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เปรียบเทียบวิธีการสอนระหว่างหลกัสตูรอ่ืน และหลกัสตูรภาษาองักฤษ ACTive English 
 

ประเดน็ ACTive English หลกัสตูรอ่ืนๆ 
แนวทางในการ
สอนภาษาองักฤษ 

 เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นพฒันาทกัษะการสือ่สาร
ภาษาองักฤษ (Communicative Language 
Teaching: CLT) ครบทัง้ 4 ทกัษะ ฟัง พดู 
อ่าน เขยีน ใหก้บันกัเรยีน ดงันัน้การเรยีน
ในหอ้งเรยีน คุณครจูะใชภ้าษาองักฤษใน
การสอนเป็นหลกั และเน้นการใชก้จิกรรม
ประกอบการเรยีนการสอน เพื่อใหน้กัเรยีน
ไดฝึ้กพดู และฝึกใชภ้าษาองักฤษอย่าง
สม ่าเสมอ ดงันัน้ทกัษะภาษาองักฤษของ
นกัเรยีนทีเ่รยีนกบัหลกัสตูร ACTive 
English จะดขีึน้ อนัเนื่องมากจาก
ความคุน้เคยในการใชภ้าษาองักฤษ ไม่ใช่
มาจากการท่องจ า 

 วงค าศพัท ์และหลกัไวยกรณ์ ในแต่ละ 
Level ของ ACTive English นัน้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐาน CEFR ของยุโรป โดยมสีือ่
การเรยีนการสอนทีเ่ป็น Interactive 
Multimedia ทีท่นัสมยั ท าใหก้ารเรยีนการ
สอนมคีุณภาพ และมาตรฐานเดยีวกนั 
นกัเรยีนมคีวามสนุกกบัการเรยีนรู ้และการ
ฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษ 

 หลกัสตูรสว่นใหญ่ จะเน้นการสอนให้
นกัเรยีนท่องจ ากฎเกณฑไ์วยากรณ์ 
ท่องจ าค าศพัทเ์ป็นค าๆ (Grammar and 
Translation Method: GTM) เพือ่ให้
นกัเรยีนน าไปใชท้ าขอ้สอบเท่านัน้ 

 บางหลกัสตูรทีส่อนโดยครชูาวต่างชาต ิก็
มกัจะปล่อยใหค้รชูาวต่างชาตสิอนโดย
อสิระ โดยไมม่หีลกัสตูรก ากบั รปูแบบการ
เรยีน จงึอยูใ่นลกัษณะ “การเล่นเกมสนุกๆ 
กบัชาวต่างชาต”ิ โดยทีน่กัเรยีนไม่ไดร้บั
การฝึกฝน และพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ใหด้ขีึน้อย่างทีค่วรจะเป็น 

 หลกัสตูรสว่นใหญ่ มกัจะใชส้ือ่การเรยีน
การสอน แค่หนงัสอืเรยีนเป็นหลกั ท าให้
การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของ
นกัเรยีนถูกจ ากดัอยู่เพยีง “การอ่านหนงัสอื
เรยีน และการฝึกท าแบบฝึกหดั” เท่านัน้ 
นอกจากนี้คุณภาพการเรยีนการสอนของ
หลกัสตูรอื่นๆ กย็งัขึน้อยู่กบัการเตรยีมสือ่
การสอนของครแูต่ละคนเป็นหลกั ซึง่ไมม่ี
มาตรฐาน และกลไกในการควบคุม
คุณภาพ 

การสอนค าศพัท ์
(Vocabulary) 

 มกีารสอน Phonics ใหก้บันกัเรยีน ซึง่จะ
ท าใหน้กัเรยีนสามารถอ่าน และสะกดค า
ภาษาองักฤษไดอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากน้ียงั
มกีารใชเ้พลง (Chant & Song) ในการฝึก
ใหน้กัเรยีนมกีารเน้นค า (Stress) ของ
ค าศพัทแ์ต่ละค าอย่างถูกตอ้งอกีดว้ย 

