การพพัฒนาบุคลากรแล
ค
ะผู้เรียนแแบบบูรณาาการ
การใช้ภาษาอั
ภ
งกฤฤษเพื่อกาารสื่อสาร
Personnnel and Sttudents Using
U
English Deveelopment
for the Com
mmunication by the Integrattion

สํานักงานนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
ษ
ศึกษาพัทลุลง เขต ๒

เอกสาร สพพป.พัทลุง เขตต ๒ ลําดับที่ ๒/๒๕๕๘

คํานํา
การพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนแบบบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (Personnel and Students Using English Development for the
Communication by the Integration) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการสรุปผลการดําเนินงานใน
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ซึ่งดําเนินโครงการพัฒนา
นักเรียน ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การดําเนินงานมีทั้งในลักษณะของโครงการเฉพาะและโครงการแบบบูรณา
การ ประกอบไปด้วยโครงการหลัก ๖ โครงการ ๑๑ กิจกรรมสําคัญ ผู้รายงานได้
เก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องบางส่วน ไว้ประกอบการรายงานไว้ใน
เอกสารเล่มนี้แล้ว
ขอขอบคุณท่าน ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ที่ได้ชแี้ นะแนวทางในการดําเนินงานตาม
แนวทางบูรณาการพร้อมทั้งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน และผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดําเนินงานทุกกิจกรรม ทุกโครงการที่ร่วมดําเนินการ จนทําให้งาน
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทุกประการ

สารรบัญ
บททที่ ๑ ความเปป็นมา
บททที่ ๒ เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
บททที่ ๓ การดําาเนินงาน
การเข้าาค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้
ง
มนั
ม กเรียนชั้นปประถมศึกษาปีปีที่ ๖
การพัฒ
ฒนาบุคลากรดด้วยการปฏิบัติ (Action Learning)
กิจกรรรม Directors Car Rally ครั้งที่ ๑
กิจกรรรม Teacherss Car Rally
กิจกรรรมค่ายภาษาอัอังกฤษเพื่อการสื่อสารนักเรีรียนชั้น ป.๖
กิจกรรรมค่ายภาษาอัอังกฤษแบบบูรณาการ
ร
กิจกรรรมการจัดสภาพแวดล้อมทีเอื
่เ ้อต่อการเรียยนรู้ภาษาอังกฤษ
ก
กิจกรรรมการเรียนกาารสอนภาษาอัอังกฤษแบบบูรณาการ
การปรระชุมเชิงปฏิบัติการเข้าใจเกีกี่ยวกับกรอบอ้อ้างอิงความสามารถ
ภาษาอังกฤษ (CEFFR)
การพัฒ
ฒนาบุคลากรเพพื่อพัฒนาองค์ค์กรสู่มาตรฐานนสากลโดยกาาร
ปฏิบัตติิบริหาร เชิงบูรณาการ
กิจกรรมมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ
ง ่น
บททที่ ๔ ผลการรดําเนินงานแลละข้อเสนอแนนะ
ภาคผนวก

1
๓
๑๐๐
๑๐๐
๑๑๑
๑๒๒
๑๓๓
๑๖๖
๑๘๘
๒๑๑
๒๒๒
๒๓๓
๒๔๔
๒๖๖
๒๘๘
๓๓๓

๑

บทที่ ๑
ความเป็นมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ มีบทบาทและ
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนด
ประกอบการการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงต้อง
เตรียมตัวให้พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งทุกประเทศยอมรับการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและทั่วโลก จากการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจดังนี้
1. ข้อมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556)
1.1 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดทั้งหมด ผู้เรียนที่มีผลการประเมินตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน ๑๕,๘๑๕ คน มึผลการประเมินดังนี้
ระดับพอใช้จํานวน ๖,๘๔๖ คน ระดับดีจํานวน ๕,๓๑๘ คน ระดับดีมากจํานวน ๓,๖๕๑ คน
รวมระดับดีและระดับดีมาก ๘,๙๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๑
๑.๒ ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาอาเซียน)
จํานวน ๒๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๒
จะเห็นว่านักเรียนมีผลการเรียนในระดับดีและดีมากเพียงร้อยละ ๕๖.๗๑ และสื่อสาร
ภาษาต่างชาติในอาเซียนได้เพียงร้อยละ ๑.๔๒
๑.๓ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) เปรียบเทียบปี ๒๕๕๔- ๒๕๕๖

๐.๙๘
๒.๓๒

ลด

-

เพิ่ม

ลด

๓๓.๙๕
๓๒.๙๗
๓๐.๖๕

ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
สพท.)

เพิ่ม

๒,๕๒๓
๒,๔๓๑
๒,๒๔๗

เข้าสอบ

ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
สพท.)

๒,๘๔๑
๒,๗๓๘
๒,๖๒๙

ร้อยละ

ทั้งหมด

เข้าสอบ

๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖

จํานวนนักเรียนชั้น ม.๓
ร้อยละ

ทั้งหมด

ปีการศึกษา

จํานวนนักเรียนชั้น ป.๖

๓๕๓
๒๗๙
๒๔๐

๒๘๖
๒๓๓
๑๙๖

๒๖.๒๔
๒๕.๗๗
๒๗.๙๖

๒.๑๙

๐.๔๗
-

๒

จะเเห็นว่าผลสัมฤททธิ์ชองนักเรียนชัชั้น ป.๖ลดลงอยย่างต่อเนื่อง แลละชั้นม.๓ ก็มีผลสั
ล มฤทธิ์ต่ํามากทั้ง
สองงระดับชั้นก็มีคา่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ
ย ๕๐

ปริญญ
ญญาเอก

ร้อยละ

การพัฒนา
อังกฤษ

ร้อยละ

จํจานวนครูที่จบ
วิชาเอกอื่น

ปริญญาโท

จํานวนครูทจบวิ
จี่ ชาเอกภาษาาอังกฤษ
ปริญญาตรี

ประถมม
ศึกษา
มัธยม
ศึกษา

จํานวนครูที่สอน
ภาษาอังกฤษทั้งหมด
ประกาศนีย
ประกาศนย
บัตร

ระดับการศึกษา

๑.๔ แสดงจํานวนครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

๒๗๗

๔

๖๗

๒

๐

๒๖.๓๕

๔๖
๔

๒๒.๕๕

๒๑

๐

๑๕

๓

๐

๘๕.๗๑

๓

๑๐๐

จะเห็นว่ามีคครูที่สอนภาษาอัอังกฤษระดับประถมศึกษาจบวิชชาเอกภาษาอังกฤษมี
ก เพียง ร้อย
อ
ละ ๒๖.๓๕ ครูทจี่จบวิชาเอกอื่นๆแแต่สอนภาษาอังกฤษได้
ง
รับการพพัฒนาเพียงร้อยละ
ย ๒๒.๕๕
และะครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับมัมธยมศึกษาจบวิวิชาเอกภาษาอังงกฤษร้อยละ ๘๕.๗๑
๘
แต่ครูทสอน
สี่
ภาษษาอังกฤษระดับบมัธยมศึกษาได้ด้รับการพัฒนาร้้อยละ ๑๐๐
จากข้อมูลดังงกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การรศึกษาจึงเห็นคววามสําคัญของปัปัญหาเกี่ยวกับ
ผลสสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและการพัฒนาด้
ฒ านภาษาอัังกฤษของครู จึงงจําเป็นต้องพัฒนานั
ฒ กเรียนและ
ครูผูผ้สอน นอกจากกนั้นแล้วบุคคลากรที่มีความสําคั
า ญมากต่อการรสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพนั
ณ
กเรียน คือผู้บริหารโรงเเรีียนและบุคลากกรของสํานักงานนเขตพื้นที่การศึศึกษาต้องได้รับการ
พัฒนาคู
ฒ ่ขนานกันไไป

๓

บททที่ ๒
เอกสารทีทีเ่ กี่ยวข้อง
ในการการดําเนินงานการพัฒนากการเรียนการสสอนภาษาอังกฤษเพื
ก ่อเตรียม
ความพร้อมสู่ปรระชาคมอาเซียน
ย ประจําปีงบประมาณ พพ.ศ.๒๕๕๗ นีสํ้สานักงานเขต
น้ ่การศึกษาปประถมศึกษาพพัทลุง เขต๒ ได้
ไ ทํางานให้สอดคลองตามนโยบายของ
พืนที
กระทรวงศึกษาธิธิการ ตามประกาศกระทรววงศึกษาธิการร ดังนี้
๑. ใช้กรอบมาตรฐานความสาามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่
แ The
common Euroopean Fram
mework of Reference foor Languages (CEFR) เป็น
กรอบความคิดหหลักในการจัดการเรียนการสสอนภาษาอังกกฤษของประเทศไทย
อออกแบบหลักสูตตร พัฒนาการรเรียนการสอนน การทดสอบบ วัดผล พัฒนาครู
น กําหนด
เป้าหมายการเรี
า
ยยนรู้
๒. ปรับจุดเน้นกการเรียนการสสอนภาษาอังกฤษให้
ก เป็นไปตามธรรมชาติติของการเรียนรู
น้
โดยยเน้นการสื่อสสาร(Communicative Lannguage Teacching: CLT) ปรับจากการ
เน้นไวยากรณ์
น
เป็ป็นเน้นการสือสารเริ
อ่
่มจาก ฟัง พูด อ่าน เขียน
๓. ส่งเสริมการเรีรียนการสอนภภาษาอังกฤษทที่มีมาตรฐานตตามกรอบมาตตรฐานหลัก
๔. ส่งเสริมการยยกระดับความมสามารถการใใช้ภาษาอังกฤฤษ คือขยายโคครงการพิเศษ
การจัดการเรียนนการสอน EP// MEP/ IP/EBBE พัฒนาห้องเรียนพิเศษภภาษาอังกฤษ
(Ennrichment CClass) เพื่อกาารสื่อสารทางสสังคม และด้านวิชาการและะการพัฒนา
ห้องเรี
อ ยนการสนนทนาภาษาอังกฤษเน้
ง
นฟังพูดเพื่ออาชีพออย่างน้อย ๒ ชัช่วโมง(ขยาย
โอกกาส) จัดกิจกรรรมและสภาพพแวดล้อมที่สงเสริ
่ มความสสามารถภาษาอังกฤษ คือกาาร
จัดค่ายวิชาการ ๒-๔ สัปดาห์ช่ชวงปิดภาคเรีรียน เพิ่มชั่วโมมงเรียนเรียนออย่างต่อเนื่อง
ครึงวั
่ น ทั้งวัน จััดสภาพแวดล้ล้อมกิจกรรมในนโรงเรียน สออนภาษาอังกฤฤษมีวิชาเลือก
ให้ผู้เรียน

๔

๕. ยกระดับควาามสามารถการรจัดการเรียนการเรียนการสอนของครูให้หสอดคล้องกับ
วิธการเรี
ี
ยนรู้ที่เนน้นการสื่อสารร(CLT) เป็นไปปตามกรอบหลักของ CEFRR ประเมินควาามรู้
พืนฐานของครู
น้
ฝึกอบรมครู
๖. ส่งเสริมให้มกีการใช้สื่อ เทคคโนโลยีเพื่อกาารศึกษาเป็นเคครื่องมือในกาารพัฒนา
นอกจาากนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึ
า กษาประถถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ยังได้ด้
กําหนดนโยบายพัฒนาคุณภาาพการศึกษาสูสูป่ ระชาคมอาเซียน ดังนี้
นโยบายด้านคุณ
ณภาพการศึกษา
ษ (Educatioonal qualityy policies)
๑. ให้โรงงเรียนทุกโรงบบริหารจัดการรเรียนรู้เพื่อเตรีียมความพร้อมการศึ
อ
กษา
ตั้งแต่ระดับปฐมมวัยอย่างมีคณภาพและเพิ
ณ
ุ
มผลสั
่ม มฤทธิ์ทาางการเรียนให้ห้ และพัฒนา
ผลลสัมฤทธิ์ทางกการเรียนให้ได้ร้รอยละ ๕๐ ทุทกกลุ่มสาระกการเรียนรู้
All schoools have to organize annd manage the preparaations of
leaarning methhod efficienccy and targeeting to devvelop and increasing 500%
of all the subjjects requirement.
๒. ให้โรงเรีียนทุกโรงให้ห้ความสําคัญกับการจัดกิจกกรรมการเรียนรู
น ก้ ลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาาไทยและคณิตศาสตร์
ต
เป็นพิเศษ เพื่อให้ผผูู้เรียนทุกคนออ่านออก เขียนได้
น
อ่านคล่อง เขียนนคล่อง อ่านเป็ป็น เขียนเป็น มีนิสัยรักการรอ่านและมีทกษะการคิ
กั
ด
คํานวณ ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปี
ษ ที่ ๒ เป็นต้
น นไป
All schhools have to give prioority to the llearning acttivities of Thhai
lannguage and mathematiics in particular in ordeer to make students
s
abble
to read and wwrite fluentlly as to makke a habit oof reading annd numeraccy
skills since priimary 2 hennceforth

