สรุ ปการใช้ งาน English Mate Classroom
1. ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องคอมพิวเตอร์ หรื อห้ องสมุดควรมีจำนวนคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อนักเรี ยน 1 ห้ อง และมี
อุปกรณ์ต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
 หูฟัง
 อินเตอร์ เน็ต (ไม่จำเป็ นต้ องเร็ ว ขอเพียงเปิ ดเฟซบุ๊กได้ )
 ช่องใส่แผ่น DVD
 แผ่น DVD จำนวนเพียงพอต่อจำนวนคอมพิวเตอร์ ในห้ อง (อำจมีมำกกว่ำนั ้นเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งำนมีทำงเลือก)
2. คำบเรี ยน English Mate จัดเวลำว่ำงให้ นกั เรี ยนมำใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ ดังกล่ำวอย่ างน้ อยสัปดาห์ ละ 1 คาบ ผู้
ควบคุมคำบเรี ยนของวิชำ English Mate ควรจะเป็ นครู สอนวิชำภำษำอังกฤษหรื อไม่ก็ ครู สอนวิชำคอมพิวเตอร์
หำกเป็ นครู สอนภำษำอังกฤษจะได้ เปรี ยบที่ช่วยแนะนำนักเรี ยนเพิ่มเติมขณะที่ทำแบบทดสอบ หรื อจัดกิจกรรม
เสริ มกำรเรี ยนอื่นๆ ได้
 English Mate นั้นควรถูกใช้ ในลักษณะ 1 คนต่ อ 1 เครื่อง
 ผู้ใช้ งำนควรมีอิสระในกำรเลือกภำพยนตร์ ที่ตนเองอยำกดู เพรำะกำรได้ ดูสิ่งที่ตนเองสนใจ จะช่วยให้ มีสมำธิ
และมีควำมสุขมำกกว่ำ และยังได้ ฝึกภำษำทีย่ ำกเหมำะสมกับควำมสำมำรถของตน (ภำพยนตร์ มีควำมยำก
3 ระดับ)
 อำจำรย์ผ้ สู อนควรกำหนดจำนวนภำพยนตร์ ที่ผ้ ใู ช้ งำนต้ องดูให้ จบในแต่ละเทอมให้ อยู่ที่ 2 – 4 เรื่ อง ขึ ้นอยู่กับ
ระดับควำมสำมำรถของนักเรี ยนและจำนวนคำบต่อสัปดำห์
 ในแต่ละคำบผู้เรี ยนจะใช้ เวลำดูภำพยนตร์ ประมำณ 25-30 นำทีต่อ 1 ตอน และตำมด้ วยแบบทดสอบท้ ำยบท
อีก 10 นำที ซึง่ จะถำมเกี่ยวกับภำพยนตร์ และคำศัพท์ต่ำงๆที่ได้ เรี ยนไปในตอนนั ้น
 เพื่อเป็ นกำรสร้ ำงแรงจูงใจให้ แก่ผ้ เู รี ยน ควรมีกำรประเมินผลกำรใช้ งำน English Mate และเก็บเป็ นคะแนนใน
วิชำภำษำอังกฤษ โดยอำจำรย์สำมำรถดูข้อมูลกำรใช้ งำนของนักเรี ยนได้ จำก LMS ผ่ำนเครื่ องคอมพิวเตอร์
มือถือ หรื อแท็บเล็ต
 ควรมีกำรสอดแทรกกิจกรรมเสริ มต่ำงๆ เช่น เขียนเรี ยงควำมเกี่ยวกับภำพยนตร์ กำรสนทนำโต้ ตอบจำกบท
พูดของตัวละคร แต่สำหรับชั ้นเรี ยนที่อ่อนภำษำอังกฤษ อำจำรย์ควรปรับกิจกรรมให้ เหมำะสมเช่น ให้ ทำสมุด

