แบบรายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน
โดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมมือกับเครือข่ายภาคกลาง
โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นประธานเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเป็นแม่ข่ายหลัก

แบบรายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
โดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คําชี้แจง แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใช้สําหรับสถาบันอุดมศึกษารายงานผลการดําเนิน
โครงการ/กิ จ กรรม โดยรายงานเป็ น รายโครงการ ให้ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแม่ ข่ า ย และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยส่งเป็นไฟล์ข้อมูล (Word Document) รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ของผู้เรียน
2. ผูร้ ับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล (นามสกุลเดิม อินหว่าง)
3. โรงเรียนทีร่ ่วมโครงการ จํานวน
ที่

14

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียน
ที่ตั้ง

จํานวนครู

จํานวน
นักเรียน

1

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

หมูท่ ี่ 1 บ้าน
นาลาว ตําบลอู่
ทอง อําเภออู่
ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
72160

18

294

2

โรงเรียนวัดหนองตาสาม

หมูท่ ี่ 4 บ้าน
หนองตาสาม
ตําบลอู่ทอง
อําเภออู่ทอง
จังหวัด
สุพรรณบุรี
72160

10

229

3

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

หมูท่ ี่ 12 บ้าน
สามัคคีธรรม
ตําบลหนองโพธิ์
อําเภอหนอง
หญ้าไซร์
72240

11

197

4

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

หมู่ที่ 4 บ้าน
จรเข้สามพัน

14

266
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ตําบลจรเข้สาม
พัน อําเภออู่
ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
72160
5

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก

หมูท่ ี่ 8 บ้าน
เขาชานหมาก
ตําบลจรเข้สาม
พัน อําเภออู่
ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
72160

14

157

6

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

หมูท่ ี่ 2 บ้าน
วังหลุมพอง
ตําบลจรเข้สาม
พัน อําเภออู่
ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
72160

10

89

7

โรงเรียนวัดนันทวัน

หมูท่ ี่ 4 บ้าน
หนองข้าวงาย
ตําบลสระพัง
ลาน อําเภออู่
ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
72160

9

96

8

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

หมูท่ ี่ 7 บ้าน
ตะวัน ตําบลบ่อ
พลอย อําเภอ
บ่อพลอย
จังหวัด
กาญจนบุรี
71160

11

98

9

โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน

หมู่ที่ 4 บ้าน
บึงหัวแหวน
ตําบลบ่อพลอย
อําเภอบ่อ
พลอย จังหวัด
กาญจนบุรี
71160

8

83
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10

โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง

หมูท่ ี่ 11 บ้าน
วังไพลิน หนอง
ย่างช้าง ตําบล
บ่อพลอย
อําเภอบ่อ
พลอย จังหวัด
กาญจนบุรี
71160

13

128

11

โรงเรียนบ้านท่าว้า

หมูท่ ี่ 5 บ้าน
ท่าว้า ตําบลบ่อ
พลอย อําเภอ
บ่อพลอย
จังหวัด
กาญจนบุรี
71160

4

32

12

โรงเรียนบ้านพรหมมณี

หมูท่ ี่ 6 บ้าน
บ้านพรหมณี
ตําบลหนอง
ปลิง อําเภอเลา
ขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี
71210

7

107

13

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

หมูท่ ี่ 11 บ้าน
หนองใหญ่
ตําบลหนอง
ปรือ อําเภอ
หนองปรือ
จังหวัด
กาญจนบุรี
71220

8

102

14

โรงเรียนบ้านหนองรี

หมูท่ ี่ 2 บ้าน
หนนองงรี
ตําบลหนองรี
อําเภอบ่อ
พลอย จังหวัด
กาญจนบุรี
71220

28

500
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4. วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
4.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยแก่ครูโรงเรียนในจังหวัด
กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี(ตามรายชื่อโรงเรียนในเอกสาร)
4.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการอ่าน การเขียนด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทยแก่ผู้เรียนในโรงเรียนใน
จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี(ตามรายชื่อโรงเรียนในเอกสาร)
4.3 เพื่อเป็นการสร้างเจตคติที่ดีในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยแก่ครู
โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
5. งบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ 2561 จํานวน

840,000

บาท

6. ขัน้ ตอนวิธดี ําเนินการ
6.1 การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แนวทาง/วิธีการการดําเนินโครงการ
ขั้นวางแผน (P)
1. ติดต่อกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการและวางแผนงานร่วมกัน
2. จัด ทํา และร่ วมวางแผนการจั ดการเรียนการสอน
สอนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแผนการ
จั ด การเรี ย นการสอนของครู แ ละของนั ก เรี ย นใน
ระดับประถมศึกษา
ขั้นดําเนินงาน (D)
1. อบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนคําศัพท์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ
มัลติมีเดีย ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนอ่ า นภาษาอั ง กฤษ ความรู้ แ ละเทคนิ ค การ
จัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนิทานและ
บทเพลง ความรู้ และเทคนิ ค การจั ด การเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงบทบาทสมมุติและ
YOUTUBEนักเรี ยนระดับ ชั้ น
การใช้สื่อVDO,
ประถมศึกษา
2. นิ เ ทศติ ด ตามครั้ ง ที่ 1 โดยมหาวิ ท ยาลั ยเวสเทิ ร์ น
และคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในระบบของ
Coaching and Mentoring

โรงเรียน/กลุม่ เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วม (คน)
โรงเรี ย นในอํ า เภออู่ ท อง จั ง หวั ด 70 คน
นักเรียน จํานวน 560 คน
สุพรรณบุรี
1.โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
2.โรงเรียนวัดหนองตาสาม
3.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
4.โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
5.โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
6.โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
7. โรงเรียวัดนันทวัน
โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
8. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
9. โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน
10. โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง
11. โรงเรียนบ้านท่าว้า
12. โรงเรียนบ้านพรหมมณี
13. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
14. โรงเรียนบ้านหนองรี

3. กิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนทักษะ
การอ่าน การสะกดคําศัพท์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการสาธิต การจัด การเรี ยน
การสอนทั ก ษะในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษใน
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ชี วิ ต ประจํ า วัน การสื่ อสารข้ า มวัฒ นธรรมสํ าหรั บ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
4. นิเทศติดตามครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระบบของ
Coaching and Mentoring
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. จัดนิทรรศการ/โครงงาน เพื่อสะท้อนผลการ
ดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน
ขั้นปรับปรุงผลการดําเนินงาน (D)
1. นํ า ผลการสะท้ อ นผลการดํ า เนิ น งานประชุ ม
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางปรับปรุง

6.2 พัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
แนวทาง/วิธีการการดําเนินโครงการ
โรงเรียน/กลุ่มเป้าหมาย
ขั้นวางแผน (P)
โรงเรี ย นในอํ า เภออู่ ท อง จั ง หวั ด
1. ติดต่อกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ สุพรรณบุรี
โครงการและวางแผนงานร่วมกัน
1.โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
2. จัด ทํา และร่ วมวางแผนการจั ดการเรียนการสอน 2.โรงเรียนวัดหนองตาสาม
สอนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแผนการจัดการ 3.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
เรียนการสอนของครูและของนักเรียนในระดับประถมศึกษา 4.โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
5.โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
ขั้นดําเนินงาน (D)
6.โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
1. อบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียน 7. โรงเรียนวัดนันทวัน
การสอนหลั ก การอ่ า น การเขี ย นภาษาไทยโดยใช้ สื่ อ
มั ล ติ มี เ ดี ย ความรู้ แ ละเทคนิ ค การจั ด การเรี ย นการสอน โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
ภาษาไทยด้วยวรรณคดีไทยผ่านสื่อจากนิทาน ละครจาก 8. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
YOUTUBE ความรู้แ ละเทคนิค การจัด การเรี ยนการสอน 9. โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน
ทักษะในการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การสอน 10. โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง
โดยใช้วัฒนธรรมไทยด้วยการปฏิบัติ ความรู้และเทคนิคการ 11. โรงเรีนบ้านท่าว้า
จั ด การเรี ย นการสอนภาษาไทยด้ ว ยนิ ท านและบทเพลง 12. โรงเรียนบ้านพรหมมณี
ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วย 13. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
การแสดงบทบาทสมมุติและการใช้สื่อVDO ,YOU TUBE 14. โรงเรียนบ้านหนองรี
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
2. นิเทศติดตามครั้งที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระบบของ Coaching and
Mentoring

ผู้เข้าร่วม (คน)
ครู 70 คน
นักเรียน จํานวน 560 คน

3.กิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนหลักการ
อ่าน การเขียนภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
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กิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วย
วรรณคดีไทยผ่านสื่อจากนิทาน ละครจากYOU TUBE
กิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอน ทักษะในการ
สื่ อ สารภาษาไทยในชี วิ ต ประจํ า วั น การสอนโดยใช้
วั ฒ นธรรมไทยด้ ว ยการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการสาธิ ต การ
จั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยนิ ท านและบทเพลงภาษาไทย
กิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วย
การ
แสดงบทบาทสมมุ ติและการใช้ สื่อVDO
,YOUTUBE
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
4. นิ เทศติ ด ตามครั้ งที่ 2 โดยมหาวิท ยาลั ยเวสเทิร์ น
และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระบบของ Coaching and
Mentoring
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. จัดนิทรรศการ/โครงงาน เพื่อสะท้อนผลการดําเนินงาน
และสรุปผลการดําเนินงาน
ขั้นปรับปรุงผลการดําเนินงาน (D)
2. นํ า ผลการสะท้ อ นผลการดํ า เนิ น งานประชุ ม
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางปรับปรุง
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6.3 ระยะเวลา : การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เดือน ที่
โครงการ/กิจกรรม
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ประชุมวางแผนร่วมกันกับครู
√
แนะนํากิจกรรมแผนการสอนโดย
เน้นปัญหาผู้เรียนที่ประสบปัญหา
การอ่าน การเขียน
1.อบรมครู
เกี่ ย วกั บความรู้แ ละเทคนิ ค การ
จั ด การเรี ย นการสอนคํ า ศั พ ท์
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ
มั ล ติ มี เ ดี ย สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น
ระดับชั้นประถมศึกษา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วม
กิ จ กรรมการสาธิ ต การจั ด การ
เรียนการสอนทักษะการอ่าน การ
ส ะ ก ด คํ า ศั พ ท์ ไ ว ย า ก ร ณ์
ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา
2.อบรมครู เ กี่ ย วกั บ ความรู้ แ ละ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
อ่านภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วม
กิ จ กรรมการสาธิ ต การจั ด การ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ก า ร อ่ า น
ภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ระดับประถมศึกษา
3.อบรมครู เ กี่ ย วกั บ ความรู้ แ ละ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวัน การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วม
กิ จ กรรมการสาธิ ต การจั ด การ
เรี ย นการสอนทั ก ษะในกา ร
สื่ อ ส า ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น การสื่ อสารข้ า ม
วัฒนธรรมสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

√

√

√

√

√

√

√

√
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นิเทศติดตามครั้งที่ 1
√
อบรมครู เ กี่ ย วกั บ ความรู้ แ ละ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยนิทานและบท
เพลงสํ า หรั บ นั ก เรี ย นระ ดั บ
ประถมศึกษา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วม
กิ จ กรรมการสาธิ ต การจั ด การ
เรียนการสอนด้วยนิทานและบท
เ พ ล ง ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ สํ า ห รั บ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
อบรมครู เ กี่ ย วกั บ ความรู้ แ ละ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการแสดง
บทบาทสมมุติและการใช้สื่อVDO
,YOU TUBE สําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์นร่วมกับทีมวิทยากร เข้าร่วม
กิ จ กรรมการสาธิ ต การจั ด การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย
การแสดงบทบาทสมมุติและการ
ใช้สื่อVDO ,YOU TUBE สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์ น เข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมการสาธิ ต การจั ด การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย
การแสดงบทบาทสมมุติและการ
ใช้สื่อVDO ,YOU TUBE สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา

√

√

√

√

√

นิเทศติตามครั้งที่2
√
การจัดทําคู่มือครูเกี่ยวกับเทคนิค
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ระดั บ ชั้น ประถมศึ ก ษา/สรุ ปผล
การดําเนินงาน

√

√
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6.4 ระยะเวลา : การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
เดือน ที่
โครงการ/กิจกรรม
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

√

√

ประชุมวางแผนร่วมกันกับครู
√
แนะนํากิจกรรมแผนการสอนโดย
เน้นปัญหาผู้เรียนที่ประสบปัญหา
การอ่าน การเขียน
อบรมครู เ กี่ ย วกั บ ความรู้ แ ละ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
หลักการอ่าน การเขียนภาษาไทย
โดยใช้ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย สํ า หรั บ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วม
กิ จ กรรมการสาธิ ต การจั ด การ
เรียนการสอนหลักการอ่าน การ
เ ขี ย น ภ า ษ า ไ ท ย โ ด ย ใ ช้ สื่ อ
มัลติมีเดียสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
อบรมครู เ กี่ ย วกั บ ความรู้ แ ละ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยด้วยวรรณคดีไทยผ่าน
สื่ อ จากนิ ท าน ละครจากYOU
TUBEสํ า ห รั บ นั กเรี ยนร ะ ดั บ
ประถมศึกษา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วม
กิ จ กรรมการสาธิ ต การจั ด การ
เรี ย นการสอนภาษาไทยด้ ว ย
วรรณคดี ไทยผ่ า นสื่อ จากนิ ท าน
ละครจากYOU TUBEสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
นิเทศติดตามครั้งที่ 1

√

√

√

√

√
อบรมครู เ กี่ ย วกั บ ความรู้ แ ละ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ทักษะในการสื่อสารภาษาไทยใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น การสอนโดยใช้
วั ฒ นธรรมไทยด้ ว ยการปฏิ บั ติ
สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วม
กิ จ กรรมการสาธิ ต การจั ด การ
เรี ย นการสอน ทั ก ษะในการ

