
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ภายใต้ความร่วมมือของ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สพป.นครปฐม เขต 2 



1. ทุกท่านที่ต้องการเข้าร่วม ด าเนินการสมัคร ให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ไม่เกิน 24.00 น. 

2. ให้แต่ละโรงเรียนเข้าร่วมการประชุม

โดยใช้ 1 บัญชี (account) เท่านั้น 

3. ขอให้ทุกท่านเปิดกล้อง และปิดไมค์

4. หากมีข้อซักถามขอให้พิมพ์ผ่านทางช่องแชทของห้องประชุม

และจะตอบข้อซักถามในตอนท้ายของการประชุม

ข้อตกลง



การได้รับอนุมัติวุฒิบัตร 
ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ต้องปฏิบัติตามกิจกรรม ดังต่อไปนี้

ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านทาง QR Code

ประเมินความพงึพอใจ

ทดสอบวัดระดับความสามารถ
ทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านทางโปรแกรม EF SET 

ข้อตกลง



การสอบเสมือนจริง ด้วยโปรแกรม EF SET ท ำได้ดงันี ้
(ไม่มีค่ำใช้จ่ำย)

(1) พิมพ์ค ำว่ำ EF SET ในช่อง URL ของ google
(2) กำรเลือกสอบ ท ำได้ 2 แบบ 

แบบที่ 1 สอบเร็ว 15 นำที
แบบที่ 2 สอบเพื่อรับเกียรติบัตร 50 นำที 

ผู้เข้าสอบบันทึกคะแนนสอบที่ได้เป็นไฟล์ภาพ .jpg 
แล้วใส่วันเวลาที่สอบ ลงในภาพ เพื่อเตรียมแนบไฟล์

ส่งในแบบสอบถามความพึงพอใจ



(3) สามารถส่งคะแนนสอบได้แบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้ง 2 แบบ
(4) ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ 

ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ไม่เกิน 24.00 น.











https://www.youtube.com/watch?v=UB32JhRuLJY

https://www.youtube.com/watch?v=UB32JhRuLJY






























คลิป Reflection

https://drive.google.com/file/d/1epWYHVFcv0yoeqP6pxda2pE_
ckrUrNkm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1epWYHVFcv0yoeqP6pxda2pE_
ckrUrNkm/view?fbclid=IwAR21F4zcrfV_v4Z8XdFYPy8JyEwd6gyc

sMpwFHogA5OteZJMsPbpteWF2vY

https://drive.google.com/file/d/1epWYHVFcv0yoeqP6pxda2pE_ckrUrNkm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1epWYHVFcv0yoeqP6pxda2pE_ckrUrNkm/view?fbclid=IwAR21F4zcrfV_v4Z8XdFYPy8JyEwd6gycsMpwFHogA5OteZJMsPbpteWF2vY


มีข้อสอบเติมค ำเชื่อม พวก Althought Despite Moreover 
รีวิวข้อสอบ Linguaskill ของ Cambridge Assessment English ที่พอจ ำได้
1. Writing เขียน email ตอบให้ครอบคลุมโจทย์ที่ก ำหนดให้ 3-4ข้อ 50 ค ำ
เรื่อง Last Weekend Art Couse 

1.1 course เป็นอย่ำงไร
1.2 give feedback 
1.3 suggestions 

2. Writing Article 180 ค ำ เรื่อง Public Transport System เขียนให้
ครอบคลุมหัวข้อ

2.1 Transport ที่เลือกคืออะไร
2.2 Transport ที่นิยม คืออะไร 
2.3 แนวทำงปรับปรุงแก้ไข improvement



3. Speaking (ที่จ ำได้ )
3.1 10 วินาที ถำมชื่ออะไร นำมสกุลสะกดอย่ำงไร มำจำก

ไหน ท ำอะไรสัปดำห์ที่แล้ว ท ำกิจกรรมอะไรกับครอบครัว
3.2 20 วินาที มีประโยคให้พูด อ่ำนออกเสียง 
3.3 อ่ำน/ฟังโจทย์แล้วพูดตอบ
3.4 เตรียมตัว 40 วินาที พูด 1 นาที 

