
สรุปการใช้งาน English Mate Classroom 

1. ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องสมดุควรมีจ ำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อนกัเรียน 1 ห้อง และมี

อปุกรณ์ต่ำงๆ ดงัต่อไปนี ้

 หฟัูง 

 อินเตอร์เน็ต (ไม่จ ำเป็นต้องเร็ว ขอเพียงเปิดเฟซบุ๊กได้) 

 ช่องใสแ่ผ่น DVD 

 แผ่น DVD จ ำนวนเพียงพอต่อจ ำนวนคอมพิวเตอร์ในห้อง (อำจมีมำกกว่ำนัน้เพื่อให้ผู้ใช้งำนมีทำงเลอืก) 

2. คำบเรียน English Mate จดัเวลำว่ำงให้นกัเรียนมำใช้ห้องคอมพิวเตอร์ดังกล่ำวอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คาบ ผู้

ควบคุมคำบเรียนของวิชำ English Mate ควรจะเป็นครูสอนวิชำภำษำอังกฤษหรือไม่ก็ครูสอนวิชำคอมพิวเตอร์ 

หำกเป็นครูสอนภำษำอังกฤษจะได้เปรียบที่ช่วยแนะน ำนักเรียนเพิ่มเติมขณะที่ท ำแบบทดสอบ หรือจัดกิจกรรม

เสริมกำรเรียนอื่นๆ ได้ 

 English Mate น้ันควรถูกใช้ในลักษณะ 1 คนต่อ 1 เคร่ือง 

 ผู้ใช้งำนควรมีอิสระในกำรเลอืกภำพยนตร์ที่ตนเองอยำกด ูเพรำะกำรได้ดูสิ่งที่ตนเองสนใจ จะช่วยให้มีสมำธิ

และมีควำมสขุมำกกว่ำ และยงัได้ฝึกภำษำทีย่ำกเหมำะสมกบัควำมสำมำรถของตน (ภำพยนตร์มีควำมยำก 

3 ระดบั)  

 อำจำรย์ผู้สอนควรก ำหนดจ ำนวนภำพยนตร์ที่ผู้ ใช้งำนต้องดใูห้จบในแต่ละเทอมให้อยู่ที่ 2 – 4 เร่ือง ขึน้อยู่กับ

ระดบัควำมสำมำรถของนกัเรียนและจ ำนวนคำบต่อสปัดำห์ 

 ในแต่ละคำบผู้ เรียนจะใช้เวลำดภูำพยนตร์ประมำณ 25-30 นำทีต่อ 1 ตอน และตำมด้วยแบบทดสอบท้ำยบท

อีก 10 นำที ซึง่จะถำมเกี่ยวกบัภำพยนตร์และค ำศพัท์ต่ำงๆท่ีได้เรียนไปในตอนนัน้ 

 เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจงูใจให้แก่ผู้ เรียน ควรมีกำรประเมินผลกำรใช้งำน English Mate และเก็บเป็นคะแนนใน

วิชำภำษำองักฤษ โดยอำจำรย์สำมำรถดูข้อมูลกำรใช้งำนของนักเรียนได้จำก LMS ผ่ำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

มือถือ หรือแท็บเลต็ 

 ควรมีกำรสอดแทรกกิจกรรมเสริมต่ำงๆ เช่น เขียนเรียงควำมเกี่ยวกับภำพยนตร์ กำรสนทนำโต้ตอบจำกบท

พดูของตวัละคร แต่ส ำหรับชัน้เรียนท่ีอ่อนภำษำองักฤษ อำจำรย์ควรปรับกิจกรรมให้เหมำะสมเช่น ให้ท ำสมุด



จดค ำศัพท์ส ำหรับบันทึกค ำศัพท์ที่ เจอในภำพยนตร์ลงไป หรือกำรให้นักเรียนที่เก่งกว่ำหรืออำจำรย์

ภำษำองักฤษช่วยนกัเรียนท่ีอ่อนท ำแบบทดสอบท้ำยบท 

**หำกต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติม กรุณำอ่ำนเอกสำร ตวัอย่างแผนการสอน ที่แนบมำด้วย** 

3. วิธีใช้งำนโปรแกรม English Mate อำจำรย์สำมำรถดูคลิปสำธิตกำรใช้งำนตัวโปรแกรมและ LMS ได้จำกแผ่น 

