
คอยกระตุ้นเพื่อนๆให้แบ่งปันความคิดเห็นใน
การท านายว่าเรื่องที่อานจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

Clarifyer 
มีหน้าที่ช่วยประสานสมาชิกกระตุน้บอกว่าค าศัพท์ไหน 
ส านวนไหนท่ียาก ไม่เข้าใจความหมาย จากน้ันกระตุ้น
เพื่อนให้ช่วยหากลยุทธ์การอ่านมาช่วยหาค าตอบ 

 

Summarizer 
หน้าท่ีช่วยประสานสมาชิกกระตุ้นให้ช่วยกัน

สรุปประเด็นส าคญั 

Questioner 
หน้าท่ีช่วยประสานสมาชิกกระตุ้นให้ช่วยกันตั้ง

ค าถาม 
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Predict 
I think 
I bet 
I imagine 
I suppose 
I predict 
 

Question 
Who? 
What? 
When? 
Where? 
Why? 
How? 
What if? 

Clarify 
Difficult words and ideas 
I reread 
I use the context clues 
I talk to a friend 

Summarize 
What happened, first, next and then? 
The story was about 
The main idea was 
I learned 

 
 

ใบงาน (Worksheet) 

Reciprocal Reading Chart 

 
Predict 

 
 
I think  
I predict 

Question 

  
Who? What? When? 
Where? Why? How? What if? 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 4.2 
 
 
 

Clarify 

 
 
 
I reread 
I use the context clues 
I talk to a friend 

Summarize 

  
What happened ? 
The story was about 
The main idea was 
I learned 

สรุป  

ส าหรับแผนการสอนและสื่อการสอน ได้ออกแบบแม่แบบแผนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading)และตัวอย่างสื่อ เพื่อจะน าปรับใช้ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
กับนักเรียนระดับชั้นต่างๆอย่างเหมาะสม ซึ่งองค์ประกอบแผนหลักๆต้องค านึงถึงขั้นตอนของการสอน
การอ่านแบบโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading)คือจะแบ่งกิจกรรม
ออกเป็นช่วงๆคือ รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Reciprocal Reading) จะแบ่งกิจกรรมออกเป็นช่วงก่อนอ่าน การท านาย (Predict) ระหว่างอ่าน. การ
ตั้งค าถาม (Questioning) ส่วนกิจกรรมหลังอ่านคือการท าให้กระจ่าง ( Clarifying) และ การสรุป
บทอ่าน (Summarizing) 
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ตอนที่ 5 การประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

เรื่องที่ 5.1 หลักการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 

 
หลักการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

 หลักการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษนั้น หากเป็นจากเรียนการสอนโดยครูผู้สอนเป็น
ศูนย์กลางนั้น การประเมินความเข้าใจบทอ่านภาษาอังกฤษก็จะมีแนวทางที่ดู ในเรื่องความเข้าใจ
เนื้อหาที่อ่านในระดับต่างๆกล่าวคือระดับการอ่านตัวอักษร ระดับความเข้าใจด้านตีความ และระดับ
ความเข้าใจเชิงวิจารณ์ หากแต่ถ้าเป็นการสอนอ่านแบบกระบวนการกลุ่มนั้น เนื่องจากมีทักษะต่างๆที่
เกิดจากการท างานกลุ่ม เช่นทักษะการเข้าสังคม ทักษะการแก้ปัญหา เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นในตอน
เรียนนี้จะขอแนะน า แนวทางการประเมินที่เหมาะสมกับการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 
เกณฑ์การประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

หัวข้อ ประเด็นที่ประเมิน 
ทักษะการอ่าน ความเข้าใจ 

(สามารถตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้) 
การจับใจความส าคัญ 
(สามารถบอกประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้) 
การตีความ 
(สามารถตีความ จากการสื่อโดยนัย หรือจากการ
ใช้ส านวนได้) 
การบอกความหมายของศัพท์ได้ 
(สามารถบอกความหมายของค าศัพท์จากเรื่องที่
อ่านได้) 

ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะทางสังคม 
(มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับสมาชิกกลุ่ม ช่วยเหลือ
ในการท างานกลุ่มอย่างเต็มที่  ท าหน้าที่ทุก
บทบาทที่ได้รับจากกลุ่มเป็นอย่างดี แบ่งปัน
ความคิดกับกลุ่มในทุกช่วงการท ากิจกรรม) 
ทักษะการคิด 
(ให้ข้อคิดเห็นที่ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์
ต่องานของกลุ่ม ) 
ทักษะการแก้ปัญหา 
(มีทักษะแก้ปัญหาขณะท างานกลุ่มเป็นอย่างดี) 
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ทักษะการท ากิจกรรมเมื่อใช้รูปแบบการสอนการ
ใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative 
Strategic Reading) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะในการท านาย (Preview) 
(ในช่วงก่อนอ่าน ว่ามีความแม่นย าในการท านาย
เรื่องท่ีจะอ่านเท่าไหร่) 
ทักษะการใช้กลวิธีในการหาความหมายของค าที่
ไม่ทราบความหมาย (Clunk) 
(ช่วงระหว่างการอ่าน มีทักษะในการใช้กลยุทธ์
การอ่านเป็นอย่างดีในการหาความหมายของค าที่
ไม่ทราบความหมาย) 
ทักษะการจับประเด็น (gist) 
(สามารถเล่าเรื่องท่ีอ่านเป็นภาษาของตนเองได้ มี
ล าดับเนื้อหาที่ครอบคลุมประเด็นส าคัญได้อย่าง
เหมาะสม) 
ทักษะการสรุปความ (Wrap up) 
(สามารถตั้งค าถามเพ่ือสรุปความเรื่องที่อ่านอย่าง
เหมาะสม) 

ทักษะการท ากิจกรรมเมื่อใช้รูปแบบการสอนการ
อ่านโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Reciprocal Reading) 
 

ทักษะในการท านาย (Predict) 
(ในช่วงก่อนอ่าน ว่ามีความแม่นย าในการท านาย
เรื่ องที่ จะ อ่าน เท่ า ไหร่  และการใช้ส านวน
ภาษาอังกฤษเพ่ือบอกค าท านาย) 
ทักษะการตั้งค าถาม (Question) 
(สามารถตั้งค าถามได้ครอบคลุมเนื้อเรื่องและ
ประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้อย่างเหมาะสม) 
ทักษะการท าความกระจ่าง (Clarify) 
(ช่วงหลังการอ่าน มีทักษะในการใช้กลยุทธ์การ
อ่านเป็นอย่างดีในการหาความหมายของค าที่ไม่
ทราบความหมาย) 
ทักษะการสรุปบทอ่าน (Summarize) 
(สามารถสรุปประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ ล า ดั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล) 

 
ส าหรับเกณฑ์การประเมินนั้นแล้วแต่ผู้สอนจะเห็นว่าเหมาะสม อาจจะเป็นค่าระดับคะแนน (scale) 5 
4 3 2 1 0                                 ือ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง ก็ได้ 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี 5.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  

ส าหรับหลักการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษนั้น หากเป็นการสอนอ่านแบบกระบวนการกลุ่มนั้น จะ
มีแนวทางประเมินที่ต่างออกไปจากการประเมินความเข้าใจบทอ่านภาษาอังกฤษปกติ เนื่องจากมี
ทักษะต่างๆที่เกิดจากการท างานกลุ่ม เช่นทักษะการเข้าสังคม ทักษะการแก้ปัญหา เข้ามาเกี่ยวข้อง 
ดังนั้นในตอนเรียนนี้จะขอแนะน า แนวทางการประเมินที่เหมาะสมกับการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่แนะน าในตอนเรียนน้ีมีหวัขอ้ต่างๆคือ ทักษะการอ่าน ทักษะการท างาน
กลุ่ม ทักษะการท ากิจกรรมเมื่อใช้รูปแบบการสอนการใช้กลยุทธ์การอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative 
Strategic Reading) ทักษะการท ากิจกรรมเมื่อใช้รูปแบบการสอนการอ่านโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) ซึ่งสองทักษะหลังนี้จ าเป็นต้องประเมินหากใช้รูปแบบ
การสอนทั้งสองแบบนี้ เนื่องจากแต่ละรูปแบบมีลักษณะกิจกรรมที่เฉพาะ ส่วนเกณฑ์การประมินผู้สอน
สามารถออกแบบได้ตามที่เหมาะสม แต่ให้คงประเด็นที่ใช้ประเมินไว้ 
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ใบงานที่ 1.1 
 