√

√
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สื่ อ ส า ร ภ า ษ า ไ ท ย ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น การสอนโดยใช้
วั ฒ นธรรมไทยด้ ว ยการปฏิ บั ติ
สํ า ห รั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา
อบรมครู เ กี่ ย วกั บ ความรู้ แ ละ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยด้ ว ยนิ ท านและบท
เพลงสํ า หรั บ นั ก เรี ย นระ ดั บ
ประถมศึกษา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วม
กิ จ กรรมการสาธิ ต การจั ด การ
เรียนการสอนด้วยนิทานและบท
เพลงภาษาไทยสํ า หรั บนั กเรี ย น
ระดับประถมศึกษา
อบรมครู เ กี่ ย วกั บ
ความรู้ แ ละเทคนิ ค การจั ด การ
เรียนการสอนภาษาไทยด้วยการ
แสดงบทบาทสมมุ ติ แ ละการใช้
สื่อVDO ,YOU TUBE สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
ค ณ า จ า ร ย์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีม
วิ ท ยากรเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการ
สาธิ ต การจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาไทยด้วยการแสดงบทบาท
สมมุติและการใช้สื่อVDO ,YOU
TUBE สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
นิเทศติดตามครั้งที่2
การจั ด ทํ า คู่ มื อ ครู
เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย สํ า ห รั บ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

√

√

√

√

√
√

√
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7. กิจกรรมทีด่ ําเนินการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
การจั ด อบรมครู เ กี่ ย วกั บ ความรู้ ทั ก ษะและ
เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ และ
ภาษาไทยแก่ครูโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
การนํ านิสิต เข้ า ร่วมสาธิต การจั ด การเรีย นการ
สอนภาษาอั ง กฤษและภาษาไทยแก่ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นใน
จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี ตลอดวัดเจตคติที่ดีต่อการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยแก่ครูและ
นักเรียนในโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
การจั ด อบรมและสาธิต กิ จ กรรมการเรี ยนการ
สอนให้ นั ก เรี ย นได้ เ พิ่ ม ทั ก ษะการอ่ า นการเขี ย น การพู ด
ทักษะทางกาย และการสื่อสาร การรู้จักเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่างๆให้กับนักเรียน
จัดทําคู่มือเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ครูมี ความรู้ และเทคนิ คการจั ดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการอ่าน
การเขี ย นภาษาอั ง กฤษและภาษาไทยเพิ่ ม มากขึ้ น
ตลอดจนทั้ ง ครู แ ละนั ก เรี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การจั ด การ
เรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษและภาษาไทยในระดั บ
ประถมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
นักเรียนกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
มีค วามเป็ น ผู้นํา ในกลุ่ม และรู้ จั ก การทํ า งานเป็ น ที ม กั บ
เพื่ อ นในชั้ น เรี ย น กล้ า คิ ด กล้ า แสดงออก ไม่ ก ลั ว การ
สื่อสาร การอ่าน การเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ครูนําแนวทางที่แนะนําไว้ในคู่มือครูเกี่ยวกับ
ทั ก ษะ การวางแผน เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน

7.1 การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โครงการ/กิจกรรม
1. ติดต่อเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและวางแผนงานร่วมกัน
2. จัดทําและร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นประเด็นความต้องการของโรงเรียนในการสร้างเสริมทักษะ
กิจกรรมที่ต้องการจัดเสริมให้นักเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนการสอนของครูและของนักเรียน
3. ประชุมวางแผนร่วมกันกับครูแนะนํากิจกรรมแผนการสอนโดยเน้นปัญหาผู้เรียนที่ประสบปัญหาการอ่าน การเขียน
อบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนคําศัพท์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนทักษะการ
อ่าน การสะกดคําศัพท์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
อบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
อบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
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นิเทศติดตามครัง้ ที่ 1
อบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนิทานและบทเพลงสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนด้วยนิทาน
และบทเพลงภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
อบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงบทบาทสมมุติและการใช้สื่อ
VDO ,YOU TUBE สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีมวิทยากร เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยการแสดงบทบาทสมมุติและการใช้สื่อVDO ,YOU TUBE สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงบทบาทสมมุติและ
การใช้สื่อVDO ,YOU TUBE สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
นิเทศติตามครั้งที่2
1. การจัดทําคู่มือครูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา/สรุปผลการ
ดําเนินงาน
2. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเยี่ยมชมการเรียนการสอนจากกิจกรรมการเรียนการสอนในส่วนของ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนคําศัพท์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษ ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนิทานและบทเพลง ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงบทบาทสมมุติและการใช้สื่อVDO ,YOU TUBEนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
3. สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของการนําสื่อการเรียนการสอนด้าน
3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 การใช้สื่อการสอน / คู่มือการจัดกิจกรรม
3.3 ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียน
3.4 การวัดผลประเมินผลนักเรียน
การจัดนิทรรศการ
1. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมและวางแผนเพื่อจัด กิจกรรม
นิทรรศการ
2. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และนักเรียน การดําเนินงานเพื่อจัด
กิจกรรมนิทรรศการ
3. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นดําเนินการสรุปโครงการ
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7.2 การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
โครงการ/กิจกรรม
1. ติดต่อเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและวางแผนงานร่วมกัน
2. จัดทําและร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นประเด็นความต้องการของโรงเรียนในการสร้างเสริมทักษะ
กิจกรรมที่ต้องการจัดเสริมให้นักเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนการสอนของครูและของ
นักเรียน
3. ประชุมวางแผนร่วมกันกับครูแนะนํากิจกรรมแผนการสอนโดยเน้นปัญหาผู้เรียนที่ประสบปัญหาการอ่าน การเขียน
อบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนหลักการอ่าน การเขียนภาษาไทยโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
4.คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนหลักการ
อ่าน การเขียนภาษาไทยโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
5.อบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยวรรณคดีไทยผ่านสื่อจากนิทาน ละครจาก
YOU TUBEสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
6. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ด้วยวรรณคดีไทยผ่านสื่อจากนิทาน ละครจากYOU TUBEสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
นิเทศติดตามครั้งที่ 1
1.อบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะในการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การสอน
โดยใช้วัฒนธรรมไทยด้วยการปฏิบัติสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
2.คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอน ทักษะใน
การสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การสอนโดยใช้วัฒนธรรมไทยด้วยการปฏิบัติสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
3.อบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยนิทานและบทเพลงสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
4.คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนด้วยนิทาน
และบทเพลงภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
5.อบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยการแสดงบทบาทสมมุติและการใช้สื่อVDO
,YOU TUBE สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
6.คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติและการใช้สื่อVDO ,YOU TUBE สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
นิเทศติดตามครั้งที่2
1.การจัดทําคู่มือครูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
2. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรเยี่ยมชมการเรียนการสอนจากกิจกรรมการเรียนการสอนในส่วนของ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนคําศัพท์ ไวยากรณ์ภาษาไทย โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอ่าน
ภาษาไทย ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยนิทานและบทเพลง ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติและการใช้สื่อVDO ,YOU TUBEนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
3. สอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของการนําสื่อการเรียนการสอนด้าน
3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 การใช้สื่อการสอน / คู่มือการจัดกิจกรรม
3.3 ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียน
3.4 การวัดผลประเมินผลนักเรียน
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การจัดนิทรรศการ
1.คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมและวางแผนเพื่อจัดกิจกรรม
นิทรรศการ
2.คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมกับทีมวิทยากรผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และนักเรียน การดําเนินงานเพื่อจัด
กิจกรรมนิทรรศการ
3.คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นดําเนินการสรุปโครงการ

8. ผลผลิตโครงการฯจากการจัดกิจกรรม ได้แก่
8.1 คู่มือกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
8.2 คู่มือสื่อกิจกรรมเกี่ยวกับการทักทาย
8.3 แผ่น CD วีดีโอการให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
8.4 อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
9. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
9.1 นิเทศน์ติดตามครั้งที่ 1
ครู : ได้เทคนิคและการใช้สอื่ ในการจัดการเรียนการสอนภาษอังกฤษและภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นและ
สามารถนํามาต่อยอดปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ โดยมีกิจกรรมการสอนที่หลากหลายมากขึ้น
นักเรียน : มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นนักเรียน
กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นําในกลุ่ม และรู้จักการทํางานเป็นทีมกับเพื่อนในชั้นเรียน
กล้าคิด กล้าแสดงออก ไม่กลัวการสื่อสาร การอ่าน การเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สนุกสนานกับการ
เรียน
โรงเรียน : สามารถนําแนวทางที่แนะนําไว้ในคู่มือครูเกี่ยวกับทักษะ การวางแผน เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนทั้งครูและนักเรียนมีเจตคติที่ดตี ่อ
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
4.6
4.5
ด้ านวิทยากร

4.4

ด้ านบริหารจัดการ
4.3

ด้ านการนําความรู้ไปใช้
ด้ านสถานที่

4.2

ด้ านความพึงพอใจโดยรวม

4.1
4
ประเภท 1

9.2 นิเทศน์ตดิ ตามครั้งที่ 2
ครู : มีกิจกรรมที่สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนและมีสื่อ VDO เทคโนโลยี
คู่มือกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คู่มือสื่อกิจกรรมเกี่ยวกับการทักทายและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยส่งผลให้การเรียนการสอนในครั้งที่ 1 และการจัดกิจกรรมครั้งต่อมาพบว่าครูมีวิธีการสอน
และเลือกใช้สื่อได้ดีขึ้น นักเรียนให้ความสนใจการเรียนมากขึ้น
นักเรียน : 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพิ่ม
มากขึ้นจากครั้งแรกที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยไม่ใช้สื่อประกอบตลอดจนทั้งครูและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การจัดการเรียนการสอนภาษอังกฤษและภาษาไทยในระดับระถมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
2. นักเรียนกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นําในกลุ่ม และรู้จักการทํางาน
เป็ นทีมกั บเพื่อ นในชั้น เรียน กล้าคิ ด กล้ าแสดงออก ไม่กลัวการสื่ อสาร การอ่ าน การเขียนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน : มีคู่มือเกี่ยวกับกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาษาไทยคู่มือสื่อกิจกรรมเกี่ยวกับการทักทาย แผ่น CD
วีดีโอการให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
9.3 การจัดนิทรรศการ
ครู : กิจกรรมสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนและมีสื่อ VDO เทคโนโลยีคู่มือ
กิ จ กรรมภาษาอั ง กฤษ ภาษาไทย คู่ มื อ สื่ อ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การทั ก ทายและอุ ป กรณ์ สื่ อ การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างโรงเรียน
นักเรียน : นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพิ่ม
กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นําในกลุ่มเข้ามาเป็นตัวแทนในการแข่งขัน และยังสามารถมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างโรงเรียน
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โรงเรียน : มีคู่มือเกี่ยวกับกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาษาไทยคู่มือสื่อกิจกรรมเกี่ยวกับการทักทาย แผ่น CD
วีดีโอการให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
10. ตัวชีว้ ัดด้านความพึงพอใจของครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
เปลีย่ นแปลง เช่น ผลการประเมินโดยเปรียบเทียบระหว่าง Pre-test /Post-test/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ระหว่างดําเนินกิจกรรมทีเ่ ตรียมประเมินผลต้นเดือนกันยายน โดยดําเนินโครงการลงพื้นที่ ดําเนิน
กิจกรรมครบทั้ง 14 โรงเรียนไปมากกว่า 80%
นิเทศน์ติดตามครั้งที่ 1 : ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
4.6
4.5
ด้ านวิทยากร

4.4

ด้ านบริ หารจัดการ
4.3

ด้ านการนําความรู้ไปใช้
ด้ านสถานที่

4.2

ด้ านความพึงพอใจโดยรวม

4.1
4
ประเภท 1
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นิเทศน์ติดตามครั้งที่ 2 : ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
10.2.1 ผลการประเมินโดยเปรียบเทียบระหว่าง Pre-test ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
3.3
ข้ อที่ 1

3.2

ข้ อที่ 2
ข้ อที่ 3

3.1

ข้ อที่ 4
3

ข้ อที่ 5
ข้ อที่ 6

2.9

ข้ อที่ 7
ข้ อที่ 8

2.8

ข้ อที่ 9
2.7

ข้ อที่ 10
ข้ อที่ 11

2.6
ประเภท 1

ข้อที่ 1 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนคําศัพท์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ข้อที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทักษะการอ่าน การสะกดคําศัพท์ ไวยากรณ์โดยใช้สื่อมัลติมีเดียภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อที่ 3 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อที่ 4 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ความรู้เรือ่ งอนามัยร่างกาย ช่องปาก สัตว์เลีย้ ง อนามัย
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบศัพท์ภาษาอังกฤษ
ข้อที่ 5 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนิทานและบทเพลงสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
ข้อที่ 6 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงบทบาทสมมุติและ
การใช้สื่อ VDO ,YOU TUBE สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อที่ 7 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนหลักการอ่าน การเขียนภาษาไทยโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ข้อที่ 8 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยวรรณคดีไทยผ่านสื่อจากนิทาน ละครจากYOU TUBE
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
หน้าที่ 17 จาก 38

ข้อที่ 9 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะในการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การสอนโดยใช้
วัฒนธรรมไทยด้วยการปฏิบัติสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อที่ 10เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยนิทานและบทเพลงสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อที่ 11เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยการแสดงบทบาทสมมุติและการใช้สอื่ VDO ,YOU
TUBE สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
10.2.2 ผลการประเมินโดยเปรียบเทียบระหว่าง Post-test ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
4.6
4.5

ข้ อที่ 1

4.4

ข้ อที่ 2

4.3

ข้ อที่ 3
ข้ อที่ 4

4.2

ข้ อที่ 5

4.1

ข้ อที่ 6

4

ข้ อที่ 7

3.9

ข้ อที่ 8

3.8

ข้ อที่ 9
ข้ อที่ 10

3.7

ข้ อที่ 11

3.6
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ข้อที่ 1 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนคําศัพท์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ข้อที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทักษะการอ่าน การสะกดคําศัพท์ ไวยากรณ์โดยใช้สื่อมัลติมีเดียภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อที่ 3 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อที่ 4 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ความรู้เรือ่ งอนามัยร่างกาย ช่องปาก สัตว์เลีย้ ง อนามัย
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบศัพท์ภาษาอังกฤษ
ข้อที่ 5 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนิทานและบทเพลงสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
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ข้อที่ 6 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงบทบาทสมมุติและ
การใช้สื่อ VDO ,YOU TUBE สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อที่ 7 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนหลักการอ่าน การเขียนภาษาไทยโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ข้อที่ 8 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยวรรณคดีไทยผ่านสื่อจากนิทาน ละครจากYOU TUBE
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อที่ 9 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะในการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การสอนโดยใช้
วัฒนธรรมไทยด้วยการปฏิบัติสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อที่ 10เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยนิทานและบทเพลงสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ข้อที่ 11เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยการแสดงบทบาทสมมุติและการใช้สอื่ VDO ,YOU
TUBE สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
การจัดนิทรรศการ : ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ
4.5
4.4