DVD ที่อยู่ภำยในซองเอกสำร หรือที่เว็บไซต์ www.english-mate.com หรือติดต่อทีมงำน English Mate ให้ไป

สอนกำรใช้งำนท่ีโรงเรียนได้ (ตรวจสอบช่องทำงกำรติดต่อได้จำกเว็บไซต์เช่นกนั) 

 ตัว interface ของโปรแกรมมีให้เลือกทัง้ภำษำไทยและอังกฤษตลอดกำรใช้งำน (ยกเว้นแบบทดสอบ) 

อำจำรย์ชำวต่ำงชำติสำมำรถควบคมุกำรเรียนกำรสอนได้ 

  



ตวัอย่ำงแผนกำรสอน 

ตวัอย่ำงตำรำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในคำบเรียนด้วยโปรแกรม English Mate (1 คำบ/สปัดำห์) 

สปัดำห์ที่ เนือ้หำ กิจกรรม 

1 สอนกำรใช้งำนโปรแกรม English 

Mate 

 สอนวิธีกำรใช้งำนโปรแกรม 

 สอนกำรสมคัรสมำชิก 

 แนะน ำภำพยนตร์ ระดบัควำมยำก และวิธีกำรเลอืกด ู

 ชีแ้จงรำยละเอียดวิชำ จ ำนวนภำพยนตรที่ต้องด ู
กิจกรรม และกำรประเมินผล 

 แจกใบงำนส ำหรับแนะน ำกำรใช้งำนโปรแกรม 
2 ดภูำพยนตร์เร่ืองที่ 1 ตอนท่ี 1 มอบหมำยงำนสมดุจดค ำศพัท์ 

3 ดภูำพยนตร์เร่ืองที่ 1 ตอนท่ี 2  

4 ดภูำพยนตร์เร่ืองที่ 1 ตอนท่ี 3 กิจกรรม “1 คน 1 ค ำ” 

5 ดภูำพยนตร์เร่ืองที่ 2 ตอนท่ี 1  

6 ดภูำพยนตร์เร่ืองที่ 2 ตอนท่ี 2  

7 ดภูำพยนตร์เร่ืองที่ 2 ตอนท่ี 3 กิจกรรม “1 คน 1 ค ำ” 

8 คำบว่ำงส ำหรับนกัเรียนท่ีดภูำพยนตร์
ตอนท่ี 4 หรือส ำหรับนกัเรียนดู
ภำพยนตร์ไม่ทนั 

 

9 กิจกรรมแข่งขนัท ำแบบทดสอบ กิจกรรม “ใครเร็ว ใครได้” 
10 ดภูำพยนตร์เร่ืองที่ 3 ตอนท่ี 1  

11 ดภูำพยนตร์เร่ืองที่ 3 ตอนท่ี 2  

12 ดภูำพยนตร์เร่ืองที่ 3 ตอนท่ี 3 กิจกรรม “1 คน 1 ค ำ” 

13 ดภูำพยนตร์เร่ืองที่ 4 ตอนท่ี 1  

14 ดภูำพยนตร์เร่ืองที่ 4 ตอนท่ี 2  

15 ดภูำพยนตร์เร่ืองที่ 4 ตอนท่ี 3 กิจกรรม “1 คน 1 ค ำ” 

16 กิจกรรมหน้ำชัน้เรียน มใีห้เลอืก 2 
ตวัเลอืก 

 กำรน ำเสนอหน้ำชัน้เรียน 

 กำรแสดงบทบำทสมมติหน้ำชัน้เรียน 

 



ค ำอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกบักิจกรรม 

 สมุดจดค าศัพท์ ระหว่ำงดภูำพยนตร์ ให้นกัเรียนจดค ำศพัท์ที่พบ แต่ไม่ทรำบควำมหมำยและคิดว่ำเป็นค ำที่

น่ำสนใจลงในสมดุ โดยให้จดค ำศพัท์และควำมหมำยลงไปทกุครัง้ โดยไม่จ ำกดัว่ำห้ำมเป็นค ำที่เคยจดไปก่อน

