
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ค ำน ำ 

 
              ทุกวันนี้ยังมีค ำกล่ำวขำนกันมำกว่ำนักเรียนไทยเรียนภำษำอังกฤษมำหลำยปี  ด้วยเหตุใดจึงยังพูด
ภำษำอังกฤษไม่ได้ เพรำะกำรฝึกฝนไม่เพียงพอ เพรำะนิสัยขี้อำย ไม่กล้ำ เกรงว่ำจะท ำผิดหรือเพรำะเรียนแล้วไม่มี
โอกำสได้ใช้ในชีวิตประจ ำวัน อย่ำงหลังนี้ดูจะเป็นเหตุที่มีผลกระทบที่สุด เมื่อเห็นว่ำไม่มีโอกำส ต้องจัดให้มีโอกำสขึ้น
ทั้งในและนอกห้องเรียน จึงเกิดหนังสือคู่มือแนวทำงสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษชื่อว่ำ           
Make it happen! เล่มนี้ขึ้น 

               Make it happen! ที่ท่ำนถืออยู่ ในมือนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของควำมมุ่ งมั่นพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอน
ภำษำอังกฤษในประเทศไทย สถำบันภำษำอังกฤษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับครูผู้สอนและ
คณะท ำงำนได้จัดท ำขึ้นเพ่ือถอดประสบกำรณ์กำรสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือให้นักเรียนสื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษทั้งในและ
นอกห้องเรียน เป็นบันทึกประสบกำรณ์กำรท ำงำนกำรศึกษำดูงำนกำรสอนภำษำอังกฤษในโรงเรียนระดับชั้นอนุบำล  
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำและอุดมศึกษำทั้งในสถำนศึกษำของไทย สถำนศึกษำนำนำชำติในประเทศไทย และ
ต่ำงประเทศ  

              คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิควิธีกำรที่ใช้ได้ผลมำแล้วทั้งหมดมำกกว่ำ 20 วิธีในกำรจัดบรรยำกำศที่เอ้ือให้
นักเรียนได้พูดภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร กำรจัดท ำค ำนึงถึงธรรมชำติของผู้อ่ำนว่ำมีควำมสนใจ ควำมชอบและสไตล์
กำรเรียนรู้แตกต่ำงกัน จึงน ำเสนอเนื้อหำแนววำรสำร รูปแบบ ส ำนวนภำษำหลำกหลำย ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
รูปภำพ และอักษรศิลป์  

              สถำบันภำษำอังกฤษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือคู่มือเล่มนี้
จะเป็นมีส่วนช่วยให้คร ูผู้บริหำรและบุคลำกรผู้เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนทุกท่ำนน ำไปพิจำรณำปรับใช้ตำมบริบท
ของสถำนศึกษำ ต่อไป 
 
 
 

                                                                  สถำบันภำษำอังกฤษ                                                  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

พฤศจิกำยน 2559
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1. Creating English Speaking Environments in Classrooms  
   (กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรพูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียน) 

   1.1 Classroom Set-up (กำรจัดชั้นเรียน) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
“ห้องสวยจังเลยค่ะครู หนูอยากเรียนในห้องนี้ทุกวันเลย 

หนอูยากท ากิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะ ได้ความรู้ และสนุกดีค่ะ” 
 

         คุณครูทุกคนอยากได้ยินค าพูดเหล่านี้จากนักเรียนตัวน้อยๆ ใช่หรือไม่ เพื่อลูกศิษย์ที่น่ารักของเรา เริ่มกันวันนี้เลย  
จากนั้นค่อยๆเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงและพัฒนา เราเริ่มจากจัดแผนผังห้องกันก่อนเพ่ือจัดให้เด็กๆ ได้มีโซนท ากิจกรรม                      
ทางภาษา มุมแสดงพัฒนาการทางภาษาของนักเรียน เช่น 

 Media สร้างสรรค์  สร้างฉันพูดภาษาอังกฤษ 
 Phonics fixing words 
 Plearn corner เล่น เรียน รู้ 

 

 

 

 

 

 

 

Media สร้างสรรค์ สร้างฉันพูดภาษาอังกฤษได้  
       หากคุณครูสามารถจัดหาคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องเล่น CD/DVD หรือเครื่องเสียง และอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้ 

ส าหรับการเปิดสื่อภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น หนัง การ์ตูน เพลง หรือApplications ต่างๆ เช่น        
มุมนี้จะเป็นหนึ่งมุมที่นักเรียนชอบมาก เพราะนอกจากจะได้ดูการ์ตูนหรือหนังที่ชอบแล้ว ยังได้ฝึกพูดตามบทสนทนา
หรือร้องเพลงภาษาอังกฤษตามสิ่งที่ได้รับชมด้วย 
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Phonics fixing words 
        มุมส าหรับนักอ่านวัยเริ่มต้น คุณครูสามารถเตรียมแบบฝึกหัดอ่าน บัตรค า หรือบัตรภาพของแต่ละเสียง  
ผลัดเปลี่ยนไปแต่ละสัปดาห์ หรือหากคุณครูต้องการตัวช่วยคุณครูสามารถหาได้จาก Internet ซึ่งมีพร้อมใช้แล้วก็ได้  
สามารถเปลี่ยนมุมนี้เป็น Reading corner ได้ เมื่อนักเรียนอ่านออกแล้วและพร้อมส าหรับการอ่านหนังสืออ่ืนๆ ด้วยตนเอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plearn corner เล่น เรียน รู้ 

       แค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมุมแห่งการเพลิดเพลิน แต่เป็นการเล่นเพลินคู่ไปกับการเรียนรู้คุณครูสามารถจัดหา
ของเล่นเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เช่น บล็อกตัวหนังสือ เกม Scrabbleหรือของเล่นเสริมทักษะต่างๆ แล้วติดป้าย
ค าศัพท์ของของเล่นเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับการเล่นสนุก ตามชื่อ    
Plearn corner เล่น เรียน รู้ 

 

 

 



5 | คู่มือแนวทำงสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ Make it Happen! 
 

   
 1.2 SET of Tier กำรจัดจ ำแนกกลุ่มควำมสำมำรถกลุ่ม 

 

 

 
 

 

 

 

        ผู้เรียนมีความแตกต่าง ฉะนั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนต้องตอบสนองต่อความแตกต่างของบุคคล 
พร้อมทั้งมีขั้นตอนที่เหมาะสมเมื่อเด็กไม่สำมำรถเรียนในสิ่งท่ีเรำสอน เรำก็น่ำจะลองสอนในสิ่งท่ีพวกเขำเรียนรู้ได้
รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือแบ่งเป็น3 ระยะ (Three -Tier Model)  

ระยะที่ 1 (Tier 1) การจัดการเรียนการสอนตามปกติส าหรับผู้เรียนทุกคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้
วิธีการหลากหลายที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

ระยะที่ 2 (Tier 2) กำรช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพ่ือนโดยจัดเป็นกลุ่มเล็กๆและมีกำรประเมินผู้เรียน
เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอเพ่ือติดตำมความก้าวหน้า     

ระยะที่ 3 (Tier 3)  การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคล โดยใช้เทคนิคเฉพาะด้าน
เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 

 

          Differentiation 
           Know your learners, Assess the learners,  
           Adjust assignments, Questioning strategies,  
           and Curriculum Approaches 

                   นักเรียนมีควำมแตกต่ำง  จัดกิจกรรมให้เหมำะสม   
                   เริ่มเรียนรู้จำกควำมสำมำรถของนักเรียนมิใช่เริ่มที่หนังสือ 
                   In the differentiated classroom, teachers  
                   begin where the students are. 
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1.3 Bulletin Board (ป้ำยนิเทศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       การจัดบอร์ดในห้องเรียนและนอกห้องเรียน      
ถือเป็นงานประจ าที่คุณครูควรใส่ใจเพราะเป็นการส่งเสริม
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  

แต่หากคุณครูจะลองเปลี่ยนบรรยากาศการจัด
บอร์ดให้ออกนอกกรอบบ้าง ก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแนวคิด
และเปิดมุมมองใหม่ๆให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเช่นการจัด
แสดงผลงานผู้เรียนในบอร์ดแบบลักษณะนูนต่ าและนอก
กรอบป้ายการติดผลงานผู้เรียนและเนื้อหาที่อยู่ในบทเรียน
ให้สอดคล้องกันเพ่ือให้ผู้เรียนเชื่อมโยงบทเรียนและ
ชีวิตประจ าวันได้        

นอกจากนี้คุณครูยังสามารถบูรณาการเนื้อหาจาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนเช่นวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษแล้วจัดบอร์ดนอกกรอบเพื่อเปิดมุมมองใหม่
ให้กับผู้เรียนโดย ควรปรับเปลี่ยนบอร์ดตามเนื้อหาที่สอน
หรือจากผลงานผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ผู้เรียนได้อยู่ใน
บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดเวลา 
 

 

บอร์ดนอกกรอบเปิดมุมมองใหม่                  
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Don’t judge people by 

their looks. 

อย่าตัดสินคนแต่เพียง
ภาพลักษณ์ภายนอก 

 

Every day may not be 

good…but there is 

something good in every 

day. 

Do what you “LOVE” 

and “LOVE” 

what you do. 

จงท าในสิ่งที่เรา “รักและ 

จง “รัก”ในสิ่งที่เราท า 
 

1.4 Signs & Notices (สัญลักษณ์และป้ำย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายไร้ขอบ ตัวอักษรมีชีวิต 

 
บางครั้งฝาผนังที่ว่างเปล่าในห้องเรียนและ

ทางเดินก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้  คุณครูอาจหาข้อคิดสุภาษิตใกล้ตัว
ผู้เรียนหรือค าคมข้อคิดคติสอนใจ ค าพูดของบุคคล
ส าคัญที่บูรณาการจากในบทเรียนมาท าให้ผนัง
ห้องเรียนมีชีวิต ลองหาค าคมสั้นๆง่ายๆเช่น 

“Do your best.” 
จงท าให้ดีที่สุด 

“Take it easy.” 
ท าใจสบายๆ 

“Time and tide 
wait for no one.” 

              เวลาและวารีไม่เคยคอยใคร 
            “Never too late to learn” 
                ไม่สายเกินไปท่ีจะเรียนรู้  

มาท าเป็นตัวอักษรกระดาษหรือสติ๊กเกอร์ 
แล้วติดลงบนผนังห้องเรียนหรือทางเดินก็อาจสร้าง
สีสันให้ภาษาอังกฤษมีชีวิตแบบไร้ขอบเขตได้ 
 

Think out of the box 
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นอกจากการเปิดมุมมองใหม่ด้วย ป้ายไร้ขอบ ตัวอักษรมีชีวิตด้วย    
ค าคม สุภาษิต และข้อคิดต่างๆ แล้ว คุณครูสามารถส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนด้วยการติดป้ายห้องเรียน ห้องต่างๆ สถานที่  
ในโรงเรียน กติกา มารยาท และข้อตกลงเป็นภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

Litter Here  

No Entry 

Do not litter here! 

     บริเวณโรงเรียน 

 
  ทางเข้า 

 

    สนามเด็กเล่น 

 

 

      โรงอาหาร 

STAFF Room     ห้องพักครู 

ห้องน  า 

 

 

Ladies’ Gent’s 

 WC 

บริเวณทิ งขยะ 

ห้ามทิ งขยะบริเวณนี  

ห้ามเข้าบริเวณนี  

 

ป้ายในโรงเรียน School Signs 
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จุดรับส่งนักเรียน 
 

Enter 

Exit 

ทางเข้า 

ทางออก 

EntrANCE 

 

PLAYGROUND 

สนามเดก็เล่น 

BIKE LANE 

ช่องทางจักรยาน 

PARKING LOT 

ที่จอดรถ 

NO CHEATING 

ห้ามทุจริตในการสอบ 

KEEP CLEAN 

โปรดรักษาความสะอาด 

PICKING FlOWERS IS NOT ALLOWED 

ห้ามเดด็ดอกไม้ 
 

KEEP QUIET 

กรุณาอย่าส่งเสียงดัง 

NO 

BIKES 
ห้ามใช้
จักรยาน 

 

ป้ายในโรงเรียน School Signs 
 

ช่วยกันรักษาความปลอดภัยของบุตรหลาน 

ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือบริเวณนี  
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KEEP OFF THE GRASS 

  ห้ามเดนิลัดสนาม 

PLEASE QUEUE UP 

โปรดเข้าคิว 

KEEP LEFT 

KEEP RIGHT WASH YOUR HANDS 

BEFORE & AFTER MEALS 

โปรดล้างมือก่อนและหลังอาหาร 

เดนิชดิขวา 

 เดนิชิดซ้าย 

 

PLEASE TAKE OFF YOUR 

SHOES 

กรุณาถอดรองเท้า 

PLEASE KEEP AWAY YOUR SCHOOL BAG 

กรุณาวางกระเป๋านักเรียนให้เรียบร้อย 

NO FOOD OR 

DRINKS  
   โปรดงดอาหารหรือเคร่ืองดื่ม 

PLEASE TURN OFF YOUR MOBILE PHONE โปรดปิดโทรศัพท์ 

NO TALKING 

ห้ามคุย 
ZEBRA CROSSING 

CROSSING ทางม้าลาย SAFETY FIRST 

ปลอดภัยไว้
ก่อน 

FLUSH THE TOILET AFTER USE โปรดกดชักโครกหลังการใช้ 

TURN OFF THE LIGHTS                         

BEFORE LEAVING THE ROOM 
กรุณาปิดไฟก่อนออกจากห้อง 

KINDLY KEEP THE AREA CLEAN 
กรุณารักษาความสะอาด 

PLEASE CHECK YOUR BELONGINGS BEFORE LEAVING 

โปรดตรวจดูสิ่งของของท่านก่อนออกจากห้อง 

GIVE WAY 

กรุณาให้ทาง 

 

ป้ายในโรงเรียน School Signs 
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SILENCE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUT OF ORDER 

เคร่ืองเสีย 

FEEDING ANIMALS 

IS NOT ALLOWED 

ห้ามให้อาหารสัตว์ 

DO NOT DISTURB 

อย่ารบกวน 

    BE ON TIME 

กรุณาตรงเวลา ต้องการความสงบ 

PLEASE BE POLITE 

PLEASE KEEP THE FLOOR DRY 

SLIPPERY 

FLOOR! 
พืน้เปียก 

CAUTION! 

WET  FLOOR! 
DRINKING WATER 

น า้ดื่ม 

FLAMABLE! 

ตดิไฟง่าย 

FIRE EXIT 

ทางหนี

NO SHOUTING 

อย่าตะโกน 

กรุณาเข้า

กรุณาปฏบิัตตินอย่าง
สุภาพ 

  ระวัง! 

พืน้ล่ืน! 

กรุณารักษาพืน้ให้แห้งอยู่เสมอ 

FRAGILE! 

แตกง่าย! 

NO INTERNET ACCESS 

ไม่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

INTERNET ACCESSIBLE 

 เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

PLEASE KNOCK THE DOOR    

BEFORE ENTERING 

กรุณาเคาะประตู (ก่อนเข้า) 

                  กรุณาดูเพิ่มเตมิจากภาคผนวก 

PLEASE STAND IN LINE 

 

 

ป้ายในโรงเรียน School Signs 
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1.5 Classroom Desk Mats   (โต๊ะช่วยสอน) 

 

               ครูคะ วันจันทร์ภาษาอังกฤษ สะกดอย่างไรคะ  
              ครูครับ สีฟ้า ภาษาอังกฤษ ว่าอย่างไรนะครับ 
 

ประโยคข้างบนนี้ คงเป็นประโยคชินหูของคุณครู 
หลายท่าน พร้อมท่ายกมือประกอบหน้าสงสัยของนักเรียน 
ขณะนั่งท าแบบฝึกหรือชิ้นงาน ถ้าเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก  
คุณครูก็สามารถตอบค าถามได้อย่างใกล้ชิด แต่ลองนึกภาพ
ห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนมากกว่า 30 คน คุณครูคง
ตอบค าถามแทบไม่ทัน ถ้ามีผู้ช่วยตอบค าถามจะท าให้การ
จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างทั่วถึง และสร้างความมั่นใจให้
นักเรียนมากขึ้น 

     โต๊ะช่วยสอน (Classroom Desk Mat) จะท า
หน้าที่เป็นคุณครูผู้ช่วยที่ไม่ยืนตอบค าถาม แต่ฝึกให้ผู้เรียน
ได้คิดหาค าตอบอย่างง่ายเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ใน 
ชั้นเรียนวิชาภำษำอังกฤษด้วยตนเอง เช่น ตัวอักษร A - Z 
วันทั้ง 7เดือน สีหรือ ตัวเลข ข้อมูลที่จ ำเป็นขั้นพ้ืนฐำนนี้จะ
อยู่ในกระดำษขนำด A4 และติดไว้มุมใดมุมหนึ่งของโต๊ะ
ผู้เรียนซึ่งจะท ำให้ผู้เรียนมองเห็นได้โดยง่ำย 

เมื่อผู้เรียนมีค ำถำมก็สำมำรถพ่ึงพำตนเองด้วยกำร
ลองหำค ำตอบเอง ซึ่งช่วยลดควำมประหม่ำในกำรเรียน
ภำษำอังกฤษได้มำกข้ึนคุณครูสำมำรถสร้ำงโต๊ะช่วยสอน
ตำมสไตล์กำรสอนหรือระดับชั้นที่เหมำะสมของตนเองได้
ตำมลิงค์ท่ีแนะน ำดังต่อไปนี้  

http://www.sparklebox.co.uk/signs-and-
labels/classroom-labels.html หรือ http://www.youclevermonkey.com/2015/09/printable-desk-
mats.html 
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1.6 Wall of Fame ผนังสร้ำงช่ือ 

 

 

             ผนงั          

                     เป็นจุดรวมสายตาของผู้เรียนได้ตลอดเวลา 
ถ้าจัดตั้งไว้ในที่เหมาะสม คุณครูสามารถเปิดมุมมองใหม่และ 
ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษได้อย่างง่าย ๆด้วยผนังสร้างชื่อ อื้อหือ! เก่งจัง 
(Wall of Fame)ซึ่งคุณครูสามารถน าชื่อหรือรูปประจ าตัวของ
นักเรียนติดขึ้นผนังทั้งห้องเรียนแล้วแสดงผลงานการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ 

 

 

1.7 Student of the Week ดำวเด่นประจ ำสัปดำห์ 

 

 
 

        การน าเสนอนักเรียนดาวเด่น ท าได้ไม่ยาก ให้นักเรียน
เขียนข้อมูลส่วนตัว หรือสิ่งที่นักเรียนชอบ กิจกรรมที่ชอบท า  
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมถึงความสามารถพิเศษ   
ที่สามารถน ามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกในห้องได้กิจกรรม
นี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและคุณครู          
รวมถึงนักเรียนจะรู้สึกถึงการเป็นที่ยอมรับในสังคมชั้นเรียนซึ่ง
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในตนเองได้อีกทางหนึ่ง เหนือสิ่งอื่นใด 
แนวคิดท่ีแท้จริงภายใต้กิจกรรมนี้ คือนักเรียนสามารถ
ถ่ายทอดและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนด้วยทักษะ
การอ่านและเขียน 

 

 

Student of the Week/Month นักเรียนดาวเด่นประจ าสัปดาห์/เดือน 
() 

         ผนังนีน่้าดู  มีความรู้มากมาย 
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1.8 Birthday Board (สุขสันต์วันเกิด) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wow! My birthday is always remembered! 

Happy birthday to you! Happy birthday to you!  
Happy birthday, Happy birthday, Happy Birthday to you! 

 
แน่นอนว่าเพลงนี้เราจะได้ยินกันอยู่ตลอดแทบทุกเดือน ครูสามารถให้นักเรียนร่วมกิจกรรมได้อย่างง่ายๆ  

เริ่มด้วยครูสอนการถาม-ตอบเพ่ือบอกวันที่ และเดือนเกิด นักเรียนช่วยกันตัดกระดาษโปสเตอร์สีเป็นรูปต่างๆ  
ตามขนาดที่ต้องการและสวยงาม จากนั้นนักเรียนจับคู่  กับเพ่ือนผลัดกันถาม-ตอบ “When is your birthday?” 
“My birthday is on…” แล้วบันทึกค าตอบลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ ทุกคนออกมารายงานวันเกิดของเพ่ือน 
หน้าชั้นเรียน และติดกระดาษไว้บนบอร์ด เมื่อถึงวันเกิดเพ่ือน ทุกคนร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ และอาจกล่าว
ค าอวยพรง่ายๆ 

                   Happy Birthday! I wish you always be healthy, be happy in your life and achieve all 
your goals. (สุขสันต์วันเกิด ฉันขอให้เธอมีสุขภาพที่ดี มีความสุขในชีวิต และประสบ ความส าเร็จในเป้าหมาย)  
                  ประโยชน์ของ Birthday boardนอกจากจะช่วยเตือนความจ าแล้ว นักเรียนยังได้ฝึกอ่านวันที่ ค าศัพท์
เกี่ยวกับวันและเดือนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งยังสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในห้องเรียนได้อย่างน่าประทับใจอีกด้วย 
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1.9 Classroom Rules (กฎ ระเบียบ กติกำและข้อตกลงของห้อง) 

 

 

 

 

กฎ กติกา มารยาท ระเบียบ ข้อตกลงของห้อง จะมี
ประโยชน์ทั้งในด้านเสริมสร้างการมีวินัยในตนเอง การรู้จักใช้ชีวิต
ร่วมกันกับผู้ที่อาวุโสกว่า คือ ครู และระดับเท่ากัน คือเพ่ือนๆและ
การพัฒนาทางภาษาไปพร้อมๆกัน 

วิธีการจัดท ากติกาของห้องเป็นไปตามแนวประชาธิปไตย 
และจากความเป็นจริงในการใช้ชีวิตร่วมกันในห้องเรียน นักเรียน
อยากเห็นอะไร อย่างไร อะไรควรท า ไม่ควรท า จัดเป็น DOs and 
DON’Ts ก่อน แล้วจึงจัดท า เป็น Classroom Rules ติดไว้บน
ผนังหน้าชั้นเรียน ให้ทุกคนอ่านออกเสียงเป็นประจ าเพื่อเตือนใจ 
หรือถ้ามีใครผิด กติกา ให้อ่านออกเสียงเพื่อเตือนตัวเองไม่ต้องมี
ใครมาดุว่า ฝึกปรับปรุงตนเอง 

การตั้งกติกาอาจเริ่มจาก 2-3 ข้อก่อนแล้วจึงเพ่ิม เปลี่ยน
หรือลด มีการชมเพ่ือเสริมแรงถ้าไม่มีใครผิดกติกาเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อตกลงของห้องท่องใหข้ึ นใจ 

      Remind yourself! 

Put your hands up if you 

want to answer, please. 

I do. I want to. 
Teacher, 

please let               

me do! 
Me 

too! 

No talking when the teacher is talking. 

Put your hands up if you want to speak. 

No food or drinks in the classroom. 

Be polite! (Say “please”, please!) 
Don’t 

Don’t use abusive language. 
Don’t damage the school 
property. 
 

English only! 

Dos 
Be on time. 
Be prepared. 
Be responsible. 
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2. Activities in Classrooms (กิจกรรมในชั้นเรียน) 
   2.1 Students and Technology (นักเรียนกับกำรใช้เทคโนโลยี) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
            เมื่อครูและนักเรียนมีอุปกรณ์ทันสมัยในห้องเรียน เช่น        
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
สะดวกและเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ ควรหาโอกาสให้นักเรียน
น ามาใช้กระตุ้นการเรียนรู้และใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ใน
เวลาที่เหมาะสม ครูควรเอ้ือให้โรงเรียนและนักเรียนมีความเข้มแข็ง
ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเป็นเครื่องมือในการแสวงหา

ความรู้ใหม่ๆ สอนให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมิตรใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้
ภาษาอย่างมีความสุข 
           กำรเข้ำถึง Internet ด้วย PC IPAD Mobile Phone           
 Lap top หรือ Smart Board หรือ Application ช่วยให้นักเรียน  
 สำมำรถได้ยินเสียงต้นแบบภำษำได้ทุกเวลำที่ต้องกำรจำก   
 ภำพยนตร์ ละคร เพลง ข่ำว สำรคดี หรือแม้แต่โฆษณำ กำรท ำ  
 ควำมเข้ำใจภำษำเป็นไปตำมธรรมชำติทีละเล็กทีละน้อย        
 ไม่เครียด เรียนรู้จำกเรื่องและสื่อตำมควำมสนใจ นำนไปจะ  
 ค่อยๆเกิดควำมคุ้นเคย เข้ำใจควำมหมำยทีละเล็กทีละน้อยจนใน 
 ที่สุดจะค่อยๆ จ ำประโยคที่ได้ยินได้และน ำไปปรับใช้พูดและเขียน 
 ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้     
 

 

  USE TECHNOLOGY!  