ข้ อที่ 1

4.3

ข้ อที่ 2
ข้ อที่ 3

4.2

ข้ อที่ 4
ข้ อที่ 5

4.1

ข้ อที่ 6
4

ข้ อที่ 7
ข้ อที่ 8

3.9

ข้ อที่ 9

3.8

ข้ อที่ 10

3.7
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ข้อที่ 1 โครงการมีการดําเนินงานตามขั้นตอนและวิธกี ารดําเนินโครงการ
ข้อที่ 2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดําเนินโครงการ
ข้อที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผรู้ ่วมโครงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ
ข้อที่ 4 ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารดํ า เนิ น โครงการมี ก ารส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ/
วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ
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ข้อที่ 5 ผลการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้มากน้อยเพียงใด
ข้อที่ 6 ความเหมาะสมของระยะเวลา
ข้อที่ 7 ความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรม
ข้อที่ 8 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม
ข้อที่ 9 มีโสตทัศนูปโภคที่ทันสมัยในการให้บริการ
ข้อที่ 10การอํานวยความสะดวกและประสานงานของเจ้าหน้าที่
11. ประโยชน์ที่โรงเรียนและชุมชนได้รับจากการดําเนินโครงการฯ
โรงเรียน : ได้รับคู่มอื ทีส่ ามารถนํามาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใช้กิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงนําสื่อทางเทคโนโลยีมาใช้ควบคูก่ ารจัดกิจกรรมอื่นๆในการ
จัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนสนใจการเรียนการสอน การทําการบ้าน การทํากิจกรรมในชั้นเรียน สนใจ
การร่วมกิจกรรม ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน
ครู : ได้พัฒนาศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นการ
เรียนรู้สู่นักเรียน (Coaching) โดยเฉพาะการ “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน”ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ทั้งกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน กิจกรรมกลุ่ม ฯลฯ
นักเรียน : ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
คําศัพท์ง่าย ๆการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ และการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องฯลฯ
ชุมชน : ชุมชนที่อยู่ในเขตบริเวณโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ได้รับการบริการในเรื่อง
ของการดูแลสุขภาพอนามัยร่างกาย ช่องปาก สัตว์เลี้ยง อนามัยสิ่งแวดล้อม และกฎหมายในชีวิตประจําวันจาก
คณาจารย์และนิสิตคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิ ค การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุ รี วั ช รพล บุ รี รั ม ย์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี บุรีรัมย์ บัณฑิตวิทยาลัย สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการ
12. ประโยชน์ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับจากการดําเนินโครงการฯ
1.ได้นํามาใช้ในการบูรณาการงานบริการวิชาการสู่สังคม โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้นํา
ความรู้ กิจกรรมไปเสริมให้ทั้งครูและนักเรียนให้เป็นการพัฒนาการศึกษาจากระดับต้นที่มีคุณภาพไปสู่การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา หรือนําความรู้ ทักษะที่ได้จากการทํากิจกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
วิธี ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน โดยใช้ระบบพี่
เลี้ยง และได้รับทราบปัญหาการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียน เพื่อนําไปสะท้อนไปสู่ผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหา
ได้ตรงจุดต่อไป
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆเพื่อเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่กลุ่ม
โรงเรียนอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอเลาขวัญ อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับการพัฒนา
และบูรณาการเชื่อมโยง ในเรื่องของการจัดการความรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยของผู้เรียนสู่ภูมิภาค สังคม
ระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัย ให้สามารถช่วยเหลือ ชี้นําและเป็นที่พึ่งของ
สังคมได้อย่างยั่งยืน
หน้าที่ 20 จาก 38

3. พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการเสริมสร้างศักยภาพความรู้และการนําไปใช้ให้สังคม
13. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1.ช่วงเวลาการอนุมัติโครงการและงบประมาณไม่สอดคล้องกับการลงกิจกรรมสําหรับโรงเรียน ในประเด็น
ของการเปิดปิด ภาคเรียนของโรงเรียน และช่วงลงพื้นที่จัดกิจกรรมบางช่วงตรงกับกิจกรรมของโรงเรียน เช่น เข้า
ค่ า ยพุ ท ธบุ ต ร กี ฬ าสี ก ลุ่ ม โรงเรี ย น ที่ โ รงเรี ย นจั ด ทั้ ง สั ป ดาห์ จึ ง ต้ อ งปรั บ ในการจั ด ตารางอาจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นที่ลงพื้นที่และเลื่อนช่วงเวลาดําเนินกิจกรรมออกไป บางครั้งติดขัดเรื่องตารางลงพื้นที่กับ
ตารางสอนของวิทยากร
2. ควรจัดสรรงบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี เพราะช่วยพัฒนา
ศักยภาพให้กับโรงเรียน

ลงชื่อ
ผู้รายงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล)
ตําแหน่ง หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

หน้าที่ 21 จาก 38

14. ภาคผนวก อบรมผูบ้ ริหารและครู ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย : นิเทศติดตาม ครัง้ ที่ 1

หน้าที่ 22 จาก 38

หน้าที่ 23 จาก 38

15. ภาคผนวก ประมวลภาพการลงพืน้ ทีก่ ิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาษาไทย : นิเทศติดตาม ครั้งที่ 2

หน้าที่ 24 จาก 38

หน้าที่ 25 จาก 38

หน้าที่ 26 จาก 38

หน้าที่ 27 จาก 38

หน้าที่ 28 จาก 38

หน้าที่ 29 จาก 38

16. ภาพการลงพืน้ ทีก่ ิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และบริการสุขภาพอนามัยชุมชน

หน้าที่ 30 จาก 38

17. ภาพการจัดนิทรรศการ

หน้าที่ 31 จาก 38

หน้าที่ 32 จาก 38

หน้าที่ 33 จาก 38

หน้าที่ 34 จาก 38

18. คู่มือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

หน้าที่ 35 จาก 38

19. หนังสือแจ้งอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิน่ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่
เลี้ยง เครืองข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 36 จาก 38

หน้าที่ 37 จาก 38

20. หนังสือรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพีเ่ ลี้ยง เครืองข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 38 จาก 38

คู่มือกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน
โดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมมือกับเครือข่ายภาคกลาง
โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นประธานเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเป็นแม่ข่ายหลัก

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

คู่มือกิจกรรม
“โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน”

โดย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมมือกับเครือข่ายภาคกลาง
โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรีเป็นประธานเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่างเป็นแม่ข่ายหลัก

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

คํานํา
จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประกาศนโยบายและกําหนดจุดมุ่งหมายสําคัญในการพัฒนา
การศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักค่านิยม 12 ประการ และมีทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียน เรื่องของการอ่านออกเขียนได้ ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในระดับที่
สูงขึ้น รวมถึงการเรียนรู้ด้านภาษา (Literacy) จึงถือเป็นเรื่องที่สําคัญ ทําให้เด็กทุกคนอยู่ในระบบการศึกษา
อ่านออกเขียนได้ มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่านและเขียน ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นโดยสํานักวิจัยและบริการวิชาการ พบว่าโรงเรียนประสบปัญหานักเรียนขาดทักษะการ
อ่านและเขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างเห็นเด่นชัด รวมทั้งครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเทคนิค
การสอนด้วยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมาใช้สอน
อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งหากครูได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย พร้อมกับการนําโปรแกรมการพัฒนาการเรียนรู้ ก็จะสามารถนําความรู้
ความเข้าใจไปยกระดับให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ต่อไป
คณะผู้จัดทํา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

“โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน”
1. แผนการดําเนินงานโครงการ
1.1 การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แนวทาง/วิธีการการดําเนินโครงการ
โรงเรียน/กลุ่มเป้าหมาย
ขั้นวางแผน (P)

โรงเรียนในอําเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี

1. ติดต่อกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการและวางแผนงานร่วมกัน
1.โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
2. จัดทํา และร่ วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน
สอนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแผนการ 2.โรงเรียนวัดหนองตาสาม
จั ด การเรี ย นการสอนของครู แ ละของนั ก เรี ย นใน 3.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
ระดับประถมศึกษา
4.โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
ขั้นดําเนินงาน (D)
1. อบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนคําศัพท์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ
มัลติมีเดีย ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนอ่ า นภาษาอั ง กฤษ ความรู้ แ ละเทคนิ ค การ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนิทานและ
บทเพลง ความรู้แ ละเทคนิ ค การจัด การเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงบทบาทสมมุติและ
การใช้สื่อVDO,YOU
TUBEนัก เรียนระดับ ชั้น
ประถมศึกษา
2. นิ เ ทศติ ด ตามครั้ ง ที่ 1 โดยมหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์ น
และคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในระบบของ
Coaching and Mentoring

5.โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก
6.โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
7. โรงเรียนวัดนันทวัน
โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
8. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
9. โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน
10. โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง
11. โรงเรียนบ้านท่าว้า
12. โรงเรียนบ้านพรหมมณี
13. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
14. โรงเรียนบ้านหนองรี

ผู้เข้าร่วม (คน)
ครู 70 คน
นักเรียน จํานวน 560 คน

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

แนวทาง/วิธีการการดําเนินโครงการ
3. กิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนทักษะ
การอ่าน การสะกดคําศัพท์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนการอ่าน
ภาษาอัง กฤษ กิจ กรรมการสาธิตการจัดการเรียน
การสอนทั ก ษะในการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษใน
ชีวิต ประจํา วัน การสื่อสารข้า มวัฒนธรรมสําหรั บ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
4. นิเทศติดตามครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระบบของ
Coaching and Mentoring
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. จัดนิทรรศการ/โครงงาน เพื่อสะท้อนผลการ
ดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน
ขั้นปรับปรุงผลการดําเนินงาน (D)
1. นํ า ผลการสะท้ อ นผลการดํ า เนิ น งานประชุ ม
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางปรับปรุง

โรงเรียน/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วม (คน)

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

1.2 พัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
แนวทาง/วิธีการการดําเนินโครงการ
ขั้นวางแผน (P)
1. ติดต่อกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการและวางแผนงานร่วมกัน

โรงเรียน/กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนในอําเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
1.โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

2. จัดทํา และร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนสอน 2.โรงเรียนวัดหนองตาสาม
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนการ 3.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
สอนของครูและของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
4.โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน
ขั้นดําเนินงาน (D)

5.โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก

3. อบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนหลักการอ่าน การเขียนภาษาไทยโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
ความรู้ และเทคนิค การจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยด้วย
วรรณคดีไ ทยผ่านสื่อจากนิทาน ละครจากYOU
TUBE
ความรู้ แ ละเทคนิ ค การจั ด การเรี ย นการสอนทั ก ษะในการ
สื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การสอนโดยใช้วัฒนธรรม
ไทยด้วยการปฏิบัติ ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยด้วยนิทานและบทเพลง ความรู้และเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ
และการใช้สื่อVDO ,YOU TUBE สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา

6.โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
7. โรงเรียนวัดนันทวัน
โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
8. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
9. โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน
10. โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง
11. โรงเรียนบ้านท่าว้า
12. โรงเรียนบ้านพรหมมณี

4. นิเทศติดตามครั้งที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและ
13. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระบบของ Coaching and
Mentoring
14. โรงเรียนบ้านหนองรี
5. กิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการสอนหลักการ
อ่าน การเขียนภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
กิจ กรรมการสาธิ ตการจั ด การเรีย นการสอนภาษาไทยด้ว ย
วรรณคดีไ ทยผ่านสื่อจากนิทาน ละครจากYOU
TUBE
กิ จ กรรมการสาธิ ต การจั ด การเรี ย นการสอน ทั ก ษะในการ
สื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การสอนโดยใช้วัฒนธรรม
ไทยด้วยการปฏิบัติ กิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียนการ
สอนด้วยนิทานและบทเพลงภาษาไทย กิจกรรมการสาธิตการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ
และการใช้สื่อVDO ,YOU TUBE สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

ผู้เข้าร่วม (คน)
ครู 70 คน
นักเรียน จํานวน 560 คน

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

แนวทาง/วิธีการการดําเนินโครงการ

โรงเรียน/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วม (คน)

6. นิเทศติดตามครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระบบของ Coaching and
Mentoring

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
1. จั ด นิ ท รรศการ/โครงงาน เพื่ อ สะท้ อ นผลการ
ดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงาน
ขั้นปรับปรุงผลการดําเนินงาน (D)
1. นํ า ผลการสะท้ อ นผลการดํ า เนิ น งานประชุ ม
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางปรับปรุง

2. สถานที่จัดโครงการ
โรงเรียนในอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี

1.โรงเรียนวัดปทุมสราวาส

8. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

2.โรงเรียนวัดหนองตาสาม

9. โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน

3.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

10. โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง

4.โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน

11. โรงเรียนบ้านท่าว้า

5.โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก

12. โรงเรียนบ้านพรหมมณี

6.โรงเรียนวัดปทุมวนาราม

13. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

7. โรงเรียนวัดนันทวัน

14. โรงเรียนบ้านหนองรี

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการ/กิจกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั

การจั ด อบรมครู เ กี่ ย วกั บ ความรู้ ทั ก ษะและเทคนิ ค การ
จั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ และภาษาไทยแก่ ค รู
โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี

ครูมีความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษอังกฤษและภาไทยเพิ่มมากขึ้น

การนํานิสิตเข้าร่วมสาธิตการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยแก่นักเรียนโรงเรียนในจังหวัด
กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี ตลอดวัดเจตคติที่ดีต่อการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยแก่ครูและนักเรียน
ในโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการอ่านการ
เขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น
ตลอดจนทั้งครูและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัด
การเรียนการสอนภาษอังกฤษและภาษาไทยใน
ระดับประถมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

การจัดอบรมและสาธิตกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน
ได้เพิ่มทักษะการอ่านการเขียน การพูด ทักษะทางกาย และ
การสื่อสาร การรู้จักเทคนิคการขัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่างๆให้กับนักเรียน

นักเรียนกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
เป็นผู้นําในกลุ่ม และรู้จักการทํางานเป็นทีมกับเพื่อน
ในชั้นเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก ไม่กลัวการสื่อสาร
การอ่าน การเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จัดทําคู่มือเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ครูนําแนวทางที่แนะนําไว้ในคู่มือครูเกี่ยวกับทักษะ
การวางแผน เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยไปใช้ในการจัด
การเรียนการสอน

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

4.รูปแบบการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูเพื่อยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน ในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนรู้ ดังนี้
กิจกรรมครั้งที่ 1
จัดอบรมครู
ความรู้และเทคนิคการ
จัดการเรียน พร้อมทั้ง
รูปแบบกิจกรรมของ
โครงการฯ

กิจกรรมครั้งที่ 2
จัดอบรมให้กบั นักเรียน
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาไทย
1.การกล่าวทักทาย
2.ร่างกายของเรา
3.เดินซื้อผักและผลไม้
4.การเปรียบเทียบ
คําคุณศัพท์

กิจกรรมครั้งที่ 3

กิจกรรมครั้งที่ 4

จัดอบรมให้กบั นักเรียน
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
1.บัตรคํา
2.แผนภูมิต้นไม้
ทักษะด้านภาษาไทย
1.ปริศนาอักษรไขว้
2.คําที่มักเขียนผิด
ทําแบบทดสอบ
ก่อน -หลัง

จัดนิทรรศการให้กับ
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ครู และตัวแทน
นักเรียน

5. ประเภทกิจกรรม
5.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 : การจัดอบรมครู ด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย
5.1.1 การจัดอบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียน พร้อมทั้งรูปแบบกิจกรรมของ
โครงการฯอบรมครูเกี่ยวกับความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนคําศัพท์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้
สื่อมัลติมีเดีย ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษด้วยนิทานและบทเพลง ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย
การแสดงบทบาทสมมุติและการใช้สื่อ VDO ,YOU TUBEนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
5.1.2 การอบรมครูเกี่ยวกั บความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนหลักการอ่ าน การเขี ยน
ภาษาไทยโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยวรรณคดีไทยผ่านสื่อ
จากนิทาน ละครจากYOU TUBE ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนทักษะในการสื่อสารภาษาไทย
ในชีวิตประจําวัน การสอนโดยใช้วัฒนธรรมไทยด้วยการปฏิบัติ ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยด้วยนิทานและบทเพลง ความรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยการแสดงบทบาท
สมมุติและการใช้สื่อVDO ,YOU TUBE สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

การจั ด อบรมครู เ พื่ อ ทํ า ความเข้ า ใจในการจั ด กิ จ กรรมทั้ ง หมดเพื่ อ ให้ ค รู ส ามารถประกอบการ
จัดการเรียนการสอนมีกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมครั้งที่ 2 : ทักษะด้านภาษาอังกฤษ – ทักษะภาษาไทย
กิจกรรมของทักษะด้านภาษาอังกฤษ - ทักษะภาษาไทย
2.1. การกล่าวทักทาย
2.2. ร่างกายของเรา
2.3. เดินซื้อผักและผลไม้
2.4. การเปรียบเทียบคําคุณศัพท์
กิจกรรมครั้งที่ 3 : ทักษะด้านภาษาอังกฤษ – ทักษะภาษาไทย
3.1. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
- บัตรคํา
-แผนภูมิต้นไม้
3.2. ทักษะด้านภาษาไทย
- ปริศนาอักษรไขว้
- คําที่มกั เขียนผิด
3.3ทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียน – หลังเรียน
กิจกรรมครั้งที่ 4 : จัดนิทรรศการ
4.1 การจัดนิทรรศการ
โดยนิเทศติดตามครั้งที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระบบ
ของ Coaching and Mentoring
----------------------------------------------------------------

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

5.2 การจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 แบ่งออกเป็น 4 เรื่องการเรียนรู้ คือ
1. การกล่าวทักทาย
2. ร่างกายของเรา
3. เดินซื้อผักและผลไม้
4. การเปรียบเทียบคําคุณศัพท์
แนวทาง

รายละเอียดกิจกรรม

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนทักษะการอ่าน การสะกด
คําศัพท์ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียน
การสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียน
การสอนทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรมสําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
ทักษะด้านภาษาไทย
กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนหลักการอ่านการเขียน
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษากิจกรรมการสาธิต
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ด้วยวรรณคดีไทยผ่านสื่อจากนิทาน
ละครจากYOU TUBE กิจกรรมการ
สาธิตการจัดการเรียนการสอน
ทักษะในการสื่อสารภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน การสอนโดยใช้
วัฒนธรรมไทยด้วยการปฏิบัติ
กิจกรรมการสาธิตการจัดการเรียน
การสอนด้วยนิทานและบทเพลง
ภาษาไทย กิจกรรมการสาธิตการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วย
การแสดงบทบาทสมมุติและการใช้
สื่อVDO ,YOU TUBE สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา

1. การกล่าวทักทาย
- วิทยากรกล่าวทักทายและแบ่งกลุ่ม
- ชมวิดีทัศน์ Good morning
จํานวน 2 ครั้ง
- นําลูกบอลและบัตรคํามาประสมคํา
ตามที่ได้จากการชมวิดีทัศน์
- จับเวลาขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม
- นักเรียนนําเสนอผลงานตามกลุ่ม
2. ร่างกายของเรา
- วิทยากรกล่าวทักทาย
- ชมวิดีทัศน์ ร่างกาย จํานวน 2
ครั้ง
- นําลูกบอลและบัตรคํามาประสมคํา
ตามที่ได้จากการชมวิดีทัศน์
- จับเวลาขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม
- นักเรียนนําเสนอผลงานตามกลุ่ม

สื่อประกอบ

หมายเหตุ

1. กล่องลูกบอล
2. บัตรคํา
3.เพลงประกอบ
กิจกรรม
4. วิดีทัศน์ Good
morning

เสริมกิจกรรม
นันทนาการ

1. กล่องลูกบอล
2. บัตรคํา
3. สื่อการสอน
“ร่างกาย”
4. เพลงประกอบ
กิจกรรม
5. วิดีทัศน์ ร่างกาย

เสริมกิจกรรม
นันทนาการ

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

แนวทาง
โดยนิเทศติดตามครั้งที่ 2
โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
ระบบของ Coaching and
Mentoring

รายละเอียดกิจกรรม

สื่อประกอบ

หมายเหตุ

3. เดินซื้อผักและผลไม้
- วิทยากรกล่าวทักทายและ
แบ่งกลุ่ม
- ชมวิดีทัศน์ ผักและผลไม้ จํานวน 2
ครั้ง
- ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์เกี่ยว
ผักและผลไม้จํานวน 3 -5 คํา/กลุ่ม
ลงให้กระดาษที่เตรียมไว้
- จับเวลาขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม
- นักเรียนนําเสนอผลงานตามกลุ่ม

1.แจกขนมสําหรับ
1. สื่อการสอน “ผัก
กลุ่มที่เป็นอับดับ
และผลไม้”
แรก
2.เพลงประกอบ
กิจกรรม
3. กระดาษ
4. ดินสอ
5. วิดีทัศน์ผักและผลไม้

4. การเปรียบเทียบคําคุณศัพท์
- วิทยากรกล่าวทักทาย
- ชมวิดีทัศน์ การเปรียบเทียบ
คุณศัพท์
จํานวน 2 ครั้ง
- ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์เกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบตามสื่อการสอนที่ได้
แต่ละกลุ่ม จํานวน 2 – 3 คํา/กลุ่ม
ลงให้กระดาษที่เตรียมไว้
- จับเวลาขณะที่นักเรียนทํากิจกรรม
- นักเรียนนําเสนอผลงานตามกลุ่ม

1. สื่อการสอน “การ
เปรียบเทียบ”
2. เพลงประกอบ
กิจกรรม
3. กระดาษ
4. ดินสอ
5. วิดีทัศน์ การ
เปรียบเทียบ
คําคุณศัพท์

1. กิจกรรมแสดง
ความกล้าหาญ
พร้อมกันทุกกลุ่ม

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

5.2.1 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 แบ่งออกเป็น 4 เรื่องการเรียนรู้ คือ
กิจกรรม : การกล่าวทักทาย
- วิทยากรอธิบายกติกา
การเล่นเกม
- เตรียมอุปกรณ์เพื่อให้
นักเรียนทํากิจกรรม
- เปิดวิดีทศั น์

- นักเรียนเริ่มทํากิจกรรม
ที่ 1 โดยการหา
ตัวอักษรตามคําที่
ต้องการจากบัตรคําและ
ลูกบอล

- เมื่อทุกกลุ่มได้คําที่
ต้องการแล้วนัง่ ประจํา
กลุ่ม
- ให้นักเรียนนําเสนอ
คําศัพท์

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

กิจกรรม : ร่างกายของเรา
- วิทยากรอธิบายกติกา
การเล่นเกม
- เตรียมอุปกรณ์เพื่อให้
นักเรียนทํากิจกรรม
- เปิดวิดีทศั น์

- นักเรียนเริ่มทํากิจกรรม
ที่ 2 โดยการหา
ตัวอักษรตามคําที่
ต้องการจากบัตรคํา
และลูกบอล

- เมื่อทุกกลุ่มได้คําที่
ต้องการแล้วนัง่
ประจํากลุ่ม
- ให้นักเรียนนําเสนอ
คําศัพท์

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

กิจกรรม : เดินซื้อผักและผลไม้
- วิทยากรอธิบายกติกา
การเล่นเกม
- เตรียมอุปกรณ์เพื่อให้
นักเรียนทํากิจกรรม
- เปิดวิดีทศั น์

- นักเรียนเริ่มทํากิจกรรม
ที่ 3 โดยการเขียน
คําศัพท์ลงในกระดาษ
จํานวน 3 คํา

- ให้นักเรียนนําเสนอ
คําศัพท์

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

กิจกรรม : การเปรียบเทียบคําคุณศัพท์
- วิทยากรอธิบายกติกา
การเล่นเกม
- เตรียมอุปกรณ์เพื่อให้
นักเรียนทํากิจกรรม
- เปิดวิดีทศั น์

- นักเรียนเริ่มทํากิจกรรม
ที่ 3 โดยศึกษาคําศัพท์
จากสื่อการสอน
- เขียนคําศัพท์ลงใน
กระดาษ

- ให้นักเรียนนําเสนอ
คําศัพท์

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

5.2.2 รูปแบบการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2
การจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ทุกอย่างรอบตัวเรา
“Any Learning” ประกอบด้วย
Any Time
Any Where
Any Place
Any Way

การเรียนรู้ทุกเวลา
การเรียนรู้ทุกที่
การเรียนรู้ทุกสถานที่
การเรียนรู้ทุกการเดินทาง

กิจ กรรม “Any Learning”
(ทัก ษะภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เ รีย น)

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

5.2.3 กําหนดการการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2

เวลา
06.00 – 09.00 น.

กําหนดการ
เดินทางไปโรงเรียน

09.00 – 09.30 น.
09.30 – 09.40 น.

ผู้อํานวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ
ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมวัตถุประสงค์ของงาน

09.40 – 11.30 น.
11.30 – 13.00 น.

ทํากิจกรรรม + กิจกรรมนันทนาการ
พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.00 น.

กิจกรรมนันทนาการ + สรุปกิจกรรมให้กับนักเรียน

14.00 – 15.00 น.

สรุปงานกับคณะครูในโรงเรียน เพื่อประกอบกิจกรรมในครั้งต่อไป

15.00 – 17.00 น.

เดินทางกลับมหาวิทยาลัย

*** กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

ใบงานกิจกรรม “การกล่าวทักทาย”
ชื่อ – สกุล.......................................................................................ชัน้ .....................................

ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ตามที่ได้ชมวีดิทัศน์อย่างน้อย 5 คํา ลงในใบงาน พร้อมทั้งเขียนความหมาย
คําศัพท์
1. ....................................................................................................................................................
ความหมาย ................................................................................................................................
2.

....................................................................................................................................................
ความหมาย ................................................................................................................................

3.

....................................................................................................................................................
ความหมาย ................................................................................................................................

4.

....................................................................................................................................................
ความหมาย ................................................................................................................................

5.

....................................................................................................................................................
ความหมาย ................................................................................................................................

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

ใบงานกิจกรรม “ร่างกายของเรา”
ชื่อ – สกุล.......................................................................................ชัน้ .....................................

ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ของร่างกาย ตามที่ได้ชมวีดิทัศน์อย่างน้อย 2 คํา และเขียนความหมายพร้อม
วาดภาพประกอบลงในใบงาน

คําศัพท์คําที่ 1

คําศัพท์คําที่ 2

ความหมาย..............................................

ความหมาย..............................................

***วาดภาพประกอบ

***วาดภาพประกอบ

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

ใบงานกิจกรรม “การซื้อผักและผลไม้”
ชื่อ – สกุล.......................................................................................ชัน้ .....................................

ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ของผักและผลไม้ ตามที่ได้ชมวีดิทัศน์อย่างน้อย 2 คํา และเขียนความหมาย
พร้อมวาดภาพประกอบลงในใบงาน

คําศัพท์คําที่ 1

คําศัพท์คําที่ 2

ความหมาย..............................................

ความหมาย..............................................

***วาดภาพประกอบ

***วาดภาพประกอบ

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

ใบงานกิจกรรม “การเปรียบเทียบคําคุณศัพท์”
ชื่อ – สกุล.......................................................................................ชัน้ .....................................
ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์การเปรียบเทียบคําคุณศัพท์ ตามที่ได้ชมวีดิทัศน์อย่างน้อย 3 คู่ลงในใบงาน
พร้อมทั้งเขียนความหมาย

การเปรียบเทียบ
คําศัพท์ที่ 1

คําศัพท์ที่ 2

1. .........................................................

1. .........................................................

.........................................................

.........................................................

2. .........................................................

2. .........................................................

.........................................................

.........................................................

3. .........................................................

3. .........................................................

.........................................................

.........................................................