๕

๓. ให้โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการ
คิดขั้นพื้นฐาน (Reasoning Abilities) และพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตาม
หลักสูตรโดยผูเ้ รียนทุกคนมีประสบการณ์ การเรียนรู้ จากการปฏิบัติจริงอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ โครงการ
All schools have to provide the learning by using “Project
Work” to encourage basic thinking process (Reasoning Abilities) and
improve the characteristics of learners in accordance with the
curriculum; students at all levels must have experiences from their
actual practices at least one project per one semester
๔. ให้โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านกระบวนการคิด
กระบวนการกลุ่ม การใช้ ICT ทักษะในการป้องกัน แก้ไขสถานการณ์ ภัยพิบัติและ
ภาวะโลกร้อน โดนการบูรณาการกิจกรรม ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
All schools have to manage learning strategy to develop
thinking process skill, teamwork skill, using ICT skill, skills to prevent
and solve disaster situation and global warming by integrating all
learning and development activities for the learners such as scouts and
some dedicated activities.
๕. ให้โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
All schools have to arrange the learning strategy about ASEAN
Community studies in order to develop students, teacher and
educational personnel to get ready for the ASEAN Community and
immunize against the changes in the multicultural society.

๖

๖. ให้โรงเรีรียนทุกโรงจัดการเรียนรู้ให้ผูผเ้ รียนมีจิตสาาธารณะ จิตสํํานึกความรัก
ชาติและปลูกฝังรากเหง้าวัฒนธรรมความเป็
น
ป็นไทย ให้ครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้าน
กีฬาไทย
ฬ
ศิลปะกการแสดงออกกแบบไทย ศิลปหั
ล ตถกรรมไไทย อาหารไททย พิธีกรรมทาง
ศาสนาและด้านอาชีพ โดยโรงงเรียนต้องเลือกดํ
อ าเนินการรจัดการเรียนรูรู้อย่างน้อย ๑
า ดเจน
ด้าน ให้เป็นเอกลลักษณ์ของสถถานศึกษาอย่างชั
All schhools have to manage the learning strategy to encourage
thee students tto have pubblic mind annd a sense of patriotism
m And
cultivating a cculture that is originateed in Thailannd to coverr six aspectss,
whhich are: Thai sports, Thhai perform
ming arts, Thai handicrafft, Thai foodd,
Thhai ritualism and Thai career. The school
s
mustt conduct at
a least onee
asppect of learrning to be the unique identity of the school
๗. ให้โรงเรียยนทุกโรงจัดการเรี
ก ยนรู้ด้านภาษาเพื
น
่อกาารสื่อสารและใให้ผู้เรียน
สามารถสื่อสารไได้อย่างคล่องแแคล่วอย่างน้อย
อ ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษษ
และภาษาจีน หรืรือภาษาเพื่อนบ้
น าน เช่น ภาาษาพม่า ภาษษาลาว ภาษายยาวี เป็นต้น โดย
โ
จัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคคล้องกันในทุกระดั
ก บ ตั้งแต่ต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
ษ
และมัธยมศึกษาา
All schhool have too manage the
t learningg strategy abbout language
and communication, andd allow the students too be able too
communicatee fluently in at least three languagges, such as Thai, Englissh
and Chinese oor neighboring languagees such as BBurmese, Laao, Malay,
m
and etc. by arrranging learning curricuulum accorrdingly in alll levels from
early childhoood, primary and seconddary educattion.

๗

๘. ให้โรงเรีรียนทุกโรงบริหารจั
ห ดการศึกษาเพื
ก ่อจัดกาารเรียนรู้ให้ ผู้เรียนมีจิต
สาธารณะและอยู่อย่างพอเพียงตามหลั
ย
กปรรัชญาของเศรรษฐกิจพอเพียง
ย
All schhools have to manage learning strrategy for sttudents to
have public m
mind and livve adequateely accordinng to philosophy of
suffficiency economy

น
ารศึกษา
นโยบายด้านประกันโอกาสทางกา
(Educationaal Opportunnity Assurance Policies )
๑. ให้โรรงเรียนทุกโรงงประกันโอกาสสเด็กวัยเรียนททุกคนในเขตบบริการ ทั้งเด็ก
ปกกติทั่วไป เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสให้
ย
ได้เข้
เ าเรียนจนจบบระดับการศึกษาขั
ก ้นพื้นฐาน
โดยยใช้รูปแบบแลละวิธีการที่หลากหลายให้
ล
เหมาะสมกั
ห
บศักยภาพของเดด็กแต่ละคนหหรือ
แต่ต่ละกลุ่ม เช่น การเข้าถึงทรัรัพยากรและสิงอํ
่ านวยความมสะดวก แหลล่งเรียนรู้
ทุนการศึ
น กษา กาารจัดการศึกษาทางเลื
ษ
อกหรือื อื่น ๆ
All schhools shall provide thee opportunitty assurancee to all the
stuudents in thheir coveragge districts inncluding general studeents, the
dissability and specially caase studentts to graduaate the basic foundatioon
of commissionn. The schoool shall usee the individdual and fleexible training
meethod to enncourage the ability and skills of eeach studennt of group, for

๘

example , school should concern the accessibility of the resource,
facility, scholarship and alternative educations etc.
๒. ให้โรงเรียนทุกโรง ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มคี วาม
เข้มแข็ง โดยคิดริเริ่ม วิธีการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้สามารถเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างเท่าทัน ทั่วถึงและถูกวิธีบนความร่วมมือ ของเครือข่ายทั้งในด้าน
สุขภาพ สวัสดิภาพ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การสังคมสงเคราะห์และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน
All schools is supposed to move forward and strength their
student care and support system by initiating new method and
innovation the develop the performance of system in order to
accelerate educational opportunity and quality development of
learners promptly, also work closely with other network of health,
welfare, continuing education, professional practice, social welfare, and
community learning resources.
๓. ให้โรงเรียนทุกโรง บริหารจัดการงานแนะแนวให้เป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างรู้เท่าทันและมีความสุข
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและ/หรือ
ออกไปประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของตน
All schools shall provide the guidance management to become
visible and effectively The student can live in multicultural society as a
smart person and happily. The school shall focus on students ability

๙

forr higher eduucational level and/or professionaal careers acccording to
theeir potentiaal, aptitude and interest.

๔. ให้โรงเรียนทุกโรงบูบูรณาการการดดําเนินงานสร้ร้างภูมิคุมกันให้แก่นักเรียน
ในการป้องกันแกก้ไขปัญหายาเสพติดกับหน่นวยงานที่เกี่ยววข้องทุกาภาคคส่วน โดยใช้กักบั
ระบบบดูแลช่วยเหหลือนักเรียนเเป็นกลไกสําคัญ
ั ในการขับเคคลื่อนระดับโรรงเรียน สําหรัรับ
ในโโรงเรียนขยายยโอกาสโรงเรียนสามารถใช้
ย
ช้กิจกรรม “จิตตสังคมบําบัด” บําบัดรักษาา
นักเรี
ก ยนที่ติดยาเสพติด ในสถถานศึกษาเป็นการเบื้องต้นไได้
All schhools have to integratee operationss in the imm
mune defennse
to students wwith drug issues to all reelevant insttitutes. The use of the
stuudent counseling systeem is an impportant mecchanism thaat in an initial
preevention in the schooll level. For extended
e
scchools, the school cann
priimarily use “Psychosoccial therapy” within thee school to treat hookeed
stuudents.
จากนโยยบายของกระะทรวงศึกษาธิธการและนโยบบายการพัฒนาคุ
น ณภาพ
การศึกษาของสําานักงานเขตพืพืน้ ที่การศึกษาา จึงได้จัดทําโโครงการเพื่อพัพฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษ โดดยพัฒนาทั้งครู นักเรียน ผูบริ
้บ หารโรงเรียยนและบุคลากกรทางการศึกษา

๑๐

บททที่ ๓
การดําเนิ
เ นงาน
การดําเเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังงกฤษเพื่อการสื่อสาร
สํานักงานเขตพื้นนที่การศึกษาปประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ มีรายละเอียดการดําเนินการ
ก
ดังนี้
๑. การรเข้าค่ายภาษาาอังกฤษแบบเเข้มนักเรียนชัชั้นประถมศึกษาปี
ษ ที่ ๖
าค่าย
ก กษา ๒๕๕๕๗ มีการปรระชุมคณะทํางานจัดทําหลัักสูตรและคู่มอการเข้
ื
ปีการศึ
ดําเนินการเข้าค่ายนักเรียนเป็ปน ๒ จุด ได้แก่ค่ายโรงเรียนนอนุบาลป่าบอนและค่าย
โรงงเรียนบ้านท่าลาด นักเรียนเข้
น าค่ายละ ๕๐
๕ คน รวม ๑๑๐๐ คน ระยะเวลา ๑๕ วัน
( ๑-๑๙
๑ เมษายนน ๒๕๕๗) ใช้วิวทิ ยากรทั้งชาาวไทยและชาวต่างชาติ

๑๑

๒. การพััฒนาบุคลากรรด้วยการปฏิบับตั ิ (Action LLearning) เพือ่
ยกกระดับคุณภาพพการศึกษาสํานั
า กงานเขตพืพื้นที่การศึกษาาประถมศึกษาาพัทลุง เขต ๒
เป็นกิ
น จกรรมทีพ่ ัฒนาทักษะกาารใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียยมสู่ประชาคมมอาเซียนให้แก่
บุคลากรเขตพื
ค
้นที่การศึกษาเพืพื่อให้เกิดความตระหนักแลละให้สามารถใใช้ภาษาอังกฤษ
เพือการสื
อ่
่อสาร โโดยการให้ศกษาเอกสารแล
กึ
ละสื่อการสอนนภาษาอังกฤษษซึ่งจัดส่งให้
บุคลากรทุ
ค
กคนผผ่านทางระบบบ My office และมีกิจกรรรม English Car
C Rally ใน
วันที
น ่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕๗ ณ หนนานท่าส้าน ออําเภอป่าพะยยอม จังหวัด
พัทลุ
ท ง เป็นการฝึฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงตามมที่กําหนดในใใบงานและ
อบบรมทักษะทางงภาษาเพิ่มเติมในห้
ม องประชชุม นอกจากนันั้นยังมีกิจกรรรมการประกอบ
อาหารเป็นระบบบกลุ่ม นําเสนนอขั้นตอนการประกอบอาหหารเป็นภาษาาอังกฤษ มีการ
ล่องแก่
อ งเพื่อควาามรักสามัคคี

นอกจากกนั้นยังเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในที
ก
ท่ ํางาานด้วย มีบุคลากรเข้
ล
าร่วม ๔๔
๔
คนน ผ่านการปรระเมินร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ขาร่วมกิจกรรรม