TO MAKE THE 

  

         STUDENTS STRONGER 

ครูสาธิตวิธีเข้าถงึ Internet 

PowerPoint จากหน้าจอโทรทัศน์ 
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2.1 Students and Technology (นักเรียนกับกำรใช้เทคโนโลยี) 

   2.1 Reading Aloud (กำรอ่ำนออกเสียง) 

 

      กำรอ่ำนออกเสียงเป็นพ้ืนฐำนในกำรออกเสียง
ภำษำอังกฤษที่ส ำคัญส ำหรับนักเรียนในประเทศไทยเนื่องจำก
ต้นแบบกำรออกเสียงที่เป็นสื่อประเภทหนังสือ สิ่งพิมพ์และ
วัสดุอุปกรณ์ในกำรบันทึกเสียงนั้นหำได้ง่ำยกว่ำสื่อประเภท
บุคคลที่เป็นเจ้ำของภำษำ  สำมำรถน ำกลับมำใช้เป็นสื่อในกำร
ฝึกภำษำได้บ่อยครั้งเท่ำท่ีต้องกำร 

 

 

 

        สิ่งส ำคัญท่ีครูควรระลึกเสมอเพ่ือจัดกิจกรรมกำรอ่ำน
ออกเสียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือครูควรเตรียมกำรให้
นักเรียน                                    
       1. มีควำมพร้อมของอวัยวะที่ใช้ออกเสียง 
       2. กิจกรรมกำรอ่ำนออกเสียงมีควำมเหมำะสมกับวัย     
          และควำมสนใจจะก่อให้เกิดควำมสุข รู้สึกประสบ 
          ผลส ำเร็จในกำรออกเสียงหลังกำรฝึกอย่ำงเพียงพอ                                                       
      3. มีต้นแบบกำรออกเสียงที่ถูกต้องจำกบุคคลหรือสื่อ 
         เทคโนโลยีที่เหมำะสม                                  
      4. รู้และเข้ำใจประโยชน์ของกำรอ่ำนออกเสียง 
         4.1 ได้รับควำมรู้จำก ค ำวลี และประโยคที่อ่ำน 
         4.2 สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรพูดสนทนำ 
              พูดน ำเสนอผลงำนในชีวิตประจ ำวันได้ 
         4.3 สำมำรถเป็นต้นแบบในกำรออกเสียงเพ่ือช่วยฝึก               
              ผู้ที่สนใจกำรอ่ำนออกเสียงได้                                                            
         4.4 สร้ำงควำมบันเทิง เสริมสร้ำงควำมรู้ให้คนอ่ืนและ    
              ตนเองด้วยกำรอ่ำนนิทำน เรื่องเล่ำ ข้อควำม     
              บทควำม ข่ำว หรืออ่ืนๆ ด้วยน้ ำเสียงแสดงอำรมณ์ 
              ตำมเรื่องที่อ่ำน  
      5. มีกำรฝึกอ่ำนออกเสียงสม่ ำเสมอ โดยใช้เนื้อหำจำกสื่อ    
          ที่หลำกหลำยจะช่วยพัฒนำทักษะกำรพูด                                        
 

 
 

ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เห็นความส าคัญ
ของการอ่านออกเสียง 

   สังเกตและเรียนรู้การอ่านจากเพ่ือนๆ 

     ฟังและอ่านตามต้นแบบท่ีถูกต้อง 
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ขั้นตอนกำรฝึกอ่ำนออกสียง       

 
ขั้นตอนการฝึกอ่านออกเสียง 

 
 

1.ตั้งจุดประสงค์ในกำรอ่ำนออกเสียงหำข้อควำมต้นฉบับที่ตรง    
   หรือสอดคล้องกับจุดประสงค์ ตรงกับระดับควำมรู้ ควำมสนใจ 
   ของนักเรียน                               
2. ฟังต้นแบบในกำรอ่ำนออกเสียงท ำควำมเข้ำใจ เสียง ควำมหมำย  
    ค ำ วลีประโยค และข้อควำม                        
3. ออกเสียงตำมต้นแบบให้ถูกต้อง ทั้งเสียงพยัญชนะ (Consonants)  
   สระเสียงสั้น (Short vowels) เสียงยำว (Long vowels)  
   เสียงสระผสม (Diphthong) เสียงหนักเบำของพยำงค์ในค ำ  
   (Stress) เสียงเน้นเสียงสูงเสียงต่ ำ ในประโยค (Intonation)                                
4. ฝึกด้วยตนเอง ฝึกกับเพ่ือน ครู ผู้ปกครอง ฯลฯ          
5. อัดและฟังซ้ ำแก้ไขเสียงที่เป็นปัญหำ และฝึกสม่ ำเสมอ                       
6. ฝึกอ่ำนข้อควำมอ่ืนๆ หลำกหลำยรูปแบบ น่ำสนใจ มีควำมยำกง่ำย  
   ใกล้เคียงกับสิ่งที่เคยฝึกอ่ำน ใช้ Dictionary ที่เหมำะสมช่วยใน 
   กำรหำควำมหมำยค ำศัพท์ และกำรออกเสียง   

 
 

                                Read aloud Phonics เสียงส ำเนียงชัด  

                   ไม่ติดขัดให้คล่องแคล่วเจื้อยแจ่วขำน 

                   ต้นแบบดีมีสื่อครบกระบวนกำร 

                    จนช ำนำญพื้นฐำนพูดสนทนำ     

                     รูปประโยคจำกกำรอ่ำนยืมใช้ได้                                               

                 ปรับหูไว้ตั้งใจฟังเจ้ำของภำษำ 

                   อ่ำนออกเสียงข่ำวนิทำนป้ำยต ำรำ                              

                 ยำมสื่อสำรเลือกหยิบมำใช้ทันที         

 

 

 

 

    เป็นพธีิกรงานโรงเรียน 

  น าเสนอผลงานโปสเตอร์ 

    น าเสนอผลงานโครงงาน 
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      ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเรื่อง Lateral Thinking   
(กำรคิดนอกกรอบ) และได้พัฒนำเป็นแนวคิดท่ีเรียกว่ำ Six Thinking 
Hats (กำรคิดแบบหมวก 6 ใบ) เพื่อช่วยจัดระเบียบกำรคิดของนักเรียน 
ท ำให้มีประสิทธิภำพและมีมุมมองที่หลำกหลำย เพรำะหมวกแต่ละใบ
เป็นกำรน ำเสนอทำงเลือกท่ีเป็นไปได้ตำมมุมมองต่ำงๆ ช่วยให้นักเรียน
เปลี่ยนควำมคิดมุมเดียวเป็นหลำยมุมมอง 
     กำรใช้ควำมคิดแบบหมวก 6 ใบ มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนภำษำอังกฤษ ครูสำมำรถจัดในรูปแบบบทบำทสมมติ ให้เด็กได้

แสดงควำมคิดเห็นตำมหมวกที่สวมใส่ หมวกแต่ละสีจะเป็นตัวก ำหนด
กรอบ เพ่ือให้นักเรียนแสดงบทบำทสมมติ กิจกรรมนี้จะเป็นกำรกระตุ้นกำรใช้

ภำษำอังกฤษในชั้นเรียนและนักเรียนได้มีโอกำสคิดอย่ำงหลำกหลำย ครูต้องศึกษำควำมหมำยของสีหมวก 6 ใบ เพ่ือ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติ ดังนี้ 

หมวกสี ควำมหมำย บทบำทสมมติกำรแสดงควำมคิดเห็นเรื่อง ข้ำวกระเพรำไก่ 

ขำว 

แดง 

เขียว 

ฟ้ำ 

เหลือง 

ด ำ 

ข้อมูลที่เป็นจริง 

ควำมรู้สึก 

กำรคิดสร้ำงสรรค์ 

กำรวำงแผน กำรควบคุม 

กำรคิดด้ำนบวก 

กำรคิดด้ำนลบ 

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

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

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

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

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

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

 นักเรียนสำมำรถพัฒนำควำมคิดและมีมุมมองรอบด้ำน โดยผ่ำนบทบำทสมมติที่ใช้ตำมหมวก 6 ใบที่สวมใส่ 
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2.3 Six Thinking Hats (กำรคิดแบบหมวกหกใบ) 

 

หมวกควำมคิดกับบทบำทสมมติใกำรคิด
เป็นสมบัติอันล้ ำค่ำตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์จำก
ธรรมชำติที่เป็นนำมธรรม  แต่อุปสรรคส ำคัญคือ
ควำมสับสนในกำรคิด ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ผู้ซึ่ง
เริ่มต้นแนวคิด 

นอกกรอบ (Lateral Thinking) เสนอ
แนวทำงกำรจัดระบบควำมคิดอย่ำงเป็นรูปธรรมโดย
ใช้หมวกหกใบต่ำงสีกันเป็นสิ่งก ำหนดบทบำทสมมติ   
แนวคิดนี้เหมำะอย่ำงยิ่งเพ่ือกระตุ้นกำรฝึกภำษำใน
ห้องเรียน ยกตัวอย่ำงกิจกรรมง่ำยๆสำมำรถใช้กับ
นักเรียนได้หลำยระดับชั้น  

แนวคิดเดียวกันแต่ควำมยำกง่ำยของกำรคิด
และกำรใช้ภำษำต่ำงกันให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มละ 6 คน เสนอควำมคิดเห็นคนละ 1อย่ำงหรือกลุ่มละ 3 คน 
คนละ 2 อย่ำง สวมหมวกแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับอำหำร 1 จำน เช่นข้ำวรำดผัดกระเพรำะหมู 

1. White Hat หมวกสีขำว (Facts ข้อมูลที่เป็นจริง) This is a popular Thai dish called “Pad  
Kraproa Kai”. It’s made of rice, chicken, chili and holy basil leaves.                                                                                                       

2. Red Hat หมวกสีแดง (Feelingsควำมรู้สึก) It looks good. I feel hungry.                    
3. Green Hat หมวกสีเขียว (Creativities ควำมคิดสร้ำงสรรค์) I can put an omelet on top to make  
   it more delicious. 
4. Blue Hat หมวกสีฟ้ำ (Control กำรวำงแผน ควบคุม) I can sell the dish for twenty baht.                                                                                    
5. Yellow Hat หมวกสีเหลือง (Positive คิดทำงบวก) It looks nice and it’s nutritious with  
   carbohydrate, protein, fat, elements and vitamins. 
6. Black Hat หมวกสีด ำ (Negative คิดทำงลบ) I think it’s too spicy because I can see a lot of  
   chili.  I don’t think I’ll like it. 
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   2.4 Recount (เล่ำเรื่องตำมท่ีเพื่อนเล่ำให้ฟัง) 

 

 
 

คุณครูให้นักเรียนจับเป็นกลุ่มย่อยๆกลุ่มละ 4-5 คน     
    ให้นักเรียนจับฉลำกว่ำใครจะเป็นคนพูดก่อน-หลัง  เช่น      
    ใช้กำรเป่ำยิงฉุบ จับฉลำก คนที่พูดล ำดับแรก เริ่มพูด   
    โดยครูให้ตัวอย่ำงประโยคเริ่มต้น  ซึ่งเป็นประโยคจำก    
    ที่เรียนมำในชั้นเรียนที่แล้ว  เช่น Yesterday after    
   school, I ….(ทบทวนเรื่องPast tense)  ให้นักเรียน      
    เล่ำเรื่องโดยใช้กริยำในรูปอดีต  และคุณครูคอยแนะน ำ   
    ให้เป็นระยะๆ โดยคุณครูจะถำมสรุปปิดท้ำยว่ำเด็กชอบ 

    หรือไม่ชอบ กิจกรรมเมื่อวำน เพรำะอะไร เด็กอำจตอบว่ำ    
    “ผมชอบกิจกรรมเมื่อวำนเพรำะผมได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์” 
 

        เมื่อนักเรียนคนแรกพูดเสร็จ  ให้นักเรียนคนอ่ืนๆ  
    ในกลุ่ม เล่ำเรื่องเดิมที่นักเรียนคนแรกได้เล่ำจนครบ 
    คนสุดท้ำยของแต่ละกลุ่ม  โดยคุณครูจะถำมนักเรียน 
    ในกลุ่มท่ีเหลือ ให้ช่วยเล่ำเรื่องว่ำ เด็กคนแรกพูด   
    อะไรบ้ำง (กิจกรรมนี้ช่วยกระตุ้นให้เด็กตั้งใจฟังเพ่ือนพูด)   
    เมื่อเด็กคนแรกพูดเสร็จ  ครูก็จะเริ่มท ำแบบเดิมกับเด็ก 
    คนที่ 2 คือ ให้เด็กคนที่สองเล่ำเรื่องกิจกรรมที่ตนท ำ 
    เมื่อวำนและให้เด็กคนอ่ืนๆ ทุกคนในกลุ่มเล่ำทวนเรื่องที่ 
    เด็กคนที่สองได้เล่ำไว้จนครบทุกคน  

หลังจำกนั้นคุณครูให้เด็กแต่ละคนเขียนเรื่องที่ตนพูด เพ่ือนักเรียนจะได้ฝึกภำษำอังกฤษทั้ง 3 ทักษะ คือ พูด ฟัง และเขียน  
AW       กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนมีสมำธิในกำรฟัง จับใจควำมและระบุรำยละเอียดที่ส ำคัญ ช่วงแรกๆอำจยำกทั้ง
ครูและเด็ก แต่ฝึกบ่อยๆ ได้ผลคุ้มค่ำจริงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s Recount เล่ำให้ได้เรื่อง 
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   2.5 Games (เกมฝึกภำษำ) 

          เกม เป็นตัวช่วยอย่างดีในการจัดการเรียนการสอน
เพราะเด็กทุกคนชอบเกม  สนุก เพลิดเพลิน ได้ฝึกภาษา 
พร้อมๆกับฝึกความคิด สร้างมิตรสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ สิ่งที่
คุณครูควรค านึงก่อนการน าเกมมาใช้คือ จุดมุ่งหมาย สิ่งที่
นักเรียนจะได้จากเกม การเตรียมที่ไม่ยุ่งยาก กติกาการเล่น
ง่ายๆ ประเมินผลได้ง่ายและรวดเร็ว การให้ข้อมูลป้อนกลับ  
ท าได้ทันที มรีางวัลและนักเรียนรู้สึกประสบความส าเร็จ 
 
      บางครั้งครูอาจน าเสนอเกมที่นิยมเล่นกันจนเป็นที่รู้จักดี
แล้วดัดแปลงใช้ภาษาท่ีต้องการฝึกเช่น  
น าชื่อมาจากภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ซึ่งสร้างจากวรรณกรรม
เยาวชน เป็นไตรภาคท่ีสนุกและน่าติดตามวิธีการเล่นคือ   
คุณครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ติดรูปภาพของนักเรียน
ตัวแทนแต่ละกลุ่มบนกระดานเพ่ือเป็นตัวประกัน จากนั้นให้  
แต่ละกลุ่มแข่งกันตอบค าถาม หากตอบถูกจะได้ ตัวประกัน
กลุ่มตัวเองกลับไป  
   
       จากเกมนี้คุณครูจะสามารถประเมินได้ว่านักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาที่สอนหรือไม่  โดยถามค าถามเก่ียวกับสิ่งที่เรียนมาแล้ว   
คุณครสูามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้ในขณะเล่นเกม รางวัลจาก
เกมนี้ก็คือกลุ่มได้ตัวประกันกลับคืนไป คุณครูสามารถน าไป
ปรับใช้กับเนื้อหาอ่ืนๆได้อีกมากมาย เช่น ในภาพแรก ถ้าจับคู่
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง จะได้ตัวประกันคืน ภาพที่สองถ้าบอกทาง
ถูกต้องและภาพที่สามถ้าปฏิบัติตามกฎจราจรถูกต้อง จะ
เดินทางไปช่วยตัวประกันออกมาได้ 

 

 

 
 

 

 

 

Matching Game เกมจบัคูค่ ำศพัท์ 

Telling Directions เกมบอกทำง 

What does the sign mean? 
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เมื่อไม่สามารถมองเห็น เด็กๆจะตื่นเต้นเสมอ 
คุณครูสามารถสร้างเครื่องกีดขวางขึ้นในห้องเรียนใช้โต๊ะ
นักเรียนหรือเก้าอ้ีนักเรียนก็ได้แบ่งนักเรียนเป็นคู่หรือ
เป็นทีม จากนั้นให้ตัวแทนนักเรียนปิดตาและนักเรียนที่
เหลือช่วยบอกทางให้นักเรียนตัวแทนเดินเลี่ยงเครื่องกีด
ขวาง เช่น Walk forward 2 steps. Turn left. Take  

one small step. เป็นต้น 
 

       
          วิธีการเล่นคือให้นักเรียนยืนเข้าแถวข้างหลังครู
และเดินตามครูไปรอบห้องหรือยืนเป็นวงกลมล้อมรอบ
ครู ครูท าท่าทางและพูดค าของท่าทางนั้นออกมาดังๆ
นักเรียนท าท่าและพูดตามท่าทางท่ีเหมาะจะน ามาเล่น
เกมคือ Wave. Hello. Goodbye. It's cold/hot.  

                                                                        Stop. Go.  Run. Hop. Skip. Crawl.  Walk  
                                                                        backwards. Jump. Sit down. Stand up. 
 

 

       นักเรียนจะได้สนุกสนานไปกับการสังเกตสิ่งต่างๆ
รอบตัว ครูพูดว่า "I spy with my little eye something      
that begins with B" (ฉันมองเห็นอะไรบางอย่างขึ้นต้นด้วย         
อักษร B) นักเรียนพยายามทายว่าสิ่งนั้นคืออะไรเช่น 
"book" ค าศัพท์เก่ียวกับสีเหมาะที่จะเล่นกับนักเรียนเล็กๆ 
เช่น I spy with my little eye, something red".   
นักเรียนตอบสิ่งของในห้องเรียนที่เป็นสีแดง เช่น “pencil” 
ตัวอย่างเพ่ิมเติมเกม I spy  
    - I spy with my little eye, something begins with P. (pen/ pencil) 
    - I spy with my little eye, something with round shape and has two hands. (clock) 

 

 

Follow the leader: เธอท าตามฉันนะ 

 

Blindfold Game: ปิดตามหาสนุก 

 

I spy: ส่ายตามอง  
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BINGO บงิโก 

CROSSWORDS 

 
     

 

เป็นเกมท่ีใช้ทบทวนกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนค ำศัพท์      
ตัวอย่ำงเช่น ตลอดทุกสัปดำห์นักเรียนเรียนรู้ค ำศัพท์เพ่ิม 30 ค ำ       
ทุกวันศุกร์ ครูให้นักเรียนท ำตำมข้ันตอนกำรทบทวนนี้                                                                            

1. คุณครูแจกตำรำงเปล่ำ 5X5 ช่องให้ทุกคน 
2. ครูเลือกออกเสียงค ำศัพท์ 25 ค ำ นักเรียนฟัง พูดตำมและ  
   เขียนลงในช่องตำรำงให้ครบ 

3. ครูออกเสียงค ำศัพท์อีกครั้ง สลับล ำดับค ำ นักเรียนฟัง ออก   

    เสียงตำม และขีดกำกบำทบนค ำทีได้ยิน ถ้ำครบ 5 ช่อง  
     แนวขวำง แนวตั้ง หรือทแยงมุม อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งให้พูดว่ำ    
     BINGO แล้วยืนขึ้นออกเสียงค ำศัพท์ให้ถูกต้องครบถ้วน  
     จะเป็นผู้ชนะในตำนี้  
          นักเรียนอำจแข่งขันกันเองโดยใช้ BINGO Cards แบบถำวร    
 มีตัวเลขพิมพ์ลงในช่องอยู่แล้ว นักเรียนขำนกลุ่มของสิ่งของ 
 และจ ำนวนเช่น 3 fruits ทุกคนผลัดกันพูดชื่อผลไม้คนละ 3 ชนิด   
 ไม่ซ้ ำกัน ถ้ำถูกต้องเลือกวำงแผ่น chips ลงบนตัวเลขที่ต้องกำร     

                   ใครครบแนวตั้ง แนวนอน ทแยงมุม ก่อน เป็นผู้ชนะได้ 
 คะแนน ตำมท่ีระบุไว้ทุกช่องรวมกัน ตัวเลขคะแนนมำกๆ ในช่องเป็นแรงจูงใจอย่ำงดี  เกมนี้จะฝึกให้นักเรียนจ ำ
ค ำศัพท์เป็นกลุ่ม เป็นชนิด ฝึกกำรคิดแบบจัดหมวดหมู่  กำรคิดเชื่อมโยง และฝึกกำรจ ำเป็นระบบ 
       ตัวอย่ำง Headers ของกลุ่มค ำศัพท์  3 vehicles   4 pets  2  jobs   5  sea animals  4 land animals      
5  food and drinks   4  subjects 3  sports   5  stationary items  3  pieces of classroom furniture 

 
 
 
 
Crosswords หรือเกมอักษรไขว้นิยมเล่นและแข่งขันใน

ระดับนำนำชำติมีกระดำนและตัวอักษรพลำสติกขำยในรำคำถูก 
พร้อมคู่มือบอกวิธีเล่นอย่ำงง่ำยๆ 
 

 

 

 

  

BINGO Cards 

Crosswordsเกมอักษรไขว้ 
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                Allowance หรือ Pocket Money  
               เงินที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายประจ าสัปดาห์  
               หรือรายเดือน มีวิธีเล่นง่ายๆ หลังเรียน 
               การอ่านจ านวน 
 

 

1. คุณครเูตรียมบัตรแข็งที่ระบุจ ำนวนเงิน จ ำนวนละคู่ ทั้งหมด 20 จ ำนวน        
2. นักเรียนกลุ่มละ 4 คน รับบัตรคนละ 3 ใบ ที่เหลือวำงคว่ ำไว้เป็นกองกลำง 
3. นักเรียนคนแรกอ่ำนจ ำนวนของตนเองในใจ เดำว่ำใครมีคู่บัตรจ ำนวน เดียวกับตนเองสมมติคนนั้น 

              เป็นคนในครอบครัว  
                                      “Mom, could I have 120 baht this month?”                                                    

   ถ้ำผู้ถูกถำมไม่มีบัตรจ ำนวน 120 baht  ตอบว่ำกพ                                                       .                       
                           “I’m sorry. I’m short of money, dear daughter.”                                                     
   นักเรียนคนนี้เริ่มเล่นเป็นคนต่อไป แต่ถ้ำมี ให้ตอบกพ                                              .               
                           “Yes, my dear daughter. Here you are.”                                            
  และส่งบัตรให้นักเรียนคนแรกซ่ึงได้รำงวัล คือวำงบัตรทั้งคู่ให้เพ่ือนทุกคนดูแล้วได้คะแนนเท่ำกับจ ำนวนเงิน 
  บนบัตรทั้งสองใบรวมกัน และโบนัสคือได้หยิบบัตรจำกกองกลำงเพ่ือจะได้เล่นอีกครั้ง   

                        เกมนี้เด็กๆชอบเพรำะสนุกกับกำรหยอกล้อ สวมบทบำทเป็นลูก หลำน ขอสตำงค์พ่อ แม่ปู่ ย่ำ  
            ตำ ยำย  เด็กๆ ได้ฝึกสมองให้คิดคล่อง  คิดหลำยอย่ำงในเวลำเดียวกันคิดอ่ำนตัวเลขบอกจ ำนวนพร้อมๆ    

 กับคิดค ำบอกควำมสัมพันธ์ของครอบครัว  mom/dad - daughter/son, sister/ brother,   
uncle/ aunty- niece หรือ grandpa/grandma- grand child    

 

 

 

 
 

Allowance/ Pocket money 
หนูขอเงินค่าขนมเพ่ิมได้ไหมคะคุณแม่ 
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2.6 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงำน) 
แฟ้มสะสมผลงำนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำมำกส ำหรับนักเรียน   

   เพรำะผลกำรประเมินแฟ้มสะสมผลงำน และผลกำรประเมิน 
   กำรน ำเสนอเป็นร่องรอยหลักฐำนแสดงกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ 
   ของนักเรียนตลอดปีที่เข้ำรับกำรศึกษำ ครูผู้สอนที่เห็นคุณค่ำ   
   และวำงแผนใช้กิจกรรมนี้กับนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง และมี 
   จุดมุ่งหมำยที่ชัดเจนย่อมประสบผลส ำเร็จในกำรจัดกำรเรียน 
   กำรสอนอย่ำงครูมืออำชีพเมื่อเริ่มท ำในชั้นเด็กเล็ก ให้รวบรวม 
   งำนของตนเองอย่ำงง่ำยๆดังตัวอย่ำงนี้                                                                             
   1.ตั้งจุดประสงค์ว่ำนักเรียนจะสำมำรถพูดแนะน ำตนเอง  
      แนะน ำเพื่อนและบุคคลในครอบครัวได้ในเวลำ 1 ภำคเรียน                                           
   2. คุณครูสอนให้พูดแนะน ำตนเอง บอกชื่อ นำมสกุล วันเกิด   
      ส่วนสูง น้ ำหนัก ชั้นและวิชำที่เรียน สีอำหำรที่ชอบ หรือ 
      ไม่ชอบ ฝึกพูดให้คล่อง ฝึกพูดที 2-3ประโยคให้คล่อง 
   3. น ำสิ่งที่พูดคล่องมำเขียนบันทึกลงในกระดำษ วำด 
       ภำพประกอบแล้วให้เพ่ือน  ครู และผู้ปกครองแนะน ำ 
       และประเมิน                                                         
    4. แก้ไขตำมสมควรแล้วเก็บในแฟ้มสะสมผลงำน ถ้ำเรียนอะไร 
        ที่เก่ียวข้องน ำมำเพ่ิมเติมได้ รวบรวมไว้เป็นหัวข้อ AWW           
        “Talking about Myself” 
5. คุณครูสอนให้พูดแนะน ำ เพ่ือน 2-3คน และคนในครอบครัว  
        2-3 คนตำมล ำดับ ในรูปแบบและแนวทำงเดียวกับกำร 
         แนะน ำตนเอง เพ่ิมเติมรูปประโยค และข้อมูลใหม่ๆ เช่น 
         เพ่ิมกำรเปรียบเทียบควำมสูง วิชำที่ชอบหรือไม่ชอบ โดยใช้ 
         ค ำเชื่อม and หรือ but อย่ำงง่ำยๆ เพิ่มเติมกำรบอกอำชีพ 
         ของพ่อแม่ หรือจ ำนวนคนในบ้ำน แนะน ำสัตว์เลี้ยงที่มีและ 
         อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ส่งให้บุคคลกลุ่มเดิมประเมิน และแนะน ำ    
         เมื่อแก้ไขแล้วจัดเก็บเป็นกลุ่ม “Talking about My  
         Friends” และ “Talking about My Family Members” 
         แฟ้มที่รวม 3  หัวข้อนี้เรียกว่ำ Working Portfolio                   

    6. สิ้นภำคเรียนน ำWorking Portfolioมำพิจำรณำอีกครั้ง 
       เลือกชิ้นงำนที่ดีที่สุด กลุ่มละ 1 ชิ้น พัฒนำเพิ่มเติม          

                     รวม 3 ชิ้น จัดเป็น Showing Portfolio หรือแฟ้มโชว์ผลงำน   
                                                 น ำเสนอในรูปของงำนเขียน และพูดน ำเสนอแฟ้มงำน      

 

 

สิน้ภาคเรียน น าแฟ้มมาโชว์ 

วาดภาพประกอบในวิชาทัศนศิลป์ 

น าผลงานมาให้ครูประจ าวิชาประเมิน 
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    สิ่งใดที่เรียนรู้จากครูจากเพื่อน           กันลืมเลือนช่วยตักเตือนบันทึกไห้ 
ฝึกฝนกลุ่มเดี่ยวหรือคู่หนูเข้าใจ  พูดฟังคิดอ่านเขียนได้จนช านาญ                       .                     