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

5.3 การจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
- กิจกรรม : บัตรคํา / แผนภูมิต้นไม้
ส่วนที่ 2 ทักษะด้านภาษาไทย
- กิจกรรม : ปริศนาอักษรไขว้ / คําที่มักเขียนผิด
ส่วนที่ 3 ทําแบบทดสอบ
- แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
แนวทาง

รายละเอียด
สื่อประกอบ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
1.บัตรคํา
ส่วนที่ 1 ทักษะด้าน
กิจกรรมการจัดการเรียน
2.ใบงาน
ภาษาอังกฤษ
การสอนทักษะการอ่าน การ
กิจกรรม :
สะกดคําศัพท์ ไวยากรณ์
จํานวน 2 กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการสาธิต
กิจกรรมที่ 1 บัตรคํา
การจัดการเรียนการสอนการ
อ่านภาษาอังกฤษ กิจกรรมการ 1.วิทยากรอธิบายกิจกรรม
สาธิตการจัดการเรียนการสอน 2.เตรียมบัตรคําศัพท์แบ่งตามกลุ่ม
ทักษะในการสื่อสาร
3.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อยตาม
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ความเหมาะสม
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
4.เมื่อได้กลุ่มแล้ว ให้แต่ละกลุ่ม
สําหรับนักเรียนระดับ
แต่งประโยคจากบัตรคําที่ได้
ประถมศึกษา
พร้อมบอกความหมายของบัตรคํา
ทักษะด้านภาษาไทย
นั้นๆ
กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนหลักการอ่านการเขียน 5.เขียนสรุปในใบงาน
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษากิจกรรมการสาธิต
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยด้วยวรรณคดีไทยผ่าน
สื่อจากนิทาน ละครจากYOU
TUBE กิจกรรมการสาธิตการ
จัดการเรียนการสอน ทักษะใน
การสื่อสารภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน การสอนโดยใช้
วัฒนธรรมไทยด้วยการปฏิบัติ
กิจกรรมการสาธิตการจัดการ
เรียนการสอนด้วยนิทานและบท
เพลงภาษาไทย กิจกรรมการ
สาธิตการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยด้วยการแสดงบทบาท
สมมุติและการใช้สื่อVDO ,YOU

หมายเหตุ

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

แนวทาง

รายละเอียด

TUBE สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

กิจกรรมที่ 2 แผนภูมิต้นไม้
1.วิทยากรอธิบายกิจกรรม
2.แจกกระดาษและสีตามกลุม่ ที่
โดยนิเทศติดตามครั้งที่ 2
โดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและ แบ่งไว้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 3.ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ลง
จํานวน 26 คํา ลงในกระดาษ
ระบบของ Coaching and
Mentoring
และตกแต่งให้สวยงาน
4.ให้นักเรียนนําเสนอคําศัพท์
ส่วนที่ 2 ทักษะด้านภาษาไทย
กิจกรรม :
จํานวน 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ปริศนาอักษรไขว้
1.วิทยากรอธิบายกิจกรรม
2.วิทยากรจะอ่านคําอธิบาย
คําที่ใช้หาในตารางตารางปริศนา
อักษรไขว้
3.นักเรียนแต่ละกลุ่มหาคํา
ที่ได้ลงให้กระดาษที่เตรียมไว้
4.กลุ่มที่ได้คํามากที่สุดเป็นผูช้ นะ

สื่อประกอบ
1.กระดาษ
2.สี

1.ปริศนาอักษรไขว้

หมายเหตุ

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

แนวทาง

รายละเอียด

สื่อประกอบ

1.ใบงาน
กิจกรรมที่ 2 คําที่มักเขียนผิด
1.วิทยากรอธิบายกิจกรรม
2.วิทยากรเตรียมชุดคําสําหรับให้
นักเรียนสะกดคําตามคําบอก
3.เฉลยคํา พร้อมบอกความหมาย
4.สรุปคะแนนแต่ละกลุ่ม
ส่วนที่ 3 ทําแบบทดสอบ
1.วิทยากรแจกแบบทดสอบให้กับ 1.แบบทดสอบ
นักเรียนทุกคนทําในเวลา
2.กิจกรรมนันทนาการ
3.สรุปกิจกรรมและกล่าวปิด
กิจกรรม

หมายเหตุ

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

5.3.1 การจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ดังนี้
ส่วนที่ 1 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
- กิจกรรม : ใบ้คํา / แผนภูมิต้นไม้
ส่วนที่ 2 ทักษะด้านภาษาไทย
- กิจกรรม : ปริศนาอักษรไขว้ / คําที่มักเขียนผิด
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ : กิจกรรมใบ้คํา
-.วิทยากรอธิบาย
กิจกรรม
- เตรียมบัตรคําศัพท์แบ่ง
ตามกลุ่ม
- ให้นกั เรียนแบ่งกลุ่ม
ย่อยตามความเหมาะสม

- เมื่อได้กลุ่มแล้ว ให้แต่
ละกลุ่มแต่งประโยคจาก
บัตรคําที่ได้ พร้อมบอก
ความหมายของบัตรคํา
นั้นๆ
- เขียนสรุปในใบงาน

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ : กิจกรรมแผนภูมิต้นไม้
- วิทยากรอธิบายกิจกรรม
- แจกกระดาษและสีตามกลุม่ ที่
แบ่งไว้

- ให้นกั เรียนเขียนคําศัพทลง
จํานวน 26 คํา ลงในกระดาษ
และตกแต่งให้สวยงาน
- ให้นกั เรียนนําเสนอคําศัพท์

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

ทักษะด้านภาษาไทย : กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้
- วิทยากรอธิบายกิจกรรม
- วิทยากรจะอ่านคําอธิบาย
คําที่ต้องให้ในตารางตาราง
ปริศนาอักษรไขว้

- นักเรียนแต่ละกลุ่ม และหา
คําที่ได้ลงให้กระดาษที่
เตรียมไว้- กลุ่มที่ได้คํามากที่สุดเป็นผู้
ชนะ

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

ทักษะด้านภาษาไทย : กิจกรรมคําที่มักเขียนผิด
- วิทยากรอธิบายกิจกรรม
- วิทยากรเตรียมชุดคําสําหรับ
ให้นักเรียนสะกดคําตามคํา
บอก

-เฉลยคํา พร้อมบอก
ความหมาย
-สรุปคะแนนแต่ละกลุ่ม

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

ใบงานบัตรคํา
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................................................
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําคําศัพท์ที่ได้มาแต่งประโยค พร้อมทั้งเขียนคําศัพท์และความหมายลงในใบ
งาน
คําศัพท์
1. ............................................................................................................................................
ความหมาย.........................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
ความหมาย.........................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
ความหมาย.........................................................................................................................
แต่งประโยคจากบัตรคําที่ได้
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

คําศัพท์

Policeman

Nurse

Teacher

Dog

Bird

Snake

Papaya

Banana

Play Badminton

Play volleyball

Play a football

Go to bed

Take a bath

brush teeth

Jump

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

ใบงานปริศนาอักษรไขว้
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................................................
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาคําจากปริศนาอักษรไขว้ พร้อมจับเวลา 5 นาที

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

ใบงานคําที่มกั เขียนผิด
ชื่อกลุ่ม...............................................................................................................................
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาคําตามคําบอก พร้อมทั้งเขียนคําศัพท์ลงในใบงาน
คําศัพท์
1. ............................................................................................................................................
ความหมาย.........................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
ความหมาย.........................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
ความหมาย.........................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................
ความหมาย.........................................................................................................................
5. ............................................................................................................................................
ความหมาย.........................................................................................................................

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

คําที่ใช้บอกตามคําบอก

กฎหมาย

มุกตลก

อนุญาต

ลายเซ็น

นะคะ

คลินิก

สวัสดีค่ะ

ไอศกรีม

ออฟฟิศ

สําอาง

รสชาติ

เท่

ทยอย

อีเมล

หลงใหล

สังเกต

ทะนุทนอม

เว็บไซต์

โพสต์รูป

เฟซบุ๊ก

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

ชื่อ – สกุล ...............................................................................ชั้น.........................................
แบบทดสอบ ก่อนเรียน – หลังเรียน
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
จงเติมคําในช่วงว่างให้ถูกต้อง “ร่างกายของเรา”

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

ชื่อ – สกุล ...............................................................................ชั้น.........................................
แบบทดสอบ ก่อนเรียน – หลังเรียน
ทักษะด้านภาษาไทย
จงเขียนตามคําบอก จํานวน 5 คํา
1. ...........................................................................................................................................

2............................................................................................................................................

3............................................................................................................................................

4............................................................................................................................................

5............................................................................................................................................

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

5.4 รูปแบบการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3
ในการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 เป็นรูปแบบของการเรียนรู้แบบเป็นทีม “Teambuilding”

Teambuilding

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

5.5 กําหนดการการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3
กําหนดการ

กิจกรรมวันที่ 1
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 09.40 น.

ผู้อํานวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ
ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมวัตถุประสงค์ของงาน

09.40 – 10.00 น.
10.00 – 11.30 น.
11.30 – 13.00 น.

กิจกรรม “ ส่วนที่ 3 ทําแบบทดสอบ” (ก่อนเรียน)
กิจกรรม “ ส่วนที่ 1 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ”
พักรับประทานอาหาร

13.00 – 15.00 น.

กิจกรรม “ ส่วนที่ 2 ทักษะด้านภาษาไทย ”

15.00 – 15.30 น.

สรุปกิจกรรม

กิจกรรมวันที่ 2
09.00 – 10.30 น.

กิจกรรม “ ส่วนที่ 3 ทําแบบทดสอบ” (หลังเรียน)

10.30 – 11.00 น.

กิจกรรมนันทนาการ

11.00 – 11.30 น.

สรุปกิจกรรม

11.30 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหาร

13.00 – 15.00 น.

ประชุมสรุปงานกับคณะครูโรงเรียน

*** กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คู่มือกิจกรรม :โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

5.6 การจัดกิจกรรมครั้งที่ 4
การจัดนิทรรศการให้กับผู้อํานวยการโรงเรียน คณะครู และตัวแทนนักเรียน เพื่อเข้าร่วมการจัด
นิทรรศการ “โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย ของผู้เรียน”

จัดนิทรรศการ “เปิดโลกกิจกรรม Open the World ”
แนวทาง

รายละเอียด

จั ด นิ ท รรศการ/โครงงาน เพื่ อ การจัดนิทรรศการให้กับผู้อํานวยการ
สะท้ อ นผลการดํ า เนิ น งานและ โรงเรียนคณะครู และตัวแทนนักเรียน
- จัดการแสดงผลงานโรงเรียน
สรุปผลการดําเนินงาน
ต่างๆ
- ประกวดเรียงความ
ภาษาไทย
- แข่งขันภาษาอังกฤษ

โรงเรียน
โรงเรียนในอําเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
1.โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
2.โรงเรียนวัดหนองตาสาม
3.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
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Greeting (Hail, Accost, Say, hello) การทักทาย

Greeting (Hail, Accost, Say, hello) การทักทาย

1. การทักทาย
เป น การสร า งมิ ตรภาพซึ่ งควรพยายามใช คําพูดที่สุภ าพ ผูเขีย นจะไม
กลาวมากเนื่องจากมีผูใชอยางแพรหลาย ทั้งสุภาพและไมสุภาพถาเปนเพื่อนสนิท
สวนมากจะใช Hi ถาไมสนิทหรือกับผูอาวุโสกวาจะใช Hello หรืออาจจะใชตาม
เวลา ชวงเชา บาย เย็น ตัวอยางเชน

1. การทักทาย
เปน การสรางมิตรภาพซึ่งควรพยายามใช คําพูดที่สุภ าพ ผูเขีย นจะไม
กลาวมากเนื่องจากมีผูใชอยางแพรหลาย ทั้งสุภาพและไมสุภาพถาเปนเพื่อนสนิท
สวนมากจะใช Hi ถาไมสนิทหรือกับผูอาวุโสกวาจะใช Hello หรืออาจจะใชตาม
เวลา ชวงเชา บาย เย็น ตัวอยางเชน

A.

A.

Jack : Hi, John long times no see. How’re you?
แจค : สวัสดีจอหน ไมไดพบกันนาน คุณสบายดี หรือ
John : Hi, Jack, I’m fine thank you. And you?
จอหน : ไฮแจ็ค ฉันสบายดีขอบคุณ และคุณละ

Jack : Hi, John long times no see. How’re you?
แจค : สวัสดีจอหน ไมไดพบกันนาน คุณสบายดี หรือ
John : Hi, Jack, I’m fine thank you. And you?
จอหน : ไฮแจ็ค ฉันสบายดีขอบคุณ และคุณละ

B.

Marry : Hello, Uncle Danny. Where’re you going?
แมรรี่ : สวัสดีลุงแดนนี่ ลุงกําลังจะไปที่ไหน
Uncle Danny : Hello, Marry. I’m going to the market.
ลุงแดนนี่ : สวัสดีแมรรี่ ลุงกําลังจะไปตลาด

B.

C.

Jane : Good morning, how’re you this morning?
อรุณสวัสดิ์ เชานี้คุณสบายดีหรือ
I’m fine thank you. And you ? ลุงสบายดีขอบใจและเธอละ
Isabella : Good morning, I’m not quite well. I have a cold.
อิซาเบลลา : อรุณสวัสดิ์ ฉันไมคอยสบาย ฉันเปนหวัด

C.

Jane : Good morning, how’re you this morning?
อรุณสวัสดิ์ เชานี้คุณสบายดีหรือ
I’m fine thank you. And you ? ลุงสบายดีขอบใจและเธอละ
Isabella : Good morning, I’m not quite well. I have a cold.
อิซาเบลลา : อรุณสวัสดิ์ ฉันไมคอยสบาย ฉันเปนหวัด

D.

Frank

D.

: Good afternoon, nice to meet
สวัสดีตอนบายยินดีที่ไดพบคุณ
Laura : Good afternoon, nice to meet you too.
สวัสดีตอนบายยินดีที่ไดพบคุณเชนกัน

you.

Marry : Hello, Uncle Danny. Where’re you going?
แมรรี่ : สวัสดีลุงแดนนี่ ลุงกําลังจะไปที่ไหน
Uncle Danny : Hello, Marry. I’m going to the market.
ลุงแดนนี่ : สวัสดีแมรรี่ ลุงกําลังจะไปตลาด

Frank

: Good afternoon, nice to meet
สวัสดีตอนบายยินดีที่ไดพบคุณ
Laura : Good afternoon, nice to meet you too.
สวัสดีตอนบายยินดีที่ไดพบคุณเชนกัน

you.