๑๒

๓. กิจกรรรม Directorrs Car Rallyy ครั้งที่ ๑ สสําหรับผู้บริหารโรงเรียน จััด
กิจกรรมในวันที่ ๕-๖ มิถุนายน
า ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหาดดแก้วรีสอร์ท อําเภอสิงหนนคร
จังหวั
ห ดสงขลา มีเอกสารให้ผบริ
บู้ หารโรงเรียนได้ศึกษาคําศศัพท์ไว้ล่วงหนน้าโดยจัดส่ง
เอกกสารให้ก่อน ในวันเดินทางให้จัดทีม Raally มีใบงานใให้ปฏิบัติตาม Road Map
และรายงานผลเเมื่อถึงจุดหมาายปลายทาง พร้อมทั้งนําเสสนอผลการเรีรียนรู้ทางภาษษา
ระหหว่างการเดินทาง ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมทุ
ก กคนแลละผ่านการประเมินตามเกณ
ณฑ์
ทุกคน
ก

๑๓

๔. กิจจกรรม Teachhers Car Rally ตามโครงกการพัฒนาทักษะการเรี
ก
ยน
การสอนภาษาอัังกฤษระดับประถมศึ
ป
กษา มีการประชุมมคณะทํางานนจัดทําหลักสูตร
ต
และคู่มือการประชุมปฏิบัติการ
า จัดกิจกรรรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู
ฒ ผู้สอน
ภาษาอังกฤษเพือ่อพัฒนาทักษะะการสื่อสารภภาษาอังกฤษแและการจัดการเรียนการสออน
แบบบ CLT ครูสสอนภาษาอังกฤษระดั
ก
บประะถมศึกษา ฝึกกอบรมในห้องประชุ
ง มในวันที
น ่
๑๙๙-๒๑ มิถุนายยน ๒๕๕๗

จากนั้นก็ฝฝึึกการใช้ภาษาในสถานการรณ์จริง โดยผ่าานกิจกรรม English
Teeachers Car Rally ในวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕๗ ในการกาารนี้มีกิจกรรมม
การใช้ภาษาอังกกฤษระหว่างการเดินทางตาามใบงานที่กําหหนด นอกจาากนั้นยังมีการรใช้
ภาษาอังกฤษในสสถานการณ์จริง ได้แก่ การแข่งขันเกม กีฬากลางแจ้้ง การประกออบ
อาหาร การแสดดงละคร การรนําเสนอผลงาน และการววางแผนการเข้ข้าค่าย
ภาษาอังกฤษนักกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๔

กิจกรรมม English Teachers
T
Caar Rally

กิจจกรรม Cookking & Preseentation Hoow to cookking

๑๕

กิจกรรรม Gamess & Sports @ Haadkeaaw Resort Hotel

๑๖

กิจกรรม Paarty & Skit

๕. กิจกกรรมค่ายภาษษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนักกเรียนชั้น ป.๖๖ ศูนย์ PEERR
Ceenter เป็นแกนนนําในการจัดค่
ด ายภาษาอังกฤษนั
ง
กเรียนนโดยมีครูภาษษาอังกฤษที่ผ่าน
การประชุมปฏิบบััติการเป็นคณ
ณะทํางาน กิจกรรมเป็
ก
นรูปแแบบการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสาร ตามมหน่วยการจัดการเรี
ด
ยนรู้ ๑๐ หน่วย มีกาารแสดงผลงานจากการเข้า
ค่าย มีนักเรียนเขข้าค่ายศูนย์ละ ๑๐๐ คน รวม ๖ ศูนย์ จจํานวน ๖๐๐ คน

๑๗

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพืพือ่ การสื่อสารรนักเรียน ชัน้ ป.๖
ป
จัดโดยศูนย์ PEER
P Centeer

๑๘

๖. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษษแบบบูรณากาาร เป็นกิจกรรรมตามโครงกการ
พัฒนาทั
ฒ กษะการรใช้ภาษาอังกฤษนั
ก กเรียนระดับประถมศึศึกษา โดยมอบบหมายศูนย์
PEER Center เเป็นผู้รับผิดชออบในการจัดทําหลักสูตร คูม่มือครูและคู่มอนั
ื กเรียนในกการ
เข้าค่
า าย หลักสูตตรนี้ให้ใช้วงคําํ ศัพท์จากหลัลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนระดับ
ปรระถมศึกษาแลละบูรณาการกักับคําศัพท์ห้าห้หองชีวิตและใใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิมปิ ัญญาท้องถิ่นตามบริบทขของแต่ละอําเภภอ จัดทําคู่มืออการเข้าค่าย มีการประชุม
ปฏิฏิบัติการคณะททํางานของศูนย์
น PEER Cennter แต่ละศูนนย์โดยมีคณะครูภาษาอังกฤฤษ
และศึกษานิเทศก์เป็นคณะทํางาน
า จัดค่ายภาษาอั
ย
งกฤษษสําหรับนักเรียนระดับ
ปรระถมศึกษาระยะเวลา ๖๐ ชั่วโมงกลุ่มเป้ป้าหมาย ๓,๖๖๐๐ คน มีกจกรรมอบรม
จิ
ในหห้องประชุมโดดยใช้สื่อการเรีรียนการสอนทีทีห่ ลากหลาย

มีกิจกรรรม Walk Rallly, Bicycle Rally และ CCar Rally เพือให้
่ นักเรียนไได้
ก
้และใช้ภาษาออังกฤษในสถาานการณ์จริง เเช่นการไปเรียนรู
ย ้ในหน่วย
ศึกษาหาความรู
Reespect Placee ก็พานักเรียนไปวั
น ดและมัสยิ
ส ด เป็นต้น เเป็นค่ายที่ประะสานความ
ร่วมมื
ม อจากหลายฝ่าย มีการททดสอบก่อนแลละหลังการเข้้าค่ายภาษาอังกฤษนั
ง
กเรียน
กิจกรรรม Bicycle Rally ของนันักเรียน

๑๙

กิจจกรรม Walk Rally ไปตามแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน

๒๐

เรียนรู้ภาษษาอังกฤษบูรณาการกับห้าห้องชีวิต

๒๑

๗. กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออการเรียนรู้ภาษาอั
า งกฤษ
มีการส่
ก งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภภาษาอังกฤษโดยสํานักงานเเขต
พืนที
น้ ่การศึกษาแและศูนย์ PEER Center จํานวน
า ๖ ศูนย์ จัดเป็นต้นแบบบและโรงเรียน
ย
ในสสังกัดก็จัดสภาพแวดล้อมเชช่นเดียวกัน

๒๒

๘. กิจกกรรมการเรียนการสอนภาษ
น
ษาอังกฤษแบบบบูรณาการ สนั
ส บสนุนให้
ก รณาการรกับกลุ่มสาระะอื่น ให้โรงเรียน
ย
สถานศึกษาจัดกการเรียนการสสอนภาษาอังกฤษบู
จัดเองแต่ละโรง หรือจะบูรณาาการกับวันอาาเซียน หรือวันนวิชาการของงโรงเรียนก็ได้
สํานักงานเขตพื้นนที่การศึกษาไได้จัดประชุมปฏิ
ป บัติการจัดททําหน่วยการเเรียนรู้บูรณากการ
ในรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –๓ โดยมีศึศกึ ษานิเทศก์ ครู ที่มีความรูรู้ ความสามารรถ
ในการพัฒนาหลัลักสูตร ร่วมกันจั
น ดทําหน่วยการเรียน และส่งเสริมให้โรงเรี
ร ยนเลือกใใช้
ในการจัดกิจกรรรมการเรียนรูแบบบู
แ้
รณาการ จํานวน ๖ หหน่วย ได้แก่ ข้าวสังข์หยด
อ ง “ลุงเคียง” คนดีศรีเมืองลุง แกงงน้ําเคยเมืองลุลุง ยางพาราสูสู้ทักษะชีวิต วิถี
เมืองลุ
พุทธ-มุ
ท สลิม และะหน่วย “สัตว์น้ํา” ในลุ่มน้นําทะเลสาบสงขลา ในชั้นประถมศึ
ป
กษาปีที ี่
๔ – ๖ จัดทําหนน่วยการเรียนรูรู้บูรณาการโดดยใช้ภาษาอังกกฤษเป็นแกน ซึ่งแต่ละอําเภภอ
ก็จัดทําแต่งต่างกกันไปตามบริบทของอํ
บ
าเภออ รวม ๖ หน่ววย ดังนี้
๑. ศูนย์ PEER Center อําเภอกงหรรา หน่วย W
Wonderful Kongra
K
๒. ศูนย์ PEER Center อําเภอเขาชััยสน หน่วยM
My Beloved Khaochaisoon
๓. ศูนย์ PEER Center อําเภอตะโหหมด หน่วย CCharming Tamot
T
mazing Banggkaew
๔. ศูนย์ PEER Center อําเภอบางแกก้ว หน่วย Am
Interessting Place
๕. ศูนย์ PEER Center อําเภอป่าบออน หน่วย M
My Beloved Pabon
๖. ศูนย์ PEER Center อําเภอปากพะยูน หน่วย Amazing Paakpayun

๒๓

๙. การรประชุมเชิงปฏิฏิบัติการเข้าใจจเกี่ยวกับกรออบอ้างอิงความมสามารถ
ภาษาอังกฤษ (CCEFR) มีกิจกรรมการจัดทําหลั
า กสูตรและะเอกสารประกอบการประชุม
ปฏิฏิบัติการ ซึ่งมีหัวข้อในการประชุมปฏิบติัตกิ าร เกี่ยวกับบนโยบายปฏิรูรปู การเรียนกาาร
สออนภาษาอังกฤฤษเกี่ยวข้องกับการใช้
บ
กรอบบอ้างอิง CEFRRคําอธิบายกรรอบอ้างอิง คววาม
สออดคล้องกับระดับคุณภาพเรีรียน ระดับปรระถมศึกษากาารประเมินตนเองด้านทักษะะ
ภาษาอังกฤษ โดดยใช้ self – assessment
a
checklist ตามกรอบอ้างอิง CEFR
การสอนภาษาอัังกฤษเพื่อการรสื่อสาร Com
mmunicativee Language Teaching
ทีสัส่ มั พันธ์กับ CEEFR และการฝึฝึกทําแบบทดดสอบภาษาอังงกฤษตามระดัดับต่างๆตาม
กรอบ CEFR ตัววอย่างแบบทดดสอบ onlinee จากเว็บไซตต์ มีการประชชุมปฏิบัติการ
โดยยใช้วิธีการบรรยายประกอบบสื่อ การปฏิบัติงานรายบุคคลและปฏิบับตั ิการงานกลุม่
ใช้เวลา
เ ๑ วัน ดดําเนินการทดดสอบก่อนและะหลังการประะชุมปฏิบัติการร มอบหมาย
ภารกิจให้ครูสอนนภาษาอังกฤษษ ฝึกทําแบบททดสอบของสสถาบันทางภาษาหลายๆ
สถาบันตาม weebsite ที่แนะนนํา และสามาารถบันทึกแบบบทดสอบไปใชช้ในการทดสออบ
ความสามารถขอองนักเรียนได้ด้ดวย

