เนื้อหา
ตรงตามหลักส
แกนกลางการ ูตร
ศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

Student Book:

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ผ่านการตรวจและได้รับใบอนุญาตใช้ ในสถานศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
มีการเป้าหมายการเรียนรู้ 384 check point ทำให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ประเมินการเรียนรู้ ได้ง่าย

พ.ศ.2551

Workbook: เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะทางภาษาอย่างเป็น

กระบวนการ แบบฝึกอยู่ในรูปแบบเกม การตอบคำถาม
แบบทดสอบต่างๆ ที่สนุกสนานและน่าสนใจ

anew, exciting, and unique goal-oriented
seven-level series forelementary students
“หลักสูตรนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพียงเพื่อครูฝึกสอนหรือครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนแล้วเท่านั้น
แต่ยังคำนึงถึงครูที่เริ่มสอนเป็นครั้งแรกด้วย WE CAN! ออกแบบมาให้เหมาะสมกับครูมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เราคาดหวังว่าครูและนักเรียนจะมีความก้าวหน้าไปพร้อมกันเมื่อได้ใช้หนังสือชุดนี้ประกอบการเรียนการสอน”

					

WE CAN Website:

Yoko Matsuka ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และการสอนภาษาอังกฤษ

www.wecanenglishclub.com
Website ที่ครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าไปเรียนรู้แบบ interactive
• เป็น Teacher Resources ให้ครู download ข้อมูลการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษมากมาย
• นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ download เกม 		
• ผู้ปกครอง สามารถติดตามสาระการเรียนรู้ของเด็กได้

WE CAN! Starter:

WE CAN Components: สื่อการเรียนรู้ปลายเปิดที่ตอบสนองทุกกิจกรรม

Posters – 10 แผ่น @ ชุด ในทุกระดับชั้น
Flashcards – บัตรคำ แบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์ใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า ในทุกระดับชั้น
Class Audio CD – บทบรรยายเสียง ประกอบการเรียนการสอนของครู ทุกบทเรียน

บริษัทแปลนปริทัศน์จำกัด

64/1ซอยศึกษาวิทยา(สาทร10)ถนนสาทรเหนือแขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพฯ10500
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สำหรับปรับพื้นฐานหรือ
ใช้ ในชั้นอนุบาล
• พจนานุกรมภาพ
ประกอบด้วยเกม เพลง
และกิจกรรมสนุกสนาน
• มี Student CD
เหมาะสำหรับเรียนรู้
ด้วยตนเอง ทั้งแบบเดี่ยว
และกลุ่ม

ครั้งแรกที่สำนักพิมพ์ชั้นนำระดับโลก Mcgraw-Hill ผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยการนำหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 และผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมา
ผลิตเป็นแบบเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กโดยเริ่มตั้งแต่ช ั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษา
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
WECAN!ผ่านการตรวจ
และได้รับใบอนุญาตใช้ในสถานศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาตรงตามหลักสูตร
แกนกลางฯ 2551และมีคุณภาพ
มาตรฐานหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษแบบสากล

บรรจุอ ยู่ ในบัญชีรายชื่อ
หนังสือ โครงการ
“เรียนฟรี15ปี อย่างมีคุณภาพ”

	 นอกจากนี้มีการจัดทำคู่มือครูที่ครอบคลุมเนื้อหาช่วยครูเขียนแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทเี่หมาะสมมีการประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมทั้งใบงานและ
แนวข้อสอบ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอน
WE CAN! สื่อการเรียนการสอน
ที่ออกแบบอย่างเป็นระบบ

เนื้อหาบูรณาการ
สอดคล้องกันอย่างกลมกลืน

เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการอบรมสัมมนา

ฟรี

สาระวิชาสัมพันธ์กับพัฒนาการ
ของเด็กอย่างใกล้ชิด

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นัดหมายฝ่ายวิชาการเพื่อนำเสนอแบบเรียน
หรือสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อ

บริษัทแปลนปริทัศน์จำกัด
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ลักษณะเด่น 6 ประการ ที่สร้างเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้พบได้ใน WE CAN!

ลักษณะเด่นของคู่มือครู : ง่ายต่อการวางแผน
และจัดการเรียนการสอน
ตัวอย่าง
• คู่มือครูแนะนำอย่างละเอียด
เป็นขั้นตอนทั้งในส่วนของ
การจัดเตรียมการสอน เนือ้ หาสาระ
รูปแบบกิจกรรมหลากหลาย 		
เกม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ
ประเมินผลบทต่อบท