   สืบค้นคว้าหาความรู้ดูให้ลึก               บูรณาการวิชาฝึกจนแตกฉาน 
   วางแผนท าน าไปใช้ผลิต(ผล)งาน        เก็บหลักฐานเป็นWorking Portfolio            .         

             จบภาคเรียนและสิ นปีมีงานมาก รวมหลายหลากจัดเข้ากองตรองสรรหา                           
            งานที่จุดมุ่งหมายดีชี ออกมา  สร้างคุณค่าน าเสนอ Showing Portfolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ภูมิใจ ใครๆมาดู  แฟ้มโชว์ผลงานของหนู  น าเสนอผลงานดีๆ” 
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   2.7 My Vocabulary Booklet (สมุดจดศัพท์) 

 

 

 

          เด็กเลก็เรียนรู้ค ำศัพท์จำกกำรฟังเสียง รู้ควำมหมำย 
      จำกกำรดูภำพประกอบ หรือค ำบอกเล่ำของคุณครูเป็น 
      ภำษำไทย โตขึ้นหน่อยเรียนรู้ค ำอ่ำนและควำมหมำย 
      จำกกำรฟังเสียงและกำรอธิบำยของคุณครู ประกอบกับ 
       กำรค้นคว้ำในพจนำนุกรม อังกฤษ-ไทย    
           ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยเรียนรู้จำกบริบทหรือ 
       ค้นคว้ำจำกพจนำนุกรม อังกฤษ-อังกฤษ ทั้งกำรฟัง  
       กำรอ่ำนควำมหมำยและกำรใช้ในประโยค 
            ไม่ว่ำจะเรียนรู้โดยวิธีใด กำรบันทึกค ำศัพท์ อ่ำน 
       ออกเสียงตัวสะกด เขียนสะกดค ำ และบันทึก 
       ควำมหมำย ทบทวน หรือพบเห็น ได้ยินบ่อยๆ เป็นสิ่งที่ 
      ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้และควำมจ ำที่คงทนฝังลึกตลอด 
      ชีวิตส ำหรับเด็กเล็กครูอำจต้องดูแลกำรบันทึกอย่ำง 
       ใกล้ชิดเพ่ือสร้ำงนิสัยที่ดีในกำรเรียน เช่น 
       1. ครูบอกจุดมุ่งหมำย ประโยชน์  รูปแบบ และ 
          กิจกรรมกำรบันทึกค ำศัพท์ในสมุดเล่มเล็ก 
       2. ครูดูแลเลือกรำยกำรค ำศัพท์ที่ควรบันทึกในแต่ 
          ละครั้งเพ่ือไม่ให้นักเรียนหนักเกินไป                             
       3. ตรวจควำมถูกต้องของกำรบันทึกสม่ ำเสมอ 
       4. จัดกิจกรรมทบทวนค ำศัพท์และจัดมอบรำงวัล 
           ประเภทต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจทั้งฟัง พูด อ่ำน  
           เขียน ให้สนุก น่ำสนใจ ได้ประโยชน์ เช่น   
           Spelling Bees, Word Search, Running  
           Dictation, Listen and Draw, Say the  

             Opposite, Odd Man Out 

 

 

 

 

 

 

 

จดศัพท์เป็นระบบ  ทบทวนสม ่าเสมอ 

การเก็บบัตรอักษร/บัตรค าเป็นระบบ 

เล่นเกมทบทวนศัพท์โดยใช้บัตรอักษร 

บันทกึค าศัพท์ลงในสมุด หรือสมุดเล่ม
เล็ก 

คนที่ รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษมาก มักสื่อสารได้กว้างขวางกว่าคนที่จ าค าศัพท์ได้น้อย 



29 | คู่มือแนวทำงสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ Make it Happen! 
 

3. Activities outside Classrooms (กิจกรรมนอกชั้นเรียน) 
   3.1 School Broadcast Program (รำยกำรกระจำยเสียงในโรงเรียน) 
 

 

 

Hello and welcome to Sanfun School Radio! 

 

 
 
 

 
                 คงจะแปลกหูและน่ำสนใจไม่น้อย หำกเสียงตำมสำยของโรงเรียนมีกำรจัด 
            โดยใช้ภำษำอังกฤษ ซึ่งอำจจะเป็นช่วงเวลำสั้นๆ ในตอนเช้ำก่อนเข้ำเรียน หรือ 
           ตอนพักกลำงวันเพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้ำหำควำมรู้ ฝึกกำรใช้ภำษำและ 
           กล้ำแสดงออกได้อย่ำงเต็มท่ี ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมมั่นใจและสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ 
            ได้ดีขึ้น โดยหัวข้อที่ใช้พูดในรำยกำรอำจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่ครูเคย 
            สอนมำแล้ว เช่น สภำพอำกำศ อำหำร เหตุกำรณ์ประจ ำวัน สภำพสังคมหรือหัวข้ออ่ืน  
             ทีอ่ยู่ในควำมสนใจของนักเรียนเป็นต้น วิธีกำรฝึกนักเรียนนั้นไม่ยำก คุณครูอำจน ำ 
             รำยกำรวิทยุมำให้นักเรียนศึกษำสรุปว่ำมีรำยกำรอะไรบ้ำง มีโครงสร้ำง เนื้อหำ  

    ลักษณะและลีลำ กำรน ำเสนอเป็นอย่ำงไร ถ้ำนักเรียนจะน ำเสนอรำยกำรในโรงเรียน  
     จะมีรำยกำรอะไรบ้ำงเพรำะอะไร ช่วยกันเขียนบทรำยกำร น ำเสนอเป็นตัวอย่ำง  
     ชว่ยกันติชมแก้ไข แล้วจึงแบ่งกลุ่มกันรับผิดชอบผลิตกลุ่มละรำยกำรเพ่ือน ำเสนอต่อไป                                 

AA         ตัวอย่ำงบทรำยกำร   

                  Hello and welcome to…School Radio, your AFTERNOON DELIGHT! (เล่นเพลง)   
                  Now, let’s see what the weather is like today. In the north of the country  
                   it’s… Now coming up, we’ve got a fantastic track … Let’s listen to it! (เล่นเพลง)  
AAAAAAA         นอกจำกควำม ท้ำทำย สนุกสนำนแล้ว นักเรียนจะภูมิใจที่สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ 
                    ได้ในสถำนกำรณ์จริง อำจเห็นแววมืออำชีพในอนำคตอีกด้วย          
 

 

 

 

    

เสียงตำมสำย ควำมรู้ตำมเสียง 
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3.2 English Contest (กำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ) 

 

 

 

 
                  
                             

 

                                                 กำรจัดกำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษในโรงเรียนอำจจะเป็น 
                                         กำรเพ่ิมภำระให้ครูผู้รับผิดชอบ แต่หำกนึกถึงผลที่จะเกิดกับนักเรียน 
                         ย่อมส่งผลดีมำกกว่ำผลเสียอย่ำงแน่นอน โดยกำรแข่งขันอำจจะเริ่มจำกขนำดเล็กๆ  
                         เช่น ระดับห้องเรียนระดับชั้นเรียน จนไปถึงระดับโรงเรียนกำรแข่งขันจะท ำให้ 
                 นักเรียนมีโอกำสพัฒนำศักยภำพในกำรใช้ภำษำอังกฤษของตนเองและเกิดควำมมั่นใจใน 
                กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เป็นอย่ำงดี  
                ตัวอย่างการแข่งขันที่ครูอาจจัดขึ้นในโรงเรียน  ได้แก่ Hand Writing (คัดลำยมือ),  
                Dictation (เขียนตำมค ำบอก), Spelling Bee (สะกดค ำ), Speech Contest (สุนทรพจน์),  
                Skit (ละครสั้น), Singing Contest (ร้องเพลง), Story Telling (เล่ำนิทำน), และ  
                Multi Skills Competition (กำรแข่งขันพหุทักษะ)  
                       ทุกโรงเรียนสำมำรถจัดกำรแข่งขันได้  ไม่ว่ำโรงเรียนจะมีนักเรียนเพียง 25 คน หรือ  
               2,500 คนก็ตำม กุญแจหลักในกำรจัดเวทีกำรแข่งขันคือ“ครู” นั่นเอง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบท 
               และควำมพร้อมของทั้งโรงเรียนและนักเรียนเอง ว่ำกำรแข่งขันใดจะเหมำะสมที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

เวทีมี ประสบกำรณ์มำ 

http://kooksharing.blogspot.com/2012/07/speech-contest.html
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3.3 Small Talk (กำรคุยเล่นเรื่องเบำๆ) 
 
   

 
 
 ....Small Talk....  
             หมำยถึงกำรพูดสนทนำในเวลำสั้นๆกับบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มเล็กๆ จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรเข้ำสังคม  
สร้ำงควำมคุ้นเคยหลังรู้จักกันใหม่ๆ ในงำนเลี้ยงสังสรรค์  
ในที่ท ำงำนหรือระหว่ำงกำรเดินทำงหัวข้อเรื่องมักเป็นเรื่อง
ทั่วไป ในกระแสควำมสนใจ  เรื่องเบำสมองเอ้ือให้แสดง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ แสดง คิดสร้ำงสรรค์ในเรื่องที่พูดคุย  

เช่น สภำพอำกำศ  กีฬำ ข่ำวประจ ำวัน งำนอดิเรก เน้นกำรพูด
สื่อสำรอย่ำงสุภำพ สร้ำงมิตร ไม่มีใครจับผิดใคร ถ้าครูจัดกิจกรรมการฝึกพูดง่ายๆเช่นนี้ให้นักเรียนคุ้นเคยสม่ าเสมอ
ตั้งแต่เด็กทั้งในและนอกห้องเรียนเมื่อโตขึ้นถึงระดับหนึ่งจะสามารถพูดสนทนาเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเป็นธรรมชาติ  
 
    กิจกรรมในการฝึกมีหลากหลายดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

1. Five- sentences’ Talk  
พูดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวม 5 ประโยค 
 
เพ่ือให้ได้ผลดีควรให้นักเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่ำงเพียงพอจำกกำรอ่ำน กำรฟัง กำรลงมือปฏิบัติ 

แล้วพูดสรุป หรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ก ำหนดให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือน นักเรียนคนที่ 1 พูดจ ำนวน 5 ประโยค 
นักเรียนคนต่อมำสำมำรถพูดซ้ ำ 5 ประโยคเหล่ำนั้น หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบำงประโยคได้ตำมควำมเหมำะสม   
ดังตัวอย่ำงในภำพนักเรียนชั้น ป.3 พูดน ำเสนอ 5 ขั้นตอนง่ำยๆในกำรทดลองวิทยำศำสตร์ หลำยปีผ่ำนไปจำก 5
ประโยค นักเรียนจะค่อยๆพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะกำรคิดและทักษะทำงภำษำพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ครั้ง
ละหลำยนำทีในที่สุด 
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2. Half a Minute Talk  
          พูดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลำครึ่งนำทีใช้สภำพแวดล้อมเป็นสิ่งกระตุ้นควำมคิด 

 
แนวทำงท่ี 1 เล่ำเกี่ยวกับกิจวัตรประจ ำวัน (Daily routine)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำหรับผู้เรียนที่ยังไม่มีควำมพร้อมพอที่จะยืนขึ้นคนเดียวเพ่ือพูดต่อหน้ำคนอ่ืนได้ทันที  
อำจใช้ Two Marching-Circles เพ่ือฝึกอย่ำงสนุกสนำนหลังกิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
เช่น ในชั้นเรียนนักเรียนได้ฝึกกำรใช้ภำษำในกำรเล่ำเกี่ยวกับกิจวัตรประจ ำวัน (Daily routine)  
แล้วผู้เรียนยืนเป็นวงกลม 2 วง  หันหน้ำเข้ำหำกัน เมื่อครูให้สัญญำณ ผู้เรียนที่ยืนอยู่วงในและ 
ยืนอยู่วงนอกผลัดกันพูดเล่ำกิจวัตรประจ ำวันทุก 20 วินำทีเมื่อครูให้สัญญำณ ผู้เรียนทุกคนก้ำว 
ไปทำงซ้ำย 1 ก้ำว จะพบเพื่อนคนใหม่และเริ่มพูดเรื่องเดิม แต่อำจแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประโยค 
ให้ดีขึ้นได้ ครูเดินฟังและให้ก ำลังใจ หลังเข้ำแถวเคำรพธงชำติให้นักเรียนท ำกิจกรรมเช่นนี้ 
อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 2 ครั้ง นักเรียนจะคุ้นเคยกับกำรพูดภำษำอังกฤษนอกห้องเรียน 

 

 

 

Half a minute talk: พูดภำษำอังกฤษครึ่งนำที พื้นฐำนกำรพูดที่ดี ในอนำคต 

I get up at five thirty every day.    
I make up my bed, brush my 

teeth, take a bath and get 

dressed. I help my mother set 

breakfast table and have 

breakfast with my father. I brush 

my teeth again. Then I take my 

school bag and get in a van at 

six-thirty to go to school. 

 

I get up at six, take a bath  

and get dressed. I help my 

sister get dressed, have 

breakfast and watch the news 

on TV. At seven-thirty, we 

walk to school. At seven forty-

five, we arrive at school. 
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แนวทำงท่ี 2 คุณครูอำจใช้เทคนิค “Stand up and go for it!” หรือ “Stand up and talk for half  

                          a minute” ให้ผู้เรียนยืนขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆ และพูดเกี่ยวกับหัวข้ออะไรก็ได้เป็นภำษำอังกฤษ 
                          เปน็เวลำครึ่งนำที เช่นมองออกไปนอกห้องเรียน แล้วพูดบรรยำยสภำพอำกำศและสิ่งที่ก ำลังเกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกให้นักเรียนพูดบ่อยๆ จะช่วยให้นักเรียนค่อยๆพัฒนาตนเอง เพราะรู้ว่าจะต้องได้รับโอกาส 
          ให้พูดไม่วันใดก็วันหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จะมีสมาธิ ตั้งใจเรียนเพ่ือน าความรู้มาเตรียมพูดภาษาอังกฤษ   
          อีกท้ังยังกล้าแสดงออกมากขึ้น 

 

 

 

        
 

Is it going to rain? The sky is dark. The birds are not 
singing. The children are running home. The farmers 
are taking the buffaloes out of the rice fields. They are 
going home, too. 

 

Yes, it’s raining. So I’m not going home now. I don’t 
want to get wet. I’m going to do my homework and 
then play O-X. Are you going to play with me? 

 

May be! It’s cloudy. The sun is 
not shining now! It’s going to rain. 
The wind is blowing. The leaves 
are falling down. Look! It’s 
raining!  
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แนวทำงท่ี 3  ส ำหรับกำรพูดที่มีกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำ 
 

ก ำหนดหัวข้อเรื่องที่จะพูดแต่จ ำกัดเวลำในกำรเตรียมร่ำงโครงเรื่อง      
      ที่จะพูด 5 นำที ให้เวลำพูดครึ่งนำที  พยำยำมแก้ไขภำษำและกำรออก 
      เสียงให้ถูกต้องดีขึ้นด้วยตนเอง เช่นพูดแนะน ำตนเอง แนะน ำเพ่ือนให้ 
      ผู้อื่นรู้จักหลังกำรเรียนเกี่ยวกับกำรบอกชื่อ นำมสกุล ส่วนสูง น้ ำหนัก  
      อำยุ กำรเรียน  สีที่ชอบ ไม่ชอบ งำนอดิเรก สัตว์เลี้ยง และอ่ืนๆ  
      เพ่ือให้สมจริง อำจจัดให้นักเรียนมีโอกำสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่ำง 
      ห้องเรียนด้วย 

 

แนวทำงท่ี 4 Self Introduction พูดแนะน ำตนเอง  (ต่อเนื่องจำกข้อ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนชัน้ ป.2 พูดแนะน ากนัและกนัให้เพื่อนๆ ในที่ประชุม
ชมรมรู้จักในวนัแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 

Hello my new friends. It’s nice to 
meet you today. First I would like 
to introduce myself. I’m …….., My 
nickname is Punch. I’m twelve 
years old. I’m one hundred and 
ten centimeters tall.  
 

I weigh thirty kilograms. I’m studying in class 3/7 in Anubansuphanburi 

School. I like to study Visual Art. I like pink and green. I like drawing 

pictures. I like to draw green gardens and pink animals. I’m happy to be 
in the drawing club. 
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แนวทำงท่ี 5  กำรใช้ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์จริง  เช่น พูดคุยกับครูต่ำงชำติ หรือครูไทยเป็นภำษำอังกฤษ  
                 ในเวลำว่ำง ในโอกำสพิเศษเช่นกล่ำวอวยพรวันเกิด  เล่ำข่ำวสั้นๆ  เล่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนจริง 
                 ในโรงเรียน (ในอนำคตโรงเรียนจะจัดกิจกรรมอะไร ในอดีตจัดกิจกรรมอะไรมำแล้ว) เล่ำควำม 
                 ประทับใจใคร ท ำอะไรที่ไหน อย่ำงไร ผลเป็นอย่ำงไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนไทยอาจรู้สึกอาย กลัวพูดผิด และพูดไม่เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ ต่อไปเมื่อพูดคุยบ่อยๆ  
          จะรู้สึกสนุก ความกดดันหายไป เริ่มม่ันใจมากขึ้นจะเริ่มเลียนเสียง ส าเนียง ศัพท์ รูปประโยค  
          ของครูต่างชาติโดยไม่รู้ตัว  ในเด็กเล็กยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดี เพราะธรรมชาติของเด็กเล็กพร้อมที่จะ 
          เรียนรู้ตลอดเวลา 

 

 

 

Good morning. I’m fine, 

thank you. And you? 

 

 

Good morning teacher.   How are you?                                                 

 

 
I’m fine, too. Thank you. 

 

 

Tell me about your 
weekend. Where did you 
go?  What did you do?                         
Did you enjoy yourself? 
 

I went to NASA Shopping Mall to buy 
many things. Um…I went with my 
father and my brother. And…I bought 
this pencil for two baht. Um…It was 
cheap. And…we…had some ice-cream. 
We were very happy. 
 

How nice! Thank you for 

talking to me. I have to go 

teach. See you later! 

 

Thank you.  See you later! 

 



36 | คู่มือแนวทำงสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ Make it Happen! 
 

   3.4 Chorus a Play (กำรอ่ำนออกเสียงบทละคร) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ขอแนะน ากิจกรรมที่ดัดแปลงมาจากการท่องบทกวี 
          เป็นจังหวะพร้อมๆกัน (Chants) ของชาวกรีซโบราณหรือท านองเดียวกันกับการท่องอาขยานของไทย 
          แต่ท าให้สนุกข้ึนก่อนอ่ืนควรปรับทัศนคติของนักเรียนโดยเขียนข้อเตือนใจส าหรับไว้ในที่ที่มองเห็นได้เสมอ  

เช่น      Don’t be shy.        Just talk.                 
                 Be confident!        You can do it!!! 
 

 

 

 

 

 

 
      จำกนั้นน ำบทละครมำดัดแปลงให้ง่ำยมีค ำศัพท์ที่เหมำะกับระดับกำรเรียนรู้ของนักเรียนมีส ำนวนภำษำ 
ที่นักเรียนจะน ำไปใช้ได้จริง ให้คนที่กล้ำแสดงออก เป็นต้นเสียง เพื่อนอีก 2-3 คนอ่ำนออกเสียงเป็นส ำเนียง
พูดด้วยอำรมณ์และน้ ำเสียงตำมบทบำทที่ได้รับ ครูด ำเนินกิจกรรมให้ง่ำยและสนุกเพ่ือให้นักเรียนได้รับควำม
สนุกสนำนในกำรฝึกพูดภำษำอังกฤษ ด้วยวิธีนี้ คุณครูควรประเมินได้ว่ำ บทละครเรื่องใดมีศัพท์ ส ำนวน
เหมำะกับระดับชั้นใด ละครเรื่องหนึ่งอำจใช้กับนักเรียนหลำยระดับได้ ถ้ำปรับส ำนวนภำษำ และค ำศัพท์  
ให้ยำกข้ึนหรือง่ำยลง ควำมยำวของบทละคร และระยะเวลำในกำรฝึก มีผลต่อควำมสนใจของนักเรียน                                                                                                             
กำรเรียนรู้ภำษำของเด็กเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้อง ในหลำกหลำยกิจกรรม  
      ดังนั้นควรแทรกค ำคม เพลง บทกวี ลงไปด้วยอำจให้นักเรียนสวมหน้ำกำกเป็นตัวละครที่ก ำหนดจัด
นักเรียนแสดงแสงและเงำเหมือนหนังตะลุงท าบัตรค า บัตรประโยคเพื่อให้การอ่านออกเสียงง่ายขึ้น ครู 
ผู้ปกครองหรือบุคลากรอ่ืนๆอาจมีส่วนร่วมชม แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ก าลังใจ 

Chorus a play: Children Speak English  
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กำรท่องอำขยำนเป็นกิจกรรมที่ครูนิยมให้นักเรียน
สมัยก่อนท่องพร้อมๆกันก่อนกลับบ้ำนในตอนบ่ำย ครูสมัยนี้อำจ 
น ำภูมิปัญญำนี้มำใช้ได้เช่นกัน ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดมำกมำย   
ขอยกตัวอย่ำงที่เด่นๆมำพอสังเขป                                            
         1. ฝึกสมำธิ ฝึกกำรออกเสียงพร้อมๆกันเป็นจังหวะให้
ถูกต้อง ครูตรวจสอบได้ว่ำใครออกเสียงไม่ถูกต้อง แยกออกมำ 
เพ่ือแก้ปัญหำเป็นกลุ่มย่อย และรำยบุคคลได้ง่ำย คนที่มีควำม
ถนัดทำงภำษำ จะเป็นต้นเสียงที่ดี คนที่อำยไม่กล้ำพูด พูดไม่
คล่องพูดเสียงค่อยมำกจะรู้สึกว่ำทุกคนสนุก สำมำรถท่องตำมได้     

  ท ำซ้ ำๆทุกวันจนพูดคล่อง พูดเสียงดังได้เองในที่สุด 

         2. เรียนรู้ตัวอย่ำงประโยค ส ำนวน และไวยำกรณ์จำกบท
อำขยำน เช่น ในบทที่ยกมำเป็นตัวอย่ำง กำรเดนิเรือใช้ค ำว่ำ sail   
ไปในทะเล ใช้ค ำว่ำ on the sea  ใช้ the กับ sea และ ocean 
เสมอ  เมื่อโตขึ้นจนบรรลุนิติภำวะ เรียกว่ำ to be grown up 
ตัวอย่ำงประโยคค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกับอำชีพ  What sort of 
job is the job for you?  หรือ What is the job for you? ตอบ
ว่ำ I’d like to be a post man. หรือตอบให้ซับซ้อนอีกนิดว่ำ A 
postman’s life is the life for me. 