๒๔

๑๐. การรพัฒนาบุคลาากรเพื่อพัฒนาาองค์กร สู่มาตตรฐานสากลโโดยการปฏิบติัติ
ก
้นทีการศึ
่ กษาประะถมศึกษาพัทลุ
ท ง เขต ๒ จัด
บริรหารเชิงบูรณาาการ สํานักงานเขตพื
กิจกรรมพัฒนาททักษะการใช้ภาษาอั
ภ งกฤษแแก่ผู้บริหารสถถานศึกษาเพือให้
่อ เกิดความ
ตระหนักและให้้สามารถใช้ภาษาอั
า งกฤษเพืือ่ การสื่อสารแและให้สามารรถนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในโโรงเรียน โดดยมีการประชุมมวางแผนการรดําเนินงาน
เกียวกั
่ย บรูปแบบกิจกรรมและววงคําศัพท์ที่จะเรียนรู้ โดยนนํานโยบายกาารพัฒนาคุณภาพ
ภ
่
การศึกษาที่เป็นฉฉบับภาษาอังกฤษมาเป็นสือในการศึ
กษาาเรียนรู้ จัดทํทาคูม่ ือการ
ย ้ภาษาอังกกฤษและใบงานการจัดกิจกรรม Directors Car Rallyy ครั้งที่ ๒ จัดส่สง
เรียนรู
เอกกสารให้ผู้บริหหารสถานศึกษาเพื
ษ ่อให้ศึกษาคํ
ษ าศัพท์ไว้ล่ววงหน้า ปรระชุมชี้แจงกาาร
จัดกิจกรรมการ Directors Car Rally เพือให้
อ่ ทราบแนววทางดําเนินกาารที่ชัดเจน ให้
ใ
ผูบริ
บ้ หารโรงเรียนนจัดกลุ่ม Direectors Car Rally
R แล้วแวะะศึกษาดูงานโโรงเรียนตาม
ปรระเด็นที่ได้รับมมอบหมาย โดดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ใให้ศึกษาดูงานนกลุ่มละ ๑
โรงงเรียน ประสสานงานสํานักงานเขตพื
ก
้นที่การศึกษาปรระถมศึกษานคครศรีธรรมราชช
เขตต ๔ เพื่อศึกษษาดูงาน ๔ โรรงเรียน ได้แก่ก โรงเรียนราาชประชานุเครราะห์ ๘ อําเภภอ
ท่าศาลา โรงเรียยนบ้านอินทนินิน อําเภอท่าศาลา
า
โรงเรียนวัดสโมสรสสันนิบาต
อําเภอสิชล และโรงเรียนวัดประทุ
ป มทายกาาราม อําเภออสิชล

๒๕

ให้กลุม่ ศึกษาดูงานร่วมอภิ
ว ปรายกลลุ่มเพื่อเตรียมนําเสนอเป็นภาษาไทยและ
ภ
ะ
ง
ภาษาอังกฤษ นําเสนอผลงงานต่อที่ประชชุมใหญ่ ฝึกกการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้
เ นการอ่านป้ป้ายประกาศ กการเรียนรู้ภาษษาจากเพลง
กิจกรรมฝึกทักษษะทางภาษา เช่
สากล ให้กลุ่มศึกกษาเรียนรู้ในสสถานการณ์จริงิ โดยใช้ใบงาานภาษาอังกฤฤษ และให้
ิ จากการร Rally และจจากการ
รวบบรวมคําศัพท์ที่ได้จากการปประชุมปฏิบัตการ
แลกเปลี่ยนเรียนนรู้
กิจกรรรม Directorrs Car Rally ครั้งที่ ๒ ผู้บริหารสถานนศึกษา
วันที่ 28 – 330 สิงหาคม 2557 ณ โรงงแรมสยามธาารา จังหวัดสุสราษฎร์ธานี

๒๖

๑๑. กิจจกรรมการเรียนรู
ย ้ภาษาอังกฤษบู
ก รณาการรกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
โครรงการพัฒนาบบุคลากรเพื่อพัพฒนาองค์กรสสู่มาตรฐานสาากลโดยการปฏิบัติบริหารเชิชิง
บูรณาการ
ร
มีกจิจกรรมพัฒนาบบุคลากรสํานักงานเขตพื
ก
้นที่การศึกษาให้ห้ ฝึกปฏิบัติจริง
เพือให้
อ่ เกิดการเรีรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ
อ ่นบูรณากาารกับการเรียนรู
น ้ภาษาอังกฤฤษ
เน้นการทํ
น างานเปป็นทีมและให้ห้รู้จักใช้หลักการแสวงหาคววามรู้โดยใช้หลัลกหัวใจ
นักปราชญ์
ก
(สุ จิ ปุ ลิ) มีการแแบ่งกลุ่มบุคลาากรเป็น ๔ กลลุม่ แล้วให้ศกษาใบความรู
กึ
้
และคําศัพท์เกีย่ วกับการทําข้าวหลาม
า
ให้ทําใบงานการทํทําข้าวหลามเป็ป็นภาษาอังกฤฤษ
เป็นงานรายบุ
น
คคคล จากนั้นก็ให้
ใ ไปศึกษาในนแหล่งเรียนรูก้การทําข้าวหลลามเป็นกลุ่ม
ฝึกการปฏิ
ก
บัติจริงทุกขั้นตอนโโดยมีวิทยากรภูมิปัญญาท้อองถิ่น ๔ ท่าน ในท้องที่
ตําบลปรางหมู่แและตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองพั
ง ทลุง แล้วใให้แต่ละกลุ่มจัดทํารายงานน
การทําข้าวหลามมเป็นเอกสารภภาษาไทยและะภาษาอังกฤษษ ได้เอกสารทีที่สมบูรณ์จํานวน
๔ เล่ม
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ฝึกปฏิฏิบตั จิ ริงทําข้้าวหลามและะเขียนรายงานนเป็นภาษาอัังกฤษ

๒๘

บททที่ ๔
ผลการรดําเนินงานนและข้อเสนนอแนะ
จากการดําเเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะกาารใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสืสื่อสารผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ทั้ง ๖ โครงการร ๑๑ กิจกรรมดังกล่าว มีผลการดําเนินงานดั
น งนี้
๑. นักเรีรียนได้เรียนรู้ภาษาอั
ภ งกฤษเพื่อการสื่อสาารมากขึ้น และมีความสุขในน
การเรียนเนื่องจาากการจัดกิจกรรมการเรี
ก
ยนการสอนของ
น
งครูเน้นการสออนภาษาอังกฤฤษ
อ่
่อสารมมากกว่าการสออนหลักไวยากกรณ์ โรงเรีรียนปรับสภาพพแวดล้อมเอือต่
้อ อ
เพือการสื
การเรียนการสออนมากยิ่งขึ้น
นักเรียนสามารถใช้ช้ภาษาอังกฤษษในการสื่อสารได้
ก ยนสามารถถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารได้
อ่
โดยยเฉพาะทักษะะการฟัง – พูด
นักเรี
แต่ต่ทักษะการอ่าน – เขียนยังไม่
ไ ดีเท่าที่ควรร
โครงการพัฒนาทักษะการเรี
ษ
ยนการสอนภาษาออังกฤษ ระดับประถมศึ
บ
กษาา
ครูเข้าร่วมกิจกรรรมการประชุมปฏิ
ม บัติการครูสอนภาษาอัอังกฤษ จํานวนน ๑๑๗ คน
ได้นํนาความรู้จากกการประชุมปฏิ
ป บัติการการรเรียนการสอนนภาษาเพื่อกาารสื่อสารไปใช้ช้
จัดการเรียนการรสอนในโรงเรียน
ย และได้จดค่
ดั ายภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะการใช้
ภาษาแก่นักเรียนนในระดับอําเภอโดยศู
เ
นย์ PEER
P Center นักเรียนเข้าร่
า วมกิจกรรมเข้า
ค่ายภาษาอังกฤษษ จํานวน 600 คน ผ่านเกณฑ์
น
การปรระเมินความสามารถในการใใช้
ภาษาอังกฤษเพื่ออการสื่อสารคิคิดเป็นร้อยละะ 100
โครงกาารพัฒนาทักษะภาษาอั
ษ
งกฤษนักเรียนระดดับประถมศึกษา นักเรียนเขข้า
ร่วมกิ
ม จกรรมเข้าาค่าย 4,0955 คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้งไว้ 495 คนน (ตั้งเป้าหมายยไว้
3,6600 คน) ผ่านเกณฑ์การปประเมินความสสามารถ ในกการใช้ภาษาอังกฤษเพื
ง
่อการร
สือสารคิ
อ่
ดเป็นร้ออยละ 100
๒. ครูผผูู้สอนภาษาอังกฤษได้
ง
รับการพัฒนาทักษะะการใช้ภาษาาอังกฤษจากกการ
ดําเนินการประชชุมปฏิบัติการคครูสอนภาษาอังกฤษระดับปประถมศึกษาาและได้รับประะ
การณ์เกี่ยวกับเททคนิคการสอนนภาษาอังกฤษษ โดยเฉพาะะการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สออนแบบบูรณากการและการปปฏิบัติจริง โคครงการประชุมมปฏิบัติการสร้างความรู้ความ
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เข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิง CEFR ครูเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ ทําให้ ครูมีความ
ตระหนักในการเตรียมรับการประเมินตามกรอบ CEFR และเห็นความสําคัญต่อการ
นํากรอบ CEFR ไปใช้ในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองและพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย
๓. บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้ในระดับพื้นฐานและมีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มากยิ่งขึ้นเห็นความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ตัวสู่อาเซียนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปนิเทศโรงเรียนได้
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่
มาตรฐานสากล ด้วยการปฏิบัติจริง(Action Learning) เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 กิจกรรมที่ 5
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนบุคลากรเขตพื้นที่
การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Car Rally เพื่อฝึกประสบการณ์ทางภาษาจํานวน 44 คน
ฝึกประสบการณ์ทางภาษาบูรณาการกับการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทําข้าว
หลาม) บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมทุกคน ฝึกทําข้าวหลามและใช้
ภาษาอังกฤษในการเขียนรายงาน
๔. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใน
ระดับพื้นฐานและมีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากยิ่งขึ้น
และผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสู่อาเซียนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
นิเทศภายในโรงเรียนได้ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการปฏิบัติจริง(Action Learning) เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 กิจกรรม
ที่ 5 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน ผู้บริหาร
สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Directors Car Rally จํานวน 117 คน สามารถ
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ศึกษาภาษาอั
ก
งกฤษจากนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษษาที่เป็นภาษาอังกฤษ
สามารถศึกษาดูงงานในโรงเรียนและนํ
ย
าเสนอรายงานต่อที่ประชุมเป็นภาษาอั
ภ งกฤษไได้
๕. สํานนักงานเขตพื้นที
น ่การศึกษาจจัดสภาพแวดลล้อมที่เอื้อต่อการเรี
ก ยนรู้
ภาษาอังกฤษโดยยมีป้ายแสดงเเป็นภาษาไทยยควบคู่กับภาษษาอังกฤษ สาามารถเป็น
แบบบอย่างแก่สถถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
๖. สถาานศึกษามีแหลล่งเรียนรูท้ ี่เอือต่
้อ อการเรียนการสอน และะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแลละสามารถนําแหล่
แ งเรียนรูและภู
้แ มิปัญญาาท้องถิ่นมาใช้บูบรณาการในกการ
จัดการเรียนการรสอนภาษาอังกฤษเพื
ง
่อการสสื่อสารได้
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จากการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนแบบบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง
เขต ๒ มีข้อคันพบ ดังนี้
๑. การจัดการเรียนรู้ในลักษะการเข้าค่าย การจัด Rally ซึ่งเป็นการฝึก
ปฏิบัติจริง (learning by doing) ส่งผลให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างคงทน ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายและเห็น
คุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
๒. การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการฝึกในสถานการณ์จริง
ผู้เรียนจะมีความสนใจต่อการเรียนรู้มากเป็นพิเศษ เพราะเห็นประโยชน์ที่จะใช้ต่อ
การสื่อสารในสถานการณ์จริง ก็จะกระตือรือร้นต่อการอ่านคําศัพท์ พูด และใช้
คําศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และจะตื่นเต้นกับคําศัพท์ใกล้ตัวแต่เพิง่ จะได้เรียนรู้เป็นครั้งแรก
เช่นบุคลากรเรียนรู้การทําข้าวหลาม ก็พยามยามเรียนรู้และใช้คําศัพท์เพื่อมาทําแบบ
ฝึกและทําหนังสือเล่มเล็ก บางคนบอกว่าเพิ่งรู้ว่าน้ํากะทิเขาเรียกว่า coconut milk
กระบอกไม้ไผ่เรียกว่า bamboo tube หรือนักเรียนที่ไป Rally นอกสถานที่ก็จะ
พยายามพูดคําศัพท์ในสิ่งที่ไปเรียนรู้นั้นๆ หรือการที่ผู้บริหาร Rally แล้วมีบัตรงานให้
ซื้อสินค้าพื้นเมือง ผู้บริหารโรงเรียนก็จะพยายามอ่านและแปลความหมายจน
สามารถปฏิบัติตามคําสั่งได้ ผู้บริหารโรงเรียนบางคนพูดว่า เพิ่งรู้ว่าลูกตาล เขา
เรียกว่า palmyra palm seed เกิดความภาคภูมิใจที่ประสบความสําเร็จในการ
เรียนรู้ ผู้เรียนสามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้
๓. การเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้เกิดทักษะกระบวนการทํางานเป็นทีม ทั้งการ
เรียนรู้ของนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรสํานักงาน เกิดความ
ร่วมมือในการทํางาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกันเรื่องภาษา เกิดความ
รับผิดชอบร่วมกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น การร่วมกันประกอบอาหารของครูผู้สอน
และบรรยายวิธีทําเป็นภาษาอังกฤษ หรือการทําข้ามหลามและเขียนเอกสารเล่มเล็ก
แต่ละกลุ่มได้ตงั้ ใจทําจนสําเร็จมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
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๔. การเรียนรู้ภาษาโดยใช้กิจกรรมบูรณาการ เป็นการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ได้เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว เช่นเรียนรู้คําศัพท์ ๕ ห้องชีวิต และเป็นการเสริม
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นๆ ได้อีกด้วย โดยเฉพาะการเรียนรู้ตามหน่วยบูรณาการ
เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้หลายๆกลุม่ สาระ และเสริมความเข้มแข็งในการเรียน
ภาษาอังกฤษและสามารถลดเวลาในการจัดการเรียนการสอนได้อีกด้วย
จากการดําเนินการที่ผ่านมาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประสบความสําเร็จมากพอสมควร แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้มีผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายครอบคลุมทุกกลุ่ม ได้แก่
ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
๒. ควรจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เช่น กิจกรรมแข่งกีฬาสีภายใน แล้ว
บูรณาการกับภาษาอังกฤษ ทั้งในสถานศึกษาและในสํานักงาน
๓. ควรจัดกิจกรรมวันอาเซียนบูรณาการภาษาอังกฤษ โดยให้โรงเรียนศูนย์
อาเซียนเป็นแกนนํา
๔. ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่บุคลากรในสํานักงาน
๕. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการทดสอบหรือประเมินความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
๖. ควรมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
๗. ควรให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนแบบสองภาษา (EBE) ได้มีโอกาส
นําเสนอผลงานในโอกาสต่างๆ
๘. ควรจัดบริการสื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและอาเซียน
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ภาคผนวก
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เอกสารประกอบกิจกรรม Car Rally บุคลากรสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