จดค ำศั พ ท์ ส ำหรั บ บัน ทึก ค ำศัพ ท์ ที่ เ จอในภำพยนตร์ ลงไป หรื อ กำรให้ นัก เรี ย นที่ เ ก่ ง กว่ ำ หรื อ อำจำรย์
ภำษำอังกฤษช่วยนักเรี ยนที่อ่อนทำแบบทดสอบท้ ำยบท
**หำกต้ องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติม กรุณำอ่ำนเอกสำร ตัวอย่ างแผนการสอน ที่แนบมำด้ วย**
3. วิธีใช้ งำนโปรแกรม English Mate อำจำรย์ สำมำรถดูคลิปสำธิตกำรใช้ งำนตัวโปรแกรมและ LMS ได้ จำกแผ่น
DVD ที่อยู่ภำยในซองเอกสำร หรื อที่เว็บไซต์ www.english-mate.com หรื อติดต่อทีมงำน English Mate ให้ ไป
สอนกำรใช้ งำนที่โรงเรี ยนได้ (ตรวจสอบช่องทำงกำรติดต่อได้ จำกเว็บไซต์เช่นกัน)
 ตัว interface ของโปรแกรมมีให้ เลือ กทัง้ ภำษำไทยและอัง กฤษตลอดกำรใช้ งำน (ยกเว้ น แบบทดสอบ)
อำจำรย์ชำวต่ำงชำติสำมำรถควบคุมกำรเรี ยนกำรสอนได้

ตัวอย่ำงแผนกำรสอน
ตัวอย่ำงตำรำงกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอนในคำบเรี ยนด้ วยโปรแกรม English Mate (1 คำบ/สัปดำห์)
สัปดำห์ที่
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เนื ้อหำ
สอนกำรใช้ งำนโปรแกรม English
Mate

ดูภำพยนตร์ เรื่ องที่ 1 ตอนที่ 1
ดูภำพยนตร์ เรื่ องที่ 1 ตอนที่ 2
ดูภำพยนตร์ เรื่ องที่ 1 ตอนที่ 3
ดูภำพยนตร์ เรื่ องที่ 2 ตอนที่ 1
ดูภำพยนตร์ เรื่ องที่ 2 ตอนที่ 2
ดูภำพยนตร์ เรื่ องที่ 2 ตอนที่ 3
คำบว่ำงสำหรับนักเรี ยนที่ดภู ำพยนตร์
ตอนที่ 4 หรื อสำหรับนักเรี ยนดู
ภำพยนตร์ ไม่ทนั
กิจกรรมแข่งขันทำแบบทดสอบ
ดูภำพยนตร์ เรื่ องที่ 3 ตอนที่ 1
ดูภำพยนตร์ เรื่ องที่ 3 ตอนที่ 2
ดูภำพยนตร์ เรื่ องที่ 3 ตอนที่ 3
ดูภำพยนตร์ เรื่ องที่ 4 ตอนที่ 1
ดูภำพยนตร์ เรื่ องที่ 4 ตอนที่ 2
ดูภำพยนตร์ เรื่ องที่ 4 ตอนที่ 3
กิจกรรมหน้ ำชั ้นเรี ยน มีให้ เลือก 2
ตัวเลือก

กิจกรรม





สอนวิธีกำรใช้ งำนโปรแกรม
สอนกำรสมัครสมำชิก
แนะนำภำพยนตร์ ระดับควำมยำก และวิธีกำรเลือกดู
ชี ้แจงรำยละเอียดวิชำ จำนวนภำพยนตรที่ต้องดู
กิจกรรม และกำรประเมินผล

 แจกใบงำนสำหรับแนะนำกำรใช้ งำนโปรแกรม
มอบหมำยงำนสมุดจดคำศัพท์
กิจกรรม “1 คน 1 คำ”

กิจกรรม “1 คน 1 คำ”

กิจกรรม “ใครเร็ ว ใครได้ ”

กิจกรรม “1 คน 1 คำ”

กิจกรรม “1 คน 1 คำ”
 กำรนำเสนอหน้ ำชั ้นเรี ยน
 กำรแสดงบทบำทสมมติหน้ ำชั ้นเรี ยน

คำอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม
 สมุดจดคาศัพท์ ระหว่ำงดูภำพยนตร์ ให้ นกั เรี ยนจดคำศัพท์ที่พบ แต่ไม่ทรำบควำมหมำยและคิดว่ำเป็ นคำที่
น่ำสนใจลงในสมุด โดยให้ จดคำศัพท์และควำมหมำยลงไปทุกครัง้ โดยไม่จำกัดว่ำห้ ำมเป็ นคำที่เคยจดไปก่อน
หน้ ำนี ้แล้ ว จำนวนขั ้นต่ำของคำศัพท์ที่ควรให้ นกั เรี ยนจดอยู่ที่ 20 คำต่อภำพยนตร์ 1 ตอน
 กิจกรรม “1 คน 1 คา” ในทุกๆ คำบที่เป็ นคำบสุดท้ ำยของภำพยนตร์ แต่ละเรื่ อ ง หำกมีเวลำเหลือ ให้
อำจำรย์สมุ่ ชื่อนักเรี ยนขึ ้นมำ จำกนั ้นให้ นกั เรี ยนขึ ้นมำที่หน้ ำชั ้นเรี ยน และเขียนคำศัพท์ที่ตนเองพบจำกกำรดู
ภำพยนตร์ เรื่ องล่ำสุด พร้ อมทั ้งแต่งประโยคและอ่ำนออกเสียงให้ เพื่อ นๆ ฟั ง อย่ำงไรก็ตำม หำกนักเรี ยนไม่
สำมำรถทำได้ อำจำรย์สำมำรถอลุม่ อล่วยให้ นกั เรี ยนแต่งเป็ นประโยคภำษำไทยแทนได้ ตำมควำมเหมำะสม
 กิจกรรม “ใครเร็ว ใครได้ ” ให้ นกั เรี ยนแข่งกันทำข้ อสอบท้ ำยบท โดยเลือกภำพยนตร์ เรื่ องที่ตวั เองชอบหรื อ
ถนัดที่สดุ จำกนั ้นให้ เริ่ มทำพร้ อมๆ กัน โดยดูว่ำใครสำมำรถทำได้ เร็ วที่สดุ ภำยใต้ เงื่อนไขที่กำหนด เช่น ต้ องได้
เกรด A และถ้ ำหำกอำจำรย์ต้อ งกำร อำจำรย์ สำมำรถประยุกต์ให้ กิจกรรมนี ้เป็ นกิจกรรมกลุ่ม ได้ โดยให้
นักเรี ยนช่วยเลือกและทำแบบทดสอบด้ วยกัน
 กิจกรรมนาเสนอหน้ าชัน้ เรียน ให้ นกั เรี ยนแต่ละคนเลือกภำพยนตร์ เรื่ องที่ชอบที่สดุ ขึ ้นมำ 1 เรื่ อง จำกนั ้น
ให้ ทำเป็ นสื่อ นำเสนอและออกมำนำเสนอหน้ ำ ชั ้นเรี ยน หัวข้ อกำรนำเสนอนั ้น สำมำรถเลือ กได้ จำกหัวข้ อ
ดังต่อไปนี ้
o เหตุผลที่ชอบภำพยนตร์ เรื่ องนี ้
o ตัวละครที่ชอบที่สดุ พร้ อมเหตุผล
o ฉำกที่ชอบที่สดุ พร้ อมทั ้งพำกย์เสียงหรื อบรรยำยฉำกนั ้นด้ วยคำพูด
o ควำมรู้ ที่ได้ จำกกำรดูภำพยนตร์ (ไม่จำกัดว่ำต้ องเป็ นควำมรู้ ทำงด้ ำนภำษำอังกฤษเท่ำนั ้น อำจจะ
เป็ นควำมรู้เชิงวัฒนธรรม หรื อสำนวนใหม่ๆ ก็ได้ )
 กิจกรรมบทบาทสมมติ หำกต้ องกำรให้ ห้องเรี ยนมีบรรยำกำศครื น้ เครง ควรให้ นักเรี ยนจับกลุ่มกันกลุ่มละ
2-3 คนและแสดงบทบำทสมมติ ซึง่ บทพูดนั ้น นักเรี ยนสำมำรถอ้ ำงอิงจำกบทสนทนำในภำพยนตร์ จริ งๆ หรื อ
อำจจะดัดแปลงตำมควำมถนัดของตัวนักเรี ยนเองก็ได้ ในส่วนของกำรประเมินผลนั ้น กลุ่มนักแสดงต้ องแสดง
และให้ เพื่อนๆ ตอบให้ ถกู ว่ำมำจำกภำพยนตร์ เรื่ องใด และฉำกไหน (กิจกรรมนี ้ จะจัดได้ ก็ต่อเมื่อนักเรี ยนใน
ห้ องดูภำพยนตร์ เรื่ องเดียวกันมำแล้ ว)