        
           วิธีกำรจัดกิจกรรมง่ำยมำก  คุณครูหำบทอำขยำนที่เคยมีแนะน ำไว้ในสมัยก่อน หรือหำกลอน เพลง
ภำษำอังกฤษที่มีคุณค่ำทำงภำษำ มำให้นักเรียนอ่ำน ศึกษำควำมหมำย อ่ำนออกเสียงให้ถูกต้อง แล้วท่องเสียงดังเป็น
จังหวะพร้อมๆกันทุกวันในห้องเรียน บนเวทีของโรงเรียน ท่องเล่นให้ผู้ปกครองฟัง หรือโชว์ในงำนของชุมชน เป็นกำร
กระตุ้นควำมสนใจให้ได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชนได้อีกทำงหนึ่ง 

 

 

 

 

 

การท่องอาขยาน (Recite) กิจกกรรมมีคุณค่าที่ควรรื อฟื้น 

The Life for Me 

Class: When you’re grown up                         
         What will you do?                     
         What sort of job’s                       
         The job for you?            
Child: You ask me what?          
         I’d like to be,                          
        A postman’s life’s                 
        The life for me!  
etc. 
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   3.5 Book Week Fair (มหกรรมสัปดำห์กำรอ่ำน) 
 

 

 

เป็นที่รู้กันดีว่ำ เด็กไทยหลำยคนไม่ชอบกำรอ่ำน หำกครูสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนได้คงเปน็สิ่งที่น่ำภูมิใจ
ไม่น้อยเลย ปัญหำอยู่ที่ว่ำ “จะเริ่มอย่ำงไร” 

AAA  ครูสำมำรถเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนหนังสือภำษำอังกฤษได้อย่ำงง่ำยๆ  โดยเริ่มจำกกำร
ก ำหนดให้นักเรียนอ่ำนหนังสือตำมระดับภำษำของนักเรียน  หนังสือที่นักเรียนอ่ำน จะต้องเป็นสิ่งที่เข้ำใจง่ำย 
เหมำะกับวัย  มีสีสันและรูปภำพเพ่ือดึงดูดควำมสนใจ 

AAA  จำกนั้นมีกำรประเมินในรูปแบบของใบงำนสรุปควำมรู้ที่ได้จำกกำรอ่ำน ซึ่งนักเรียนอำจจะเขียนเป็น
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษก็ได้ และหำกเป็นไปได้  ครูสำมำรถจัดมหกรรมสัปดำห์กำรอ่ำนขนำดย่อมๆ ได้
อีกด้วย  เช่น จัดแสดงผลงำนกำรสรุปควำมกำรอ่ำนจำกหนังสือของนักเรียน  กำรวำดรูปประกอบเรื่องที่อ่ำน  
หรือ  กำรตอบค ำถำมจำกหนังสือท่ีก ำหนด เป็นต้น 

 

Today a reader, tomorrow a leader  
Margaret Fuller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book Fair ร่วมอ่ำน ร่วมคิด ร่วมแชร์ 

 



39 | คู่มือแนวทำงสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ Make it Happen! 
 

   3.6  - + Points/ Tuck shop (สะสมแต้มรับรำงวัล) 
 

 

 

การสะสมแต้ม เป็นการสร้างแรงจูงใจ และ
เป็นการเสริมแรงที่ดี ซึ่งคุณครูสามารถออกแบบ
กิจกรรมในแบบที่ครูถนัด เช่น การปั๊มดาวในสมุดสะสม
แต้ม, การแจกคูปอง การแจกสติ๊กเกอร์หรือแม้แต่
ลายเซ็นของครูเอง โดยครูสามารถตั้งเงื่อนไขได้ตาม
ความเหมาะสม เช่น นักเรียนให้ความร่วมมือในชั้น
เรียน หรือนักเรียน ส่งงานตามก าหนด เป็นต้น และ

เมื่อนักเรียนสะสมแต้มถึงก าหนด ก็ให้มีรางวัลหรือสิ่ง
ตอบแทน ตามบริบทของชั้นเรียนหรือสถานศึกษา เช่น 
คะแนนจิตพิสัยพิเศษใช้ซื้อของในสหกรณ์ได้รับส่วนลด
พิเศษหรือ ได้รับเลือกให้เป็น Students of the Week 
เป็นต้น 
     อย่างไรก็ดีคุณครูอาจต้องใช้ความสังเกต
ตลอดเวลาว่านักเรียนปฏิบัติด้วยความเข้าใจเสมอว่า 
“ท าดีแล้วได้รางวัล” ไม่ใช่ต้องการรางวัลจึงท าดี 
นักเรียนทุกคนต้องได้รับการดูแลอาจไม่เสมอกัน เพราะ
บางคนขยัน รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง บางคนไม่อยากได้

รางวัลใดๆ ก็เลยคิดว่าไม่ต้องท าดี บางคนคิดว่าท าอย่างไรก็คงสู้คนอ่ืนไม่ได้เลยไม่ท า นักเรียนเหล่านี้ก็ควร
ได้รับรางวัลบางอย่าง เพื่อสร้างความม่ันใจว่าได้รับการดูแลเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

Collect Points…Get Rewards แต้มนี้…มีรำงวัล 
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   3.7 English Speaking Day (พูดภำษำอังกฤษในวันที่นัดหมำย) 
 

 

 

 

 

 

  คุณครูอำจกระตุ้นให้เด็กฝึกใช้ภำษำอังกฤษ 
        ผ่ำนกำรจัดกิจกรรม  English Speaking Day 

        กิจกรรมต่ำงๆ จะเชิญชวนให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกร 
        ในโรงเรียนและนักเรียนทุกคนให้พยำยำมใช้ภำษำอังกฤษ 
        ในกำรสื่อสำรกันตลอดวันในโรงเรียน กำรจัดสอน 
        วิชำต่ำงๆ ยังเป็นปกติ กำรพูดคุยกันนอกห้องเรียน   
        ระหว่ำงคร-ูครู ครู-นักเรียน และนักเรียน-นักเรียน 
     จะเน้นภำษำอังกฤษ อำจสอดแทรกกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
     ในกิจกรรมต่ำงๆ เช่นกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ กำรให้   

   โอวำทของผู้บริหำรเป็นภำษำอังกฤษ กำรแข่งขัน และ 
   กำรแสดงต่ำงๆอย่ำงสั้นๆง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจของ 
   นักเรยีนหน้ำเสำธง ที่เน้นกำรใช้ภำษำอังกฤษ หรือกำร 
   น ำเสนอควำมรู้แบบสั้นๆมีสื่อประกอบกำรจัดบรรยำกำศ 
   ที่เอ้ือให้มีกำรพูดคุยเป็นภำษำอังกฤษเป็นเรื่องส ำคัญ 
    ทุกฝ่ำยในโรงเรียนต้องร่วมมือกันอย่ำงเป็นรูปธรรม   
    แนวคิดนี้จึงจะประสบผลส ำเร็จในกำรลงมือปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

พูดคุยเป็นภำษำอังกฤษเพลินๆ ในวัน English Speaking Day 

จัดบรรยากาศในการใช้ภาษาทั งโรงเรียน 

จัดสื่อท่ีเอื อให้ใช้ในการพูดคุย 

รุ่นพี่ชวนรุ่นน้องพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษ            
ใช้สื่อโปสเตอร์ที่มีอยู่ประกอบการสนทนา 

 คณะผู้บริหารโรงเรียนใช้ภาษาอังกฤษA    
ในพิธีเปิดกิจกรรมต่างๆ 
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   3.8 English and Cultures (ภำษำอังกฤษกับกำรเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม). 
 

 

         
 
               ในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สิ่งที่ผู้เรียนควรได้ 
   เรียนรู้พร้อมภาษาอย่างชาญฉลาดคือความรู้เนื้อหาสาระวชิาอ่ืนๆ   
   ศิลปะ  ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ซึ่งมี 
   ผลต่ออารมณ์ สังคม ความคิดท่ีดีและ ความเชื่อที่ถูกต้องของ 
   ผู้เรียน ในขณะเดียวกันหลักสูตรฯได้ระบุความคาดหวังในการ 
   เรียนรู้ภาษาต่างประเทศของไทยว่าผู้เรียนจะยังคงรัก ภูมิใจใน 
   ความเป็นไทย สามารถถ่ายทอด น าเสนอความเป็นไทยสู่สากล 
   ได้อย่างสร้างสรรค์  ความร่วมมือระหว่างผู้ครูผู้สอนภาษาและ 
   ครูวิชาอ่ืนๆในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับโอกาสร่วมกัน  
   ย่อมส่งผลดีต่อนักเรียนและทุกภาคส่วนของโรงเรียนและสังคม 
   รอบข้าง 
             ตัวอย่างเช่นในเดือนธันวาคมกิจกรรมที่รู้จักกันดี 
   ทั่วโลกคือการเฉลิมฉลองเทศกาล Christmas  อาจจะจัดให้ 
   นักเรียนค้นคว้าจากแหล่งเรยีนรู้ เล่าความเป็นมาและความส าคัญ  
   ของวันนี้เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ     จัดคณะนักเรียนแต่งตัวที่ 
   เหมาะกับโอกาสน าการกล่าวอวยพรกับทุกๆคนด้วยการออก 
   เสียงภาษาที่ถูกต้อง “Merry Christmas & Happy New     
   Year” “We wish you a Merry Christmas.” เช่น merry  
   ออกเสียง 'เมริ ไม่ใช่ เมอรี่ อย่างที่ได้ยินทั่วไปเป็นต้น     

 

 

 



42 | คู่มือแนวทำงสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ Make it Happen! 
 

 
 

 

               อำจสอนร้องเพลง Merry Christmas Jingle Bells,  
               White Christmas และ Santa Claus Is Coming  
               to Town เป็นต้น นักเรียนจะได้เรียนรู้ศัพท์ส ำนวน 
               ภำษำจำกเพลงเหล่ำนี้และน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
                ได้มำกมำย เมื่อเรียนรู้และใช้ภำษำเก่ียวกับวันส ำคัญ 
                ของชำติเจ้ำของภำษำแล้ว ก็ควรใช้ภำษำซึ่งในที่นี้ 
                เน้นกำรใช้ภำษำอังกฤษง่ำยๆสั้นๆ 5-8 ประโยค 
               เหมำะสมกับระดับชั้น พูดน ำเสนอวันส ำคัญของไทย 
               ที่ได้รับกำรเชิดชูโดย UNESCO ได้แก่ วันวิสำขบูชำ  
               หรือ The Lord Budha’s Birthday และวันส ำคัญ 
               อ่ืนๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันสุนทรภูก่วีเอก 
               ของไทยเทศกำลส ำคัญ เช่น Ramadan อ่ำนส ำเนียง 
               ภำษำอังกฤษว่ำ แรมี'แดน หรือรอมฎอนในภำษำไทย   
               เทศกำลตรุษจีน Valentine’s Day, Holy ของ 
               ชำวฮินดู วัน Halloween และท่ีได้รับกำรสนับสนุน 
               ให้เป็นเทศกำลที่จะน ำนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมำท ำให้ 
               กำรท่องเที่ยวไทยสดใสคือ Loy Krathong และ 
               Songkran Festivals เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

Trick or treat? There’ll be no tricks  
if you give me sweets! 

Are you afraid                               
of ghosts? 

Yes, I am. They’re 
very scary! 

My Krathong is made from banana leaves. 

….Nang Noppamas created the first 
Krathong from the leaves of lotus      
flowers. She put …. and float it …. 
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   3.9 English Integrated with Other Subjects.(ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงบูรณำกำร).                                     
.            

 
 
 
                      
 
 
 
            ถ้านักเรียนใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ และสื่อสาร       
       ความคิดได้ ถือว่าผู้เรียนประสบความส าเร็จในการ 
       เรียนรูภ้าษาอังกฤษ ดังนั้นกิจกรรมใดๆก็ตามที่สามารถ 

         จัดให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกับการใช้ภาษา  
         โดยเฉพาะพูดสื่อสาร คุณครูสมควรจัดให้มีทันที เช่น 
       กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้เป็นต้น 
        การจัดกิจกรรมเน้นความรู้สึกสบายๆ ใช้ภาษาอังกฤษ 
       ตอนใดก็ได้ที่รู้สึกว่าตนเองมีความรู้ความสามารถในช่วง 
       ปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ อาจพูดภาษาไทยเป็นส่วนมากก็ได้  
        แต่ทุกครั้งที่มีกิจกรรมต้องแทรกการพูดภาษาอังกฤษ 
        เข้าไป พัฒนาการพูดให้เป็นประโยคและต่อมาเพ่ิม 
         จ านวนประโยคมากข้ึนเป็นล าดับสิ่งที่ช่วยให้มีข้อมูล 
         ในการพูดคือกิจกรรมที่ท า และอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบ   
         อีกอย่างที่ครูควรใช้โอกาสฝึกเพ่ิมเติมคือการกระตุ้น 
         ให้นักเรียนสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมา  
          ดังตัวอย่างที่ยกมาในภาพ ภาษาอังกฤษที่ใช้คงเป็น  
           Steps of doing something ขั้นตอนการท าสิ่ง 
             ของบางอย่าง Ingredients/ materials  
                Feeling of success และPraising others 

 

 

 

 

 

We’re making an omelet. We break two 
eggs, put the egg on a dish and stir it. 
We add…  and … We think it’s delicious 
and healthy! 

We think it’s beautiful. We put it at the door. 
We’re very proud of it! 

We make some wreathes from used 
Future Boards and used New Year 
decorations.  
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 ENGLISH ZONE 
English is everywhere we can use. 

Listen| Speak | Read and Write 
 

   3.10 English Zone  (เขตใช้ภำษำอังกฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The More You Talk, the More You Learn.  

    English Zone คือกำรจัดพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของห้อง  
ทั้งห้อง ทั้งอำคำร หรือเขตใดเขตหนึ่งของโรงเรียนให้
เป็นพื้นที่กำรใช้ภำษำอังกฤษได้ตลอดเวลำ กำรจัด
พ้ืนที่ท ำให้กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษเกิดข้ึนได้ง่ำยและ
เป็นธรรมชำติลองมำดูแนวคิดใหม่ๆ แนวคิดเจ๋งๆ  
สู่รูปแบบกำรจัด 

 ค ำนึงถึงระดับของผู้ใช้ภำษำ  

 จัดผู้เชี่ยวชำญ ครู นักเรียนที่มี
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษประจ ำพ้ืนที่ 

  ใช้ภำษำอังกฤษง่ำยที่เชื่อมโยงจำก
บทเรียน  ชีวิตประจ ำวัน ภำษำอังกฤษที่
ใช้ได้ในโรงเรียน แบบ Small Talk 

  สร้ำงพ้ืนที่แห่งกำร ฟัง กำรพูด กำรอ่ำน   
กำรเขียน 

 จัดบรรยำกำศท่ีกระตุ้นกำรสื่อสำร  รูปภำพ 
โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ วีดีทัศน์ หนังสือ 
หนังสือพิมพ์ มีเก้ำอ้ี  โต๊ะ ไว้ท ำงำน 
สนทนำ และท ำกิจกรรมร่วมกัน 
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   3.11 Family Time (ครอบครัวกับภำษำอังกฤษ) 
 

 

 

 

 

            โตขึ้นเด็กๆจะเป็นอย่ำงไร สิ่งแวดล้อม มีส่วนหล่อ 
     หลอมเสมอ โดยเฉพำะสิ่งแวดล้อมที่บ้ำน คุณครูสำมำรถ 
     ขอควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองให้ช่วยสร้ำงบรรยำกำศ 
     อีกแรงหนึ่ง ผู้ปกครองสมัยนี้ส่วนมำกเรียนภำษำอังกฤษ 
     มำหลำยปี มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่ดีในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูล  
     ทำงภำษำอังกฤษ อำจขอให้เริ่มด้วยกำรจัดท ำบัตรค ำศัพท์ 
     เรียกสิ่งของต่ำงๆในบ้ำนท ำบัตรประโยค ข้อควำมที่อยำกให้ 
     นักเรียนใช้พูดได้ถูกต้องไว้บนโปสเตอร์  ติดไว้บนผนังบ้ำน  
     ชว่ยทบทวนศัพท์ อ่ำนหนังสือ หรืออ่ำนนิทำนภำษำอังกฤษ 
     ก่อนนอนกับคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นสถำนสอนภำษำท่ีมีชื่อเสียง 
     บำงแห่งใช้เทคนิคให้ผู้เรียนดูภำพยนตร์กำร์ตูนแล้วอ่ำนออก 
      เสียงบทภำพยนตร์นั้นชดัๆ ดังๆ หลำยๆ เที่ยว และเลียน 
      เสียงให้เหมือนที่ได้ยินจำกภำพยนตร์  

 
 

 

 

 

 

 

 

ฝึกพดูเลยีนเสยีงการต์ูน 

อ่านนิทานภาษาองักฤษก่อนนอน 

ทบทวนค าศพัทใ์นวนัหยุด 

ตดิบตัรค าศพัทไ์วใ้ชเ้รยีกของจรงิในบา้น 

บรรยากาศในครอบครวั เป็นตวัช่วยท่ีดี 

พ่อแม่คือแรงบนัดาลใจของหนูเสมอ 
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      ระหว่างนั้นจะมีครูพ่ีเลี้ยงมาประเมิน
เป็นระยะๆว่าออกเสียงเป็นอย่างไร ถ้าเสียง
ยังไม่เหมือนผู้เรียนจะต้องฟังและฝึกต่อไป
ด้วยตนเองจนกว่าจะเหมือน ผู้เรียนแต่ละคน
จะมีเทคนิคท่ีแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ผู้เรียน
จะมีทักษะทางภาษาเป็นของตนเองติดตัวไป
ตลอด ทุกครั้งที่ฟังเจ้าของภาษาจะเลียน
เสียงได้ดีและถูกต้อง  คุณครูอาจน าเทคนิคนี้
ไปใช้ในห้องเรียน  โดยหลังอาหารกลางวัน
เปิดการ์ตูนให้นักเรียนชมและออกเสียงตาม
บ่อยๆ และน าเทคนิคนี้ไปแนะน าให้
ผู้ปกครองช่วยจัดให้อีกทางหนึ่ง 

     บางครอบครัวมีกิจกรรมทั้งนอกบ้าน
และในบ้าน  สามารถสร้างบรรยากาศใน
บ้าน และเดินทางท่องเที่ยวไปยังสิ่งแวดล้อม
ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงท าให้บุตร
หลานรู้สึกได้ว่าตนเองใช้ภาษาอังกฤษในการ
รับข้อมูล และพูดสื่อสารได้ตลอดเวลา  ดัง
ตัวอย่างในภาพผู้ปกครองหาค าคมทั้งภาค
ภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษที่ช่วย
เตือนใจเรื่องความรักความผูกพันในครอบครัว 
มีการน าประโยคบอกกฎ ระเบียบที่เป็น
ภาษาอังกฤษ ที่บุตรหลานจะพบได้ที่อ่ืนๆมา
ติดไว้ให้ศึกษาและปฏิบัติ หรือน าพาไปเที่ยว
และศึกษาภาษาอังกฤษจากป้ายและประกาศ
ต่างๆ เด็กๆ ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็น
ภาษาอังกฤษ ตลอดเวลาจะใช้ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างเป็นธรรมชาติแน่นอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากแหล่งท่องเที่ยว 

ค าคมเตือนใจ  สายใยครอบครัว 

ในบ้านแวดล้อมไปด้วยภาษาอังกฤษ 

ห้องรับแขกมโีปสเตอร์ภาษาอังกฤษ 
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4. Suggestions (ข้อเสนอแนะ) 
   4.1 CPD (กำรพัฒนำตนอย่ำงนักกำรศึกษำมืออำชีพ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   Continuing Professional Development (CPD) คือกำรสร้ำงกระบวนกำรกำรพัฒนำควำมรู้ 
และทักษะกำรเรียนกำรสอน ตำมประสบกำรณ์ที่ได้รับอย่ำงต่อเนื่อง มีทั้งแบบเป็นทำงกำร เช่น 
กำรเข้ำร่วมกำรสัมมนำวิชำกำรตำมนโยบำย กำรติดตำมกำรเสวนำที่เกี่ยวข้องในวิชำชีพ และ  
กำรพัฒนำประสบกำรณ์ที่ไม่เป็นทำงกำร เช่น การการเรียนออนไลน์  การประชุมกลุ่มย่อย  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งสองอย่างนี้ควรมีมีระบบบันทึกสะสมงานและการน าประสบการณ์ตามที่
ปฏิบัติจริงมาประยุกต์และปรับปรุงการเรียนการสอนจริงตามแผนงานที่ถูกก าหนดขึ้นทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 

 
 

All change is growth as all movement is forward. 

แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ร่วมกัน  เปลี่ยนแปลง  สร้างสรรค์ความก้าวหน้า 
 

LEARNING AND TRAINING IS THE ESSENCE OF TRANSFORMATION. 
 

Learning together we can. 
 

Learning 
Training 

Developing 
Transforming

ng 

Learning from experience will make you develop and advance you career.                                                            
การเรียนรู้จากประสบการณ์คือการพัฒนาอาชีพอย่างแท้จริง 
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.       ในช่วงกลำงทศวรรษนี้เป็นต้นมำ สถำบันภำษำอังกฤษ สพฐ. มีนโยบำยให้คุณครู
ผู้สอนภำษำอังกฤษใช้กระบวนกำร PLC หรือ Professional Learning Community 
หรือชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในกำรพัฒนำตนอย่ำงนักกำรศึกษำมืออำชีพ โดยได้
จัดกำรอบรมให้บุคลำกรศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (ERIC) ทั่วประเทศ
แล้วให้น ำไปปฏิบัติจริง พร้อมๆกับขยำยผลในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมำย ผู้ที่สนใจสำมำรถ
สอบถำมและหำควำมรู้เพิ่มเติมได้จำกบุคลำกรศูนย์ฯ ใ 
       PLC เป็นกำรร่วมพลังใจ ควำมรักในอำชีพของครู ผู้บริหำรและนักกำรศึกษำที่
ท ำงำนร่วมกันเป็นทีมกัลยำณมิตร เรียนรู้ร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองในด้ำนจัดกำร
เรียนกำรสอน มุ่งเน้นประสิทธิผลของนักเรียนและควำมสุขในควำมส ำเร็จของกำร
ท ำงำนเป็นทีมใ มีแนวทำงในกำรพัฒนำ 2 แบบ เพื่อแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น และเพื่อ
สร้ำงสรรค์โดยพัฒนำและเผยแพร่สิ่งดีๆที่มีอยู่แล้ว                                                           
 
         แบบท่ี 1ระบุปัญหำ วิเครำะห์หำสำเหตุ  วิเครำะห์หำทำงแก้ไข                 
วำงแผนกำรปฏิบัติ ปฏิบัติ ประเมินขั้นตอน/ผลกำรปฏิบัติ สรุป/รำยงำน               
 
         แบบท่ี 2ระบุสิ่งที่ชอบ/ดีอยู่แล้ว จินตนำกำรสิ่งที่ดี/ท้ำทำยกว่ำเดิม     
ร่วมกันสรุปหำสิ่งที่เป็นไปได้ วำงแผนและปฏิบัติเพ่ือสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ สรุป/รำยงำน                           
 
ตัวอย่ำง  
ตั้งกลุ่ม PLC ประกอบด้วยผู้สอนภำษำอังกฤษ 2-3 คน หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร และผู้อ ำนวยกำร ประชุมปรึกษำหำรือทุกข้ันตอน 
 

       แบบที่ 1 นักเรียนไม่กล้ำพูด กลัวออกเสียงผิด สร้ำงควำมม่ันใจด้วยกำรฝึก
แบบ Language drills ออกเสียงศัพท์และใน Patterns ประโยคที่ถูกต้องและเพียงพอ 

วำงแผนโดยระบุจุดมุ่งหมำย/ตัวชี้วัด กลุ่มเป้ำหมำย สื่อ อุปกรณ์ และขั้นตอนโดย
ละเอียด ใช้วิธีที่วำงแผนในทุกบทเรียนที่มีกำรสอนศัพท์ บันทึกข้ันตอนและ
ประเมินตำมแบบ  สรุปผล ท ำรำยงำน แนะแนวทำงพัฒนำ 
       แบบท่ี 2 กำรใช้กิจกรรม Jig Saw Reading ท ำให้นักเรียนตั้งใจอ่ำนดีขึ้น กล้ำพูด
มำกขึ้นเพรำะมีปฏิสัมพันธ์ถำม-ตอบกับเพ่ือนๆระหว่ำงกิจกรรม  น ำมำพัฒนำเป็น  
Jig Saw Speaking ใช้กิจกรรมพูดเล่ำนิทำนเพื่อ Re-order a story …                               
. 