ถำมเกี่ยวกับ best friend/ older friend / ไปเที่ยวกับเพื่อนหรือ
ครอบครัว / เพื่อนที่มีควำมเห็น same opinion เช่นเดียวกับเรำดี
หรือไม่

3.5 เตรียมตัว 1 นาที พูด 1 นาที พูดเกี่ยวกับ Family 
Celebration



4. Listening
4.1 ฟังแล้วเลือกรูป
4.2 ฟังแล้วเลือกควำมคิดเห็น/ควำมรู้สึก 1 บทสนทนำ/ ข้อ
4.3 ฟังยำว ๆ โจทย์ 5 ข้อ ได้เรื่อง กำรเปิดร้ำนอำหำร 

5. Reading 
5.1 ข้อควำมสั้นๆ เลือกตอบ มีตัวเลือก
5.2 แบบเติมค ำที่มีตัวเลือก
5.3 แบบเติมค ำที่พิมพ์ตอบ
5.4 เรื่องอ่ำนยำวๆ NASA ส่งนักบินไป Mar มีตัวเลือก

ลำกมำใส่



แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2



https://www.cambridgeenglish.org/find-a-centre/exam-centres/support-for-
centres/placing-students-in-the-right-exam/order/

https://www.cambridgeenglish.org/find-a-centre/exam-centres/support-for-centres/placing-students-in-the-right-exam/order/


เว็ปไซต์ ทดลองท าข้อสอบ ทบทวน+เตรียมความพร้อม CEFR

การขับเคลื่อน CEFR 
ด้วย Virtual Exam NPT2

http://chaisri-nites.hi-supervisory5.net/bukhlakr/kerin/verex

http://chaisri-nites.hi-supervisory5.net/bukhlakr/kerin/verex


Virtual Exam CEFR
กำรพัฒนำทักษะฟัง พูด อ่ำน เขียน ภำษำอังกฤษเพื่อเตรียมกำรทดสอบวัด

ระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษ CEFR ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ โดยใช้ระบบกำร
ทดสอบเสมือนจริง (Virtual Exam) ส ำหรับครูผู้สอนภำษำอังกฤษ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2

กำรสอบเสมือนจริงหรือกำรสอบทำงไกล คือ กำรสอบที่ผู้สอบ ท ำข้อสอบ
จำกสถำนที่อื่น ที่ไม่ใช่สนำมสอบจริงหรือศูนย์สอบทำงกำยภำพใด ๆ
ในกำรสอบเสมือนจริง ผู้สอบจะไม่ได้รับกำรควบคุมดูแลอย่ำงสนำมสอบจริง
แต่จะใช้ซอฟต์แวร์และเว็บแคมแทน

A virtual exam or remote exam is an exam that a Examiner takes 
from a location other than the physical classroom or any physical 
exam center. In a virtual exam, the Examiner is not supervised at a 
physical location but through a software and webcam.



เป้าหมาย
1. ครสูำมำรถพัฒนำสมรรถนะทำงด้ำนภำษำ
ของตนเองตำมกรอบมำตรฐำน CEFR ได้ 
2. ครสูำมำรถน ำเทคนิค วิธีกำรในกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ ตำมกรอบมำตรฐำน CEFR ไปพัฒนำผู้เรียนได้
3. พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
(Communicative Language Teaching) ของผู้เรียน
4. นิเทศ ติดตำมฯ กำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ของครูผู้สอน



Questions 
& 

Answers



แบบสอบถามความพึงพอใจ
https://forms.gle/JQGf7pzBeVYcKPQBA

https://forms.gle/JQGf7pzBeVYcKPQBA


เปิดบริกำรพิเศษ
ส ำหรับท่ำนที่ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

• ลงทะเบียน (เปิดรับอีกครั้ง วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 ถึงเวลำ 23.59 น.)

• เข้ำร่วมกิจกรรมตำมข้อตกลง (เหมือนเดิม)
– ชมรำยกำรผ่ำนยูทูป ตำมวัน เวลำและช่องทำง 

https://youtu.be/LECmFTevSYo

– ทดสอบ 

– ประเมินควำมพึงพอใจ + แนบไฟล์ผลกำรทดสอบ

https://youtu.be/LECmFTevSYo


It always seems impossible 
until it’s done.
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