หน้ำนีแ้ล้ว จ ำนวนขัน้ต ่ำของค ำศพัท์ที่ควรให้นกัเรียนจดอยู่ที่ 20 ค ำต่อภำพยนตร์ 1 ตอน 

 กิจกรรม “1 คน 1 ค า” ในทุกๆ คำบที่เป็นคำบสุดท้ำยของภำพยนตร์แต่ละเร่ือง หำกมีเวลำเหลือ ให้

อำจำรย์สุม่ชื่อนกัเรียนขึน้มำ จำกนัน้ให้นกัเรียนขึน้มำที่หน้ำชัน้เรียน และเขียนค ำศัพท์ที่ตนเองพบจำกกำรดู

ภำพยนตร์เร่ืองล่ำสดุ พร้อมทัง้แต่งประโยคและอ่ำนออกเสียงให้เพื่อนๆ ฟัง อย่ำงไรก็ตำม หำกนักเรียนไม่

สำมำรถท ำได้ อำจำรย์สำมำรถอลุม่อลว่ยให้นกัเรียนแต่งเป็นประโยคภำษำไทยแทนได้ตำมควำมเหมำะสม 

 กิจกรรม “ใครเร็ว ใครได้” ให้นกัเรียนแข่งกนัท ำข้อสอบท้ำยบท โดยเลอืกภำพยนตร์เร่ืองที่ตวัเองชอบหรือ

ถนดัที่สดุ จำกนัน้ให้เร่ิมท ำพร้อมๆ กนั โดยดวู่ำใครสำมำรถท ำได้เร็วที่สดุภำยใต้เง่ือนไขท่ีก ำหนด เช่น ต้องได้

เกรด A และถ้ำหำกอำจำรย์ต้องกำร อำจำรย์สำมำรถประยุกต์ให้กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมกลุ่ม ได้ โดยให้

นกัเรียนช่วยเลอืกและท ำแบบทดสอบด้วยกนั 

 กิจกรรมน าเสนอหน้าชัน้เรียน ให้นกัเรียนแต่ละคนเลือกภำพยนตร์เร่ืองที่ชอบที่สดุขึน้มำ 1 เร่ือง จำกนัน้

ให้ท ำเป็นสื่อน ำเสนอและออกมำน ำเสนอหน้ำชัน้เรียน หัวข้อกำรน ำเสนอนัน้ สำมำรถเลือกได้จำกหัวข้อ

ดงัต่อไปนี ้

o เหตผุลที่ชอบภำพยนตร์เร่ืองนี ้

o ตวัละครที่ชอบที่สดุ พร้อมเหตผุล 

o ฉำกที่ชอบที่สดุ พร้อมทัง้พำกย์เสยีงหรือบรรยำยฉำกนัน้ด้วยค ำพดู 

o ควำมรู้ที่ได้จำกกำรดูภำพยนตร์ (ไม่จ ำกัดว่ำต้องเป็นควำมรู้ทำงด้ำนภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ อำจจะ

เป็นควำมรู้เชิงวฒันธรรม หรือส ำนวนใหม่ๆ ก็ได้) 

 กิจกรรมบทบาทสมมต ิหำกต้องกำรให้ห้องเรียนมีบรรยำกำศครืน้เครง ควรให้นักเรียนจับกลุ่มกันกลุ่มละ 

2-3 คนและแสดงบทบำทสมมติ ซึง่บทพดูนัน้ นกัเรียนสำมำรถอ้ำงอิงจำกบทสนทนำในภำพยนตร์จริงๆ หรือ

อำจจะดดัแปลงตำมควำมถนดัของตวันกัเรียนเองก็ได้ ในสว่นของกำรประเมินผลนัน้ กลุ่มนักแสดงต้องแสดง

และให้เพื่อนๆ ตอบให้ถกูว่ำมำจำกภำพยนตร์เร่ืองใด และฉำกไหน (กิจกรรมนี ้จะจัดได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนใน

ห้องดภูำพยนตร์เร่ืองเดียวกนัมำแล้ว) 

  



กำรเรียนกำรสอนในคำบเรียน 

ในแต่ละคำบ ให้นักเรียนเลือกภำพยนตร์เร่ืองที่ตนเองชอบมำดูผ่ำนโปรแกรม English Mate ภำยใน