Vocabulary
name
members
group
navigator
driver
actor
actress
recorder
car meter
record
number
here.
ahead
turn left
restaurant
order
park
Ptt gasoline station
before
reach
Asia intersection

คําศัพท์

เนม
ชื่อ
เมมเบอร์
สมาชิก
กรุ๊ป
กลุ่ม
นาวิเกเตอร์
ผู้นําทาง
ไดรเว่อร์
คนขับรถ
แอ๊กเตอร์
ผู้แสดงชาย
แอ๊กเตรส
ผู้แสดงหญิง
เรคครอดเดอร์
ผู้จดบันทึก
คาร์มิเตอร์
มาตรวัดระยะทางของรถ
เรคคอร์ด
จดบันทึก
นัมเบอร์
ตัวเลข
เฮียร์
ที่นี่
อะเฮด
ข้างหน้า
เทิร์น เลฟท์
เลี้ยวซ้าย
เรสเทอรองท์
ร้านอาหาร
ออร์เดอร์
สั่ง
พาร์ค
จอดรถ
พีทีที แกสโซลีน สเตชั่น ปั๊มน้ํามัน ปตท.
บีฟอร์
ก่อน
รีช
ถึง
เอเชีย อันเตอร์เชคชั่น แยกถนนเอเชีย

๓๕

minute
agaain
Waaitress
hoow far
takke the photto
toggether
hoow many
toiilet
resst room
candy
shop
poopular
camera
puublic markett
hoow much
paay
baaht
strream
disstrict
another groupp
booss

มินิท
อะเกน
เวทเทรรส
ฮาว ฟาาร์
เทค เดดอะ โฟโต้
ทูเก็ตเธธอร์
ฮาวเมนินิ
ทอยเล็ต
เรสต์รมู
แคนดิ
ช็อพ
ป๊อปปูล่ลา
แคมิร่า
พลัพปลิลิก มาร์เก็ต
ฮาวมัช
เปย์
บาท
สตรีม
ดิสตริคท์
ค
อนาเธออร์กรุ๊ป
บอส

นาที
อีกครัั้งหนึ่ง
บริกรหญิ
ร ง
ไกลแคค่ไหน
ถ่ายภาาพ
ด้วยกัน
มากเท่าไหร่
ห้องน้าํ
ห้องน้าํ
ลูกอม
ร้านค้า
เป็นทีนิน่ ยิ ม
กล้องถ่ถ่ายรูป
ตลาดสสดสาธารณะ
มากเท่าไหร่
จ่ายเงิน
เงินบาทท
กระแสสน้ํา
ตําบล//อําเภอ
กลุ่มอืน่
เจ้านายย

๓๖

ใบงานกิจกรรม Car Rally บุคลากรสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

Read and do activities
1. Write the name of members in your group.
Navigator : ……………………………………
Driver : …………………………………………
Actor / Actress : ……………………………
Recorder : ……………………………………
2. Look at your car meter and record the number here.
………………………………
3. Before you reach Bankuankokya School, turn left and park at Coffee
Plus Restaurant.
4. Order a kind of beverage and write the name of beverage that you
order it.
…………………………………………………….
5. Go back to your car and drive it ahead, then park at Hed tod Na
Node food shop.
6. Ask the waitress about menu in her food shop then write

๓๗

4 menu.
……………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

7. Go back to your car and drive it ahead, then park at Ptt gasoline
station before you reach Asia intersection .
8. Look at your car meter again and record the number here.
…………………………
9. How far from your office to Ptt gasoline station?
It’s ………………… kilometers.
10. All of your group take photo together at Ptt gasoline station.
11. How many toilets ( rest room) are there in Ptt gasoline station?
There are ………………………… toilets.
12. Buy some candies in the shop at Ptt gasoline station.
How much do you pay ?

We pay …………………….. baht.

13. Go back to your car and drive it ahead, then park at Larn ta Chu
Steakhouse. Read menu label board , write the Popular menu.
……………………………………..
14. Don’t forget to take some photo of menu label board
With your camera.

๓๘

15. Go back tto your car and drive itt ahead, theen park at
Papayom public marrket.
m
or another fruuits.
16. Ask the frruit seller foor a kilo of mango
17. Buy a kilo of fruit. How mucch is it? Itt’s ……………………… baht..
18. Go back too your car and
a drive it to Nan Ta SSan Stream
m
in Papayom
m District.
19. Show your photo andd candies to
t your friennds in anothher
group.

W
What do they say to you?............................................

20. Ask your boss abouut her favoorite fruits aand give her
h
some fruitts.

๓๙

เอกสารประกอบกิจกรรม Directors Car Rally ครั้งที่ ๑
Vocabulary
คําศัพท์
name
members
group
navigator
driver
actor
actress
recorder
The first point
The second point
The third point
The fourth point
The fifth point
The sixth point
The seventh point

เนม
เมมเบอร์
กรุ๊ป
นาวิเกเตอร์
ไดรเว่อร์
แอ๊กเตอร์
แอ๊กเตรส
เรคครอดเดอร์
เธอะ เฟิรสท์ พอยท์
เธอะ เซคกันด์ พอยท์
เธอะ เติร์ด พอยท์
เธอะ โฟรท พอยท์
เธอะ ฟิฟท์ พอยท์
เธอะ ซิกสท์ พอยท์
เธอะ เซเว่น พอยท์

ชื่อ
สมาชิก
กลุ่ม
ผู้นําทาง
คนขับรถ
ผู้แสดงชาย
ผู้แสดงหญิง
ผู้จดบันทึก
จุดที่ 1
จุดที่ 2
จุดที่ 3
จุดที่ 4
จุดที่ 5
จุดที่ 6
จุดที่ 7

๔๐

Near
Price
Get on
take the photo
together
upload อัพโหลด
car meter
record
number
here.
park
public market
Local
sweet
explore
around
kind
monk
amount
before
reach
middle
bridge railing
bag
Junction

เนียร์
ใกล้
ไพรส์
ราคา
เก็ต ออน
ขึ้นรถ
เทค เดอะ โฟโต้
ถ่ายภาพ
ทูเก็ตเธอร์
ด้วยกัน
ใส่ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังเครื่องส่วนกลาง
คาร์มิเตอร์
มาตรวัดระยะทางของรถ
เรคคอร์ด
จดบันทึก
นัมเบอร์
ตัวเลข
เฮียร์
ที่นี่
พาร์ค
จอดรถ
พลัพปลิก มาร์เก็ต
ตลาดสดสาธารณะ
โลคอล
พื้นเมือง
สวีท
ขนม/ของหวาน
เอ็กซ์พลอเร่อ
สํารวจ
อะราวนด์
รอบ ๆ
คายด์
ชนิด
มองค์
พระสงฆ์
อะเมานท์
จํานวน
บีฟอร์
ก่อน
รีช
ถึง
มิดเดิ้ล
ตรงกลาง
บริจ เรลลิ่ง
ราวสะพาน
แบก
ถุง
จังชั่น
ทางแยก (ถนน)

๔๑

Palmyra palm seed
ปาล์มมิร่า ปาล์ม ซีด
candy
แคนดิ
can
แคน
beverage
เบฟเวอเรจ
forget
ฟอร์เก็ต
again
อะเกน
how many
ฮาวเมนิ
shop
ช็อพ
popular
ป๊อปปูล่า
shout
เช่าท์
noisy
นอยซี่
how far
ฮาว ฟาร์
kilometer
กิโลเมตเตอร์
how much
ฮาวมัช
pay
เปย์
baht
บาท
conference room
คอนเฟอเรนส์ รูม
supervisor
ซูปเปอร์ไวเซ่อร์
staff
สต๊าฟ
boss
บอส
tray of gifts ( from the groom to the bride's family )
perform ceremony for encouragement of rice
set of meal arrangement in the tenth month
shadow puppet show
song-and-dance forest drama

ลูกตาล (เมล็ด)
ลูกอม
กระป๋อง
เครื่องดื่ม
ลืม
อีกครั้งหนึ่ง
มากเท่าไหร่
ร้านค้า
เป็นที่นิยม
ตะโกน
อย่างอึกทึก(เสียงดัง)
ไกลแค่ไหน
กิโลเมตร
มากเท่าไหร่
จ่ายเงิน
เงินบาท
ห้องประชุม
ศึกษานิเทศก์
ทีมงาน
เจ้านาย
การจัดขันหมาก
การทําขวัญข้าว
การจัดหมรับเดือนสิบ
หนังตะลุง
ลิเกป่า

๔๒

maanora
มโนรา
ลิเกฮูลู
huulu song-andd-dance
รําวงเวียนคครก
thee folk dancee around a mortar
nuursery rhymees
เพลงกล่อมเด็ก
lonng drum
กลองยาว
Naached
นาเช็ด
ปัญจักสีลัต
Peencak Silat
baasket bambooo making
งานนจักสานไม้ไผ่ผ
coconut seedd making
เครืองมื
อ่ อจับสัตว์น้นํา
graasses blooom
ไม้กวาดดอกหญ้
ว
า
สานสาด
maat weave
ทํากรงนก
birrdcage makiing
คําศัพท์ที่เรียนรู้เพิ่มเติมระหวว่างเดินทาง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…

๔๓

ใใบงานกิจกรรรม Directors Car Raally ครั้งที่ ๑

Reead andd do actiivities

Car No.
N …

Thhe First Poinnt
1. Write the name of members
m
in your groupp.
Navigator : …………………………………………
Driver : …………………………………………………
Actor / AActress : ………………………………
Recorderr : …………………………………………
2. All of mem
mbers in youur group takke photo toogether at Pakphayoon
P
n
School. Uploaad your phooto on line or facebookk.