E.
soup

Liza : Good evening. What do you have this evening?
ลิซา : สวัสดีตอนเย็น คุณรับประทานอาหารอะไรเปนอาหารมื้อเย็น
Jessica : Good evening. I have some noodle and a bowl of
เจสสิกา : สวัสดีตอนเย็น ฉันรับประทานกวยเตี๋ยวและแกงจืด

E.
soup

Liza : Good evening. What do you have this evening?
ลิซา : สวัสดีตอนเย็น คุณรับประทานอาหารอะไรเปนอาหารมื้อเย็น
Jessica : Good evening. I have some noodle and a bowl of
เจสสิกา : สวัสดีตอนเย็น ฉันรับประทานกวยเตี๋ยวและแกงจืด

2. การขอบคุณ และกลาวคําลา TO say thank you, and Parting.

2. การขอบคุณ และกลาวคําลา TO say thank you, and Parting.

A. การกล า วคํ า ขอบคุ ณ นั บ เป น มารยาทที่ ดีแ ละเป น วั ฒ นธรรมที่ ดี ข อง
ชาวตะวันตกมีภาษาเฉพาะที่ฟงดูดี สุภาพ
1. Thanks ขอบใจใชกับเพื่อนที่ออนกวาหรือคนรุนเดียวกัน
2. Thank you, Thank you very much, Thank a lot, A million
thanks Many thanks, Thank you so much etc. (ขอบคุณ ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก ขอบคุณเปนลานครั้ง ขอบคุณมาก ขอบคุณมากจริงๆ เปนตน) ใชได
กับทุกคน ควรเลือกใชใหเหมาะสม

A. การกลา วคํา ขอบคุ ณ นั บ เป น มารยาทที่ ดีแ ละเป น วัฒ นธรรมที่ดี ข อง
ชาวตะวันตกมีภาษาเฉพาะที่ฟงดูดี สุภาพ
1. Thanks ขอบใจใชกับเพื่อนที่ออนกวาหรือคนรุนเดียวกัน
2. Thank you, Thank you very much, Thank a lot, A million
thanks Many thanks, Thank you so much etc. (ขอบคุณ ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก ขอบคุณเปนลานครั้ง ขอบคุณมาก ขอบคุณมากจริงๆ เปนตน) ใชได
กับทุกคน ควรเลือกใชใหเหมาะสม

B. การกลาวลา (Parting, Goodbye, Separation)
Julia : I must go now. See you later, Good bye.
จูเลีย : ฉันตองไปเดี๋ยวนี้ พบคุณโอกาสหนา ลากอน
Whitney : Bye byes ลากอน
คํากลาวโดยทั่วไป เชน
1. Goodbye ลากอน 2. Bye byes ลากอน ลากอน
3. So Long ลากอน
4. See you on Monday พบคุณในวัน
จันทร
5. See you later พบกันภายหลัง
C. การกลาวคําขอโทษ (Apology)
1. Excuse me ขอโทษ ใชกรณีรบกวน Ex.
Excuse me, Where’s the Museum?
ผมขอโทษครับ พิพิธภัณฑสถานอยูที่ไหน
2. Sorry เสียใจ ใชในกรณีทําผิด เชน ไปสะดุดเทา เดินชนผูอื่น หรือเขา
เรียนสาย ฯลฯ
Ex. I’m sorry I’m late ผมขอโทษ (เสียใจ) ผมมาสาย
3. Pardon ใหอภัย การยกโทษให อโหสิ ใชกรณีเปนผูถูกกระทํายกโทษ
ใหผูอื่น
I beg your pardon. ผมขอใหคุณยกโทษให หรือไดยินไมชัด Pardon
me.

B. การกลาวลา (Parting, Goodbye, Separation)
Julia : I must go now. See you later, Good bye.
จูเลีย : ฉันตองไปเดี๋ยวนี้ พบคุณโอกาสหนา ลากอน
Whitney : Bye byes ลากอน
คํากลาวโดยทั่วไป เชน
1. Goodbye ลากอน 2. Bye byes ลากอน ลากอน
3. So Long ลากอน
4. See you on Monday พบคุณในวัน
จันทร
5. See you later พบกันภายหลัง
C. การกลาวคําขอโทษ (Apology)
1. Excuse me ขอโทษ ใชกรณีรบกวน
Ex. Excuse me, Where’s the Museum?
ผมขอโทษครับ พิพิธภัณฑสถานอยูที่ไหน
2. Sorry เสียใจ ใชในกรณีทําผิด เชน ไปสะดุดเทา เดินชนผูอื่น หรือเขา
เรียนสาย ฯลฯ
Ex. I’m sorry I’m late ผมขอโทษ (เสียใจ) ผมมาสาย
3. Pardon ใหอภัย การยกโทษให อโหสิ ใชกรณีเปนผูถูกกระทํายกโทษ
ใหผูอื่น
I beg your pardon. ผมขอใหคุณยกโทษให หรือไดยินไมชัด Pardon
me.

อัตชีวประวัติ Autobiography

อัตชีวประวัติ Autobiography

การถามแตละเรื่องสามารถสอบถามไดหลายรูปแบบพยายามฝกใชทุก
แบบเนนประโยคที่สุภาพ และเหมาะสมแตละสถานการณ
1. What’s your name’please? คุณชื่ออะไรครับ
My name is Sophie ชื่อของดิฉันคือ โซฟ

การถามแตละเรื่องสามารถสอบถามไดหลายรูปแบบพยายามฝกใชทุก
แบบเนนประโยคที่สุภาพ และเหมาะสมแตละสถานการณ
1. What’s your name’please? คุณชื่ออะไรครับ
My name is Sophie ชื่อของดิฉันคือ โซฟ

2. What’s your surname, please? นามสกุลของคุณคืออะไร
My surname is Erown. นามสกุลของดิฉันคือ บราวน
3. What’s your family name? คุณนามสกุลอะไร
My family name is Armstong. นามสกุลของฉัน คือ อารมสตรอง.
4. What’s your last name? นามสกุลของคุณคืออะไร
My last name is Collin. นามสกุลผมคือ คอลลิน
5. What’s your nickname, please? คุณชื่อเลนวาอะไร
My nickname is Cat. ชื่อเลนของดิฉันคือ แคท

2. What’s your surname, please? นามสกุลของคุณคืออะไร
My surname is Erown. นามสกุลของดิฉันคือ บราวน
3. What’s your family name? คุณนามสกุลอะไร
My family name is Armstong. นามสกุลของฉัน คือ อารมสตรอง.
4. What’s your last name? นามสกุลของคุณคืออะไร
My last name is Collin. นามสกุลผมคือ คอลลิน
5. What’s your nickname, please? คุณชื่อเลนวาอะไร
My nickname is Cat. ชื่อเลนของดิฉันคือ แคท

6. Where’s your hometown, please? บานเกิดของคุณอยูที่ไหน
My hometown is in Jorakhesampan Sub district.
บานเกิดของผมอยูในตําบลจระเขสามพัน
7. What’s your birthday, please? วันเกิดของคุณคืออะไร
My birthday is on January 16, 2001
วันเกิดของผมคือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2544
8. When’s your birthday, John? จอหนวันเกิดของคุณเมื่อไหร
My birthday is on November 26, 2000
วันเกิดของผมคือวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2543

6. Where’s your hometown, please? บานเกิดของคุณอยูที่ไหน
My hometown is in Jorakhesampan Sub district.
บานเกิดของผมอยูในตําบลจระเขสามพัน
7. What’s your birthday, please? วันเกิดของคุณคืออะไร
My birthday is on January 16, 2001
วันเกิดของผมคือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2544
8. When’s your birthday, John? จอหนวันเกิดของคุณเมื่อไหร
My birthday is on November 26, 2000
วันเกิดของผมคือวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2543

9. When were you born, please? โปรดเถิดครับคุณเกิดเมื่อไหร
I was born on January 3, 2001
ผมเกิดวันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2544
10. Where are you from, please? โปรดเถอะครับคุณมาจากที่ไหน
I come from Suphanburi Province. ผมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
11. Where are you come from, please? โปรดเถิดคุณมาจากที่ไหนครับ
I come from Suphanburi Province. ผมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
12. Where do you come from, please? คุณมาจากที่ไหน
I come from Suphanburi Province. ผมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี

9. When were you born, please? โปรดเถิดครับคุณเกิดเมื่อไหร
I was born on January 3, 2001
ผมเกิดวันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2544
10. Where are you from, please? โปรดเถอะครับคุณมาจากที่ไหน
I come from Suphanburi Province. ผมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
11. Where are you come from, please? โปรดเถิดคุณมาจากที่ไหนครับ
I come from Suphanburi Province. ผมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
12. Where do you come from, please? คุณมาจากที่ไหน
I come from Suphanburi Province. ผมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับสัญชาติ Ask and Answer about Nationality
13. What’s your nationality, please? โปรดเถิดครับคุณถือสัญชาติอะไร
My nationality is Thai. (Vietnamese, Laotian, Burmese, Bruneian,
Singaporean, Malaysian, Filipino, Indonesian, Cambodian etc.)
สัญชาติ ของผมคื อชาวไทย (ชาวเวี ย ดนาม ชาวลาว ชาวพมา ชาวบรูไน ชาว
สิงคโปร ชาวมาเลเซีย เปนตน)
14. How tall are you, please? โปรดเถิดครับคุณสูงเทาไหร
I am one hundred and seventy-five centimeters tall. ผมสูง 175
เซนติเมตร
15. What’s your height, Johnson? จอหนสัน ความสูงของคุณเทาไหร
I am one hundred and thirty-two centimeters height. ผมสูง 132
เซนติเมตร
16. What’s your weight, please? โปรดเถิดคะน้ําหนักของคุณเทาไหร
My weight is forty-five kilograms. ผมน้ําหนัก 45 กิโลกรัม
17. How much do you weigh, please? คุณหนักเทาไหร
My weight is forty-five kilograms. ผมน้ําหนัก 45 กิโลกรัม

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับสัญชาติ Ask and Answer about Nationality
13. What’s your nationality, please? โปรดเถิดครับคุณถือสัญชาติอะไร
My nationality is Thai. (Vietnamese, Laotian, Burmese, Bruneian,
Singaporean, Malaysian, Filipino, Indonesian, Cambodian etc.)
สัญ ชาติของผมคือชาวไทย (ชาวเวีย ดนาม ชาวลาว ชาวพมา ชาวบรูไน ชาว
สิงคโปร ชาวมาเลเซีย เปนตน)
14. How tall are you, please? โปรดเถิดครับคุณสูงเทาไหร
I am one hundred and seventy-five centimeters tall. ผมสูง 175
เซนติเมตร
15. What’s your height, Johnson? จอหนสัน ความสูงของคุณเทาไหร
I am one hundred and thirty-two centimeters height. ผมสูง 132
เซนติเมตร
16. What’s your weight, please? โปรดเถิดคะน้ําหนักของคุณเทาไหร
My weight is forty-five kilograms. ผมน้ําหนัก 45 กิโลกรัม
17. How much do you weigh, please? คุณหนักเทาไหร
My weight is forty-five kilograms. ผมน้ําหนัก 45 กิโลกรัม

18. How old are you, please? โปรดเถิดครับคุณอายุเทาไหร
I am twelve years old. ขณะนี้ผมอายุ 12 ป

18. How old are you, please? โปรดเถิดครับคุณอายุเทาไหร
I am twelve years old. ขณะนี้ผมอายุ 12 ป

Ask and Answer About School ถามและตอบเกี่ยวกับโรงเรียน
19. What’s the name of your school? โรงเรียนของคุณชื่ออะไร
My school name is Baanjorakhesampan. โรงเรียนของผมชื่อบานจระเข
สามพัน
20. What’s your school name? (title) โรงเรียนของคุณชื่ออะไร
My school name (title) is Baanjorakhesampan. โรงเรียนของผมชื่อบาน
จระเข
21. Where do you study, now? ขณะนี้คุณเรียนที่ไหน
Now I study in Baanjorakhesampan school. ผมเรียนที่โรงเรียนบานจระเข
สามพัน
22. What’s your school address? ที่อยูโรงเรียนของคุณคืออะไร
My school address is at 8 group 4 Jorakhesampan Sub district Uthong District

Ask and Answer About School ถามและตอบเกี่ยวกับโรงเรียน
19. What’s the name of your school? โรงเรียนของคุณชื่ออะไร
My school name is Baanjorakhesampan. โรงเรียนของผมชื่อบานจระเข
สามพัน
20. What’s your school name? (title) โรงเรียนของคุณชื่ออะไร
My school name (title) is Baanjorakhesampan. โรงเรียนของผมชื่อบาน
จระเข
21. Where do you study, now? ขณะนี้คุณเรียนที่ไหน
Now I study in Baanjorakhesampan school. ผมเรียนที่โรงเรียนบานจระเข
สามพัน
22. What’s your school address? ที่อยูโรงเรียนของคุณคืออะไร
My school address is at 8 group 4 Jorakhesampan Sub district Uthong District

23. What’s your favorite Subject the most? วิชาโปรดมากที่สุดของคุณคือ
อะไร
My favorite Subject the most is Geography. วิชาโปรดมากที่สุดของคุณคือ
ภูมิศาสตร (Science, Mathematics, Art etc.) (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ศิลปะ เปนตน)
24. What Subject do you like to study the most? คุณชอบเรียนวิชาอะไร
มากที่สุด
I like to study English the most ผมชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากที่สุด
(Science, Mathematics, Geography, History, Thai, Art etc.) (วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ประวัติศาสตร ภาษาไทย ศิลปะ เปนตน)
25. What do you want to be in the future,? ในอนาคตคุณตองการเปน
อะไร
I want to be a doctor. ผมตองการเปนนายแพทย
26. What do you want to be when you grow up? เมื่อคุณโตขึ้นคุณ
ตองการจะเปนอะไร
I want to be an electrician when I grow up. เมื่อผมโตขึ้นผมตองการเปน
ชางไฟฟา (teacher, Artist, etc.) ครู, ศิลปน เปนตน
27. What Subject don’t you like to study? คุณไมชอบเรียนวิชาอะไร
I don’t like to study English. ผมไมชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (Science,
Mathematics, History, Thai, Art etc.) (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ประวัติศาสตร ภาษาไทย ศิลปะ เปนตน)