 

  

 

  

 

PLC: Professional Learning Communityชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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   4.2 EAL: 4 Skills’ Continuum (ระดับกำรเรียนรู้ภำษำอย่ำงต่อเนื่อง) 

 

 

 

 

EAL: English as an Additional Language: หมายถึงการจัดสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ที่ต้องการการซ่อมเสริมภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมซึ่งจัดให้นักเรียนที่ยังมีความพร้อมทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ  
แต่ต้องเข้าเรียนร่วมกับเพ่ือนๆในวิชาสามัญอ่ืนๆตามตารางเรียนปกติ                                                                               
ใ     ดังนั้นจะมีครูผู้สอนที่ได้รับการมอบหมายเป็นพิเศษให้จัดเวลาและหลักสูตรเพื่อช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแน่ใจว่ามีความสามารถทางภาษาเพียงพอที่จะเข้าเรียนกับเพ่ือนๆได้ตามปกติ  
เป็นตารางเรียนที่ซ้อนตารางเรียนปกติได้เป็นอย่างดี เช่นอาจขอเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ลูกเสือ/เนตรนารี 
กิจกรรมชุมนุม เป็นต้น ทั้งนี้มิได้หมายความว่ากิจกรรมเหล่านี้ไม่ส าคัญ แต่เพราะอาจจัดเสริมหรือชดเชยได้อย่าง
รวดเร็วในภายหลัง                                                                   ใ      
            สิ่งที่ครูผู้สอนที่ได้รับการมอบหมายเป็นพิเศษนี้ควรค านึงถึงก็คือนักเรียนแต่ละคนมีความถนัด 
รูปแบบลักษณะพิเศษ และความชอบในการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันบางคนเรียนรู้ได้ดีถ้าได้เห็นภาพบางคนเรียนรู้
จากการฟังเสียง หรือดนตรี บางคนชอบการพูดการเขียน บางคนชอบเคลื่อนไหว สัมผัส บางคนชอบการให้เหตุผล 
สิ่งที่เป็นระบบชัดเจน บางคนถ้าได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะเรียนรู้ได้ดี แต่บางคนชอบท างานคนเดียวเงียบๆ ครูควรศึกษา 
ความถนัดของนักเรียนทุกคน สร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAL: English as an Additional Language:                                
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนที่ต้องการการซ่อมเสริมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

บางคนชอบเรียนรู้จากการเล่นกับเพื่อน 

บางคนชอบเรียนรู้ตามล าพังจากสื่อ 
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. 
               
              นักเรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ถ้าจัดกิจกรรมเหมือนกันทั้งหมด
จะสะดวกต่อครูผู้สอนในการเตรียม และการจัดกิจกรรมก็จริง แต่อาจไม่สอดคล้องกับลักษณะ
นิสัยการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ที่ต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษในการเรียนรู้ 
ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรหาวิธีการส ารวจลักษณะนิสัยในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ต้องการการซ่อม
เสริมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่มว่าใครเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากกิจกรรมและสื่อแบบใด และจัด
ให้ตรงธรรมชาตินิสัยนั้นๆให้มากท่ีสุด                                                                    ใ              
            ** ถ้านักเรียนเรียนรู้ได้ดีจากการดูด้วยตา ครูควรใช้ภาพ แบบจ าลอง รูปทรง เป็นสิ่ง
กระตุ้นและประกอบการพูดเช่น Orally describing people/ pictures  
            ** ถ้าเรียนรู้ได้ดีจากการฟัง  ควรใช้เสียงและดนตรี เช่น การร้องเพลง การท่องหรือพูด
เป็นจังหวะ (Chants) 
            ** ถ้าเรียนรู้ได้ดีจากการใช้ค าพูด ควรจัดกิจกรรมให้ใช้ค าทั้งพูดและเขียน เช่น Jig saw 
reading, Small talks, Role play, Skit  
            ** ถ้าเรียนรู้ได้ดีจากการปฏิบัติ  ควรจัดกิจกรรมที่ใช้มือ การสัมผัสการเคลื่อนไหว เช่น 
Cooking instructions, Asking and telling directions 
            ** ถ้าเรียนรู้ได้ดีจากการให้เหตุผล การค านวณ ควรใช้กิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลข เช่น พูด
เกี่ยวกับตารางเวลา (Talking about travelling schedules)     
            ** ถ้าเรียนรู้ได้ดีจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  ควรใช้กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่ม เช่น
Information gap, Re-ordering a dialogue, Relay and recall  
            ** ถ้าเรียนรู้ได้ดีจากการค้นคว้าเงียบๆตามล าพังควรใช้กิจกรรมที่เกี่ยวกับการอ่านด้วย
ตนเอง เช่น เกมล่าสมบัติ (Treasure Hunt) Jigsaw reading, Retelling a story, My reading 
records, Dictionary use competition เป็นต้นใ  
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                      ในกำรสอนซ่อมเสริมภำษำอังกฤษเพ่ิมเติมนั้น  มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ครู
จะต้องรู้กำรจัดระดับ กำรเรียนรู้และกำรใช้ภำษำของนักเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนได้ถูกต้อง เหมำะสมและต่อเนื่อง  

1. New to English นักเรียนยังไม่เคยเรียนภำษำอังกฤษมำก่อนเลย: เรียนรู้
ค ำศัพท์ด้วยกำรฟังอ่ำนออกเสียงพร้อมเพ่ือน ตอบค ำถำมง่ำยๆได้ ชอบเล่นเกม 
ลอกค ำศัพท์จำกกระดำนไวท์บอร์ดชอบค ำอธิบำยประกอบภำษำท่ำทำง  
2. Early Acquisition  เริ่มเรียนภำษำอังกฤษ: ฟังเรื่องเล่ำ ค ำสั่งศัพท์ประโยค 
ค ำถำมง่ำยๆได้เข้ำใจมำกขึ้นพูดและอ่ำนออกเสียงตำมครูได้ชัดเจนขึ้น  พูดสื่อสำร
ด้วยค ำ วลีที่ยำวขึ้น บอกควำมต้องกำรด้วยค ำศัพท์วลี  ประโยคง่ำยๆ 
3. Becoming Familiar  เริ่มคุ้นเคยกับภำษำอังกฤษ: ตั้งใจฟัง เข้ำใจมำกข้ึน      
ท ำตำมค ำสั่งที่ซับซ้อนมำกข้ึนได้ พูดโต้ตอบโดยใช้รูปประโยคท่ีเรียนมำได้                
ใช้ภำษำบอกควำมต้องกำรได้ แต่อำจเรียงประโยคสลับที่ไปมำ เริ่มเล่ำเรื่องได้             
พูดได้ชัดเจนขึ้น เริ่มสื่อสำรกับคนอ่ืนได้ 
4. Becoming competent    เริ่มมีควำมสำมำรถทำงภำษำ: เริ่มอภิปรำยกลุ่ม 
แสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อมูลป้อนกลับได้ พูดโต้ตอบขยำยควำม  ตอบค ำถำมที่
ซับซ้อนได้  มีอิสระในควำมคิด ใช้ศัพท์รูปประโยค ส ำนวนภำษำท่ียำกขึ้น ใช้ค ำท่ีมี
รูปกริยำแสดงควำมเป็นอดีต  อนำคตได้                                                                                     
5. Becoming fluent    เริ่มมีควำมแคล่วคล่องทำงภำษำ:  ฟังเจ้ำของภำษำพูด
ด้วยควำมเร็วเป็นธรรมชำติได้เข้ำใจดี ในขณะที่ตนเองสำมำรถพูดได้ใกล้เคียง
เจ้ำของภำษำ มีควำมยืดหยุ่นในกำรใช้ภำษำ   พูดสรุปควำมได้ดี วงศัพท์ซับซ้อนขึ้น 
ตอบปัญหำที่ยำกขึ้นได้ สนทนำด้วยระดับภำษำที่เหมำะสมข้ึน                                     
6. Fluent    มีควำมแคล่วคล่องทำงภำษำในขั้นดี:   อภิปรำยกลุ่ม และให้ข้อมูล
เชิงวิชำกำรได้ดีขึ้น พูดโดยใช้ส ำนวนภำษำท่ีสูงขึ้น วงค ำศัพท์และควำมแคล่วคล่อง
เทียบเท่าเจ้าของภาษา 

 

 

 

 

 

ระดับกำรเรียนรู้และกำรใช้ภำษำของนักเรียน 
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      4.3 Tips (ของฝำก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       ในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจากสื่อและเครื่องมือ
หลากหลายชนิด สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเวลานี้ส าหรับนักเรียนบางคนได้แก่โทรศัพท์มือถือ
ที่สามารถบันทึกเสียง บันทึกวีดีทัศน์ได้ คุณครูควรหาโอกาสใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็น
ประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษ  
       เมื่อตั้งกติกาการใช้ร่วมกันว่า ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากครูแล้ว นักเรียนไม่
สามารถใช้โทรศัพท์ในห้องเรียนได้ คุณครูสามารถมอบหมายให้นักเรียนบันทึกการ
อ่านออกเสียง บันทึกภาพวีดีทัศน์การสนทนาภาษาอังกฤษนอกสถานที่หรือการ
บรรยายสถานที่ท่ีไปเที่ยวกับครอบครัว บรรยายเกี่ยวกับบ้านของตนเองในกรณีที่
นักเรียนบางคนไม่มีโทรศัพท์เป็นของตนเอง คุณครูอาจใช้วิธีเพ่ือนช่วยเพื่อน 
กล่าวคือจัดกลุ่มนักเรียนที่มีและไม่มีเครื่องมือเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน แบ่งปัน 
ช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน เกิดความรักสามัคคีกัน ใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมเพราะจะต้อง
วางแผนร่วมกันว่าจะบันทึกอะไร มีใครบ้าง อย่างไร เมื่อใด            
        เมื่อได้ผลงานมาแล้ว ต่อสาย คัดลอกและบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ห้องเรียน จัดเวลาให้น าเสนอในเวลาพักกลางวัน ช่วยกันติชมอย่างสร้างสรรค์  
สนุกสนาน คิดหาทางพัฒนาการพูดให้ดียิ่งๆขึ้นไป 

 

Teaching Tips:                                 
Learning English can happen anywhere and anytime. 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกิดขึ นได้ทุกท่ีและทกุเวลา 

Good afternoon, my dear friends. 

Now I’m visiting a farm in 

RatchaBuri. There are a lot of 

sheep. I’m feeding them. They say, 

ba, ba, ba to thank me. Ha, ha, ha! 
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I teach the Thai language. My 
students teach me to speak 
English. We have a lot of fun! 

I have my students create alphabet 
cards to play spelling games with me 
every day. They really love it! 

My students report to the class 
news of the day and current issues 
every morning before regular 
classes. This wonderful activity                               
help build self-confidence in my                                  
students. 

My students speak English in class 
all the time. We do dictation every 
day. I give them bonus points if 
they get 100% correct! 

เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มีผลอันย่ิงใหญ่ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
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I teach Computer and Technology.        
I give all the instructions in English. 
Every week they will access the Internet 
for interesting knowledge and retell it 
to me in easy English. 

My students are allowed to access 
the Internet whenever they are 
free. They learn their English from 
songs and movies from YOUTUBE. 

My students choose English songs from 
my personal collections. We usually 
sing and dance together in the Home-
Room time. We’re always happy! 

I have hundreds of easy readers with 
colourful covers on a corner of my 
room where my students can 
comfortably sit and read. Sometimes 
they read to me, and they 
summarize the stories to me. 

Environments can foster inspiration that makes 
students speak English. 

บรรยำกำศกำรพูดภำษำอังกฤษ ครูสร้ำงได้ 
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My students always come up in pairs to 
present their dialogues in front of the 
class. Sometimes they do tongue 
twisters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

My students speak English all the time 
in the classroom. Or else, they will be 
fined! 

I often have small parties with 
my students where we can talk 
about types of food, buying 
food and preparing food. We 
enjoy the food, too! 

No more than five minutes of 
teacher’s talking time.              

I want my students                     
to talk more! 

I always chat with my 
students about what we did 

the evening before.                     
By doing so,                    

they gradually learn                          
the past forms of verbs. 

I set an indoor- play ground for 
my students and have them 
play in English. 

I compiled collections of picture cards. 
My students look at the pictures, say the 
words, orally spell the words and write 
the words down. 

In Art class, my students re-tell me the steps 
of creating art works in easy English.                                       
I praise them for their effort, to talk in English,                                        
not for correct answers. 
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    4.4 Constructive Feedback + Reinforcement (ติชมอย่ำงสร้ำงสรรค์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Good to finish 
your homework on 
time. 
But what is               
missing here? 

Question 

mark. 

Smart girl! 
Next time, be 
careful!  OK? 

 OK. 

                                                                                                       

                                                                          เมื่อนักเรียนตอบถูก ส่งการบ้าน  
                                                     น าเสนองานหรือแสดงมารยาทงาม  
                                                     ค าชมที่ได้ยินเสมอคือ Good! Very good!  
                                                     เหมือนกันหมด คุณครูบางคนพยายามใช้ 
                                                     ค าอ่ืนเพิ่มเติมให้หลากหลาย 
เช่น Awesome!  Great!  Fantastic! Well done! Brilliant! นักเรียนก็พอจะเดาได้
จากบริบทว่าเป็นค าชม  แต่ไม่ทราบรายละเอียดในทางลึกว่าดีอย่างไร  บางคนสงสัยว่า
ถ้าอยากได้ค าชมบ้างจะต้องท าอย่างไร ในการตรวจงาน  การบ้านของนักเรียน         
ถ้านักเรียนท าได้ถูกต้อง ควรเขียนชมเชย ถ้าท าไม่ถูกต้อง ควรมีค าแนะน าสั้นๆ        
ตรงประเด็น  เข้าใจง่าย ช่วยให้นักเรียนแก้ไขได้ด้วยตนเอง  และติดตามผลการแก้ไข
อย่างใกล้ชิด 
         การชม เมื่อต้องการแสดงความจริงใจ และเสริมแรงควรบอกเหตุผลที่ชม และ
เป็นเหตุผลที่มีคุณค่าจริงๆ เช่น “ดีมากที่ส่งงานตรงเวลา” ครั้งต่อๆไปเชื่อได้ว่านักเรียน
จะพยายามส่งงานตรงเวลาเสมอ 

 
.. 

 

    ติ-ชมอย่ำงสร้ำงสรรค์   
สร้ำงควำมเชื่อม่ัน 

เสริมก ำลังใจ ใคร ใครก็อยำก
ท ำงำนส่งครู 

 

Beautiful handwriting! 
But next time, please 
write in complete 
sentences. 

 Thank you, teacher. 

I will, teacher. 
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                     คุณครสู่วนมากนิยมใช้ปากกาสีแดงตรวจงานและการบ้าน เขียนค าติชม
ลงบนสมุดงานของนักเรียน เพราะต้องการให้เห็นสีที่แตกต่างจากสีดินสอหรือ   
สีปากกาของนักเรียน คุณครูบางท่านมีความเห็นว่า สีแดงเป็นสัญลักษณ์ของการ
ท าผิด ต้องแก้ไข บางครั้งบั่นทอนก าลังใจนักเรียนโดยไม่รู้ตัว หลายๆ ท่านใช้
ดินสอวงที่ผิดและให้โอกาสนักเรียนน ากลับไปแก้ไข ไม่มีหลักฐานของการท าผิด 
มีแต่สิ่งที่ถูกต้อง หรือแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว จึงน่าเก็บสมุดงานการบ้านไว้อ่าน
ทบทวน หรือนานๆ ไป สามารถน าไปให้ลูกหลานดูเป็นแบบอย่างของความขยัน
มั่นเพียร แม้ว่าในปัจจุบัน สามารถพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์ได้ การเขียนงาน
การบ้านด้วยลายมือที่สวยงาม ค าชมที่จริงใจ สร้างสรรค์จากครู อาจสร้างคุณค่า
ให้สมุดนั้นเป็นที่ระลึกแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์ก็เป็นได้ 

.. 

 

ส่ังงาน การบ้านใด     หนูท า หมดเลย 

อยากเห็น ครูดีใจ        ยิม้ย่อง   
งานยาก ท าผดิบ้าง      อย่าติ หนูนาน 

โปรดช่วย-ธิบายเพิม่   หนูชอบ ค าชม 

Amazing presentation 
with clear explanation! 

 Beautiful! But be careful 

with your eye contact. 

Look at your friends! 

Beautiful voice 

and perfect 

rhythm!  
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    4.5 Homework Diary (สมุดจดกำรบ้ำน) 

 

 
         กำรบ้ำนควรเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนท ำเพ่ือทบทวน 
    สิ่งที่เรียนไปแล้ว ไม่ใช่งำนใหม่ หรือสิ่งที่ไปเพิ่มภำระให้ 
    นักเรียน   ในหลำยๆโรงเรียน โดยเฉพำะโรงเรียนเอกชน 
    ที่ด ำเนินกำรโดยชำวต่ำงชำติจะมีข้อตกลงกันเป็นแนว 
    ปฏิบัติทั้งโรงเรียนและจัดท ำเป็นตำรำงระบุว่ำระหว่ำงวัน 
     จันทร์ถึงวันศุกร์ วันใด ชั้นใด มีกำรบ้ำนวิชำอะไร ควรใช้ 
     เวลำท ำทั้งหมดไม่เกินสองชั่วโมง เพ่ือเหลือเวลำให้ 
     นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองในสิ่งที่เป็นควำมสนใจ 
     ส่วนบุคคลดังนั้นสำมำรถวำงสัดส่วนของปริมำณกำรบ้ำน 
     ตำมจุดเน้นของแต่ละวิชำไว้ เช่น ชั้น ป.3 วันจันทร์มี 
     กำรบ้ำนวิชำ คณิตศำสตร์ ศิลปะ (อำจเป็นทัศนศิลป์  
     ดนตรี หรือนำฏศิลป์) และภำษำอังกฤษ วันอังคำร มี 
     กำรบ้ำนวิชำ วิทยำศำสตร์ กำรงำนอำชีพ และวิชำ 
     ภำษำอังกฤษ วันพุธมีวิชำคณิตศำสตร์ สุขศึกษำหรือ   
     พลศึกษำ และภำษำอังกฤษ  วันพฤหัสบดี มีกำรบ้ำน 

วิชำสังคมฯวิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ วันศุกร์มีกำรบ้ำนวิชำ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ จะเห็นได้
ว่ำในหนึ่งสัปดำห์เน้นภำษำอังกฤษทุกวัน คณิตศำสตร์สัปดำห์ละสำมครั้ง วิทยำศำสตร์สัปดำห์สองละครั้ง วิชำอ่ืนๆ
สัปดำห์ละครั้ง ใในสมุดจดกำรบ้ำนควรมีข้อตกลงว่ำผู้ปกครองต้องตรวจดูก่อนที่จะลงชื่อ เพื่อให้แน่ใจว่ำบุตรหลำนมี
ควำมมำนะอุตสำหะ รับผิดชอบหน้ำที่กำรงำนที่ได้รับมอบหมำย ท ำงำนด้วยควำมเอำใจใส่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beautiful voice and 

perfect rhythm!  
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   4.6 Websites (เว็บไซด์ข้อมูลทำงภำษำ) 

 

 

       สืบเสำะส่งเสริมกำรเรียนรู้ (sites then Search)  
       When answers aren’t from only books or  
       teachers, sites and internets are. 
       กำรส่งเสริมเรียนรู้โดย กำรใช้สืบค้นทำงอินเตอร์เน็ต 
       และเว็บไซต์เป็นสื่อและแนวทำงกำรเรียนรู้ที่สำมำรถ 
       เปลี่ยนวิถีกำรเรียนรู้ และกำรเรียนกำรสอนได้ สิ่งที่ 
       โรงเรียน และครูควรริเริ่ม ดังนี้ 

              จัดหำเครื่องมือที่เหมำะสมในกำรค้นคว้ำ  
      อำจเป็น Smart phone, Tablet  , Laptop หรือ     
      Computer  PCแล้วสร้ำงมุมสืบค้นในชั้นเรียน 

             จัดรำยกำร Websites ส ำหรับครูและ    

     นักเรียน พร้อมกันนี้ควรตรวจประเมินกำรค้นคว้ำของ   
     นักเรียนหรือกำรให้ Feedback ต่อกำรค้นคว้ำของ 
     ตนเอง 

 

 

 

          จดัหาเคร่ืองมอื สง่เสริมการสบืคน้ขอ้มลู  

           ในชัน้เรียน การเชือ่มโยงการเทคโนโลยี 

                 ในการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การศกึษาคอืการคน้ควา้                

สิง๋ใดทีไ่มรู่ ้ คณุจะรูด้ว้ยการคน้ควา้ 
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http://www.realproject.org.uk/ 
http://esligcse.webs.com/ex1reading.htm 
http://www.engvid.com/ 
http://iteslj.org/c/games.html 
http://www.eslgamesworld.com 

http://www.worksheetworks.com/english/alphabet/alphabet-maze.html 
http://www.senteacher.org/Worksheet/8/Scanning.xhtml 
http://www.everythingesl.net/ 
http://www.kaganonline.com/catalog/cooperative_learning.php 
http://www.teachitprimary.co.uk/index.php?CurrMenu=544&T=1263 
http://www.letters-and-sounds.com/ 

         http://www.englishforeveryone.org/Topics/Divided-Syllables.htm 
http://www.esltopics.com 

http://lingual.net/ 
http://www.listenaminute.com/ 

        https://storybird.com/ 
 

 

Education is searching for 
what you even didn’t know you didn’t know. 