ชื่อหลักสูตร การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม 
ตอนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน    ภาษาอังกฤษ 
เรื่องท่ี 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษ 
 

ค าสั่ง 
หากท่านเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมือ่ต้องจัดเนื้อหาการสอนการ

อ่านให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ท่านต้อง
ค านึงถึงมาตรฐานที่เน้นเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษ โปรดระบุว่าคือมาตรฐานใด มีเนื้อหาอย่างไร 
และมีตัวชี้วัดใด้บ้าง 
 
  
ค าแนะน า 
หากต้องการรายละเอียดของมาตรฐานนั้นๆ ให้ไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ 
http://www.curriculum51.net/viewpage.php?t_id=64 
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ใบงานที่ 1.2 
 

ชื่อหลักสูตร การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม 
ตอนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษ 
เรื่องท่ี 1.2 การจัดสาระการอ่านภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 
 ค าสั่ง 

ในฐานะครูผู้สอนที่อาจจะมีภาระงานสอน ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา หาก
ต้องสอนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ ควรหรือไม่ที่จะใช้บทอ่านเดียวกัน เพื่อการประหยัดเวลาในการ
เตรียมเอกสารการสอน โปรดอธิบาย 
 
 ค าแนะน า 
ควรดูมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางพุทธศักราช 2551กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ถึงความเหมาะสมของบทอ่านภาษาอังกฤษ 
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ใบงานที่ 1.3 
 

ชื่อหลักสูตร การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม 
ตอนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษ 
เรื่องท่ี 1.3 มุมมองใหม่ของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 
ค าสั่ง 

ในยุคปัจจุบันแนวทางการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ เริ่มมีการเปลี่ยนทิศทางจากคุณครูเป็น
ศูนย์กลางอ่านและแปลให้นักเรียนฟัง มาเป็นการปฏิบัติลงมือของนักเรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทของผู้เรียนคือกระบวนการกลุ่ม ส าหรับการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษนั้น การใช้กระบวนการสอนมีหลายรูปแบบ แต่ที่เป็นที่นิยมคือรูปแบบใด โปรดระบุ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลว่าวิธีนี้อยู่บนพื้นฐานทฤษฎีใด และเทคนิคการจัดกลุ่มที่ดีเป็นอย่างไร 
 ค าแนะน า 
ศึกษาเนื้อหาในหัวข้อ 1.3  
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ใบงานที่ 2.1 
 

ชื่อหลักสูตร การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม 
ตอนที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 
เรื่องท่ี 2.1 รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ Collaborative 
Strategic Reading (CSR) และตัวอย่างกิจกรรม 
 
 ค าสั่ง 

การสอนอ่านแบบการใช้กลยุทธ์การอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading)
เป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ความสามารถทางการอ่านอย่างมีนัยส าคัญ มีจ านวนการเรียนรู้ค าศัพท์ที่เพ่ิมพูนมากข้ึน มีพัฒนาการ
การท างานแบบร่วมมมือกับเพ่ือนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความรู้มากขึ้นในเนื้อหากลุ่มสาระท่ีน ามา
บูรณาการ รูปแบบการสอนนี้รูปแบบการสอนที่เน้นอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และหากจะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ต้องจัดอย่างไร 
 ค าแนะน า 
ดูเนื้อหาในหัวข้อ 2.1 
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ใบงานที่ 2.2 
 

ชื่อหลักสูตร การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม 
ตอนที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 
เรื่องท่ี 2.2 รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Reciprocal Reading)และตัวอย่างกิจกรรม  
 