23. What’s your favorite Subject the most? วิชาโปรดมากที่สุดของคุณคือ
อะไร
My favorite Subject the most is Geography. วิชาโปรดมากที่สุดของคุณคือ
ภูมิศาสตร (Science, Mathematics, Art etc.) (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ศิลปะ เปนตน)
24. What Subject do you like to study the most? คุณชอบเรียนวิชาอะไร
มากที่สุด
I like to study English the most ผมชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากที่สุด
(Science, Mathematics, Geography, History, Thai, Art etc.) (วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ประวัติศาสตร ภาษาไทย ศิลปะ เปนตน)
25. What do you want to be in the future,? ในอนาคตคุณตองการเปน
อะไร
I want to be a doctor. ผมตองการเปนนายแพทย
26. What do you want to be when you grow up? เมื่อคุณโตขึ้นคุณ
ตองการจะเปนอะไร
I want to be an electrician when I grow up. เมื่อผมโตขึ้นผมตองการเปน
ชางไฟฟา (teacher, Artist, etc.) ครู, ศิลปน เปนตน
27. What Subject don’t you like to study? คุณไมชอบเรียนวิชาอะไร
I don’t like to study English. ผมไมชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (Science,
Mathematics, History, Thai, Art etc.) (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ประวัติศาสตร ภาษาไทย ศิลปะ เปนตน)

28. What subject do you like the most? คุณชอบวิชาอะไรมากที่สุด
I like English subject the most. ผมชอบวิชาภาษาอังกฤษมากที่สุด
(Science, Mathematics, Geography, History, Thai, Art etc.) (วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ภาษาไทย ศิลปะ เปนตน)
29. What's your address.? ที่อยูของคุณคืออะไร
My address is at 10/2 Group 4 jorakhesampan Sub district
U-thong District Suphanburi Province Post code (zip code). 72160
ที่อยูของฉันคือ 10/2 หมู 4 ตําบลจระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย 72160
30. How many people are there in your family, please? โปรดเถิดครับ
ในครอบครัวของคุณมีคนจํานวนเทาไหร
There are four people in my family. ในครอบครัวของฉันมีคนจํานวน 4 คน
31. What is your father? พอของคุณทํางานอะไร
My father is teacher. พอของฉันเปนครู
32. What does your father do? พอของคุณทํางานอะไร
He is a doctor. เขาเปนนายแพทย
33. What does your father work? พอของคุณทํางานอะไร
He is a policeman. เขาเปนตํารวจ
34. Where's your father work now? ขณะนี้พอของคุณทํางานอยูที่ไหน
He works in a police station. เขาทํางานที่สถานีตํารวจ
35. What does your mother work? แมของคุณทํางานอะไร
She is a nurse. คุณแมเปนนางพยาบาล
36. Where does your mother work, now? ขณะนี้แมของคุณทํางานที่ไหน
My mother work in a hospital. คุณแมทํางานในโรงพยาบาล

28. What subject do you like the most? คุณชอบวิชาอะไรมากที่สุด
I like English subject the most. ผมชอบวิชาภาษาอังกฤษมากที่สุด
(Science, Mathematics, Geography, History, Thai, Art etc.) (วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ภาษาไทย ศิลปะ เปนตน)
29. What's your address.? ที่อยูของคุณคืออะไร
My address is at 10/2 Group 4 jorakhesampan Sub district
U-thong District Suphanburi Province Post code (zip code). 72160
ที่อยูของฉันคือ 10/2 หมู 4 ตําบลจระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย 72160
30. How many people are there in your family, please? โปรดเถิดครับ
ในครอบครัวของคุณมีคนจํานวนเทาไหร
There are four people in my family. ในครอบครัวของฉันมีคนจํานวน 4 คน
31. What is your father? พอของคุณทํางานอะไร
My father is teacher. พอของฉันเปนครู
32. What does your father do? พอของคุณทํางานอะไร
He is a doctor. เขาเปนนายแพทย
33. What does your father work? พอของคุณทํางานอะไร
He is a policeman. เขาเปนตํารวจ
34. Where's your father work now? ขณะนี้พอของคุณทํางานอยูที่ไหน
He works in a police station. เขาทํางานที่สถานีตํารวจ
35. What does your mother work? แมของคุณทํางานอะไร
She is a nurse. คุณแมเปนนางพยาบาล
36. Where does your mother work, now? ขณะนี้แมของคุณทํางานที่ไหน
My mother work in a hospital. คุณแมทํางานในโรงพยาบาล

37. What is the name of her hospital? ในโรงพยาบาลของคุณชื่ออะไร
Her hospital name is U-thong. โรงพยาบาลของเธอชื่อโรงพยาบาล
อูทอง
38. How many brothers do you have? คุณมีพี่ชายจํานวนกี่คน
I have two. ผมมีจํานวน 2 คน
39. A. How many brothers have your got? คุณมีพี่ชายจํานวนกี่คน
I have got two. ผมมีพี่ชายจํานวน 2 คน (ถามแบบอังกฤษ) Br. E.
B. How many sisters do you have? คุณมีนองสาวจํานวนเทาไหร
I have one. ผมมี 1 คน (I have none ผมไมมี)
40. What animal do you like? สัตวอะไรที่คุณชอบ
I like a dog. ผมชอบสุนัข
41. What is your favorite animal? สัตวที่คุณชอบ (โปรด) คืออะไร
My favorite animal is an elephant? (Favorite = Am.E, Favorite = Br.E)
สัตวที่ฉันชอบ (โปรด) คือชาง
42. What is your place of birth? สถานที่เกิดของคุณคืออะไร
My place of birth is Jorakhesampan Sub district. สถานที่เกิดของผมคือ
ตําบลจระเขสามพัน
43. What grade are you studying in now? คุณกําลังศึกษาอยูชั้นอะไร
ขณะนี้
I am studying in Prathom five. ฉันกําลังศึกษาอยูชั้น ป.5
44. When do you get up? คุณตื่นนอนเมื่อไหร
I get up at six thirty. Am.E (or half past six = Br.E.)ผมตื่นนอนเวลา 6.30
น.

37. What is the name of her hospital? ในโรงพยาบาลของคุณชื่ออะไร
Her hospital name is U-thong. โรงพยาบาลของเธอชื่อโรงพยาบาล
อูทอง
38. How many brothers do you have? คุณมีพี่ชายจํานวนกี่คน
I have two. ผมมีจาํ นวน 2 คน
39. A. How many brothers have your got? คุณมีพี่ชายจํานวนกี่คน
I have got two. ผมมีพี่ชายจํานวน 2 คน (ถามแบบอังกฤษ) Br. E.
B. How many sisters do you have? คุณมีนองสาวจํานวนเทาไหร
I have one. ผมมี 1 คน (I have none ผมไมมี)
40. What animal do you like? สัตวอะไรที่คุณชอบ
I like a dog. ผมชอบสุนัข
41. What is your favorite animal? สัตวที่คุณชอบ (โปรด) คืออะไร
My favorite animal is an elephant? (Favorite = Am.E, Favorite = Br.E)
สัตวที่ฉันชอบ (โปรด) คือชาง
42. What is your place of birth? สถานที่เกิดของคุณคืออะไร
My place of birth is Jorakhesampan Sub district. สถานที่เกิดของผมคือ
ตําบลจระเขสามพัน
43. What grade are you studying in now? คุณกําลังศึกษาอยูชั้นอะไร
ขณะนี้
I am studying in Prathom five. ฉันกําลังศึกษาอยูชั้น ป.5
44. When do you get up? คุณตื่นนอนเมื่อไหร
I get up at six thirty. Am.E (or half past six = Br.E.)ผมตื่นนอนเวลา 6.30
น.

45. What time do you get up? คุณตื่นนอนเวลาอะไร
1. I get up at six fifteen.(Am.E = American English) ผมตื่นนอนเวลา 6
นาฬิกา 15 นาที
2. I get up at a quarter past six (Br.E = British English) ผมตื่นนอนเวลา 6
นาฬิกา 15 นาที
46. What does Michael usually eat for breakfast? ปกติไมเคิลรับประทาน
อะไรเปนอาหารเชา
He usually eats rice and soup for breakfast. ปกติเขารับประทานขาว และ
แกงจืดเปนอาหารเชา

45. What time do you get up? คุณตื่นนอนเวลาอะไร
1. I get up at six fifteen.(Am.E = American English) ผมตื่นนอนเวลา 6
นาฬิกา 15 นาที
2. I get up at a quarter past six (Br.E = British English) ผมตื่นนอนเวลา 6
นาฬิกา 15 นาที
46. What does Michael usually eat for breakfast? ปกติไมเคิลรับประทาน
อะไรเปนอาหารเชา
He usually eats rice and soup for breakfast. ปกติเขารับประทานขาว และ
แกงจืดเปนอาหารเชา

47. What does Yupin do after her breakfast? หลังอาหารเชายุพินทําอะไร
She brushes her teeth. หลอนแปลงฟนของเธอ
48. What time do you start (begin) to go to school? คุณเริ่มไปโรงเรียน
เวลาอะไร
I start to go to school at seven o'clock. ผมเริ่มไปโรงเรียนเวลา 7 นาฬิกา
49. How do you go to school? คุณไปโรงเรียนอยางไร
1. I go to school on foot. (goes for a walk) เขาเดินไปโรงเรียน
2. I go to school by bicycle. (by motorcycle, by boat, by bus etc.)
เขาไปโรงเรียนโดยจักรยาน (โดยมอเตอรไซด เรือ รถโดยสาร เปนตน)

47. What does Yupin do after her breakfast? หลังอาหารเชายุพินทําอะไร
She brushes her teeth. หลอนแปลงฟนของเธอ
48. What time do you start (begin) to go to school? คุณเริ่มไปโรงเรียน
เวลาอะไร
I start to go to school at seven o'clock. ผมเริ่มไปโรงเรียนเวลา 7 นาฬิกา
49. How do you go to school? คุณไปโรงเรียนอยางไร
1. I go to school on foot. (goes for a walk) เขาเดินไปโรงเรียน
2. I go to school by bicycle. (by motorcycle, by boat, by bus etc.)
เขาไปโรงเรียนโดยจักรยาน (โดยมอเตอรไซด เรือ รถโดยสาร เปนตน)

50. What do you do at school? คุณทําอะไรที่โรงเรียน
I study the lesson. (read a book in the library, play sport etc.)
ผมเรียนบทเรียน อานหนังสือในหองสมุด เลนกีฬา เปนตน
51. When do your school finish? โรงเรียนของคุณเลิกเมื่อไหร
My school finished at four thirty. (half past four)
โรงเรียนของผมเลิกเวลา 4 นาฬิกา 30 นาที
52. What time do you do your homework? คุณทําการบานเวลาอะไร
I do my homework at six o'clock in the evening.
ผมทําการบานเวลา 6 นาฬิกา เวลาเย็น
53. When do you take a bath? คุณอาบน้ําเมื่อไหร
I take a bath at seven fifteen in the evening.
ฉันอาบน้ําเวลา 7 นาฬิกา 15 นาที ในตอนค่ํา
54. What time do you watch television? คุณดูโทรทัศนเวลาอะไร
I watch television at seven thirty in the evening.
ฉันดูโทรทัศนเวลา 1 ทุม 30 นาที
55. What do you do before you go to bed? คุณทําอะไรกอนเขานอน
I wash my face and brush my teeth. ฉันลางหนาและแปรงฟนของฉัน
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การกีฬา Sporting
56. How often do you exercise? คุณออกกําลังกายบอยครั้งเทาไหร
I exercise triple a week. ผมออกกําลังกาย 3 ครั้งตออาทิตย
57. How often do you play sport? คุณเลนกีฬาบอยครั้งเทาไหร
I play sport four times a week (once, twice, triple etc.)
ผมเลนกีฬา 4 ครั้งตออาทิตย (1ครั้ง 2ครั้ง 3ครั้ง เปนตน)
58. What type of sport do you like to play? คุณชอบเลนกีฬาอะไร
I like to play Badminton. ผมชอบเลนกีฬาแบดมินตัน
59. What sport don't you like to play? คุณไมชอบเลนกีฬาอะไร
I don't like to play basketball. ผมไมชอบเลนกีฬาบาสเกตบอล
60. What's your favorite sport? กีฬาโปรดของคุณคืออะไร
My favorite sport is football. กีฬาโปรดของผมคือ ฟุตบอล
61. Do you like to play volleyball? คุณชอบเลนวอลเลยบอลไหมครับ
Yes,I do. Or No,I don't. ครับผมชอบ / ไมครับผมไมชอบ
62. Where does Chutimar usually eat breakfast? ปกติชุติมารับประทาน
อาหารเชาที่ไหน
She usually eat breakfast at home. ปกติเธอรับประทานอาหารเชาที่บาน
63. What would you like to drink? คุณชอบดื่มอะไรครับ
I like to drink lemon juice. ผมชอบดื่มน้ํามะนาว
64. What did you eat last night? เมื่อคืนที่ผานมาคุณรับประทานอะไร
I ate curry and rice. ผมรับประทานขาวและแกงเผ็ด
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Music ดนตรี
65. What kind of music do you like? คุณชอบดนตรีประเภทอะไร
I like pop music. ผมชอบดนตรีประเภท pop
66. What kind of music do you dislike? คนตรีชนิดอะไรที่คุณไมชอบ
I dislike classical music. ผมไมชอบดนตรีคลาสสิก
67. Do you like jazz music? คุณชอบดนตรี jazz ไหม
1. Yes,I do. 2. No,I don't. I like classical music.
ผมชอบ ผมไมชอบ ผมชอบดนตรีคลาสสิก
68. Is rock your favourite music? ดนตรี rock เปนดนตรีโปรดของคุณหรือ
เปลา
1. Yes,it is. 2. No,it isn't. I prefer country music.
ครับผมชอบดนตรี rock ไมครับผมไมชอบ ผมชอบดนตรีแนว country มากกวา
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Hobbies and Leisure Activities งาน
อดิเรกและกิจกรรมเวลาวาง
69. What is your hobby? งานอดิเรกของ
คุณคืออะไร
My hobby is reading. งานอดิเรกของผมคือ
การอานหนังสือ
(Watering the plant, Cycling bicycle, Walking a dog etc.)
รดน้ําตนไม ถีบจักรยาน พาสนัขไปเดิน เปนตน
70. Is collecting stamps your hobby? การสะสมแสตมปเปนงานอดิเรกของ
คุณใชไหมครับ
No, it is not. I prefer collecting the discs. And you?
ไมใชครับ ผมชอบสะสมแผนดิสคมากกวา และคุณละครับ
I like to cycling the bike. ผมชอบขี่จักรยาน
71. What do you usually do in your leisure? (leisure = Free time)
ในเวลาวางของคุณปกติคุณชอบทําอะไร (leisure = เวลาวาง)
I'd like watering the plants. ผมชอบรดน้ําตนไม
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72. What are you interested in? คุณสนใจในเรื่องอะไร
I interested in bird watching. ผมสนใจในเรื่องสองดูนก