กำรเรี ยนกำรสอนในคำบเรี ยน
ในแต่ละคำบ ให้ นักเรี ยนเลือกภำพยนตร์ เรื่ องที่ตนเองชอบมำดูผ่ำนโปรแกรม English Mate ภำยใน
โปรแกรม ภำพยนตร์ แต่ละเรื่ องจะถูกแบ่งออกเป็ นตอนๆ ควำมยำวประมำณ 30 นำที หลังจำกดูภำพยนตร์ จบ จะมี
แบบฝึ กหัดขึ ้นมำให้ ทำ คะแนนที่ได้ จำกกำรทำแบบฝึ กหัดจะถูกแปลงเป็ นเกรด หลังจำกนี ้ นักเรี ยนสำมำรถเลือกดู
ภำพยนตร์ ตอนถัดไป หรื อจะทำแบบทดสอบซ ้ำอีกครัง้ ก็ได้ ในกรณีที่ยงั ไม่พอใจกับคะแนนที่ได้ รับ ระหว่ำงใช้ งำน หำก
นักเรี ยนมีข้อ สงสัยให้ สอบถำมอำจำรย์ ผ้ สู อนซึ่งมีเอกสำรประกอบภำพยนตร์ ที่ทีมงำนเตรี ยมไว้ สำหรั บอ้ ำงอิง หรื อ
สอบถำมจำกทีมงำน English Mate ผ่ำนทำง Facebook และ Email
เป้ำหมำยกำรเรี ยนรู้
1. ควำมมัน่ ใจในกำรใช้ ภำษำอังกฤษ
 กำรเรี ยนภำษำอังกฤษในโรงเรี ยนจะไม่มีประโยชน์เลยหำกผู้เรี ยนอำยที่จะพูด และไม่มีควำมมัน่ ใจ
จะใช้ จริ งในชีวิตประจำวัน ฉะนั ้นเรำจึงควรให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฟังมำกๆ อ่ำนมำกๆ และมีกำรทำกิจกรรมให้
เขำได้ แสดงออก
 ในกำรทำกิจกรรมแสดงออกหน้ ำชั ้นเรี ยน บำงครัง้ หำกนักเรี ยนไม่สำมำรถพูดคำภำษำอังกฤษได้
ควรอนุญำตให้ นกั เรี ยนพูดภำษำไทยได้ และให้ อำจำรย์มำแปลคำศัพท์นั ้นให้ ฟังทีหลัง
 หลีกเลีย่ งกำรตำหนินกั เรี ยน เนื่องจำกจะทำให้ เขำไม่กล้ ำพูด ไม่กล้ ำแสดงออก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
นักเรี ยนที่ไม่เก่ง
2. คำศัพท์
 ในภำพยนตร์ เรื่ องหนึง่ ๆ จะมีบทสนทนำโดยเฉลีย่ 1,000 ประโยค ซึง่ จะมีคำศัพท์มำกมำยผ่ำนตำ
ผู้เรี ยน และทุกบทสนทนำสำมำรถใช้ ได้ จริ งในชีวิตประจำวัน
 ตัวโปรแกรมจะเลือกคำศัพท์ที่มีควำมยำกเหมำะสมกับระดับควำมยำกของภำพยนตร์ (เฉลีย่ เรื่ องละ
300 คำ) เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนระหว่ำงรับชม และเป็ นเนื ้อหำหลักของแบบทดสอบท้ ำยบท โดยจะมีกำรแบ่ง
คำศัพท์ออกเป็ น 4 กลุม่ ดังต่อไปนี ้
i. วงศัพท์พื ้นฐำนที่ควรต้ องรู้ก่อนใช้ งำน English Mate 700 คำ เช่น is, the, go,
you, want
ii. วงศัพท์ที่สอนในเลเวล 1 ทั ้งหมด 800 คำ