 เน้นการสอนใหน้กัเรยีนรูจ้กัความหมาย
ของค าศพัทผ์่าน “รปูภาพ” โดยไม่ใชก้าร
แปลเป็นภาษาไทย 

 เน้นการสอนใหน้กัเรยีนมทีกัษะในการใช้
ค าศพัทใ์นรปูประโยคต่างๆ ผ่านการฝึกพดู

เน้นการสอนใหน้กัเรยีนท่องค าศพัทแ์บบเป็น
ค าๆ โดยเน้น “การแปลความหมาย” เพื่อใชใ้น
การท าขอ้สอบ โดยทีไ่ม่สนใจการออกเสยีง 
หรอืการวางค าศพัทน์ัน้ๆ ในรปูประโยค เช่น 

 Cabbage นกัเรยีนมกัจะท่องว่า ซเีอบบีเีอ
จอี ีแปลว่า กะหล ่าปล ีโดยมกัจะอ่านผดิ
เป็น แคบ้เบจ ซึง่ทีถู่กตอ้งตอ้งอ่านว่า 
แคบ้’ บจิ 

 Vegetable แปลว่าผกั แต่นกัเรยีนมกัจะ
อ่านผดิเป็น เวจ็เจต๊’เทเบิล้ ซึง่ทีถู่กตอ้ง
ตอ้งอ่านว่า เฝ็จ’เทเบิล้ 
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ในกจิกรรม Role Play ในหอ้งเรยีน การใช้
เพลงและกจิกรรมเขา้จงัหวะ กจิกรรมการ
อ่าน และการเขยีนประโยคภาษาองักฤษ 

 นกัเรยีนมกัจะรูว้่า arrive แปลวา่ “มาถงึ” 
แต่มกัจะใชใ้นรปูประโยคผดิ เป็น arrive to 
ซึง่ทีถู่กตอ้งตอ้งเป็น arrive at 

 นกัเรยีนมกัจะรูว้่า wait แปลว่า “รอ” แต่
มกัจะลมืทีจ่ะวาง for ในการใชใ้นรปู
ประโยคทีจ่ะสือ่ว่า “รอใคร”  

 นกัเรยีนมกัจะรูว้่า take care แปลว่า 
“ดแูล” แต่มกัจะลมื Preposition of เวลาที่
จะใชใ้นรปูประโยคทีต่อ้งการสือ่ว่า “ดแูล
ใคร” 

 นกัเรยีนมกัจะใชว้ลต่ีางๆ เหล่านี้ เช่น play 
yoga และ play bowling ซึง่ผดิ โดยที่
ถูกตอ้งตอ้งใช ้do yoga และ go bowling 

การสอน
ไวยากรณ์ 
(Grammar) 

ใชก้ารเรยีนรู ้และการฝึกฝนทกัษะ
ภาษาองักฤษผ่านกจิกรรม ทีเ่น้นท าซ ้าๆ 
บ่อยๆ จนนกัเรยีนรูส้กึคุน้เคย และซมึซบัทกัษะ
ทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาต ิ(ไม่ใช่การท่องจ า
กฎเกณฑ)์ เช่น นกัเรยีนจะใช ้He goes to 
school. ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ไมใ่ชผ้ดิเป็น He go to 
school. โดยนกัเรยีนจะใหเ้หตุผลว่า “คุน้กบั
ประโยคทีถ่า้ประธานเป็น He กรยิาตอ้งเตมิ s 
หรอื es ถา้ถามนกัเรยีนต่อว่า แลว้ท าไมถงึใช ้
goes ไม่ใช ้gos นกัเรยีนทีเ่รยีนในหลกัสตูร 
ACTive English จะตอบว่า “คุน้กบัค าว่า goes 
ไม่คุน้กบัค าว่า gos” ซึง่แตกต่างจากนกัเรยีนที่
เรยีนในหลกัสตูรอื่นๆ ทีม่กัจะอา้งกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในการตอบ เช่น  
He เป็นสรรนามเอกพจน์บุรษุที ่3 ดงันัน้ กรยิา
ทีใ่ชใ้น Present Simple Tense จะตอ้งเตมิ s 
หรอื es และ go เป็นกรยิาทีล่งทา้ยดว้ย o 
ดงันัน้จะตอ้งเตมิ es ไม่ใช่ s 
 