 

http://www.realproject.org.uk/
http://esligcse.webs.com/ex1reading.htm
http://www.engvid.com/
http://iteslj.org/c/games.html
http://www.eslgamesworld.com/
http://www.worksheetworks.com/english/alphabet/alphabet-maze.html
http://www.senteacher.org/Worksheet/8/Scanning.xhtml
http://www.everythingesl.net/
http://www.kaganonline.com/catalog/cooperative_learning.php
http://www.teachitprimary.co.uk/index.php?CurrMenu=544&T=1263
http://www.letters-and-sounds.com/
http://www.englishforeveryone.org/Topics/Divided-Syllables.htm
http://www.esltopics.com/
http://lingual.net/
http://www.listenaminute.com/
https://storybird.com/
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5. 18 Interesting Classroom Activities (18 กิจกรรมสนุกในชั้นเรียน) 
 

 
กิจกรรมที่ 1 : Noughts and Crosses 

 
วัตถุประสงค์ :   

  1. เพ่ือทบทวนกำรสะกดค ำศัพท์ 
      2. เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำรจดจ ำค ำศัพท์ 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม : 
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้นักเรียนพูดค ำว่ำ Coffee และ Tea สลับกันคนละค ำจนครบ 
   ทุกคน ให้นักเรียนที่พูดค ำว่ำ Coffee เป็นกลุ่มที่ 1 ส่วนนักเรียนที่พูดค ำว่ำ Tea เป็นกลุ่มที่ 2 ทั้งนี้  
   ในระหว่ำงกำรพูดค ำศัพท์เพ่ือแบ่งกลุ่มนั้น ให้ครูตรวจสอบกำรออกเสียงที่ถูกต้องของนักเรียนด้วย 
2. ก ำหนดให้นักเรียนกลุ่ม Coffee ใช้ตัวอักษร O ในกำรเล่มเกม ส่วนกลุ่ม Tea ใช้ตัวอักษร X ในกำรเล่นเกม  
3. ครูถำมนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยประโยค Can you spell ……? เมื่อนักเรียนสะกดค ำถูกต้อง จึงมีสิทธิ์ 
   เลือก O หรือ X ลงในตำรำงซึ่งครูเขียนไว้บนกระดำน เช่น 
 

 A B C 

 
1 X 

Pink 
O 

Black 
 

 
2 

 
X 

White  
 

 
3 

 
O 

Red  
X 

Yellow  
 

4. ถ้ำนักเรียนกลุ่มใดสะกดค ำศัพท์ได้เป็นแนวขวำง แนวตั้ง หรือแนวเฉียง ครบ 3 ช่องจะเป็นฝ่ำยชนะ 
 

ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 
1. กระดำน 
2. ปำกกำสี 
กำรวัดผลและประเมินผล : 
1. สะกดค ำ ออกเสียงและ เขียนค ำศัพท์ได้ถูกต้อง 
2. สังเกตกำรร่วมกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 

 - ถ้ำนักเรียนออกเสียงค ำศัพท์ไม่ถูกต้อง ครูต้องแก้ไขทันที และฝึกโดยออกเสียงพร้อมกัน 
- เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ครูอำจให้นักเรียนเขียนประมวลค ำศัพท์ที่ได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเพ่ือเป็น 

             กำรทบทวนโดยใช้ทักษะกำรเขียน (Writing Skill)  
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กิจกรรมที่ 2 : Rainstorm 

 
วัตถุประสงค์ :   

  1. เพ่ือใช้ในกิจกรรมน ำเข้ำสู่บทเรียนหรือเตรียมควำมพร้อม 
            2. เพ่ือฝึกทักษะกำรฟังแล้วปฏิบัติตำม 
             3. เพ่ือให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงสนุกสนำน 

    ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม : 
1. ครูแจกใบควำมรู้ Rainstorm ให้แก่นักเรียน 
2. นักเรียนฝึกออกเสียงค ำและบอกควำมหมำยของค ำต่อไปนี้ Wind, Small raindrops,  

              Big raindrops, Lightning และ Thunder  
3. ครูให้นักเรียนใช้ท่ำทำงแทนค ำศัพท์โดยสำธิตวิธีใช้ร่ำงกำยท ำเสียงต่ำงๆ ดังนี้ 

- ครูพูดว่ำ Rub palms together (Wind) นักเรียนและครูท ำท่ำถูมือพร้อมกัน 
- ครูพูดว่ำ Click tongue (Small raindrops) นักเรียนและครูเดำะลิ้นพร้อมกัน 
- ครูพูดว่ำ Pat knees (Big raindrops) นักเรียนและครูเอำมือตีหัวเข่ำพร้อมกัน 
- ครูพูดว่ำ Clap hands twice (Lightning) นักเรียนและครูตบมือ 2 ครั้งพร้อมกัน 

              - ครูพูดว่ำ Stamp feet, becoming louder, then softer (Thunder) นักเรียนและ 
                ครูกระทืบเท้ำเร็วขึ้นและลดควำมเร็วลง  
 4. ครูถำมนักเรียนด้วยประโยคต่อไปนี้ 

     T: How do you perform the wind? 
      Ss: Rub palms together. 
      T: Please perform the wind. 
      Ss: นักเรียนท ำท่ำถูมือพร้อมกัน 
     ครูท ำแบบนี้ไปจบครบทุกค ำ 

 5. ครูออกค ำสั่ง Perform the rainstorm. Follow this diagram. นักเรียนดูแผนภำพ 
              ในใบงำนกิจกรรมแล้วท ำท่ำไปพร้อม ๆ กับครู 

ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 
ใบงำนกิจกรรม Rainstorm 
กำรวัดผลและประเมินผล :  
1. ปฏิบัติตำมค ำสั่งได้ (ทักษะกำรฟัง)  
2. พูดและแสดงท่ำทำงได้ตรงควำมหมำย 
3. สังเกตกำรร่วมกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 

 - Rainstorm Diagram ส ำหรับครูใช้เป็นแบบในกำรออกค ำสั่งกับนักเรียนเท่ำนั้น 
 - กิจกรรม Rainstorm เป็นกิจกรรมที่เหมำะสมกับลีลำกำรเรียนรู้ของนักเรียนประเภทต่ำงๆ  
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                                                              ใบงำนกิจกรรม 
                                                                    Rainstorm 

 

Rainstorm Diagram 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 3 : Top-down Listening 

 

From: College of Education, University of Otago, New Zealand 
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กิจกรรมที่ 3 : Top Down Listening & Speaking 

 

วัตถุประสงค์ :   
 1. เพ่ือฝึกทักษะกำรฟัง-พูด 

 2. เพ่ือฝึกกำรเล่ำเรื่อง (Telling Story) 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม : 
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มมีหมำยเลขประจ ำตัว 1 2 3 และ 4 
3. ครูอธิบำยขั้นตอนกำรท ำกิจกรรม ดังนี้ นักเรียนหมำยเลข 1 ของแต่ละกลุ่ม รอนอกห้องเรียน  
   ส่วนนักเรียนหมำยเลย 2, 3 และ 4 อยู่ในห้องและฟังนิทำนเรื่อง Maori Legend 

      4. ครเูล่ำนิทำน Maori Legend ตอนที่ 1 ให้นักเรียนในห้องฟังทีละประโยค พร้อมภำพประกอบ  
             (พร้อมวำดภำพประกอบบนกระดำน) ให้นักเรียนเล่ำเรื่องตำมครู 2-3 ครั้งจนสำมำรถจ ำเรื่องได้ 
      5. นักเรียนหมำยเลข 2,3 และ 4 ทบทวนและฝึกเล่ำเรื่องในกลุ่มจนจ ำเนื้อเรื่องได้ 
      6. นักเรียนหมำยเลข 1 กลับเข้ำกลุ่มและนักเรียนหมำยเลข 2,3 และ 4 ในแต่ละกลุ่มช่วยกันเล่ำเรื่อง  
              ตอนที่ 1 ให้นักเรียนคนที่ 1 ฟังจนเข้ำใจ โดยดูภำพประกอบที่ครูวำดบนกระดำน ครูคอยช่วยเหลือ 
              นักเรียนกลุ่มที่อำจมีปัญหำ 
           7. ปฏิบัติกิจกรรมเหมือนรอบที่ 1 แต่ให้นักเรียนหมำยเลข 2 อยู่นอกห้องและนักเรียนหมำยเลข 1,3,4  
              ฟังนิทำนในห้องและเล่ำนิทำนตอนที่ 2  
           8. ปฏิบัติกิจกรรมเหมือนรอบที่ 1 แต่ให้นักเรียนหมำยเลข 5 อยู่นอกห้องและนักเรียนหมำยเลข 1,2,4  
              ฟังนิทำนในห้องและเล่ำนิทำนตอนที่ 3 โดยระหว่ำงที่ครูเล่ำนิทำน ตอนที่ 3 ครูไม่วำดรูปประกอบ  
              แต่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวำดรูปของกลุ่มจำกเรื่องที่ฟังเอง 
           9. ปฏิบัติกิจกรรมเหมือนรอบที่ 1 แต่ให้นักเรียนหมำยเลข 4 อยู่นอกห้องและนักเรียนหมำยเลข 1,2,3  
               ฟังนิทำนในห้องและเล่ำนิทำนตอนที่ 4-5 โดยระหว่ำงที่ครูเล่ำนิทำนตอนที่ 4-5 ครูไม่วำดรูปประกอบ  
               แต่ท ำท่ำประกอบแทน ทั้งนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มอำจวำดรูปของกลุ่มจำกเรื่องประกอบท่ำทำงเอง 

     10. นักเรียนท ำใบงำนกิจกรรมที่ 1  
     11. เมื่อนักเรียนท ำใบงำนกิจกรรมที่ 1 เสร็จแล้ว ครูแจกใบควำมรู้ที่ 1 และ 2 แล้วเฉลยพร้อมกัน 

ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 
1. ใบควำมรู้ที่ 1 และ 2 
2. ใบงำนกิจกรรมที่ 1 
กำรวัดผลประเมินผล : 
1. สังเกตกำรพูด กำรอธิบำย  
2. ใบงำนกิจกรรมที่ 1 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
ครูควรแนะน ำและอธิบำยเพิ่มเติมเก่ียวกับ ประเทศนิวซีแลนด์และ Maori Legend 
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                                                             ใบควำมรู้ที่ 1 
                                    กิจกรรมที ่3 Top-down Listening & Speaking 

 

 
The Fish of Maui – “Te Ika o Maui” 

 

Maui was getting ready to go fishing with his brothers. “Why are you using that old fish hook?” 

asked his mother, “Use this one and you’ll be sure to catch a very big fish.”  Maui knew that she 
was a wise woman and so he did as she suggested. 

Maui and his brothers got into their canoe and rowed to where they knew the big fish were. The 
brothers laughed and made fun of Maui as he prepared his fishing line. “You’ll never catch 
anything with that stupid hook.” 

After some time, Maui felt his line being pulled. “This feels like a very big fish, brothers. Help me 
pull it in.” Maui and his brothers pulled and pulled with all their might. After a lot of pulling, the 
fish was lying on their canoe. The brothers took out their knives and began cutting the fish up. 

Maui was angry. “Stop! Look how beautiful this fish is. We must throw it back into the water.” 

The brothers laughed and continued cutting and talking about their dinner. Eventually Maui 
managed to stop them. He threw the fish back into the water. 

The fish was grateful that it had been saved. It became the North Island of New Zealand. The cuts 
that the brothers made became the mountain, rivers and lakes. 

                                   From: THE FISH OF MAUI TE IKA A MAUI  
Written and illustrated by PETER GOSSAGE  
Translated to Maori by MERIMERI PENFOLD 
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                                    ใบควำมรู้ที ่2 

                                  กิจกรรมที ่3 Top-down Listening & Speaking 
 
 

Suggested Drawing 

ตอนที่ 1      ตอนที่ 2 

 

 

 

 

 

     ตอนที่ 3       ตอนที่ 4 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 5 
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                                                        ใบงำนกิจกรรม 
                                                          Top-down Listening & Speaking 

 

Directions: Put each sentence into the correct box.  

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Directions: Rearrange each box to make a complete story. 

1..................... 2..................... 3..................... 4.....................  

5..................... 6..................... 7..................... 8..................... 

 

Maui and his brothers got into their canoe and 

rowed to where they knew the big fish were.  
The brothers laughed and made fun of Mauri  
as he prepared his fishing line.  
................................................................................... 

The fish was grateful that it had 

been saved. ................................... 

The cuts that the brothers made 

became the mountains, rivers  

and lakes. 

After some time,Maui felt his line being 

pulled. This feels like a very big fish, 

brothers.     

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

The brothers laughed and continued cutting 

and taking about their dinner. Eventually 

Maui managed to stop them. He threw the 

fish back into the water. 

The brothers took out their knives and 

began cutting the fish up. 

Mauri was getting ready to go fishing with his 

brothers. “Why are you using that old fish 

hook?, ask his mother, Use this one and you’ll 

be sure to catch a very big fish”. Maui knew 

that she was a wise woman and so he did as 

she suggested. 
Maui and his brothers pulled and 

pulled with all their might. After a lot of 

pulling, the fish was lying on their 

canoe. 

Maui was angry.   “Stop. .................................................... 

We must throw it back into the water”. 

a. b. 

c. d. 

e. 
f. 

g. 

h. 

 Look how beautiful the fish is.    

 Help me pull it in.     

 You’ll never catch anything with that stupid hook. 

 It became the North Island of New Zealand.      

 

From: College of Education, University of Otago, New Zealand 
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กิจกรรม 4 :  Fluency Speaking with Guided Story 

 

วัตถุประสงค์ :  เพ่ือฝึกทักษะกำรพูด 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม :  

 1. ครูก ำหนดให้นักเรียนท ำกิจกรรมคู่ (จับคู่กับเพ่ือนที่นักเรียนไม่สนิท) 
 2. ครูแจกใบงำนกิจกรรมเรื่อง A Walk through the Forest ให้นักเรียนทุกคน 

3. ครู “It’s a beautiful summer day and you decide to go for a long walk. After a short  
   while you reach a forest, and you decide to walk through it. Discuss with your partner  
   and describe what you think you may find out in each part.”  

 4. นักเรียนแต่ละคู่สลับกันพูดถึงสิ่งที่ตนคิดว่ำจะพบในแต่ละตอนได้แก่ Forest, House, Bear, Garden  
              และ Wall 
 5. นักเรียนที่เป็นผู้ฟังต้องฟังอย่ำงตั้งใจโดยไม่ถำมค ำถำม และอำจจดค ำส ำคัญลงในสมุด 
 6. ครูคอยช่วยเหลือนักเรียนที่อำจต้องกำรค ำแนะน ำ 

7. เมื่อสลับกันเล่ำเรื่องจบแล้วให้นักเรียนแต่ละคนตีควำม (Interpretation) และเดำลักษณะนิสัยของเพ่ือน 
             จำกเรื่องที่เล่ำ 

ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 
 ใบงำนกิจกรรมเรื่อง   A Walk through the Forest  

กำรวัดผลและประเมินผล : 
 1. สังเกตควำมสนใจในกำรท ำกิจกรรม 
 2. ประเมินกำรพูด 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: 
 1. เป็นกิจกรรมที่สำมำรถฝึกทักษะทั้งกำรฟังและกำรพูดฉับพลัน ซึ่งนักเรียนไม่มีกำรเตรียมตัวพูดล่วงหน้ำ  
              ดังนั้นอำจมีนักเรียนบำงคนไม่สำมำรถพูดบรรยำยสิ่งที่ตนต้องกำรน ำเสนอได้ ครูอำจให้นักเรียนที่เป็นผู้ฟัง 
              ใช้ค ำถำม Guided Questions ในแต่ละตอนช่วยด้วย 
 2. ส ำหรับนักเรียนที่ค่อนข้ำงเก่งอำจให้พูดอธิบำยเพิ่มเติมมำกกว่ำใน Guided Questions ได้ เพื่อเป็นกำร 
              พัฒนำทักษะกำรคิดหรือจินตนำกำร  
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                                                               ใบงำนกิจกรรม 
                                          Fluency Speaking with Guided Story 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicative  A Walk through the Forest                     1 

B 

B 
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กิจกรรม 5 : A Little Book 

 

กิจกรรม 5 : A Little Book 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือฝึกทักษะกำรเขียน  
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม : 
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน 
2. ครูแจกกรรไกรกลุ่มละ 1 อัน และกระดำษ A4 ให้นักเรียนทุกคน คนละ 1 แผ่น  
3. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่ำง A Little Book ที่ท ำเสร็จแล้ว 
4. ครูสำธิตกำรพับกระดำษ A4 เป็น A Little Book และให้นักเรียนพับตำม 
5. ครูแจกใบควำมรู้ที่ 1 ขั้นตอนกำรท ำ A Little Book 
6. นักเรียนช่วยกันน ำเสนอหัวเรื่องที่จะเขียนใน A Little Book เช่น My Family  
7. ครูและนักเรียนเขียนแผนผังควำมคิดเพ่ือกระตุ้นค ำศัพท์ที่จะน ำมำเขียนเรื่องตำมหัวข้อที่นักเรียนสนใจ 

เป็นตัวอย่ำง 1 หัวข้อ บนกระดำน เช่น 
 

 

 

 

 

 

8. นักเรียนเขียนเรื่องลงใน A Little Book หน้ำละ  1 ประโยค โดยใช้ค ำศัพท์จำก Mind map  
9. นักเรียนอ่ำนงำนเขียนของตนเองให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง 
10. ครูฟังเรื่องที่นักเรียนแต่งและช่วยแก้ไขงำนเขียนของนักเรียนที่ไม่ถูกต้อง 
11. นักเรียนแก้ไขงำนเขียนและตกแต่ง A Little Book ด้วยภำพประกอบตำมควำมเหมำะสมกับหัวข้อเรื่อง 
ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 
1. กระดำษ A4 
2. กรรไกร 
3. ใบควำมรู้ที ่1 
กำรวัดผลและประเมินผล : 
1. สังเกตกำรณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2. ตรวจงำนเขียน A Little Book 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
1. ครูควรตรวจผลงำนของนักเรียน แล้วให้นักเรียนน ำไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นกำรพัฒนำงำน 
2. ควรให้นักเรียนได้ตกแต่งผลงำนของตนเองให้สวยงำมและน ำไปจัดแสดง 

Banker  

My Family 

Brother  

Sister  

Mother Father  

Nurse  

Police  
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                                                                      ใบควำมรู้ที่ 1 
                                                         กจิกรรม 5 A Little Book 

 

How to make “A Little Book” 

   

 

 

 

  
Step 1 เตรียมกระดาษ A4            Step 2 พับคร่ึงตามแนวตัง้         Step 3 พับส่ีส่วนตามแนวตัง้ 

Step 4 คล่ีกระดาษ                     Step 5 พับคร่ึงตามแนวนอน       Step 6 กรีดกึ่งกลางกระดาษ 

                                                                                                                         

ตามแนวยาว 2 ใน 4 ส่วน 

Step 7 จัดมุมกระดาษตามแนวยาวและจัดรูปเล่ม                                       Step 8 A Little 

Book 
ภาพประกอบโดย นายสมบรูณ์  ไชยเยชน์ ครูช านาญการ โรงเรยีนบ้านห้วยศาลา อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
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กิจกรรม 6 : Concept of Print 

  

วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือฝึกกำรเขียนเรื่องจำกภำพและค ำท่ีก ำหนดให้ 
 2. เพ่ือพัฒนำทักษะกำรใช้จินตนำกำรในกำรเขียนเรื่อง (ควำมคิดสร้ำงสรรค์) 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม : 
 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คน 

2. ครูแจกใบงำนกิจกรรมที่ 1 ปำกกำเคมี กรรไกร กำว และ Flipchart (กระดำษโปสเตอร์)  
              ขนำด 2 x 3 ฟุต ให้กลุ่มละ 1 ชุด 

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเรื่องลงในสมุด ครูคอยช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำ  
 4. เมื่อได้เรื่องที่ตรวจสอบควำมถูกต้องจำกครูแล้ว ให้นักเรียนเขียนเรื่องด้วยปำกกำเคมี ลงใน  
              Flipchart โดยต้องใช้ค ำศัพท์ทุกค ำและรูปภำพทุกรูปในใบงำนกิจกรรมที่ 1 โดยตัดรูปภำพ 
             แล้วใช้กำวทำขอบบนของด้ำนหลังของภำพ แล้วน ำไปติดทับบนค ำศัพท์เพ่ือให้สำมำรถเปิดดูค ำศัพท์ได้ 

6. นักเรียนช่วยกันระบำยสีรูปภำพให้สวยงำม ครูคอยช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำ 
7. แต่ละกลุ่มติด Flipchart (กระดำษโปสเตอร์) ของตนเองบนผนังแล้วตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมำเล่ำเรื่อง 
   ให้เพ่ือน ๆ ฟัง 
8. สมำชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มแสดงท่ำทำงประกอบ 
ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 

 1. ใบงำนกิจกรรมที่ 1 
 2. กรรไกร  
 3. กำว   
 4. ปำกกำเคมี  
 5. Flipchart (กระดำษโปสเตอร์)  

กำรวัดผลและประเมินผล : 
 1. ตรวจผลงำนกำรเขียนเรื่อง 

2. สังเกตกำรพูดเล่ำเรื่อง 
3. สังเกตกำรแสดงท่ำทำงประกอบเรื่องเล่ำ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
1. หลังจำกตัวแทนแต่ละกลุ่มเล่ำเรื่องจบ ครูอำจถำมค ำถำมให้นักเรียนคนอ่ืน ๆ ตอบ 

              เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบควำมเข้ำใจได้ 
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             ใบงำนกิจกรรม 

                                                                             Concept of Print 
 

 

Once  upon a  T ime  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

From: Language Centre, University of Otago, New Zealand 
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กิจกรรม 7 : Who Am I? 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือฝึกทักษะกำรเขียนและกำรใช้ค ำคุณศัพท์ (Adjective) 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม : 

 1. ครูแจก Flipchart (กระดำษโปสเตอร์)  ขนำด 2 x 3 ฟุต และปำกกำเคมี ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด 
 2. ครู “What is your favorite animal? Think about only 1 animal.” 
 3. นักเรียนแต่ละคนเขียนค ำศัพท์ชื่อสัตว์ที่ตนเองชอบ 1 ชนิด ลงใน Flipchart (กระดำษโปสเตอร์) 
 4. นักเรียนเขียนปริศนำ (Riddle) เกี่ยวกับสัตว์ที่ตนชอบ ครูคอยช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำ ปริศนำมี 
              โครงสร้ำงดังนี้ 
  4.1 ปริศนำ มีควำมยำว 5 ประโยค 

4.2 สองบรรทัดแรกข้ึนต้นด้วย I am ………… 
4.3 สองบรรทัดต่อมำขึ้นต้นด้วย I have ………….. 
4.4 บรรทัดสุดท้ำย ถำมว่ำ “Who am I?”  เช่น 

   I am big. 
   I am grey. 
   I have huge ears. 
   I have a trunk. 
   Who am I? 
 5. นักเรียนอ่ำนปริศนำของตนเองให้เพ่ือน ๆ ในห้องฟังทีละคน นักเรียนคนอ่ืน ๆ ที่สำมำรถตอบได้ 
              ว่ำคือสัตว์ชนิดไหน จะได้ 1 คะแนน 

6. ท ำไปเรื่อย ๆ จนครบ นักเรียนที่ได้คะแนนมำกที่สุด ถือเป็นผู้ชนะ 
7. ครูขีดเส้นใต้ค ำคุณศัพท์ในโคลงของนักเรียน 1-2 ชิ้นแรก แล้วให้นักเรียนท ำเองในงำนเขียนของตนเอง  
8. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปหลักกำรใช้ค ำคุณศัพท์ (orally) 
ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 

 1. Flipchart ขนำด 2 x 3 ฟุต 
 2. ปำกกำเคมี ปำกกำสี 

กำรวัดและกำรประเมินผล : 
 1. ตรวจผลงำนกำรเขียนปริศนำ (Riddle) 
 2. ประเมินกำรพูด กำรน ำเสนอผลงำน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
 1. หำกไม่มีใครตอบได้ว่ำสัตว์นั้นคืออะไร อำจให้มีกำรแสดงท่ำทำงใบ้ได้ 
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กิจกรรม 8 : Take Three Rods 

 

วัตถุประสงค์ :    
1. เพ่ือฝึกกำรตั้งค ำถำมประเภท Yes-No Question 
2. เพ่ือพัฒนำทักษะกำรฟัง-พูด 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม : 
1. ครูแจกแท่งไม้สีต่ำงๆ (Rods) ให้นักเรียนคนละ 3  แท่ง (คละสี) 
2. นักเรียนถำมเพ่ือน ๆ ด้วยประโยคค ำถำม Yes-No Question โดยผู้ตอบต้องไม่ตอบ Yes หรือ No เช่น 

Student A : Do you cook breakfast? 
Student B : I cook it every morning. 
Student B : Are you fine today? 
Student A : I am very well, thank you. 

3. หำกนักเรียนคนที่ถูกถำมตอบว่ำ Yes หรือ No ต้องมอบแท่งไม้ให้คนที่ถำม เช่น 
Student A : Do you come to school by bus? 
Student B : No, I walk to school. 
Student B : Are you handsome? 
Student A : Yes, I am. 

4. นักเรียนมีเวลำในกำรถำมตอบประมำณ 5-7 นำที โดยนักเรียนที่มีแท่งไม้มำกที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 
ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 

 แท่งไม้สีต่ำง ๆ 
กำรวัดผลประเมินผล : 
1. สังเกตกำรพูด กำรตั้งค ำถำมและกำรตอบค ำถำม 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
1. ครูควรทบทวนเกี่ยวกับกำรใช้กิริยำช่วย (Auxiliary Verb) ในประโยคค ำถำมประเภท  

Yes-No Question 
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กิจกรรม 9 : Colour Poems 

 
         วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือฝึกทักษะกำรคิด 
 2. เพ่ือฝึกทักษะกำรเขียน 
 3. เพ่ือฝึกทักษะกำรพูด 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม:  
 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7 คน 
 2. ครูแจกกระดำษสีต่ำง ๆ ขนำด 3x5 นิ้ว จ ำนวน 6-7 สีให้สมำชิกในกลุ่ม คนละ 1 สี 
 3. ครูอธิบำยวิธีกำรท ำกิจกรรม คือ ครูจะถำมค ำถำมเกี่ยวกับสีว่ำ “What do you think when  
              you see…สี…..?” และให้นักเรียนเขียนค ำศัพท์ที่นักเรียนนึกถึงเกี่ยวกับสีนั้นๆ ลงในกระดำษสีของตน 

3. ครูพูดว่ำ “Green. What do you think about green colour?” นักเรียนที่ได้รับกระดำษสีเขียว 
              เขียนค ำหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับสีเขียว เช่น Environment, Trees, Forest, Fruits, Garden,  
              Mountain, Vegetables, Mangoes, Long beans ลงในกระดำษของตน เป็นต้น  

4. ท ำกิจกรรมเช่นนี้จนครบทุกสี 
5. นักเรียนที่มีกระดำษสีเดียวกันจำกทุกกลุ่ม แยกไปรวมกับกลุ่มใหม่ที่มีกระดำษสีเดียวกัน 

 6. สมำชิกของกลุ่มสีน ำค ำหรือวลีจำกกระดำษสีทุกแผ่นมำแต่งเป็นโคลง (Poem) ทั้งนี้ ไม่จ ำเป็นต้อง 
              เลือกใช้ทุกค ำหรือทุกวลีก็ได้ 
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มน ำโคลง (Poem) มำอ่ำนออกเสียงให้เพ่ือนในห้องฟังและอำจท ำท่ำทำงประกอบด้วย 

ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ :  
 กระดำษสีคละสี ขนำด 3x5 นิ้ว 

กำรวัดผลและประเมินผล : 
1. สังเกตกำรท ำงำนกลุ่ม 
2. ตรวจผลงำนกำรเขียนโคลง (Poem) 
ข้อเสนอแนะและเพิ่มเติม: 
1. จำกกระดำษสีเขียว อำจมีค ำและวลี ดังนี้ 

 Question: What do you think when you see green colour?  
Answer: Environment, Trees, Forest, Fruits, Garden, Mountain, Vegetables, Mangoes,  

                       Long beans เป็นต้น 
2. น ำค ำและวลีมำเขียนเป็นโคลง (Poem) เช่น  

She grew up with happy environment. 
She took most of time in the fruit garden 

Near the mountain 
Far from the forest. 