72. What are you interested in? คุณสนใจในเรื่องอะไร
I interested in bird watching. ผมสนใจในเรื่องสองดูนก

73. Do you like fire camping? คุณชอบอยูคายไหม
Yes,I do. / No I don't. I prefer watching television.
ครับผมชอบ / ไมชอบครับผมชอบดูโทรทัศนมากกวา
74. Why do you like to watch television? ทําไมคุณชอบโทรทัศน
Because it makes me feel good. เพราะวาทําใหผมรูสึกดี
Because it makes me feel good emotion. เพราะวาทําใหผมรูสึกอารมณดี
Because it makes me feel good relaxed. เพราะวาทําใหผมรูสึกผอนคลาย
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Asking for the Places and Travelling การถามสถานที่และการเดินทาง
75. Excuse me, Where is the nearest toilet? ขอโทษ หองสุขาที่อยูใกล
ที่สุดอยูที่ไหน
1. It is on the left corner. มันอยูที่หัวมุมดานซาย
2. It is over there. มันอยูที่นั่น
76. Excuse me, How can I get to Wat Prakaew? ขอโทษ ผมสามารถไปวัด
พระแกวไดอยางไร
You can go there by the bus number 119 and get down at the
fourth bus stop. It is on the right.
คุณสามารถไปที่นั่นโดยรถโดยสารหมายเลข 119 และลงที่ ปายหยุดรถที่ 4 วัด
พระแกวอยูทางดานขวามือ

Asking for the Places and Travelling การถามสถานที่และการเดินทาง
75. Excuse me, Where is the nearest toilet? ขอโทษ หองสุขาที่อยูใกล
ที่สุดอยูที่ไหน
1. It is on the left corner. มันอยูที่หัวมุมดานซาย
2. It is over there. มันอยูที่นั่น
76. Excuse me, How can I get to Wat Prakaew? ขอโทษ ผมสามารถไปวัด
พระแกวไดอยางไร
You can go there by the bus number 119 and get down at the
fourth bus stop. It is on the right.
คุณสามารถไปที่นั่นโดยรถโดยสารหมายเลข 119 และลงที่ ปายหยุดรถที่ 4 วัด
พระแกวอยูทางดานขวามือ

77. Are there any shortcuts to the national museum?
มีทางลัดไปพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบางไหม
1. Yes, the shortcuts is Ladplaw soi 9. มีครับ อยูที่ลาดพราวซอย 9
2. No, there are no any shortcuts around here. ไมมีครับ ไมมีทางลัด
รอบๆ บริเวณนี้
78. What does John look like? จอหนรูปรางอยางไร
1. He is fat and bald. เขาอวนและศีรษะลาน
2. He is tall and slim. เขาสูงและผอม
79. What does Cindy look like? ซินดี้รูปรางอยางไร
She has bright skin and black eyes. เธอผิวขาวสวางและนัยนตาสีดํา
She tall and slender. เธอสูงและออนแอนสะโอดสะอง
She quite short and chubby. เธอคอนขางเตี้ย และ อวนกลม

80. How is Henry's appearance? เฮนรีมีลักษณะอยางไร
He well-built and smart. เขาหุนดีแข็งแรงและฉลาดรูปหลอ
81. What does Bill wear? บิลลสวมใสอะไร
He wears a white shirt and blue Jeans.
เขาสวมใสเสื้อเชิ้ตสีขาว และกางเกงสีน้ําเงิน
He also wears sunglasses.
เขาสวมแวนตากันแดดเสมอๆ
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82. Does Whitney were a red blouse? วิทนียใสเสื้อสีแดงใชไหม
Yes, she does. ครับเธอใสเสื้อสีแดง
83. What is Obama like? โอบามาเปนคนอยางไร
He is very kind and friendly. เขาเปนคนใจดีมากและมีความเปน
84. What character is Tom like? ลักษณะของทอมเปนอยางไร
He is imaginative and responsible. เขาชางจินตนาการ และมีความ
รับผิดชอบ
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Ask for E–mail address, facebook, take a Photo ขอที่อยูทาง E–mail
address, facebook, การถายภาพ
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85. Would you mind if I ask for your e-mail address?
เปนอะไรไหมถาผมจะถามที่อยูทาง E-mail ของคุณ
No, I don't mind. If is ..................................
ไมครับ ไมเปนไร มันคือ ......................................
86. Should I take a photo with you? ผมจะขอถายภาพกับคุณไดไหม
Yes, you should. ไดครับคุณควรจะถายภาพ
No, you shouldn't. ไมครับไมควรถาย
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No, you shouldn't. ไมครับไมควรถาย

87. Would you give me your facebook, please? คุณกรุณาให facebook
ของคุณ ไดไหม
Yes, I would
88. Can I watch the soccer match tonight? คืนนี้ผมขอดูฟุตบอลไดไหม
ครับ
Yes, you can if you finish your homework. ไดถาการบานของคุณเสร็จ
89. Could I go to cinema with my friend? ผมไปดูภาพยนตร กับเพื่อนได
ไหม
No, you can't You'll go to Singapore with me tomorrow. Can you
remember? ไมคุณไปไมได คุณจะไปสิงคโปรกับฉันพรุงนี้ จําไมไดหรือ
90. Can I borrow your bicycle for a moment? ผมขอยืมจักรยานของคุณ
สักครูไดไหม
Yes, you can. Here you are. ไดครับ นี่ครับคุณ
91. Is it possible to borrow your ruler? ขอยืมไมบรรทัดของคุณไดไหม
Yes, It is Here you are. ไดครับ นี่ครับคุณ
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Like and Dislike สิ่งที่ชอบและไมชอบ
Like
Dislike
Animals (Ex.)
Animals (Ex.)
1. Rabbit กระตาย
1. Centipede ตะขาบ
2. Cat แมว
2. Snake งู
3. Dog หมา
3. Tiger เสือ
Fruits (Ex.)
Fruits (Ex.)
1. Banana กลวย
1. Durian ทุเรียน
2. Mangosteen มังคุด
2. Papaya มะละกอ
Like
92. What kind of animal do you like? คุณชอบสัตวอะไร
I like rabbits. ผมชอบกระตาย
93. What is your favourite animal? สัตวตัวโปรดของคุณคืออะไร
My favourite animal is s dog. สัตวตัวโปรดของฉันคือสุนัข
94. Why do you like dogs? ทําไมคุณชอบสุนัข
Because they are honest. เพราะวาพวกมันซื่อสัตย
95. What pet do you like? คุณชอบสัตวเลี้ยงอะไร
I like cat. ผมชอบแมว

Like and Dislike สิ่งที่ชอบและไมชอบ
Like
Dislike
Animals (Ex.)
Animals (Ex.)
4. Rabbit กระตาย
4. Centipede ตะขาบ
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3. Durian ทุเรียน
4. Mangosteen มังคุด
4. Papaya มะละกอ
Like
92. What kind of animal do you like? คุณชอบสัตวอะไร
I like rabbits. ผมชอบกระตาย
93. What is your favourite animal? สัตวตัวโปรดของคุณคืออะไร
My favourite animal is s dog. สัตวตัวโปรดของฉันคือสุนัข
94. Why do you like dogs? ทําไมคุณชอบสุนัข
Because they are honest. เพราะวาพวกมันซื่อสัตย
95. What pet do you like? คุณชอบสัตวเลี้ยงอะไร
I like cat. ผมชอบแมว

Dislike
96. What animal don't you like? สัตวอะไรที่คุณไมชอบ
I don't like Lizard. ฉันไมชอบจิ้งจก
97. What animal do you dislike? สัตวอะไรที่คุณไมชอบ
I dislike earthworm. ฉันไมชอบไสเดือน
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Permission (Allowance) การขออนุญาต
98. May I go out, please? ผมขออนุญาตออกขางนอกไดไหมครับ
Yes, you may. / No, you may not. อนุญาต คุณไปได / ไมอนุญาต คุณไป
ไมได
99. May I come in, please? ผมขออนุญาตเขาขางในไดไหม
Yes, you may. / No, you may not. อนุญาต คุณเขาได / ไมอนุญาต คุณเขา
ไมได
100. Would you mind if I borrow your pencil? เปนอะไรไหมถาผมจะยืม
ปากกาของคุณ
No, I don't mind. Here you are. ไมเปนไรครับ นี่ครับคุณ
101. Should we lend him a watch an hour?
พวกเราจะใหเขายืมนาฬิกาขอมือ สัก 1 ชั่วโมง
You should ask him first. คุณควรถามเขากอน
102. Can I borrow your Dictionary for a while? ฉันขอยืมพจนานุกรม
ชั่วขณะหนึ่งไดไหม
Yes, you can. / No, you can't I using it. ไดครับ / ไมไดครับผมกําลังใชมัน
103. Can I watch television now? ขณะนี้ผมดูโทรทัศนไดไหม
Yes, you can. / No, you can't I'm reading a book.
ไดคุณสามารถดูได / ไมได ผมกําลังอานหนังสือ
104. May I ask you any question? ผมขออนุญาตถามคุณบางคําไดไหมครับ
Yes, you may / No, you may not. ไดครับ / ไมไดครับ
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ในโรงเรียน In school
105. Where is the library? หองสมุดอยูที่ไหน
Go straight ahead to building A and turn right the library is on the
left hand.ตรงไปขางหนาที่ตึก A และเลี้ยวขวาหองสมุดอยูทางซายมือ
106. What do we do in the library? พวกเราทําอะไรในหองสมุด
We are reading in the library. พวกเราอานหนังสือในหองสมุด
107. What kind of book do you like to read? คุณชอบอานหนังสือ
ประเภทไหน
I like to read (cartoon book, textbook, spy novel etc.)
ผมชอบอาน หนังสือการตูน ตําราเรียน นิยายสายลับ เปนตน
108. Where can we go to have lunch in our school?
พวกเราสามารถรับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนของพวกเราไดที่
ไหน
We can go to have lunch in our school canteen it is behind the
green building C.
พวกเราสามารถไปทานอาหารกลางวันในโรงอาหารโรงเรียน มันอยูดานหลังตึกสี
เขียว C
109. How is the taste of food in the canteen?
รสชาติของอาหารในโรงอาหารเปนอยางไร
It is delicious, (yummy, scrumptious, good taste อรอย เอร็ดอรอย
รสชาติดี)
(distasteful, unpalatable, ไมอรอย ไมถูกปาก)
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110. When is our school sport day? วันกีฬาโรงเรียนของพวกเราเมื่อไหร
Our school sports day is on November 5, 2013
วันกีฬาโรงเรียนของพวกเราคือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
111. What’s the matter with you? คุณเปนอะไรไมสบาย
I have a runny nose. ฉันน้ํามูกไหล
112. What’s wrong with you? คุณเปนอะไรไมสบาย
I have a stomachache. ฉันปวดทอง
113. Where’re you from?
I come from Malaysia.
114. What’s your nationality?
My nationality’s Malaysian.
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การถามอาการเจ็บปวย (Asking about illness)

การถามอาการเจ็บปวย (Asking about illness)

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sickness, Illness

A fever
A headache
An earache
A cold
A sore throat
A diarrhea
A runny nose
A stomachache
A sore leg
The flu

No.

อะฟเวอร
อะเฮดเดค
แอนเอียเอค
อะโคล
อะซอโตรด
อะไดอารีอา
อะรันนี่โนส
อะสตอมมัคเอค
อะซอเลค
เดอะฟลู

Sickness, Illness

เปนไขตัวรอน
ปวดศีรษะ
ปวดหู
เปนหวัด
เจ็บคอ
อาการทองรวง
น้ํามูกไหล
ปวดทอง
ปวดขา
ไขหวัดใหญ
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การเรียกชื่อประเทศ และสัญชาติ
AEC หมายถึง ASEAN, ECONOMIC, COMMUNITY ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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Brunel Darussalam

Brunel Darussalam

Proper Noun (Contry)

Burmar (Myanmar)

Cambodia
Indonesia
Indonesia
Laos
Malaysia
Proper Noun
(Country)
Singapore
Thailand

Proper Adjective

Bruneian

Proper Noun (Country)

บรูไนใชภาษามาเลย (Bahasa
Melayu) เป น ภาษาราชการ
ลําดับที่ 6 ในวันที่ 8 ม.ค.2527
Burmese ผูสื่อขาวชาวอังกฤษ ร า ช บั ณ ฑิ ต ยั ง ค ง ใ ห เ รี ย ก
ยังคงเรียกวาประเทศ Burmar เ ห มื อ น เ ดิ ม คื อ “พ ม า ”
แ ล ะ เ รี ย ก ช า ว พ ม า ว า Burmese เปนสมาชิกลําดับที่
Burmese
9 วันที่ 23 ก.ค. 2540
Cambodian
เป น สมาชิ ก ลํ า ดั บ ที่ 10 วั น ที่
30 เม.ย. 2542
Indonesian
ผูกอตั้ง 5 ชาติแรก ลําดับที่ 4
วันที่ 8 ส.ค. 2510
ปฎิญญากรุงเทพ
Indonesian
ผูกอตั้ง 5 ชาติแรก ลําดับที่ 4
วันที่ 8 ส.ค. 2510
ปฎิญญากรุงเทพ
Laotian
ลําดับที่ 8 วันที่ 23 ก.ค. 2540
Malaysian
ผู ก อตั้ ง 3 ชาติ แรก ลํ าดั บที่ 1
สมาคมอาสา ก.ค.2504 (ASA)
Proper Adjective
Proper Noun
(Country)
Singaporean
ผูกอตั้ง 5 ชาติแรก ลําดับที่ 5
วันที่ 8 ส.ค. 2510
ปฎิญญากรุงเทพ
Thai
ผูกอตั้ง 3 ชาติแรก ลําดับที่ 1
สมาคมอาสา ก.ค.2504 (ASA)
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