รปูแบบการสอน Grammar ของหลกัสตูร 
ACTive English จงึอยู่ในรปูแบบของการสรา้ง
ความคุน้เคยในโครงสรา้งประโยคต่างๆ 
(Sentence Pattern) ใหก้บันกัเรยีน แทนทีจ่ะ
เป็นการใหน้กัเรยีนท่องจ ากฎเกณฑต่์างๆ  

สอนใหน้กัเรยีนท่องกฎเกณฑ ์และหลกั
ไวยากรณ์ เพื่อใชใ้นการท าขอ้สอบ เช่น 
Present Simple Tense คอื S + V1 (เตมิ s 
หรอื es) + (O) 

 ถา้ประธานเป็นเอกพจน์ (ยกเวน้ I และ 
You) กรยิาตอ้งเตมิ s หรอื es 

 ถา้ประธาน 2 ตวั เชื่อมดว้ย “and” กรยิา
ไม่ตอ้งเตมิ s หรอื es 

 ถา้ประธาน 2 ตวั เชื่อมดว้ย “with” 
“together with” หรอื “as well as” ใหผ้นั
กรยิาตามประธานตวัแรก 

 ถา้ประธาน 2 ตวั เชื่อมดว้ย Either … or 
… หรอื Neither … nor … ใหผ้นักรยิา
ตามประธานตวัหลงั 

 ฯลฯ (ยงัมกีฎอกีหลายขอ้เกีย่วกบัการเตมิ 
s หรอื es ทีก่รยิาใน Present Simple 
Tense) 

การเรยีนภาษาองักฤษแบบท่องสตูรแบบนี้ 
นกัเรยีนจะสามารถท าขอ้สอบไดก้จ็รงิอยู่ แต่
นกัเรยีนจะขาดทกัษะในการพดู และการใช้
ภาษาองักฤษในการสือ่สาร 
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การสอนการอ่าน 
(Reading & 
Comprehension) 

 เน้นการสอนใหน้กัเรยีนจบัใจความ และ
เขา้ใจเน้ือหาส าคญั ในบทความทีอ่่าน โดย
คุณครจูะคอยตัง้ค าถามในลกัษณะ 5W1H 
(What, When, Why, Who, Where, How) 
เพื่อใหน้กัเรยีนไดต้อบค าถามในหอ้งเรยีน 

 มกีารใชห้นงัสอือ่านนอกเวลาภาษาองักฤษ
ทีเ่ป็น Graded Readers (หนงัสอือ่านนอก
เวลาภาษาองักฤษทีม่กีารแบง่ระดบัความ
ยากง่าย และวงค าศพัทไ์วอ้ย่างชดัเจน) 
ประกอบการเรยีนการสอนเพิม่เตมิ เพื่อ
พฒันาทกัษะการอ่านของนกัเรยีนอย่าง
จรงิจงัมากกว่าหลกัสตูรอื่นๆ ทีม่กัจะใชแ้ต่
หนงัสอืเรยีน และแบบฝึกหดัเป็นหลกั 

 ใช ้MAT Method (Model Action Talk) ใน
กระบวนการเรยีนการสอน ทีค่ณุครจูะเน้น
ใหน้กัเรยีนออกเสยีงใหถู้กตอ้ง จากนัน้ให้
พดู หรอือ่านค าศพัท ์และประโยคต่างๆ 
อย่างรวดเรว็ หลายๆ ครัง้ (ไม่อา่นแบบ
เป็นค าๆ หรอือ่านยานคาง) เพื่อพฒันาให้
นกัเรยีนสามารถพดู และอ่านภาษาองักฤษ
ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาต ิ