โปรแกรม ภำพยนตร์แต่ละเร่ืองจะถูกแบ่งออกเป็นตอนๆ ควำมยำวประมำณ 30 นำที หลงัจำกดูภำพยนตร์จบ จะมี

แบบฝึกหัดขึน้มำให้ท ำ คะแนนที่ได้จำกกำรท ำแบบฝึกหัดจะถูกแปลงเป็นเกรด หลงัจำกนี ้นักเรียนสำมำรถเลือกดู

ภำพยนตร์ตอนถดัไป หรือจะท ำแบบทดสอบซ ำ้อีกครัง้ก็ได้ในกรณีที่ยงัไม่พอใจกบัคะแนนที่ได้รับ ระหว่ำงใช้งำน หำก

นักเรียนมีข้อสงสยัให้สอบถำมอำจำรย์ผู้สอนซึ่งมีเอกสำรประกอบภำพยนตร์ที่ทีมงำนเตรียมไว้ส ำหรับอ้ำงอิง หรือ

สอบถำมจำกทีมงำน English Mate ผ่ำนทำง Facebook และ Email  

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ 

1. ควำมมัน่ใจในกำรใช้ภำษำองักฤษ  

 กำรเรียนภำษำองักฤษในโรงเรียนจะไมม่ีประโยชน์เลยหำกผู้ เรียนอำยที่จะพดู และไม่มีควำมมัน่ใจ

จะใช้จริงในชีวิตประจ ำวนั ฉะนัน้เรำจงึควรให้ผู้ เรียนได้ฟังมำกๆ อ่ำนมำกๆ และมีกำรท ำกิจกรรมให้

เขำได้แสดงออก 

 ในกำรท ำกิจกรรมแสดงออกหน้ำชัน้เรียน บำงครัง้หำกนกัเรียนไม่สำมำรถพดูค ำภำษำองักฤษได้ 

ควรอนญุำตให้นกัเรียนพดูภำษำไทยได้และให้อำจำรย์มำแปลค ำศพัท์นัน้ให้ฟังทีหลงั 

 หลกีเลีย่งกำรต ำหนินกัเรียน เน่ืองจำกจะท ำให้เขำไม่กล้ำพดู ไม่กล้ำแสดงออก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

นกัเรียนท่ีไม่เก่ง 

2. ค ำศพัท์ 

 ในภำพยนตร์เร่ืองหนึง่ๆ จะมีบทสนทนำโดยเฉลีย่ 1,000 ประโยค ซึง่จะมีค ำศพัท์มำกมำยผ่ำนตำ

ผู้ เรียน และทกุบทสนทนำสำมำรถใช้ได้จริงในชีวิตประจ ำวนั 

 ตวัโปรแกรมจะเลอืกค ำศพัท์ที่มีควำมยำกเหมำะสมกบัระดบัควำมยำกของภำพยนตร์ (เฉลีย่เร่ืองละ 

300 ค ำ) เน้นให้ผู้ เรียนระหว่ำงรับชม และเป็นเนือ้หำหลกัของแบบทดสอบท้ำยบท โดยจะมีกำรแบง่

ค ำศพัท์ออกเป็น 4 กลุม่ ดงัต่อไปนี ้

i. วงศพัท์พืน้ฐำนที่ควรต้องรู้ก่อนใช้งำน English Mate 700 ค ำ เช่น is, the, go, 

you, want 

ii. วงศพัท์ที่สอนในเลเวล 1 ทัง้หมด 800 ค ำ 



iii. วงศพัท์ที่จะเลอืกสอนในเลเวล 2 ทัง้หมด 1,000 ค ำ 

iv. วงศพัท์ที่จะเลอืกสอนในเลเวล 3 คือค ำอื่นๆ ที่น่ำรู้ที่นอกเหนือจำก 2,500 ค ำที่สอนในเลเว

ลก่อนหน้ำ 

3. กำรอ่ำนและกำรฟัง 

 กำรอ่ำนและกำรฟังเป็นพืน้ฐำน และเป็นสิ่งส ำคญัมำกในกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษ เรำต้องอ่ำนเป็น