๔๔

3. Look at your car meter and record the number here.
………………………………………………………………………………………..
4. Get on your car and drive it to the second point .
The Second Point
5. Park your car near Pakphayoon public market.
6. Find the local sweet, take the photo ,buy some of sweet and write
its name in English and Thai language.
………………………………………………………………………………………………………
7. Find the popular fish in the public market, take the photo,
ask the fish seller about the price and write its name in English and
Thai language. …………………………………………………………………
How much a kilo of fish?

It’s ……………………………baht.

8. Get on your car and drive it to the third point.
The Third Point
9. Park your car in Wat Tayee, explore around it and write the names
of trees that you can see for three kinds of them.
……………………….…,…………………….…………,……………………..………………..
10. Ask the monk about the amount of the monk.
How many monks are there in Wat Tayee.

๔๕

There are …….. monks.
11. Draw the picture of the temple.
12. Get on your car and drive it
to the fourth point .
The Fourth Point
13. Park your car before you reach Pak Ro Bridge.
14. All of members in your group take photo together at the middle of
Pak Ro Bridge near the bridge railing.
15. Buy some local products that you can give your boss.
Write its name in English and Thai. ……….…………...…..,….………………
16. Get on your car and drive it to the fifth point .
The Fifth Point
16. Park your car near Bo Sai Junction. The driver and navigator take
the photo with the beautiful seller. The actor or actress buy young
Palmyra palm seeds. How much is a bag of Palmyra palm seeds.
……………..baht.
17. Ask the seller’s name and write in English.
…………………………………………………………………………………………………………..

๔๖

18. What does the seller sell in this shop?
…………………………………………………………………………………………………………
19. Get on your car and drive it to the sixth point .
The Sixth Point
20. Park your car near Bo Pa Junction. Buy some candies and
a can of coffee or beverage.
21. Don’t forget to take the photo of your group with a can of coffee or
beverage in this shop and upload your photo on line or facebook.
22. Get on your car and drive it to the seventh point .
The Seventh Point
23. Park your car at Hat Kaew Resort.
24. Look at your car meter and record the number again.
………………………………………………………………………………………..
25. How far from Pakphayoon School to Hat Kaew Resort?
It’s about …………………. kilometers.
26. How much did you pay for this car rally today? ……….baht.
27. Go to the conference room to meet the supervisor staff and give
them your report.
28. All of your group shout Hello! noisy, three times and show
everything that your group buy for this car rally.
29. Give a card of your car number to supervisor staff.
30. Go to meet your boss, ask her about her favorite local

๔๗

product and give her some local product.
What does she say?
…………………………………………………………………………………………………….

เอกสารประกอบกิจกรรม Teachers Car Rally

Read and do activities
The First Point
1. Write the name of members in your group.
Navigator : ……………………………………
Driver : …………………………………………

๔๘

Player : ………………………………………..
Recorder : ……………………………………
2. All of members in your group take photo together at Pakphayoon
School. Upload your photo on line or facebook.
3. Look at your car meter and record the number here.
…………………………………………………………………………………………………
4. Get on your car and drive it to the second point .
The Second Point
5. Park your car near Pakphayoon public market.
6. Find the local sweet, take the photo ,buy some of sweet and write
its name in English and Thai language.
………………………………………………………………………………………………………
7. Buy a box of milk and write its name. …………………………………
8. Find the ingredients that you have to use for cooking and buy.
How much did you pay total?

It’s ……………………………baht.

Write the ingredients name in English and Thai language.
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

๔๙

………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..………………
9. Get on your car and drive it to the third point.
The Third Point
10. Park your car in Wat Tayee, explore around it and write the names
of trees that you can see for three kinds of them.
……………………….…,…………………….…………,……………………..………………..
11. Give the monk the local sweet and a box of milk that you bought
from Pakphayoon public market.
12. Draw the picture of the temple.
13. Get on your car and drive
it to the fourth point .

๕๐

The Fourth Point
14. Park your car before you reach Pak Ro Bridge. (Don’t park your car
on the bridge)
15. All of members in your group take photo together at the middle of
Pak Ro Bridge near the bridge railing.
16. Buy some local products that you can give your trainers.
Write its name in English and Thai. ……….…………...…..,….………………
16. Get on your car and drive it to the fifth point .
The Fifth Point
16. Park your car near Bo Sai Junction. The driver and navigator take
the photo with the beautiful seller. The player buy young Palmyra
palm seeds. How much is a bag of Palmyra palm seeds. It’s
……………..baht.
17. Ask the seller’s name and write in English.
………………………………………………………………………………………………………….
18. What does the seller sell in this shop?
…………………………………………………………………………………………………………
19. Get on your car and drive it to the sixth point .

๕๑

The Sixth Point
20. Park your car near Bo Pa Junction.
21. Buy some smelling salt and a bottle of mentholated
ointment.
22. Don’t forget to take the photo of your group with a can of coffee or
beverage in this shop and upload your photo on line or facebook.
22. Get on your car and drive it to the seventh point .
The Seventh Point
23. Park your car at Hat Kaew Resort.
24. Look at your car meter and record the number again.
………………………………………………………………………………………..
25. How far from Pakphayoon School to Hat Kaew Resort?
It’s about …………………. kilometers.
26. How much did you pay for this car rally today? ……….baht.
27. Go to the conference room to meet the supervisor staff and give
them your report.
28. All of your group shout Hello! noisy, three times and show
everything that your group buy for this car rally.
29. Give a card of your car number to supervisor staff.

๕๒

30. Go to meeet your boss, ask her about her faavorite locall
product annd give heer some loccal product.
What doess she say?
…………………………………………………………………………………………………………………….

คําศัพท์ ๕ ห้องชีวิต
ให้โรรงเรียนใช้บูบูรณาการคค่ายภาษาออังกฤษนักเรียน

๕ ห้หองชีวิต เนรมิตนิสัย

๕๓

เรียบเรี
ย ยงจากโออวาทพระราชชภาวนาจารยย์ (หลวงพ่อททัตตะชีโว)

คําศัพท์
Beedroom
Beed
Buunk bed

1. ห้องนอน คือ ห้องมหาสิรมิมงคล
คําอ่าน
คําแปล
เบดรูม
เบด
บังค-เบบด

ห้องนออน
เตียง
เตียง 2 ชั้น

๕๔

Dressing table
Rocking-chair
Alarm clock
Pillow
Bolster
Quilt
Baggage
Air purifier
Desk calendar
Teddy bear
Radio
Lamp
Computer
Hand-held video game
Handkerchief
Powder
Bow tie
Bracelet
Earrings
Ring
Shoes
Sandals
Socks
Vest
Shorts

เดรซซิง-เทบึล
รอคคิง-แช
อะลาม-คล็อค
พิลโล
โบลสเทอะ
ควิลท
แบ็ก-เก็จ
แอ-เพียวริไฟเออะ
เดสค-แคลเลนดาร์
เทดดิ-แบ
เรดิโอ
แลมป์
คัมพิวเทอะ
แฮ็นด-เฮ็ล วีดีโอ เกม
แฮงเคอชิพ
เพาเดอะ
โบว-ไท
เบรซเล็ท
เอียริงซ
ริง
ชูช
แซนแด็ลซ
ช็อคซ
เว็สท
ชอทช

โต๊ะเครื่องแป้ง
เก้าอี้โยก
นาฬิกาปลุก
หมอน
หมอนข้าง
ผ้านวม
กระเป๋าเดินทาง
เครื่องฟอกอากาศ
ปฏิทินตั้งโต๊ะ
ตุ๊กตาหมี
วิทยุ
โคมไฟ
คอมพิวเตอร์
เกมกด
ผ้าเช็ดหน้า
แป้ง
หูกระต่าย
กําไลมือ
ต่างหู
แหวน
รองเท้า
รองเท้าแตะ
ถุงเท้า
เสื้อกั๊ก
กางเกงขาสั้น

๕๕

Underpants
Skirt
Sweater
Miniskirt
Dress
Jacket
Long-sleeved shirt
Jeans
Hanger
Brassiere
School uniform
Necktie
Hat
คําศัพท์
classroom
blackboard
book
chair
crayon
desk
eraser
globe
map
notebook

อันเดอะแพนซ
กางเกงชั้นใน
ซเคิท
กระโปรง
สเวทเทอะ
เสื้อถักสวมทางศีรษะ
มีนนิซเคิท
กระโปรงสั้นมาก
เดรส
ชุดกระโปรง
แจ็คเคท
เสื้อชั้นนอก
ลอง-ชลีฝด-เชิท
เสื้อแขนยาว
จีนซ
กางเกงยีนส์
แฮงเกอะ
ไม้แขวนเสื้อ
บราเซียร์
ชุดชั้นในสตรี
สคิล-ยูนิฟอม
เครื่องแบบนักเรียน
เน็คไท
เนคไท
แฮท
หมวก
2. ห้องทํางาน (ห้องมหาสมบัติ)
คําอ่าน
คําแปล
คลาสรูม
ห้องเรียน
แบล็คบอด
กระดานดํา
บุค
หนังสือ
แชร์
เก้าอี้
เคร้ยอน
สีเทียน
เด็สค
โต๊ะนักเรียน
อิเร้เสอะ
ยางลบ
โกลบ
ลูกโลก
แม็พ
แผนที่
โน้ทบุค
สมุด

๕๖

paper
pen
pencil
ruler
schoolbag
scissors
table
whiteboard
Account book
A4 Paper
Air-conditioner
Altar
Armchair
Appointment book
Ballpoint pen
Box file
Ring binder
Punch less file
Hanging file
Plastic folder
Clipboard
Calculator
Clear tape
Clutch-type pencil
Coffee maker

เพ๊เพอะ
กระดาษ
เพ็น
ปากกา
เพ็นเซิล
ดินสอ
รู้ลเลอะ
ไม้บรรทัด
สกู๊ลแบก
กระเป๋านักเรียน
ซิ้สเซอส
กรรไกร
เท๊เบิล
โต๊ะ
ไวทบอร์ด
กระดานขาว
แอกเคาน์บุค
สมุดบัญชี
เอ โฟร์ เพเพอร์
กระดาษ A4
แอร์คอนดิชั่นเน่อร์
เครื่องปรับอากาศ
อัลเท่อร์
โต๊ะหมู่บูชา
อาร์มแชร์
เก้าอี้นวม
แอบพอยน์เม้นท์บุค
สมุดจดตารางนัดหมาย
บอลพอยท์เพ็น
ปากกาลูกลื่น
บ๊อกซ์ไฟล์
แฟ้มสันกว้าง
ริง ไบเดอร์
แฟ้มห่วง
พันช์ เลส ไฟล์
แฟ้มหนีบ
แฮงจิ้ง ไฟล์
แฟ้มแขวน
พลาสติค โฟลเดอร์
แฟ้มซอง
คลิปบอร์ด
กระดานสําหรับหนีบเอกสาร
แคลคูเลเทอร์
เครื่องคิดเลข
เคลียร์เทป
เทปใส
คลัช ไทพ์ เพ็นเซิล
ดินสอกด
คัฟฟี่ เมคเกอร์
เครื่องทํากาแฟ

๕๗

Colored paper
Computer
Correction fluid
Counter
Desk
Desk calendar
Dividers
Electric Generator
Envelope
Fan
Fax machine
Fine printing paper
File holder
File cabinet
Fountain pen
Glue
Ink
Litter bin
Mailer
Masking tape
Newsprint
Notepad
Notebook
Organizer
Paper