การสอนทกัษะการอ่าน ในหลกัสตูรอื่นๆ 
คุณครมูกัจะสอนใหน้กัเรยีนแค่อา่นตามคร ูใน
ลกัษณะท่องอาขยาน หรอือ่านในลกัษณะออก
เสยีงเป็นค าๆ หรอือ่านยานคาง ซึง่นอกจากจะ
ไม่ไดป้ระโยชน์แลว้ ยงัอาจท าใหน้กัเรยีนออก
เสยีงภาษาองักฤษผดิอกีดว้ย 

การเพ่ิมโอกาส 
และอตัราการใช้
ภาษาองักฤษของ
นักเรียน เพ่ือบ่ม
เพาะทกัษะ
ภาษาองักฤษ
ให้กบันักเรียน 

แนวคดิส าคญัของหลกัสตูร ACTive English ก็
คอื นกัเรยีนจะสามารถพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษของตนเองไดอ้ย่างรวดเรว็ ถา้คุณ
พ่อคุณแม่ และนกัเรยีนมโีอกาส และอตัราการ
ใชภ้าษาองักฤษทีเ่พิม่มากขึน้ 

 คุณพ่อคุณแม่ สามารถร่วมกนักบัโรงเรยีน
ในการทบทวนบทเรยีน ตลอดจนเพิม่อตัรา 
และโอกาสในการใชภ้าษาองักฤษใหก้บั
นกัเรยีนได ้ผ่านระบบ Web School ได ้

 นกัเรยีนสามารถฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษ
ของตนเองผ่านการเล่มเกมภาษาองักฤษ 
Magic Fighter ได ้

มแีต่การใหน้กัเรยีนท าการบา้นในแบบฝึกหดั 
การฝึกฝน และเพิม่อตัราการใชภ้าษาองักฤษ
นัน้ถอืไดว้่าจ ากดัมากๆ 
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แนะน า Web School ส าหรบัคณุพ่อคณุแม่ เพ่ือใช้ในการทบทวนบทเรียนให้กบัลกู  
และแนะน า Magic Fighter ส าหรบันักเรียนในการฝึกฝนพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

ของตนเอง 
1. คุณพ่อคุณแมส่ามารถใชโ้มดลู “Words” ใน Student’s Book ในการทบทวนค าศพัทใ์หก้บันกัเรยีนได ้

2. คุณพ่อคุณแมส่ามารถใชโ้มดลู “Build up” ใน Student’s Book ในการทบทวนโครงสรา้งประโยค 
(Sentence Pattern) ทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนไปแลว้ได ้นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยงัสามารถใชโ้มดลูนี้เป็น
แนวทางในการฝึกทกัษะการพดูภาษาองักฤษ ในโครงสรา้งประโยคทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนไปแลว้ไดเ้ช่นกนั 
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3. คุณพ่อคุณแมส่ามารถใชโ้มดลู “Exercise” ใน Student’s Book และแบบฝึกหดัใน My Homework ใน
การทบทวนบทเรยีนทีน่กัเรยีนไดเ้รยีนไปแลว้ ทัง้ทกัษะการฟัง (Listening Skill) ค าศพัท ์(Vocabulary) 
โครงสรา้งประโยค (Sentence Pattern) ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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4. นกัเรยีนสามารถฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษของตนเองผ่านการเล่นเกมภาษาองักฤษ Magic Fighter ได ้
ซึง่เป็นเกมทีใ่ชค้วามสนุกสนานในการเล่นเกมเป็นกุศโลบายใหน้กัเรยีนไดฝึ้กทกัษะภาษาองักฤษใน
ดา้นต่างๆ เช่น ค าศพัท ์(Vocabulary) ไวยากรณ์ โครงสรา้งประโยค (Grammar and Sentence 
Pattern) และทกัษะการฟัง (Listening Skill) 

 
 

 
 