ง่ายต่อการประเมินผล

ปัญหาที่พบ: ผู้ปกครองหรือแม้แต่นักเรียนเองก็มีความสงสัยว่า
นักเรียนกำลังได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบ้างหรือไม่
วิธีแก้ปัญหา: มีการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ในห้องเรียน และชีวิตประจำวัน 384
เป้าหมายที่ช่วยให้เห็นถึงพัฒนาการได้อย่างง่ายดาย โดยมี 64 เป้าหมาย ในแต่ละระดับชั้น
ป.1-ป.6 แต่ละบทเรียนจะมี 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ประเมินความรู้จากบทเรียน
และเป้าหมายที่ประเมินความรู้นำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตระจำวัน

Spiral Curriculum
(หลักสูตรแบบเกลียววน)
ปัญหาที่พบ: นักเรียนอาจลืมสิ่งที่ได้เรียน
ไปแล้ว หรือไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ที่ได้เรียนไปแล้วในการสื่อสารได้
วิธีแก้ปัญหา: WE CAN! มีหลักสูตร
แบบเกลียว มีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปแล้ว
มารวมอยู่ในบริบทของเนื้อหาที่กำลัง
เรียนอยู่ ได้อย่างเหมาะสม

การใช้ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน
ปัญหาที่พบ: นักเรียนไม่ได้ ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
วิธีแก้ปัญหา: มีการกำหนดสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นภายใน
ห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ใน
สถานการณ์จริง โดยทุกบทเริ่มต้นของ WE CAN! ป.1-6
จะมีเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ที่ท้าทาย เปิดโอกาสให้นักเรียน
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวจะแสดงไว้
ในส่วนต่างๆ ดังนี้
■ ช่วง Fun Time!
WE CAN! ป.1-2
■ ช่วง Challenge Time!
WE CAN! ป.3-4
■ ช่วง Action Time!
WE CAN! ป.5-6

จังหวะการพูดและออกเสียง

ปัญหาที่พบ: นักเรียนที่มีพื้นฐานต่างกัน
ประสบปัญหาในการทำความเข้าใจระหว่าง
กัน เนื่องจากความแตกต่างเรื่องจังหวะพูด
การออกเสียง และสำเนียง
วิธีแก้ปัญหา: นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะ
เรื่องจังหวะการพูดและการออกเสียงผ่าน
การใช้บทเพลง บทกลอน บทอ่าน บทบาท
สมมติ บทละคร เป็นการใช้ภาษาอังกฤษ
แบบเป็นธรรมชาติ

การออกเสียงอย่างเหมาะสม

• มีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ออกแบบ
ตามแนวทางของ Backward Design
ครอบคลุมแนวคิดในการจัดกิจกรรม และ
การใช้เวลาในชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ

• มีตารางวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อหา
ตารางวิเคราะห์สมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

• มีกิจกรรมเพิ่มเติมที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน
เพื่อให้การเรียนรู้ด้านภาษา มีความหลากหลาย
ในการใช้งานในบริบทที่แตกต่างกัน
• มีเคล็ดลับที่ช่วยให้ครูดำเนินการสอน
ในคาบเรียนต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพ

• มีกิจกรรมทางเลือกที่ทำให้เกิดความ
หลากหลาย ในการเรียนการสอน
ท้าทายและสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน

• มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มย่อย 		
นักเรียนกลุ่มใหญ่ และห้องเรียนที่จำกัด
การใช้เสียง ให้เลือกใช้อย่างลงตัว

ปัญหาที่พบ: นักเรียนมีปัญหาในเรื่องการเรียนรู้
เรื่องเสียง และการออกเสียงที่ถูกต้อง
วิธีแก้ปัญหา: การออกเสียงให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ
WE CAN! จึงสอน Phonics (การออกเสียง) อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียน
ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

การเพิ่มเติมเรื่องการพูดต่างๆ

ปัญหาที่พบ: นักเรียนไม่สามารถใช้ภาษาเกินกว่าระดับประโยคได้ แม้อยู่ในระดับที่เรียนรู้การแต่งประโยคแล้ว
วิธีแก้ปัญหา: WE CAN! นำเสนอการฝึกฝนและเน้นการพัฒนาเรื่องการพูด การแสดงความคิดเห็น การสร้าง
บทสนทนาสั้นๆ สัมภาษณ์บุคคล แต่งอีเมล เรียงความ บทความ ตลอดจนการนำเสนองานรูปแบบต่างๆ
โดยใช้ความเข้าใจโครงสร้างประโยคยาวๆ ซึ่งประกอบจากส่วนเริ่มต้น เนื้อหา และส่วนลงท้าย

• มีแบบประเมินผล และข้อแนะนำในการตรวจสอบเป้าหมาย
การเรียนรู้ เพื่อให้สามารถบริหารการเรียนการสอนได้
ตรงตามเป้าหมายในช่วงท้ายของแต่ละคาบเรียน

• มีส่วนประกอบเสริมที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น
แผนการสอน แบบทดสอบ ทั้ง Review Test, Midterm Test
และ Final Test พร้อมเฉลย มีบทบรรยายประกอบ CD
(Audio CD Script) และใบงานสำหรับถ่ายสำเนา