คอลเร็ท เพเพอร์
กระดาษสี
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
คอลเรคชั่น ฟลูด
น้ํายาลบคําผิด
เค้าน์เตอร์
เค้าน์เตอร์
เดสค์
โต๊ะทํางาน
เดสค์ คาเลนดาร์
ปฏิทินตั้งโต๊ะ
ดิไวเดอร์
วงเวียน ไว้วาดวงกลม
อิเลคตริค เจนเนอเรเตอร์ เครื่องปั่นไฟ
เอนวิโลป
ซองจดหมาย
แฟน
พัดลม
แฟ็กซ์เมอชีน เครื่องโทรสาร เครื่องแฟกซ์
ไฟน์พรินทิ่ง เพเพอร์
กระดาษปอนด์
ไฟล์ โฮลเดอร์
แฟ้มเอกสาร
ไฟล์ แคบิเน็ท
ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร
ฟาวน์เท็นเพ็น
ปากกาหมึกซึม
กลู
กาว
อิงค์
น้ําหมึก
ลิทเทอร์บิน
ถังขยะ
เมลเลอร์
ซองพัสดุ
แมสคิง เทป
กระดาษกาว
นิวส์พรินท์
กระดาษหนังสือพิมพ์
โน้ตแพ็ด
สมุดฉีก
โน้ตบุค
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
ออแกไนเซอร์ ออแกไนเซอร์(สมุดจดทุกอย่าง)
เพเพอร์
กระดาษ

๕๘

Paperboard
Paper cutter
Paper shredder
Paper clip
Paper punch
Paperweight
Packing tape
Pen
Pencil
Pencil lead
Photocopier
Post-it notes
Pushpin
Quill
Refrigerator
Rubber
Rubber band
Rubber stamp
Ruler
Scissors
Sharpener
Stamp
Stacking tray
Stapler
Staple

เพเพอร์ บอร์ด
กระดาษแข็ง
เพเพอร์ คัตเตอร์
เครื่องตัดกระดาษ
เพเพอร์ เชรดเดอร์
เครื่องย่อยกระดาษ
เพเพอร์ คลิป
ที่เสียบกระดาษ
เพเพอร์ พันช์
ที่เจาะกระดาษ
เพเพอร์ เวท
ที่ทับกระดาษ
แพคกิ้งเทป
เทปกาว
เพ็น
ปากกา
เพ็นเซิล
ดินสอ
เพ็นเซิล ลีด
ไส้ดินสอ
โฟโต้ กอปปี้เออร์
เครื่องถ่ายเอกสาร
โพสท์ อิท โน้ต กระดาษกาวเขียนบันทึก
พุช พิน
หมุดกดกระดาษ
ควิล
ปากกาขนนก ใช้จุ่มน้ําหมึกเขียน
รีฟริจเจอเรเตอร์
ตู้เย็น
รับเบอร์
ยางลบ
รับเบอร์ แบนด์
ยางวง
รับเบอร์ แสตมป์
ตรายาง
รูลเลอร์
ไม้บรรทัด
ซิสเซอร์ส
กรรไกร
ชาร์พเพ็นเนอร์
กบเหลาดินสอ
แสตมป์
แสตมป์
สแตคกิ้ง เทรย์
ชั้นใส่เอกสาร
สเต็ปเปลอร์
เครื่องเย็บกระดาษ
สเต็ปเปิล
ลวดเย็บกระดาษ

๕๙

Sofa
Supply cabinet
Swirl chair

โซเฟอ
ซัพไพล แคบิเน็ต
สเวิร์ล แชร์

เก้าอี้โซฟา
ตู้เก็บเอกสาร พัสดุ
เก้าอี้หมุน

3. ห้องแต่งตัว (ห้องมหาสติ)
คําศัพท์

คําอ่าน

คําแปล

belt
clothes
dress
jacket
jeans
pants
tie
trousers
T-shirt
boots
cap
coat
hat
pajamas
raincoat
sandals
scarf
shirt
shoes

เบ็ลท
โคลธส
เดร็ส
แจ็คคิท
จีนส
แพ็นทส
ไท
เทร๊าเซอส
ที เชิท
บุทส
แค็พ
โค้ท
แฮ็ท
พะจ๊าเมิส
เร้นโคท
แซ้นเดิลส
สก๊าฟ
เชิร์ท
ชูส์

เข็มขัด
เสื้อผ้า
ชุดกระโปรง
เสื้อแจ็คเก็ต
ยีนส์
กางเกงขายาว
ไท
กางเกงขายาว
เสื้อยืดคอกลม
รองเท้าบู๊ท
หมวกแก๊ป
เสื้อคลุม
หมวก
ชุดนอน
เสื้อกันฝน
รองเท้าแตะ
ผ้าพันคอ
เสื้อเชิ้ต
รองเท้าหุ้มส้น

๖๐

shorts
skirt
sneakers
socks
suit
sweater
underwear
dressing room
sweater
blazer
jeans
trousers
accessory
handbag
necktie
T-shirt
Overcoat
evening dress
dress
belt
bow tie
shirt
shoes
wig
comb

ชอร์ทส
สเกิร์ท
สนีคเคอส
ซ็อคส
ซูท
สเว็ทเทอะ
อั๊นเดอะแวร์
เดรสซิ่งรูม
สเวทเตอร์
เบลสเซอร์
ยีนส์
ทราวเซอร์
แอคเซสซอรี่
แฮนด์แบค
เน็คไท
ทีเชิร์ต
โอเว่อร์ โคท
อีฟนิ่ง เดรส
เดรส
เบลท์
โบว์ ไท
เชิร์ท
ชูส์
วิก
โคมบ์

กางเกงขาสั้น
กระโปรง
รองเท้าผ้าใบ
ถุงเท้า
สูท
เสื้อกันหนาว
ชุดชั้นใน
ห้องแต่งตัว
เสื้อขนสัตว์
เสื้อนอก
กางเกงยีนส์
กางเกงขายาว
เครื่องประดับ
กระเป๋าถือ
เน็คไท
เสื้อยืดคอกลม
เสื้อคลุมยาว
ชาราตรีของสตรี
ชุดกระโปรง
เข็มขัด
หูกระต่าย
เสื้อเชิ้ต
รองเท้า
ผมปลอม
หวี

๖๑

earring
wardrobe
necklace
handkerchief
split skirt
purse
pants
overalls
uniform
bathrobe
nightshirt
nightgown
gloves
brassiere
underpants
bikini
raincoat
stocking
glasses
hanger
bracelet
perfume
hairband
canvas shoes
tuxedo

เอียรร์ริง
ตุ้มหู
วอร์ดโรป
เสื้อผ้า
เนคเลส
สร้อยคอ
แฮงเคอร์ชีฟ
ผ้าเช็ดหน้า
สปลิท สเกิร์ท
กระโปรงกางเกง
เพิร์ส
กระเป๋าใส่เงิน
แพนท์
กางเกงขายาว
โอเว่อร์รอลส์
ชุดเอี๊ยม
ยูนิฟอร์ม
ชุดเครื่องแบบ
แบธโรบ
เสื้อคลุมอาบน้ํา
ไนท์เชิร์ต
เสื้อนอนผู้ชาย
ไนท์กาวน์
ชุดนอนกระโปรง ,ชุดราตรี
โกรฟ
ถุงมือ
เบรสเซียร์
ยกทรงสตรี
อันเดอร์แพนท์
กางเกงชั้นใน
บิกินี่
ชุดอาบน้ําบิกินี
เรนโคท
เสื้อกันฝน
สต๊อกกิ้ง
ถุงน่อง
แกลสเสส
แว่นตา
แฮงเกอร์
ไม้แขวนเสื้อ
เบลสลิท
กําไลมือ
เพอร์ฟูม
น้ําหอม
แฮร์แบนด์
ที่คาดผม
แคนแวส ชูส์
รองเท้าผ้าใบ
ทักซิโด
ชุดทักซิโด้

๖๒

maternity dress
polo shirt
undershirt

เมอเทอนิทิ เดรส
โพโล เชิร์ต
อันเดอร์ เชิร์ต

ชุดคลุมท้อง
เสื้อเชิ๊ตโปโล
เสื้อกล้ามผู้ชาย

๖๓

tights
dressing table
jumper
windbreaker
miniskirt
pajamas
vest
dressing stool
scarf
hair ribbon
slipper
cap
hat
watch
socks
boot
high heel
button
ring
curtain
brogan
bloomers
capote

ไทท์ส
ชุดรัดตัว
เดรสซิ่ง เทเบิล
โต๊ะเครื่องแป้ง
จัเพอร์
เสื้อไหมพรมขนสัตว์
วินด์เบรกเกอร์
เสื้อนอกกันลม
มินิ สกิร์ต
กระโปรงสั้นมากๆ
พอร์จาเมอส
เสื้อกางเกงนอน
เวสท์
เสื้อกั๊ก
เดรสซิ่ง สตูล
เก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง
สคาร์ฟ
ผ้าพันคอ
แฮร์ ริบบอน
โบผูกผม
สลิปเปอร์
รองเท้าแตะ
แค็พ
หมวกแก๊ป
แฮ็ท
หมวกปีก
วอทช์
นาฬิกาข้อมือ
ซ็อคส์
ถุงเท้าสั้น
บู้ท
รองเท้าบู๊ท
ไฮ ฮีล
รองเท้าส้นสูง
บัททอน
กระดุม
ริง
แหวน
เคอร์เทน
ผ้าม่าน
บรอแกน รองเท้าหุ้มน่องขนาดใหญ่ใช้ใส่ทํางาน
บลูมเมอร์ส
ชุดชั้นในเเบบเก่าของผู้หญิง
แคโพท
เสื้อคลุมยาวทีม่ ีหมวกคลุมติดอยู่

๖๔

jersey
kilt
rubber shoes
running shoes
sand shoes
smock

เจอร์ซี่
เสื้อถักรัดรูป
คิลท์
กระโปรงสั้นพับจีบตาหมากรุก
รับเบอร์ ชูส์
รองเท้าแตะ
รันนิ่ง ชูส์
รองเท้าสําหรับใส่วิ่ง
แซนด์ ชูส์ รองเท้าผ้าใบพื้นยางใช้เดินบนทราย
สม็อก
เสื้อคลุมกันเปื้อนสําหรับทํางาน

4. ห้องอาหาร(ห้องมหาประมาณ)
Ceiling
Cutlery
Dining room table
Dining room chair
Lamp
Light bulb
Napkin
Rug
Paper napkin
Photograph
Painting
Tablecloth
Utensils
อุปกรณ์ต่างๆ Eat Tools
Bottles
Bowl
Chop sticks
Cup
Coffee cup

ซีลิ่ง
คัทเลอรี่
ไดนิ่ง รูม เทเบิล
ไดนิ่ง รูม แชร์
แลมพ์
ไลท์ บัลบ์
แน็บคิน
รัก
เพเพอร์ แน็บคิน
โฟโต้กร๊าฟ
เพ็นติ้ง
เทเบิ้ลคลอธ
ยูเทนซิลส์

เพดาน
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
โต๊ะอาหาร
เก้าอี้ห้องอาหาร
โคมไฟ
หลอดไฟ
ผ้าเช็ดปาก
พรม
กระดาษเช็ดปาก
รูปภาพ
ภาพวาด
ผ้าปูโต๊ะ
เครื่องมือกินข้าว