In the garden, 
She grew lots of vegetables and fruits 

Such as mangoes, bananas, grapes, apples 
And long beans. 
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กิจกรรม 10 : Learning English through Drama 
 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือฝึกทักษะกำรสื่อสำรโดยใช้น้ ำเสียง สีหน้ำ กิริยำ ท่ำทำง อำรมณ์ท่ีสื่อควำมหมำย 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม :  

 1. ให้นักเรียนยืนเรียงเป็นวงกลมใหญ่หนึ่งวง โดยให้ครูยืนตรงกลำงวงกลม 
 2. ครูให้นักเรียนท ำกิจกรรม Warm up ร่ำงกำยโดยกำรยืด เหยียด กล้ำมเนื้อแขน ขำ คอและหัวเข่ำ 
 3. ครูกระตุ้นพลังงำนในตัวนักเรียนให้รู้สึกตื่นตัวมำกยิ่งข้ึนโดยกำรให้แต่ละคนปรบมือเพ่ือรับและส่งต่อ 
             พลังงำน ครูเข้ำไปยืนแทรกในวงกลม แล้วหันหน้ำไปทำงนักเรียนที่ยืนอยู่ทำงขวำมือ พร้อมทั้งปรบมือ 
             เสียงดัง 1 ครั้งต่อหน้ำนักเรียนคนดังกล่ำว หลังจำกท่ีรับพลังงำนจำกครูแล้ว นักเรียนรีบหันหน้ำไปทำง   
             เพ่ือนที่ยืนอยู่ทำงขวำมือ พร้อมทั้งส่งต่อพลังงำนด้วยกำรปรบมือเสียงดัง 1 ครั้งต่อหน้ำเพ่ือน นักเรียน 
             จะรับและส่งพลังงำนไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน จึงเริ่มรอบใหม่โดยนักเรียนจะหันหน้ำไปทำงเพ่ือนที่ยืน 
             อยู่ทำงซ้ำยหรือขวำมือของตนก็ได้ แต่ต้องเร่งควำมเร็วในกำรรับและส่งต่อพลังงำนเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
 4. หลังจำกสิ้นสุดกิจกรรม Warm up แล้ว ครูฝึกให้นักเรียนถ่ำยทอดอำรมณ์และควำมรู้สึกผ่ำนกำร 
              แสดงออกทำงสีหน้ำ แววตำ ท่ำทำง โดยครูจะแสดงบัตรค ำทีละแผ่นพร้อมทั้งอ่ำนออกเสียงค ำเพ่ือให้ 
              นักเรียนทุกคนแสดงสีหน้ำ แววตำ ท่ำทำงสื่อควำมหมำยของแต่ละค ำ ซึ่งได้แก่ค ำว่ำ ควำมเบื่อหน่ำย  
              (Boredom) ชัยชนะ (Victory) ควำมกระวนกระวำย (Nervousness) และควำมสับสน (Confusion)  
              เมื่อเห็นบัตรค ำและได้ยินครูอ่ำนออกเสียงค ำ นักเรียนจะต้องสื่อควำมหมำยของค ำนั้น ๆ แล้วอยู่ใน 
              ท่ำนิ่งไว้ครู่หนึ่ง เพ่ือให้ครูได้สังเกตควำมถูกต้องของสีหน้ำและท่ำทำง 
 5. ครูแสดงแถบประโยคทีละแผ่น พร้อมทั้งอ่ำนออกเสียงประโยค นักเรียนทุกคนแสดงสีหน้ำ แววตำ  
              ท่ำทำง เพื่อสื่อควำมหมำยของแต่ละประโยค ดังนี้  
  - Come here quickly. 
  - I don’t really know. 
  - Get away from me. 
  - I’m not quite sure, but I think I smell gas. 
              นักเรียนอยู่ในทำ่นิ่งไว้ครู่หนึ่ง เพ่ือให้ครูได้สังเกตควำมถูกต้องของสีหน้ำและท่ำทำง 
 6. นักเรียนยืนเป็นวงกลมซ้อนกันสองวง โดยนักเรียนที่ยืนอยู่วงนอกและวงในจะยืนหันหน้ำเข้ำหำกัน  
              โดยมีครูยืนอยู่ตรงกลำงของวงกลมใน 
 7. ครูแสดงแผ่นป้ำยที่ก ำหนดให้สองตัวละครเผชิญหน้ำกันในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ดังนี้ 

   Situation 1   Student’s late for a class   Situation 2   Traffic officer 
                    Teacher’s upset                    Motorist 

             Situation 3   Hair dresser   Situation 4   Principal 
                              Customer            A Child sent to principal 
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8. ครูแสดงแผ่นป้ำยสถำนกำรณ์ที่ 1 นักเรียนทุกคนช่วยกันอ่ำนออกเสียง หลังจำกนั้นนักเรียนแต่ละคู่ 
             ช่วยกันคิดบทพูดสั้น ๆ และแสดงอำรมณ์เพ่ือสื่อควำมหมำย  
 9. หลังจำกให้นักเรียนฝึกซ้อมแสดงบทบำทตำมสถำนกำรณ์แล้ว ครูสุ่มเลือกบำงคู่ออกมำยืนตรงกลำง 
              วงกลมในเพื่อแสดงบทบำทของตน โดยคนอ่ืน ๆ นั่งลงกับพ้ืน 
 10. นักเรียนทุกคนกลับมำยืนเป็นวงกลมสองวง ตำมต ำแหน่งเดิม ครูให้นักเรียนที่ยืนเป็นวงกลมด้ำนใน  
                เดินวนไปทำงขวำ 1 ก้ำว เพื่อแสดงบทบำทร่วมกับเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ในสถำนกำรณ์ที่ 2 
 11. นักเรียนเปลี่ยนคู่แสดงบทบำทตำมสถำนกำรณ์ท่ีครูก ำหนดจนครบ 
 12. นักเรียนนั่งเป็นวงกลมใหญ่วงเดียว หลังจำกนั้นครูให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนคนที่ยังไม่เคยท ำกิจกรรม 
                คู่ร่วมกัน  
 13. ครูแสดงแถบประโยคที่เป็นบทสนทนำสั้น ๆ ของตัวละครสองคน ทีละ 1 แถบประโยค ดังนี้ 
    
                                                                       
 
    
 
 
 
 14. ครูแสดงแถบประโยคของ Dialogue นักเรียนฝึกออกเสียงค ำในประโยคตำมครู 
 15. นักเรียนแต่ละคู่ ช่วยกันก ำหนดสถำนกำรณ์และตัวละครที่เหมำะกับบทสนทนำดังกล่ำว  
                แล้วจึงแบ่งบทบำทกันเพ่ือฝึกซ้อม 
 16. ครูสุ่มเรียกบำงคู่หรืออำจจะให้นักเรียนอำสำสมัคร ออกมำแสดงบทบำท ตรงกลำงวงกลม  
                โดยนักเรียนคนอื่น ๆ นั่งลงกับพ้ืน 

17.ครูแสดงแถบประโยคของ Dialogue อ่ืนๆ โดยให้นักเรียนจับคู่ใหม่ไปเรื่อย ๆ 
ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 

 1. บัตรค ำศัพท์ Boredom, Victory, Nervousness และ Confusion 
 2. แถบประโยค 

กำรวัดผลละประเมินผล : 
 1. สังเกตจำกกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 2. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 3. ควำมถูกต้องและเหมำะสมของกำรใช้สีหน้ำ กิริยำ ท่ำทำง 
 4. ควำมถูกต้องและเหมำะสมของกำรใช้ค ำ ประโยคและน้ ำเสียงในกำรสื่อควำม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
 1. ครูควรเลือกค ำศัพท์ วลีและประโยค ที่นักเรียนก ำลังเรียนอยู่หรือเรียนผ่ำนมำแล้ว  
 2. ครูควรปรับควำมยำก ง่ำยของค ำศัพท์ วลีและประโยคให้เหมำะสมกับระดับชั้นและระดับควำม 
              สำมำรถทำงด้ำนภำษำของนักเรียน 
 3. ครูควรเน้นเรื่องกำรออกเสียงค ำในประโยคโดยใช้น้ ำเสียง หนัก-เบำและเสียงสูง-ต่ ำ  
             เพ่ือสื่อควำมหมำยและอำรมณ์ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

 A: Sorry I’m late.                     

      B: It’s the third time you say. 

this. 

 A: Have you been waiting long? 

       B: No, not long.                                       

 A: Is everything OK?               

      B: Yes. 

 A: Thank you so much. 

       B: You’re welcome.                          
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กิจกรรม 11 : Mill Activity 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือฝึกทักษะกำรถำมและกำรตอบค ำถำม 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม : 

 1. ครูแจกใบงำนกิจกรรมให้แก่นักเรียนทุกคน 
 2. ครูออกเสียงประโยคที่ถูกต้องให้นักเรียนฟังและนักเรียนฝึกออกเสียงพร้อมกันทั้งห้อง 
 3. ครูตรวจสอบควำมเข้ำใจนักเรียนควำมหมำยของประโยค 
 4. นักเรียนจับคู่และฝึกออกเสียงค ำถำมที่จะใช้กิจกรรม Mill Activity โดยครูคอยให้ควำมช่วยเหลือ 
 5. นักเรียนมีเวลำ 3-5 นำที ในกำรใช้ค ำถำมถำมเพ่ือนในห้องให้ได้ข้อมูลมำกท่ีสุดเท่ำที่จะมำกได้  
              นักเรียนอำจใช้ค ำถำมอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกท่ีมีในใบงำนกิจกรรม 
 6. เมื่อได้ยินสัญญำณให้หยุด ให้หมุนเวียนไปถำม-ตอบกับนักเรียนในคนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 7. นักเรียนที่ได้ข้อมูลข้อมูลในตำรำงเกี่ยวกับเพ่ือนในห้องมำกที่สุด ให้เป็นผู้ชนะ 

ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 
 1. ใบงำนกิจกรรม 
 2. นำฬิกำจับเวลำ 

กำรวัดผลและประเมินผล : 
 1. สังเกตควำมถูกต้องของกำรถำมและกำรตอบค ำถำม 
 2. สังเกตควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
 1. ถ้ำนักเรียนยังไม่กล้ำถำม-ตอบกับเพ่ือนในระยะเริ่มต้น ให้ครูสำธิตกำรถำม-ตอบให้ดูเป็นตัวอย่ำงก่อน 
 2. กิจกรรม Mill Activity เป็นกิจกรรมที่ใช้ทักษะทำงภำษำทั้ง 4 ได้ในเวลำเดียววัน 
 3. Mill Activity เป็นกจิกรรมที่ให้นักเรียนเผชิญกับสถำนกำรณ์โดยตรงและไม่มีกำรเตรียมตัวมำล่วงหน้ำ 
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                                                            ใบงำนกิจกรรม 
                                                                                     Mill Activity 
 

ค ำสั่ง  สนทนำกับเพื่อน โดยใช้ค ำถำมที่ก ำหนดให้ด้ำนล่ำงหรือ...........และกรอกข้อมูลลงในช่องว่ำง 
                  ให้ได้มำกที่สุด  

ค ำถำมที่ใช้ในกิจกรรม Mill Activity  

1. What’s your first name? 
2. What’s your last name? 
3. How do you spell your last name? 
4. Where are you from? 
5. What’s your nationality? 
6. How many people are there in your family? 
7. What’s your favorite food? 
8. When were you born? 
9. What’s your phone number? 
10. Who is your favorite singer? 
11. How do you come to school? 
12. What do you do in your free time? 
No. First name Last name Nationality Date of 

Birth 
Favorite Food Hobby 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       
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กิจกรรม 12 : Listen and Draw (Grammar Game) 

              

วัตถุประสงค์:     
1. เพ่ือฝึกกำรใช้ค ำบุพบทบอกสถำนที่ (Preposition)       
2. เพ่ือฝึกทักษะกำรฟังแล้วถ่ำยโอนข้อมูลออกมำเป็นรูปภำพ 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม  : 
1. ครูแจกกระดำษ A4 ให้นักเรียน คนละ 1 แผ่น 
2. นักเรียนพับกระดำษ A4 เป็น 9 ส่วน 
3. ครูชี้แจงวิธีกำรปฏิบัติกิจกรรม คือ ครูอ่ำนประโยคและให้นักเรียนวำดภำพตำมที่ได้ยิน 
4. ครูพูดประโยคที่มีค ำบุพบทบอกสถำนที่ (Preposition) เช่น A box is on a table.  2 ครั้ง 
5. นักเรียนฟังประโยคและวำดภำพจำกประโยคที่ได้ยินจ ำนวน 9 ภำพ ลงในช่องใดก็ได้ของกระดำษ A4  

              พร้อมเขียนหมำยเลขของประโยคก ำกับภำพด้วย 
 ประโยคที่มีค ำบุพบทบอกสถำนที่  

     ตัวอย่ำง 1) A box is on a table.  
2) A boy is standing between two trees. 
3) Apples are in a basket. 
4) A cat is sitting beside the door. 
5) Birds fly in the air. 
6) Sam is swimming in the river. 
7) Rain and Tata are sitting near the door. 
8) A dog is sleeping under a desk. 
9) The sun sets in the west.  
10) Susan is holding an umbrella over her head.     

4. ครูเขียนประโยคที่ 2 – 10 ลงในกระดำษ พับใส่กล่อง และจับสลำกประโยคทีละประโยค 
5. นักเรียนฟังประโยคและขีดเครื่องหมำยกำกบำทลงในแต่ละภำพที่ได้ยิน หำกนักเรียนกำกบำท 

             เป็นแนวทแยง แนวนอน หรือแนวตั้งเรียงกัน 3 ช่อง ให้พูดว่ำ Bingo  
6. ครูตรวจสอบภำพวำดของนักเรียนที่ Bingo ว่ำตรงกับประโยคหรือไม่ 
7. นักเรียนที่วำดภำพได้ตรงกับประโยคและพูด Bingo ก่อนเป็นผู้ชนะ 
8. หำกครูพูดครบ 10 ประโยคแล้วยังไม่มีผู้ชนะ ให้กลับมำพูดประโยคที่ 1 – 10 อีกไปจนกว่ำจะมีผู้ชนะ 
ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 
1. กระดำษ A4 
2. ดินสอ 
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กำรวัดผลและประเมินผล : 
1. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องภำพวำดของนักเรียน 
2. กำรสังเกตควำมร่วมมือของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
1. กิจกรรม Listen and Draw เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เหมำะสมกับนักเรียนที่สำมำรถเรียนรู้ได้ดี 

              ด้วยกำรลงมือปฏิบัติจริง (Tactile) 
2. ครูอำจใช้เป็นกิจกรรม Listen and Draw ในขั้นน ำไปใช้ (Production) ในกำรสอนกำรใช้ 

              ค ำบุพบทบอกสถำนที่ (Preposition) ได้ 
 

เอกสำรอ้ำงอิง:   Kahny, Jim. (1991). Activities for Junior High School Students. LIOJ  
                               International Summer Workshop. 
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กิจกรรม 13 : Directions Game 

              
วัตถุประสงค์:     
1. เพ่ือให้นักเรียนอ่ำนแผนที่และใช้ค ำบุพบทบอกทิศทำง (Preposition) ได้ถูกต้อง       
2. เพ่ือฝึกทักษะกำรเขียนโดยใช้ค ำบุพบทบอกทิศทำง (Preposition) บอกที่ตั้งของสถำนที่ 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม  :  
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน  
2. ครูแจกใบงำนกิจกรรม “Directions Game” ให้แก่นักเรียนกลุ่มละ 1 แผ่น 
3. สมำชิกภำยในกลุ่มช่วยกันอ่ำนและหำค ำตอบของสถำนที่นั้นให้ถูกต้อง ครูคอยให้ควำมช่วยเหลือ 

              และค ำแนะน ำ 
4. กลุ่มใดหำสถำนที่ได้ถูกต้องก่อน เป็นฝ่ำยชนะ  
ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 
ใบงำนกิจกรรม “Directions Game” 
กำรวัดผลและประเมินผล : 
1. กำรอ่ำนแผนที่และใช้ค ำบุพบทบอกทิศทำง (Preposition) 
2. ทักษะกำรเขียนโดยใช้ค ำบุพบท (Preposition) บอกที่ตั้งของสถำนที่และเขียนประโยค                                 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
1.กิจกรรม Directions Game เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เหมำะส ำหรับนักเรียนที่สำมำรถเรียนรู้ได้ดีหำกได้ใช้ 

             สำยตำในกำรเรียนรู้ (Visual) 
2. ครูอำจใช้เป็นกิจกรรมในขั้นน ำไปใช้ (Production) ในกำรสอน Directions ก็ได้ 
3. กิจกรรมเสนอแนะ : ครูอำจให้นักเรียนเขียนบรรยำยกำรเดินทำงจำกจุดใด จุดหนึ่งไปยังสถำนที่ต่ำงๆ  

              เช่น School library, The toilets, The snack bar เป็นต้น ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
              Go out of the room. Turn right and walk to the end of the building. Go upstairs  
              to the next floor, then turn right. Walk along the building and it is on the right. 
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                                                              ใบงำนกิจกรรม 
                                                                    Directions Game 
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กิจกรรม 14 : Picnic 

           
วัตถุประสงค์ :     
1. เพ่ือทบทวนควำมหมำยของค ำศัพท์      
2. เพ่ือฝึกกำรใช้ประโยค Future Tense ที่มีโครงสร้ำงประโยค I’m going to…….                           
3. เพื่อฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม : 
1. ครูแจกใบงำนกิจกรรมที่ 1 “Picnic”  
2. ครูและนักเรียนศึกษำค ำอธิบำย เรื่องของ Angela โดยอ่ำนออกเสียงพร้อมกัน  
3. ครูถำมนักเรียนว่ำ “What is Brain going to bring to the picnic?” 
4. นักเรียนตอบว่ำ “Brian’s going to take a banana.” 
5. ครูถำมนักเรียนว่ำ “Can he come to the picnic?” 
6. นักเรียนตอบว่ำ “Yes, he can.” 
7. ครูถำมนักเรียนว่ำ “What is Connie going to bring to the picnic?” 
8. นักเรียนตอบว่ำ “Connie’s going to take a banana.” 
9. ครูถำมนักเรียนว่ำ “Can she come to the picnic?” 
10. นักเรียนตอบว่ำ “No, she can’t.” 
11. ครูถำมตอบกับนักเรียนไปจบครบทุกคน 
12. ครูถำมนักเรียนว่ำ “Who can go to the picnic?’ 
13. นักเรียนตอบว่ำ “Brian, Simon, May and Lucy.” 
14. ครู “If you want to go to the picnic, what should you bring?’ 
15. นักเรียนตอบทีละคน เช่น I’m going to bring pizza. ครูเขียนค ำตอบนักเรียนบนกระดำน  

                แล้วตอบว่ำ You can come. หรือ You can’t come. โดยแบ่งค ำตอบออกเป็น 2 ช่อง 
16. นักเรียนสังเกตว่ำสิ่งใดควรน ำไปหรือไม่ควรน ำไปด้วยในกำรปิคนิค เพรำะอะไร 
17. ครูอธิบำยให้นักเรียนที่ยังไม่ทรำบเหตุผลของคนที่ได้ไปและไม่ได้ไปปิคนิคให้นักเรียนที่ยังไม่ทรำบฟัง  

               คือ ครูได้ก ำหนดไว้แล้วว่ำคนที่ได้ไปหรือไม่ได้ไปต้องปฏิบัติอย่ำงไร เช่น ............................................ 
ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 
ใบงำนกิจกรรมที่ 1 “Picnic” 
กำรวัดผลและประเมินผล : 
1. กำรใช้ประโยค Future Tense ที่มีโครงสร้ำงประโยค I’m going to…….                           
2. ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
1. กิจกรรม Picnic เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เหมำะส ำหรับนักเรียนที่สำมำรถเรียนรู้ได้ดีด้วยกำรฟังหรือพูด  

              ชอบฟังเรื่องรำวซ้ ำ ๆ (Audio) 
2. กิจกรรมนี้นอกจำกฝึกทักษะทำงด้ำนกำรฟัง (Listening) กำรพูด (Speaking) แล้วยังฝึกทักษะกำรคิด 

              วิเครำะห์ (Critical thinking) อีกด้วย 
3. ก ำหนดแบบอ่ืนได้ เช่น A-M ได้ไปปิคนิค ใครที่ตอบ N-Z ไม่ได้ไปปิคนิค                          
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        ใบงำนกิจกรรม 

                 Picnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
From: Macmillan Publisher Limited (1995) 



88 | คู่มือแนวทำงสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ Make it Happen! 
 

 

กิจกรรม 15 : Grouping Techniques 

 

วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือพัฒนำทักษะกระบวนกำรท ำงำนกลุ่มของนักเรียน 
 2. เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงนักเรียน 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม : 
 วิธีที่ 1  แบ่งกลุ่มนักเรียนเรียงตำมวันเกิดและเดือนเกิด  
               1.1 ครูให้นักเรียนถำมและตอบค ำถำม ดังนี้ 
   Ss 1 : When were you born? 
   Ss 2 : I was born on 23 January, 5 February, 24 March เป็นต้น 

1.2 นักเรียนยืนเรียงตำมวันและเดือนที่เกิด โดยเรียงล ำดับจำกเดือนมกรำคมถึงธันวำคม 
 วิธีที่ 2  แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยใช้ ค ำ กลุ่มค ำหรือประโยค 
  2.1 ครูให้นักเรียนคนแรกพูดว่ำ Hot และนักเรียนคนต่อไปพูดว่ำ Chocolate ท ำต่อเนื่อง 
                          ไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน 
  2.2 นักเรียนที่พูดค ำว่ำ Hot ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน และนักเรียนที่พูดค ำว่ำ Chocolate ให้อยู่ 
                          กลุ่มเดียวกัน 
  2.3 ถ้ำต้องกำรแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นหลำยๆกลุ่ม อำจใช้ประโยคต่ำง ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหำ  
                          หรือกิจกรรมที่ต้องกำรสอน เช่น It's / not / hot / today. ก็จะแบ่งนักเรียนได้เป็น 4 กลุ่ม 
 วิธีที่ 3  แบ่งกลุ่มนักเรียนตำมค ำตอบของค ำถำม  
   3.1 ครูตั้งค ำถำมถำมนักเรียน เช่น Do you like dog or cat?  
   3.2 นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีชอบสนุขและกลุ่มที่ชอบแมว 
   3.3  หรือครูตั้งค ำถำมถำมนักเรียน เช่น  Do you like sea or mountain? 
   3.4 นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มใหม่คือ กลุ่มที่ชอบทะเลและกลุ่มท่ีชอบภูเขำ 
 วธิีที่ 4  แบ่งกลุ่มนักเรียนตำมกำรนับเลข   
   4.1 ครูให้นักเรียนนับเลขเป็นภำษำอังกฤษตำมจ ำนวนกลุ่มที่ครูต้องกำร เช่น กลุ่มละ 5 คน   
                          One, Two, Three, Four, Five / One, Two, Three, Four, Five ท ำต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ 
   4.2 นักเรียนที่นับเลขเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 
 วิธีที่ 5  แบ่งกลุ่มนักเรียนตำมต ำแหน่งที่นั่ง  
   5.1 ครูก ำหนดให้นักเรียนที่อยู่ในต ำแหน่งต่ำง ๆ เข้ำกลุ้มด้วยกัน เช่น Work with someone  
                          who sits beside you/ next to you on the left/ next to you on the right/  
                          opposite you เป็นต้น 
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วิธีที่ 6  แบ่งกลุ่มนักเรียนตำมบัตรตัวอักษร 

  6.1 ครูแจกบัตรตัวอักษรให้นักเรียนทุกคน เช่น  O V L  E คละกันเท่ำกับจ ำนวนนักเรียน 
  6.2 ให้นักเรียนเข้ำกลุ่มตำมค ำว่ำ  LOVE 
 วิธีที่ 7 แบ่งกลุ่มนักเรียนตำมควำมสูง 
   7.1 ครูก ำหนดให้นักเรียนยืนตำมล ำดับควำมสูง จำกสูงที่สุดไปเตี้ยที่สุด 
   7.2 นักเรียนอำจเข้ำกลุ่มได้หลำยลักษณะ เช่น 1) สูงที่สุดกับเตี้ยที่สุด 2) รองจำกสูงที่สุดกับ 
                          รองจำกเตี้ยที่สุด  หรือ 3) เข้ำกลุ่มจำกนักเรียนที่สูงที่สุดเรียงล ำดับเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่กับจ ำนวน 
                          สมำชิกในกลุ่มท่ีต้องกำร 

ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 
 1. บัตรกระดำษสี 
 2. บัตรตัวอักษร 