ก่อนจงึจะเขียนได้ ต้องฟังเป็นก่อนถงึจะพดูได้ 

 นกัเรียนแต่ละคนจะเรียนกำรอ่ำนและฟังตำมควำมเร็วที่ตวัเองรับไหว เหมำะส ำหรับผู้ เรียนทีแ่ต่ละ

คนมีพืน้ฐำนต่ำงกนั ตวัโปรแกรมสำมำรถพดูช้ำๆ ให้ฟังทนั และสำมำรถหยดุภำพยนตร์เพื่ออ่ำนซบั

ไตเติล้ได้ 

 กำรอ่ำนมำกๆ ฟังมำกๆ คลกุคลกีบัภำษำองักฤษมำกๆ เป็นหนึง่ในวิธีที่ดีที่สดุในกำรเรียน

ภำษำองักฤษ ฉะนัน้ทำงโรงเรียนควรเปิดโอกำสให้นกัเรียนมำใช้โปรแกรมได้ในช่วงเวลำพกัและเลกิ

เรียน 

i. ในท ำนองเดียวกนั แบบทดสอบทกุบทก็ออกแบบมำให้สำมำรถท ำซ ำ้ๆ เพื่อพฒันำคะแนน

ได้ เรำเลอืกที่จะให้นกัเรียนท่ีไม่เก่งมีคะแนนเท่ำคนเก่งได้หำกเขำมีควำมพยำยำมมำกกว่ำ 

ฝึกฝนมำกกว่ำ 

4. ไวยำกรณ์พืน้ฐำน 

 English Mate ไม่เน้นไวยำกรณ์ โดยจะไมม่ีกำรสอนทำงตรง แต่จะมีถำมในแบบทดสอบบ้ำง

และถำมแต่ไวยำกรณ์พืน้ฐำนส ำหรับกำรสนทนำเท่ำนัน้ 

กำรประเมินผลกำรเรียน 

กำรประเมินผลของผู้ เรียนสำมำรถท ำได้จำกสองสว่น ซึง่ได้แกก่ำรใช้งำนโปรแกรม English Mate และจำก

กิจกรรมเสริม ส ำหรับกำรให้คะแนนจำกกำรใช้งำนโปรแกรมนัน้ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขท่ีอำจำรย์ผู้สอนก ำหนด ดงัเช่น

ตวัอย่ำงต่อไปนี ้

1. ก ำหนดให้นกัเรียนดภูำพยนตร์อย่ำงน้อย 4 เร่ือง ในภำคกำรศกึษำนี ้โดยคิดเป็นคะแนนเก็บ 20 % ของ

รำยวิชำ 

2. หำกนกัเรียนดภูำพยนตร์และท ำแบบฝึกหดัเร่ืองใดครบทกุตอน นกัเรียนได้ 3% ต่อเร่ือง 



3. หำกนกัเรียนท ำตำมเง่ือนไขในข้อ 2. และได้เกรด C หรือ D นกัเรียนได้ 4% ต่อเร่ือง 

4. หำกนกัเรียนท ำตำมเง่ือนไขในข้อ 2. และได้เกรด A หรือ B นกัเรียนได้ 5% ต่อเร่ือง 

5. หำกนกัเรียนดภูำพยนตร์ไม่จบ หรือท ำแบบฝึกหดัไม่ครบถ้วน นกัเรียนได้ 0% ในเร่ืองนัน้ๆ แต่ถ้ำหำก

นกัเรียนดจูบมำกกว่ำ 4 เร่ือง ระบบจะท ำกำรเลอืกเอำภำพยนตร์เร่ืองที่ท ำผลงำนได้ดีที่สดุมำให้ 

ส ำหรับกิจรรมเสริม กิจกรรมเสริมสว่นใหญ่เน้นกำรแสดงออกของผู้ เรียน อำจำรย์จงึควรให้คะแนนตำมผลงำนของ

นกัเรียน โดยยดึถือควำมกล้ำที่จะแสดงออกและควำมพยำยำมในกำรสือ่สำรเป็นเกณฑ์ในกำรให้คะแนน 

 

เกรด ช่วงคะแนน 

A 90-100% 
B 80-89% 
C 70-79% 
D 60-69% 
E 50-59% 
F < 50% 

 