 ค าสั่ง 

รูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Reciprocal Reading)เป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการที่ช่วยให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการความสามารถทางการอ่านอย่างมีนัยส าคัญ มีจ านวนการเรียนรู้ค าศัพท์ที่เพ่ิมพูน
มากขึ้น มีพัฒนาการการท างานแบบร่วมมมือกับเพ่ือนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความรู้มากขึ้นในเนื้อหา
กลุ่มสาระท่ีน ามาบูรณาการ รูปแบบการสอนนี้รูปแบบการสอนที่เน้นอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
และหากจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องจัดอย่างไร 
 ค าแนะน า 
ดูเนื้อหาในหัวข้อ 2.2 
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ใบงานที่ 3.1 
 

ชื่อหลักสูตร การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม 
ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
เรื่องที่ 3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มรูปแบบการ
สอนการสอนการอ่านแบบการใช้กลยุทธ์การอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic 
Reading) 
  
 ค าสั่ง 

ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มรูปแบบการ
สอนการสอนการอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) 
ควรค านึงถึงอะไรบ้าง และมีรายละเอียดในแต่ละช่วงกิจกรรมอย่างไร โปรดระบุ จากนั้นโปรด
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มรูปแบบการสอนการสอน
การอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) มาหนึ่งบทอ่าน 
 ค าแนะน า 
ดูเนื้อหาในหัวข้อ 3.1 
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ใบงานที่ 3.2 
 

ชื่อหลักสูตร การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม 
ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
เรื่องที่ 3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) 
 
     ค าสั่ง 
 ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนการอ่านโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading)ควรค านึงถึงอะไรบ้าง และมี 
รายละเอียดในแต่ละช่วงกิจกรรมอย่างไร โปรดระบุ จากนั้นโปรดออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การ 
อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่มรูปแบบการสอนการสอนการอ่านรูปแบบการสอน 
การอ่านโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) มาหนึ่งบทอ่าน 
 ค าแนะน า 
ดูเนื้อหาในหัวข้อ 3.2 
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ใบงานที่ 4.1 
 

ชื่อหลักสูตร การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม 
ตอนที่ 4 แผนการเรียนรู้และสื่อส าหรับการอ่านภาษาอังกฤษ 
เรื่องท่ี 4.1 แผนการเรียนรู้และและสื่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการรูปแบบการสอน
การสอนการอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) 
 
           ค าสั่ง 

โปรดน าแม่แบบแผนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนการอ่านแบบการใช้กลวิธีการอ่านแบบ
ร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) และตัวอย่างสื่อ ไปออกแบบแผนการเรียนรู้การสอน
อ่านภาษาอังกฤษ และสื่อการสอน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นต่างๆ ตามที่ผู้สอนสอนอยู่ อย่างเหมาะสม 
 ค าแนะน า 
ดูเนื้อหาในข้อ 4.1 
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ใบงานที่ 4.2 
 

ชื่อหลักสูตร การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม 
ตอนที่ 4 แผนการเรียนรู้และสื่อส าหรับการอ่านภาษาอังกฤษ 
เรื่องท่ี 4.1 แผนการเรียนรู้และและสื่อการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการรูปแบบการสอน
การสอนการอ่านโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) 
 

ค าสั่ง 
 โปรดน าแม่แบบแผนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนการอ่านแบบโดยใช้กระบวนการรูปแบบ
การสอนการสอนการอ่านโดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reciprocal Reading) 
 และตัวอย่างสื่อ ไปออกแบบแผนการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษ และสื่อการสอน ให้แก่
นักเรียนระดับชั้นต่างๆ ตามที่ผู้สอนสอนอยู่ อย่างเหมาะสม 
  

ค าแนะน า 
ดูเนื้อหาในข้อ 4.1 
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ใบงานที่ 5.1 
 

ชื่อหลักสูตร การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม 
ตอนที่ 5 การประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ 
เรื่องท่ี 5.1 หลักการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
 
 ค าสั่ง 

การสอนอ่านแบบกระบวนการกลุ่มนั้น จะมีแนวทางประเมินที่ต่างออกไปจากการประเมิน
ความเข้าใจบทอ่านภาษาอังกฤษปกติอย่างไร โปรดอธิบาย และหากท่านจะน าเกณฑ์นี้ไปปรับใช้กับ
นักเรียนของท่านจะออกแบบอย่างไร 
 
 ค าแนะน า 
ดูเนื้อหาในหัวข้อ 5.1 
  
 