กำรวัดผลและประเมินผล : 
 1. สังเกตควำมร่วมมือในกิจกรรม 
 2. กำรถำมตอบค ำถำม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
 1. กำรแบ่งกลุ่มนักเรียนควรค ำนึงถึงขนำดของกลุ่มว่ำเป็นกลุ่มใหญ่ ปำนกลำงหรือเล็กเพ่ือสะดวก 
              ในกำรปรับกิจกรรมหรือเนื้อหำ 
 2. กำรแบ่งกลุ่มนักเรียนควรเป็นเลขคู่ กรณีที่จ ำนวนนักเรียนลงท้ำยด้วยเลขคู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  
              กลุ่มละ 4 คนจะเหมำะสมที่สุดเพรำะสำมำรถท ำเป็นกิจกรรมคู่ (Pair work) ได้อีกด้วย 
 3. ในขั้นสุดท้ำยที่ครูประเมินผลจำกำรท ำงำนของกลุ่มนักเรียนว่ำ นักเรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน 
              บทเรียน เกิดเจตคติและทักษะในกำรท ำงำนกลุ่มมำกน้อยเพียงใดบรรลุตำมจุดประสงค์หรือไม่  
              ครูควรประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้ำนต่ำง ๆ ด้วย เช่น ควำมกระตือรือร้นในกำรแบ่งกลุ่ม  
              ควำมร่วมมือในกลุ่มรับผิดชอบ ควำมสนใจ ควำมกล้ำแสดงออก ลักษณะกำรเป็นผู้น ำ ผู้ตำมที่ดี เป็นต้น 
 4. กำรแบ่งกลุ่มแต่ละวิธีสำมำรถปรับได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น เปลี่ยนค ำ กลุ่มค ำ วลี หรือประโยคค ำถำม 
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กิจกรรม 16 : Dictogloss 

 

    วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนำทักษะกำรฟังและกำรเขียน 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม : 
1. ครูน ำเข้ำสู่บทเรียนโดยกำรเล่นเกมทำยชื่อสัตว์จำกท่ำทำงเพ่ือน ำเสนอค ำศัพท์ใหม่ โดยครูท ำท่ำทำง 

ของสัตว์ เมื่อนักเรียนตอบได้ ครูเขียนค ำศัพท์นั้นบนกระดำนและให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงพร้อมกัน  
ครูตรวจสอบควำมถูกต้อง 

2. ครูอธิบำยกระบวนกำรของ Dictogloss คือให้ฟังใจควำมส ำคัญ ไม่ใช่ทุกค ำท่ีอ่ำน 
3. ครูอ่ำนบทอ่ำนรอบแรกโดยอ่ำนช้ำกว่ำปกติเล็กน้อย นักเรียนฟังโดยไม่จดบันทึก 
4. ครูอ่ำนบทอ่ำนรอบที่สองด้วยควำมเร็วปกติ นักเรียนจดค ำส ำคัญจำกเรื่องที่ฟังลงในสมุดได้ 
5. นักเรียนจับคู่เพ่ือตรวจสอบค ำศัพท์ที่ได้ แล้วแลกเปลี่ยนค ำศัพท์ซึ่งกันและกัน 
6. นักเรียนในขั้นตอนที่ 5 จับกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ครูแจกใบงำนกิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียน 
7. นักเรียนในกลุ่ม 4 คนแลกเปลี่ยนค ำศัพท์ซึ่งกันและกัน อภิปรำยภำยในกลุ่ม และช่วยกันเขียนเรื่อง 

           ที่ได้ฟังจำกครู 
8. นักเรียนวำดภำพประกอบเรื่องที่ได้ฟังจำกครูแล้วตกแต่งให้สวยงำม 
9. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มอ่ำนออกเสียงเรื่องให้เพ่ือน ๆ ในห้องฟัง 
10. ครูแจกใบงำนกิจกรรมที่ 2 ให้แก่นักเรียนแล้วตอบค ำถำมท้ำยบทอ่ำน 
11. นักเรียนและครูตรวจสอบค ำตอบพร้อมกัน 
12. นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรำยว่ำเรื่องของกลุ่มตนเองนั้น เหมือนหรอืแตกต่ำงบทอ่ำนต้นฉบับหรือไม่อย่ำงไร 
ส่ือ- อุปกรณ์ที่ใช้ : 
1. ดินสอสี 
2. ใบงำนกิจกรรมที่ 1 
3. ใบงำนกิจกรรมที่ 2 
กำรวัดผลและประเมินผล : 
1. กำรสังเกตควำมร่วมมือในกำรท ำงำนกลุ่ม 
2. ตรวจชิ้นงำน: เรื่องท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียน – Grammar (Spelling, Punctuation,  

           Structure) & Understanding 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
1. ให้เลือกบทอ่ำนที่สอดคล้องกับระดับควำมสำมำรถทำงภำษำของนักเรียน (Beginners 3-4 sentences,  

           Intermediate 6-8 sentences, Advanced 8-12 sentences) 
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                                                                   ใบงำนกิจกรรมที่ 1 
                                                                          Dictogloss 

 

Directions: In a group of 4, listen to a story and then write the story in the given 
space below. 

 

 

 

 

 

 

 

Draw your picture in the box below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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     ใบงำนกิจกรรมที่ 2 
                                                                              Dictogloss 

 

Directions: Read the passage, then answer the questions. 

 

 

 

 

 

 

1. What is Sammy? 
________________________________________________. 

 

2. What does Sammy eat? 
__________________________________________________. 

 

3. Where does Sammy lie to warm himself? 
___________________________________________________. 

 

4. What does Sammy climb looking for food? 
___________________________________________________. 

 

 

 

 Sammy is a snake. He lives in the bush with his friends. He often climbs 

trees looking for food. He eats birds’ eggs and small birds. 

 Sometimes, he would curl up and sleep in a tree. When it is cold, he will 
lie in the sun to warm himself. 
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กิจกรรม 17 :  Summarize and Share 

 

วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
 2. เพ่ือฝึกทักษะกำรพูด 

ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม : 
1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยให้นักเรียนพูดค ำว่ำ Football และ Swimming สลับกันไป 

             จนครบ 
2. ครูแจกบทอ่ำนเรื่องที่ 1 ให้นักเรียนทีม football ทุกคน และแจกบทอ่ำนที่ 2 ให้ทีม swimming ทุกคน   
   (ใบงำนกิจกรรมที่ 1) 
3. นักเรียนแต่ละคนอ่ำนบทอ่ำนที่ได้รับภำยในเวลำ 5 นำที 
4. ให้นักเรียนในกลุ่ม football จับคู่กับนักเรียนในกลุ่ม swimming   
5. นักเรียนแต่ละคู่สลับกันเล่ำเรื่องของตนเป็นภำษำอังกฤษให้อีกคนหนึ่งฟังโดยไม่ดูบทอ่ำน 
6. อำจมีกำรซักถำมข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้ เพ่ือให้เข้ำใจเรื่องรำวมำกข้ึน 
7. ครูแจกใบงำนกิจกรรมที่ 2 ให้แก่นักเรียนทุกคน 
8. นักเรียนแต่ละคนท ำแบบฝึกหัดเก่ียวกับเรื่องที่อ่ำนทั้งสองเรื่อง  
9. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค ำตอบที่ถูกต้อง 
ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 

 1. ใบงำนกิจกรรมที่ 1 
 2. ใบงำนกิจกรรมที่ 2 

กำรวัดผลและประเมินผล : 
 1. สังเกตควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรม 

2. ตรวจใบงำนกิจกรรมท่ี 2 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 

 1. ควรเลือกบทอ่ำนที่น่ำสนใจ และเป็นเรื่องท ำนองเดียวกันทั้ง 2 เรื่อง 
 2. กำรก ำหนดเวลำให้เหมำะสมกับควำมยำกง่ำยของบทอ่ำนด้วย 
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                                                                       ใบงำนกิจกรรมที่ 1 
                                                                              Summarize and Share 

Direction: Read the passage and tell the story to your friends. 

Passage 1 

 

His name is Ronaldo. People call him Ronaldinho. Its mean 
“little Ronaldo” in Portuguese. But Ronaldo isn’t little. He’s 
big and tall, and his hair is long and black. Ronaldo isn’t very 
good-looking, but he’s popular. He’s a champion soccer 
player. Ronaldo is from Porto Alegre, Brazil. He’s from a poor 
family. Ronaldinho is famous all over the world, and he’s rich. 

 

                                      

 

 

 ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………..…………… 

Direction: Read the passage and tell the story to your friends. 

 

Passage 2 

 

     Michael Phelps is an American swimmer.  

He won six gold medals and two bronze at the 2004 Olympic 
Games in Athens. He usually gets up at 6.00 a.m. and goes to 
the pool. He trains five hours a day, and he swims eighty 
kilometers a week. Michael loves cars and rap music. He 
usually listens to music on the pool deck before each race. 

  

 

  Applied from: My World Book 1 & 3, บริษัทส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จ ากัด 
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                                                                     ใบงำนกิจกรรมที่ 2 
                                                                             summarize and Share 

 

Direction: Base on passage 1 and 2, tick true () or false () in front of the sentences. 

 

 

Ronaldo 

1.  Ronaldo is from brazil. 

2.  He is from a poor family. 

3.  He has long blond hair. 

4.  He is very good-looking. 

5.  He is famous and rich now. 

   

Michael Phelps 

6.  Michael Phelps gets up at 6.00 p.m. 

7.  He trains 5 hours a day. 

8.  He swims eighteen kilometers a week. 

9.  He won 6 gold medals at 2004 Olympic Games. 

10.  He loves to drive his car on the pool deck. 
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กิจกรรม 18 : Pre-project Preparatory Learning 

 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนำทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมและเตรียมตัวนักเรียนในกำรท ำโครงงำนกลุ่ม 
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม :  

 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน แต่ละกลุ่มใช้เวลำ 30 วินำที ในกำรตั้งชื่อกลุ่มและเลือกตัวแทน 
              กลุ่ม 1 คน โดยที่ครูยังไม่บอกเหตุผลในกำรเลือก 
 3. ครูพำตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกไปด้ำนนอกห้องเรียน ครูแจกแบบบันทึกกำรสังเกต (ใบงำนกิจกรรม 
              ที่ 1 Observer Task Sheet) พร้อมทั้งอธิบำยบทบำทหน้ำที่ของผู้สังเกตกำรณ์ประจ ำกลุ่ม (Observer)  
              หลังจำกท่ีเข้ำใจค ำอธิบำย ให้ตัวแทนกลุ่มรออยู่ด้ำนนอกจนกว่ำครูจะเรียกเข้ำมำในห้องเรียน 
 4. ครูเข้ำมำในห้องเรียนและแจกใบงำนกิจกรรมที่ 2 Stranded in Australian Desert ให้กลุ่มละ 1 แผ่น 
              และบัตรภำพกลุ่มละ 1 ชุด ซึ่งภำระงำนคือ สมำชิกในกลุ่มช่วยกันระดมควำมคิดเพ่ือหำวิธีเอำชีวิตรอด 
              และขอควำมช่วยเหลือจำกเหตุกำรณ์ที่สมมติข้ึนว่ำ ขณะที่ก ำลังขับรถยนต์ท่องเที่ยวอยู่นั้น รถเกิดเสีย 
              กลำงทะเลทรำยในประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นแต่ละกลุ่มมีเวลำ 20 วินำทีในกำรตัดสินใจเลือกสิ่งของ 
              ต่ำง ๆ 10 รำยกำรจำกทั้งหมด 18 รำยกำร โดยเรียงล ำดับรูปภำพของสิ่งของทั้ง 10 รำยกำรจำกสิ่งที่ 
              จ ำเป็นมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด พร้อมให้เหตุผลประกอบ  
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มยังไม่ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนกว่ำครูจะอนุญำตให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มเข้ำมำใน 
              ห้องเรียน 
 6. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในห้องและเข้ำร่วมกลุ่มของตน 
 7. ครูอธิบำยค ำศัพท์ยำกในใบงำนและสอนออกเสียงค ำศัพท์ หลังจำกนั้นครูให้สัญญำณเริ่มปฏิบัติกิจกรรม  
 8. ในขณะที่สมำชิกกลุ่มก ำลังช่วยกันท ำงำน ผู้สังเกตกำรณ์ประจ ำกลุ่มเริ่มลงมือปฏิบัติหน้ำที่ของตน  
              คือกำรสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกำรท ำงำนของสมำชิกแต่ละคนโดยขีดเครื่องหมำยกำกบำทตำม 
              จ ำนวนครั้งของรำยกำรพฤติกรรมที่สังเกตพบ (ไม่ต้องเขียนระบุชื่อ) และจะต้องไม่แทรกแซงในกำร 
              อภิปรำย ที่ส ำคัญคือต้องไม่ให้สมำชิกคนใดของกลุ่มมองเห็นแบบบันทึกพฤติกรรม ในกรณีท่ีถูกถำมถึง    
              สิ่งที่ผู้สังเกตกำรณ์ก ำลังท ำอยู่ ให้ผู้สังเกตกำรณ์ตอบเพียงว่ำ ตนมีหน้ำที่ “รอ” และ “มองดู”  
              ควำมเป็นไปของกิจกรรมเท่ำนั้น 
 9. ครูให้สัญญำณหมดเวลำ แล้วเริ่มลงมือวำดตำรำงแสดงข้อมูลชื่อกลุ่มและเลขล ำดับ 1-10 เพ่ือใส่รำยกำร 
              สิ่งของที่แต่ละกลุ่มเห็นว่ำจ ำเป็นมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด 
 10. แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทน 1 คน เพื่อน ำเสนอรำยกำรสิ่งของตำมล ำดับควำมจ ำเป็นพร้อมให้เหตุผลเป็น 
               ภำษำอังกฤษ โดยใช้เวลำอภิปรำยกลุ่มละไม่เกิน 3 นำที  
 11. หลังจำกตัวแทนของทุกกลุ่มเสร็จสิ้นกำรอภิปรำยแล้ว ผู้สังเกตกำรณ์ของแต่ละกลุ่ม ใช้เวลำ 3 นำที 
               ในกำรอธิบำยถึงบทบำทหน้ำที่ของตนให้สมำชิกในกลุ่มฟัง พร้อมรำยงำนผลกำรสังเกตในแบบบันทึก 
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12. ครูแจกใบควำมรู้ที่ 1 Roles of Group Members พร้อมทั้งอธิบำยนิยำมศัพท์ส ำคัญ ได้แก่ ผู้น ำกลุ่ม  

               (Organiser) ผู้เสนอแนวคิดและค ำแนะน ำ (Contributor) ผู้สรุปงำนและมติกลุ่ม (Summariser)  
              ผู้ตั้งค ำถำมเพ่ือควำมชัดเจนของข้อมูลและแนวคิด (Questioner) ผู้แก้ปัญหำ (Problem-solver)  
              ผู้ไม่ให้ควำมร่วมมือ (Non-participant) และผู้ที่พูดหรือท ำสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงำนกลุ่ม (Distracter) 
 13. นักเรียนแต่ละคน เติมข้อมูลในช่องว่ำง เพ่ือตอบค ำถำมว่ำ ตนเองมีบทบำทใดในฐำนะที่เป็นสมำชิกกลุ่ม  
 14. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยว่ำบทบำทใดบ้ำงของสมำชิกกลุ่มที่มีส่วนช่วยให้งำนบรรลุเป้ำหมำย  
               และบทบำทใดบ้ำงของสมำชิกกลุ่มที่ไม่ได้มีส่วนช่วยให้งำนประสบควำมส ำเร็จ 

ส่ือ-อุปกรณ์ที่ใช้ : 
 1. ใบควำมรู้ที่ 1 
 2. ใบงำนกิจกรรมที่ 1 และ 2 

กำรวัดผลและประเมินผล : 
 1. สังเกตกำรร่วมกิจกรรม 
 2. ตรวจค ำตอบในใบงำนกิจกรรม 
 3. แบบบันทึกกำรสังเกต 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
 1. ค ำตอบจำกกิจกรรมเรียงล ำดับสิ่งของที่คิดว่ำจ ำเป็นมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด ไม่มีกำรตัดสินว่ำถูกหรือ 
              ผิด เพรำะเป็นกำรฝึกให้นักเรียนอภิปรำยเหตุผลตำมมติของกลุ่มเท่ำนั้น 
 2. ครูอำจจะสอนนิยำมศัพท์เกี่ยวกับ บทบำทของสมำชิกกลุ่ม ในบทเรียนก่อนหน้ำ 
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                                                      ใบงำนกิจกรรมที่ 1 
                                                         Pre-project Preparatory Learning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                   (Adapted from Language Centre, University of Otago, New Zealand) 

 

Observer Task Sheet 

You are going to observe your group. 

Watch the other members of your group carefully. 

Record what they do. 

Do NOT take part in the group discussion. If the members of your group ask what you 

are doing say, “Wait and See.” 

Do NOT let the other people in your group see this paper. OK? 

This is what you need to do… 

Every time you see someone doing one of the actions below, put a cross () in the 

space next to that action. Look at the example to help you. Do NOT write anyone’s 

name on this sheet. 

 

Action 

 

 

How many time I saw 

this action 

 

Total 

 

Eg. Played with a cell-phone 

 

 

 

3 

   

1. Asked questions   

2. Organized other people   

3. Tried to solve a problem   

4. Distracted other people   

5. Contributed an idea   

6. Summarized what other people said   

 

Did you see anyone who did not participate?   Yes / No 
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                                                            ใบงำนกิจกรรมที่ 2 
                                                                  Pre-project Preparatory Learning 

 

 Your task is to plan how to survive and seek rescue in the Australian outback (desert). 

 

 In your group imagine you have been touring in a 4 wheel- drive vehicle which breaks down 
in the middle of the Australian desert. 

 

 Which 10 items from the list of equipment below do you think are the most necessary for 
survival, or signaling for help? 

 

 Your group has 20 minutes to decide on the 10 items. You will need to give reasons for 
your choices. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    (Adapted from Language Centre, University of Otago, New Zealand) 

 

 

 25 litre container of water   emergency blanket (silver foil) 

 rifle and ammunition    radio 

 first aid kit      batteries 

 snake repellent     mobile phone 

 tent       mirror 

 sleeping bags     5 litres of fuel 

 spade      cigarette lighter 

 newspaper      torch 

 knife 

 food ration kit : chocolate bars, biscuits, rice, sugar, salt and water purifying tablets
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                                                                              Resource: www.google.com 

 

http://www.google.com/
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                                                     ใบควำมรู้ที่ 1 
                                                     Pre-project Preparatory Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     (Adapted from Language Centre, University of Otago, New Zealand) 

Roles of Group Members 

When people work together in a group, they take on different ‘roles’. 

For example: 

1. As you watch a group, you may notice someone who organises other people. 

This person tries to set goals. They try to get people to work together to achieve 

something. They act as leaders, and are called organisers. 

2. Another role is that of a contributor. This person is not a leader, but does offer 

idea and suggestions that help the group to work together. 

3. The opposite to number two is a non-participant. This person doesn’t say 

much, or may only offer ideas if asked directly. 

4. A person distracts others if they say and do things that are not related to the 

group task. Distracters may cause other people in the group to be less involved in the 

task. For example, they may tell jokes, or talk about their weekend plans. They may also 

criticize other people’s ideas in an unhelpful way. 

5. Some people listen to other group members and try to summarise what they 

say by restating the same idea in a different way. This person may be trying to move the 

group on to the next stage of the task. They are called summarisers. 

6. Other people question other group members. They are questioners and may 

be trying to get more information, or make an idea clearer. 

7. A problem-solver tries to help the group to avoid disagreements. They may 

suggest solutions to problems that occur during the discussion. 

 

What kind of group member do you think YOU are? 

I think I’m a/an ____________________, because ________________________ 

___________________________________________________________. 

 

Discussion question: 

Which roles help a group to reach its goals? 

Which roles do not help? 
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ตำรำงสรุปแนวคิดของแต่ละกลุ่มจำกใบงำนเรื่อง Stranded in Australian Desert  

(ส ำหรับครู) 

 

 

Group 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ภำคผนวก 
ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย 

School Director ผู้อ ำนวยกำร 

Deputy Director, Academic Affairs รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 
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Deputy Director, General Administration รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกำร 
Deputy Director, Student Affairs รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
Deputy Director, General Affairs and Finance รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกำรและกำรเงิน 
Deputy Director, Budgeting and Planning รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยงำนงบประมำณและแผน 
Deputy Director, Human Resources รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
Academic Department ฝ่ำยวิชำกำร 
Student Welfare Department ฝ่ำยปกครอง 
General Administration Department ฝ่ำยธุรกำร 
General Administration and Finance Department ฝ่ำยธุรกำรและกำรเงิน 
Budgeting and Planning Department ฝ่ำยงำนงบประมำณและแผน 
Student Affairs Department ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
Human Resources Department ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
Kindergarten Section/ Early Years แผนกปฐมวัย 
Primary Section แผนกประถมศึกษำ 
Secondary Section แผนกมัธยมศึกษำ 
Thai Language Department กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
Foreign Languages Department กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
Science Department กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
Mathematics Department กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
Health and Physical Education Department กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
Art Department กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
Social Studies, Religion and Culture Department กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

Career and Technology Department กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
Kindergarten 1 (K1) อนุบำล 1 
Kindergarten 2 (K2) อนุบำล 2 
Kindergarten 3 (K3) อนุบำล 3 
Primary 1 (P1) ประถมศึกษำปีที่ 1 
Primary 2 (P2) ประถมศึกษำปีที่ 2 
Primary 3 (P3) ประถมศึกษำปีที่ 3 
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Primary 4 (P4) ประถมศึกษำปีที่ 4 

Primary 5 (P5) ประถมศึกษำปีที่ 5 

Primary 6 (P6) ประถมศึกษำปีที่ 6 

Secondary 1 (S1) มัธยมศึกษำปีที่ 1 
Secondary 2 (S2) มัธยมศึกษำปีที่ 2 

Secondary 3 (S3) มัธยมศึกษำปีที่ 3 
Secondary 4 (S4) มัธยมศึกษำปีที่ 4 
Secondary 5 (S5) มัธยมศึกษำปีที่ 5 
Secondary 6 (S6) มัธยมศึกษำปีที่ 6 
Arts Room ห้องศิลปะ 
Meeting Room ห้องประชุม 
Music Room ห้องดนตรี 
Office ส ำนักงำน 
Library ห้องสมุด 
Classroom ห้องเรียน 
Computer Room ห้องคอมพิวเตอร์ 
Science Lab ห้องปฏิบัติกำร 
First Aid Room ห้องปฐมพยำบำล 
Resource Center ห้องแหล่งเรียนรู้ 
Audio and Visual Aids Room ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
Counselling Office ห้องแนะแนว 
Workshop โรงฝึกงำน (ช่ำง) 
Agricultural Plots สวนเกษตร 
Gymnasium โรงพลศึกษำ 
Cafeteria/ Canteen โรงอำหำร 
Playground สนำมเด็กเล่น 
Swimming Pool สระว่ำยน้ ำ 
Basketball Court สนำมบำสเกตบอล 
Football Field สนำมฟุตบอล 
Volleyball Court สนำมวอลเลย์บอล 
Toilets ห้องน้ ำ 
Ladies/Women/ Female ผู้หญิง 
Gentlemen/ Men/ Male ผู้ชำย 
Science Room ห้องวิทยำศำสตร์ 



105 | คู่มือแนวทำงสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ Make it Happen! 
 

ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย 

Staff Room ห้องพักครู 

Hall หอประชุม 

Grand Hall หอประชุมใหญ่ 

Auditorium หอประชุมใหญ่ (ลักษณะเดียวกับโรงหนัง) 
School Zone เขตโรงเรียน 

Drop-Off and Pick-Up Point สถำนที่จอดรถรับส่งนักเรียน 
Entrance ทำงเข้ำ 
Exit ทำงออก 
Bike Lane ทำงจักรยำน 
Parking Lot ที่จอดรถ 
Keep Left ชิดซ้ำย 
Keep Right ชิดขวำ 
Keep Clean โปรดรักษำควำมสะอำด 
Keep off the Grass ห้ำมเดินลัดสนำม 
Keep Quiet กรุณำอย่ำส่งเสียงดัง 
Do Not Litter ห้ำมทิ้งขยะ 
No Entry ห้ำมเข้ำ / ห้ำมผ่ำน 
No Left Turn ห้ำมเลี้ยวซ้ำย 
No Right Turn ห้ำมเลี้ยวขวำ 
No Parking ห้ำมจอด 
No Double Parking ห้ำมจอดซ้อนคัน 
No U-Turn ห้ำมกลับรถ 
No Bikes ห้ำมใช้จักรยำน 
Foods and Drinks are not Allowed /No Foods and drinks ห้ำมน ำอำหำรเข้ำมำ 
Pets are not Allowed / No Pets ห้ำมน ำสัตว์เลี้ยงเข้ำมำ 
Smoking is not Allowed / No Smoking ห้ำมสูบบุหรี่ 
Taking Photo is not Allowed / No Photos ห้ำมถ่ำยรูป 
Mobile Phones are not Allowed /No Mobile Phones ห้ำมใช้โทรศัพท์มือถือ 
Please Turn Off Your Mobile Phones กรุณำปิดมือถือ 
No Cheating ห้ำมลอกข้อสอบ 
Picking Flowers is not Allowed ห้ำมเด็ดดอกไม้ 
Feeding Animals is not Allowed ห้ำมให้อำหำรสัตว์ 
Do Not Disturb ห้ำมรบกวน 
Meeting in Progress ก ำลังประชุม 
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