iii. วงศัพท์ที่จะเลือกสอนในเลเวล 2 ทั ้งหมด 1,000 คำ
iv. วงศัพท์ที่จะเลือกสอนในเลเวล 3 คือคำอื่นๆ ที่น่ำรู้ที่นอกเหนือจำก 2,500 คำที่สอนในเลเว
ลก่อนหน้ ำ
3. กำรอ่ำนและกำรฟั ง
 กำรอ่ำนและกำรฟั งเป็ นพื ้นฐำน และเป็ นสิ่งสำคัญมำกในกำรเรี ยนรู้ภำษำอังกฤษ เรำต้ องอ่ำนเป็ น
ก่อนจึงจะเขียนได้ ต้ องฟั งเป็ นก่อนถึงจะพูดได้
 นักเรี ยนแต่ละคนจะเรี ยนกำรอ่ำนและฟั งตำมควำมเร็ วที่ตวั เองรับไหว เหมำะสำหรับผู้เรี ยนทีแ่ ต่ละ
คนมีพื ้นฐำนต่ำงกัน ตัวโปรแกรมสำมำรถพูดช้ ำๆ ให้ ฟังทัน และสำมำรถหยุดภำพยนตร์ เพื่ออ่ำนซับ
ไตเติ ้ลได้
 กำรอ่ำนมำกๆ ฟั งมำกๆ คลุกคลีกบั ภำษำอังกฤษมำกๆ เป็ นหนึง่ ในวิธีที่ดีที่สดุ ในกำรเรี ยน
ภำษำอังกฤษ ฉะนั ้นทำงโรงเรี ยนควรเปิ ดโอกำสให้ นกั เรี ยนมำใช้ โปรแกรมได้ ในช่วงเวลำพักและเลิก
เรี ยน
i. ในทำนองเดียวกัน แบบทดสอบทุกบทก็ออกแบบมำให้ สำมำรถทำซ ้ำๆ เพื่อพัฒนำคะแนน
ได้ เรำเลือกที่จะให้ นกั เรี ยนที่ไม่เก่งมีคะแนนเท่ำคนเก่งได้ หำกเขำมีควำมพยำยำมมำกกว่ำ
ฝึ กฝนมำกกว่ำ
4. ไวยำกรณ์พื ้นฐำน
 English Mate ไม่เน้ นไวยำกรณ์ โดยจะไม่มีกำรสอนทำงตรง แต่จะมีถำมในแบบทดสอบบ้ ำง
และถำมแต่ไวยำกรณ์พื ้นฐำนสำหรับกำรสนทนำเท่ำนั ้น
กำรประเมินผลกำรเรี ยน
กำรประเมินผลของผู้เรี ยนสำมำรถทำได้ จำกสองส่วน ซึง่ ได้ แก่กำรใช้ งำนโปรแกรม English Mate และจำก
กิจกรรมเสริ ม สำหรับกำรให้ คะแนนจำกกำรใช้ งำนโปรแกรมนั ้นขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่อำจำรย์ผ้ สู อนกำหนด ดังเช่น
ตัวอย่ำงต่อไปนี ้
1. กำหนดให้ นกั เรี ยนดูภำพยนตร์ อย่ำงน้ อย 4 เรื่ อง ในภำคกำรศึกษำนี ้ โดยคิดเป็ นคะแนนเก็บ 20 % ของ
รำยวิชำ
2. หำกนักเรี ยนดูภำพยนตร์ และทำแบบฝึ กหัดเรื่ องใดครบทุกตอน นักเรี ยนได้ 3% ต่อเรื่ อง

3. หำกนักเรี ยนทำตำมเงื่อนไขในข้ อ 2. และได้ เกรด C หรื อ D นักเรี ยนได้ 4% ต่อเรื่ อง
4. หำกนักเรี ยนทำตำมเงื่อนไขในข้ อ 2. และได้ เกรด A หรื อ B นักเรี ยนได้ 5% ต่อเรื่ อง
5. หำกนักเรี ยนดูภำพยนตร์ ไม่จบ หรือทำแบบฝึ กหัดไม่ครบถ้ วน นักเรี ยนได้ 0% ในเรื่ องนั ้นๆ แต่ถ้ำหำก
นักเรี ยนดูจบมำกกว่ำ 4 เรื่ อง ระบบจะทำกำรเลือกเอำภำพยนตร์ เรื่ องที่ทำผลงำนได้ ดีที่สดุ มำให้
สำหรับกิจรรมเสริ ม กิจกรรมเสริมส่วนใหญ่เน้ นกำรแสดงออกของผู้เรี ยน อำจำรย์จงึ ควรให้ คะแนนตำมผลงำนของ
นักเรี ยน โดยยึดถือควำมกล้ ำที่จะแสดงออกและควำมพยำยำมในกำรสือ่ สำรเป็ นเกณฑ์ในกำรให้ คะแนน

เกรด
A
B
C
D
E
F

ช่ วงคะแนน
90-100%
80-89%
70-79%
60-69%
50-59%
< 50%