บอทเทิลส์
โบล
ช็อปสติคส์
คัพ
คอฟฟี่ คัพ

ขวดน้ํา
ชาม
ตะเกียบ
ถ้วย
ถ้วยกาแฟ

๖๕

Fork
ฟอร์ค
ส้อม
Glass
แกลส
แก้วน้ํา
Jar
จาร์
ขวดโหล
Knife
ไนฟ์
มีด
Mug
มัก
เหยือกน้ํา
Plate
เพลท
จานแบน
Place mat
เพลท แม็ท
ที่รองจานข้าว
Spoon
สพูน
ช้อน
Spreader knife
สแปรดเดอร์ ไนฟ์
มีดทาเนย
Tongs
ทองส์
ที่คีบ(แบบในร้านเนื้อย่าง)
Toothpick
ทูธ พิค
ไม้จิ้มฟัน
Water mug
วอเทอร์ มัก
เหยือกน้ําดื่ม
อุปกรณ์เพิ่มรสชาติ Sauce
Pickled chilli
พิคเคลิด ชิลลี่
พริกน้ําส้ม
Chilli and fish sauce
ชิลลี่ แอนด์ ฟิช ซอส พริกน้ําปลา
Pepper
เพพเพอร์
พริกไทย
Fish sauce
ฟิช ซอส
น้ําปลา
Chilli sauce
ชิลลี่ซอส
ซอสพริก
Tomato sauce
โทเมโท ซอส
ซอสมะเขือเทศ
Sweet chilli sauce for chicken สวีท ชิลลี่ ซอส ฟอร์ ชิคเค่น ซอสจิ้มไก่
คําศัพท์ใช้ในการเรียกเป็นคู่ๆ
Knork - Knife and Fork
น้อร์ค
มีดและส้อม
Sporf - Spoon and Fork and Knife สพอร์ฟ
ช้อนและส้อมและมีด
Spork - Spoon and Fork
สพอร์ค
ช้อนและส้อม
Splayd - Spoon and Fork and Knife สเพลด์
ช้อนและส้อมและมีด
Spife - Spoon and Knife
สไพฟ์
ช้อนและมีด

๖๖

คําศัพท์
Bathroom
Utility
Broom
Brush
Bucket
Electric panel
Dryer
Clothespin
Flashlight
Socket
Plug
Power strip
Feather duster
Spray starch
Tool box
Screw driver
Tape measure
Saw
Drill
Hammer
Paint
Crate
Vacuum cleaner

5. ห้องน้ํา(ห้องมหาพิจารณา)
คําอ่าน
บาธ รูม
ยูทิลิติ-รูม
บรูม
บรัช
บัคเค็ท
อิเล็คทริค แพนึล
ดรายเออะ
คล็อชพิน
แฟลชไลท
ชอคเกท
พลัก
พาวเวอร์-สตริป
เฟธเทอะ-ดัชเทอะ
สเพร-สทาร์ช
ทูล-บ็อคซ
สกรู-ไดรเวอร
เทป-เมเชอร์
ซอ
ดริล
แฮ็มเมอร์
เพนท์
เครท
แวคคิวอัม-คลีนเนอะ

คําแปล
ห้องน้ํา
ห้องเก็บของใช้
ไม้กวาด
แปรง
ถังน้ํา
แผงไฟฟ้า
ตู้อบผ้า
ไม้หนีบผ้า
ไฟฉาย
ปลั๊กตัวเมีย
ปลั๊กตู้ผู้
ปลั๊กไฟฟ้า
ไม้ปัดฝุ่น
สเปรย์รีดผ้าเรียบ
กล่องเครื่องมือ
ไขควง
ตลับเมตร
เลื่อย
สว่าน
ค้อน
สี
ลังไม้
เครื่องดูดฝุ่น

๖๗

Rooller
Moop
Flooor wax
Pluunger
Window cleanner
Fabric softeneer
Paintbrush
Laundry detergent
Pippe
Ligght bulb
Waashing machhine
Laundry baskeet
Cloothesline
Irooning board
Ladder
Iroon
Gaarbage
Traashcan
Binn

โรลเลออะ
ม็อพ
ฟลอร์-แว็กซ
พลันเจอะ
วินโด-คคลีนเนอะ
แฟฟบริค-ซอฟเฟินเนอะ
เพนทบบรัช
ลอนดรีรี-ดิเทอะเจ็นท
ไพพ์
ไลท์-บัลบ์
ล
วอชชิง-มะชีน
ลอนดรีรี-บาซเค็ท
คล้อซไล
ไอรเอินนิ
น ง-บอร์ด
แลดเดออะ
ไอรเอิน
กาบิจ
ทราซแแคน
บิน

ลูกกลิง้
ไม้ถูพนื้
น้ํายาขัขัดพื้น
ยางปัมท่
ม๊ อน้ําทิ้ง
น้ํายาเช็ช็ดกระจก
น้ํายาปปรับผ้านุ่ม
แปรงททาสี
ผงซักฟอก
ฟ
ท่อน้ํา
หลอดไไฟ
เครื่องซซักผ้า
ตระกร้้าซักผ้า
ราวตากกผ้า
กระดานรองรีดผ้า
บันไดปีปีน
เตารีด
ขยะ
ถังขยะ
ถัง

๖๘
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Voocabularyy
briief summaryy
issue
reppresentativee
souvenir
takke leaving
higghlight
proominent pooint
weeakness
adjust point
reggister
preepare
poolicy
orgganize
maanage
preeparation

บรีรีฟ ซัมมาริ
อิสชู
ส
รีพรี
พ เว็นเททีฟ
โซเวนเนียร์
เทคคลีฟวิ่ง
ไฮไไลท์
พรรอมิเน้นท์ พอยท์
วีคเนส
ค
แอ็อ็ดจัสท์ พอยท์ท์
รีจสเตอร์
ิ
พรีรีแพร์
โพลิซิ
อออร์แกไนซ์
เมเเนจ
เพรพแพเรชั่น

คําศัพพท์
บรรรยายสรุป
ปรระเด็น,หัวข้อ
ตัววแทน
ขอองที่ระลึก
กาารกล่าวลา
จุดดเด่น
จุดดเด่น,มีชื่อเสียง
ย
จุดดอ่อนด้วย
จุดดที่ควรปรับปรรุง
รายงานตัว
เตรีรียมตัว
นโโยบาย
จัดดระบบ
จัดดการ
กาารเตรียมการ

๖๙

learning method
efficiency
targeting
increasing
requirement
priority
mathematics
particular
able
fluently
habit
numeracy
henceforth
provide
encourage
reasoning Ability
improve
characteristics
accordance
curriculum
experiences
actual
practices
least
semester

เลิร์นนิ่ง เมทธอด
เอฟฟิเชียนซิ
ทาร์เก็ททิ่ง
อินเครสซิ่ง
รีไควร์เม้นท์
ไพรออริทิ
แมทเธอเมติคส์
พาร์ติคิวล่าร์
เอเบิล
ฟลูเอ็นทลิ
แฮบิท
นูเมอรซิ
เฮนซ์ฟอร์ท
พรอไวด์
เอ็นเคอเรจ
รีซันนิ่ง อบิลิติ
อิมพรูฟ
คาแรคเตอริสติคส์
แอคคอร์แดนซ์
เคอริคูลัม
เอ็กซ์พิเรียนเสส
แอคชวล
แพรคทิซ
ลีสท์
ซีเมสเตอร์

วิธีการเรียนรู้
ความมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
อยู่ข้างใน
สิ่งจําเป็น
สิทธิพิเศษ
คณิตศาสตร์
ซึ่งไม่ธรรมดา
มีความสามารถ
อย่างคล่องแคล่ว
นิสัย
การคิดคํานวณ
นับแต่นี้ต่อไป
จัดหาให้
สนับสนุน
การใช้เหตุผล
ทําให้ดีขึ้น
ลักษณะนิสัย
การยอมรับร่วมกัน
หลักสูตร
ประสบการณ์
แท้จริง
วิธีปฏิบัติ
อย่างน้อยที่สุด
ภาคการศึกษา
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solve
ซอลฟ์
แก้ปัญหา
disaster
ดิซาสเทอร์
ความพินาศ
situation
ซิททูเอชั่น
สถานการณ์
global warming
โกลบอล วอร์มมิ่ง
ภาวะโลกร้อน
integrating
อินทิเกรทิ่ง
การบูรณาการ
scout
สเกาท์
ลูกเสือ
dedicate
เดดิเคท
อุทิศ
activity
แอคทิวิทิ
กิจกรรม
arrange
อาร์เรนจ์
จัดเตรียม
personnel
เพอร์ซันเนล
บุคลากร
immunize
อิมยูไนซ์
ทําให้มีภูมิต้านทาน
against
อะเก้นซท์
ต่อต้าน
change
เชนจ์
ความเปลี่ยนแปลง
multicultural society มัลติคัลเช่อรัล โซไซทิ หลากหลายวัฒนธรรม
aspect
แอสเป็คท์
มุมมอง
performing
เพอร์ฟอร์มมิ่ง
การปฏิบัติหน้าที่
handicraft
แฮนดิคราฟท์
หัตถกรรม
ritualism
ริชวลลิซึ่ม
การศึกษาเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
career
แคเรียร์
การงาน,อาชีพ
conduct
คอนดัคท์
จัดการ
unique
ยูนิก
ความเป็นหนึ่ง
identity
ไอเดนทิทิ
บุคลิกลักษณะ
allow
ออลลาว
อนุญาต
neighboring languages นิบอริ่ง แลงเกวจ
ภาษาเพื่อนบ้าน
childhood
ชายด์ฮูด
วัยเด็ก
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public mind
พลับบลิค มายด์
จิตสาธารณะ
adequately
แอดิเควทลิ
อย่างพอเพียง
philosophy
ฟิลอสโซฟิ
หลักปรัชญา
sufficiency economy ซัฟฟิเชียนซิ อิโคโนมิ เศรษฐกิจพอเพียง
opportunity assurance ออพพอร์จูนิทิ แอสชัวแรนซ์ ประกันโอกาส
coverage
คอฟเวอเรจ
ขอบเขตคุม้ ครองในการประกันภัย
including
อินคลูดิ่ง
รวมทั้ง
disability
ดิสสะบิลิทิ
การไร้ความสามารถ
graduate
เกรดูเอท
ผู้สําเร็จการศึกษา
foundation
ฟาวน์เดชั่น
การก่อตั้ง
commission
คอมมิสชั่น
งานที่รับผิดชอบ
flexible
เฟล็กซิเบิล
ความยืดหยุ่น
accessibility
แอคเซสซิบิลทิ ิ
สิทธิ์ในการใช้
resource
รีซอร์ส
ทรัพยากร
facility
แฟคซิลทิ ิ
สิ่งอํานวยความสะดวก
scholarship
สกอลาร์ชิพ
ทุนการศึกษา
alternative
อัลเทอร์เนทีฟ
ทางเลือก
suppose
ซัพโพส
คาดการณ์
move forward
มูฟ ฟอร์เวิร์ด
อนาคตข้างหน้า
strength
สเตรนจท์
ความเข้มข้น
innovation
อินโนเวชั่น
นวัตกรรม
accelerate
แอคเซลเรท
เร่งความเร็ว
promptly
พร้อมทลิ
อย่างทันท่วงที
closely
โคลสลิ
อย่างใกล้ชิด
welfare
เวลแฟร์
สวัสดิการ
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visible
multicultural
potential
aptitude
immune
defense
drug
relevant
institute
counseling system
mechanism
initial prevention
extended
primarily
Psychosocial therapy
within
treat
hooked student

วิซิเบิล
มัลทิคลั เชอรัล
โพเทนเทียล
แอพทิจูด
อิมยูน
ดิเฟนส์
ดรัก
รีเลวอนท์
อินซ์ทิทูท
เคาเซลลิ่ง ซิสเท็ม
เมคคานิสซึม
อินนิเชียล พรีเวนชั่น
เอ็กซเท็นเด็ด
ไพรมาริลิ
ไซโคโวเชียล เทอราพี่
วิทธิน
ทรีท
ฮุคเค็ด สติวเด็นท์

ชัดเจน
หลากหลาย
ศักยภาพที่จะพัฒนาได้
ความเหมาะสม
ซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรค
การคุ้มครอง
ยาเสพติด
ซึ่งสัมพันธ์กัน
สถาบัน
ระบบแนะแนว
กลไก
การป้องกันเบื้องต้น
ซึ่งกว้างออกไป
แรกเริ่ม
จิตบําบัด
ภายใน
ทําตามกระบวนการ
นักเรียนติดยา

คําศัพท์ทเี่ รียนรู้เพิ่มเติมระหว่างเดินทาง
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Directors Car Rally Work sheet
From Phatthalung Primary Educational Service Area Office 2 ,
You drive your car with the members in your group on Phetchakasem
Road to the north. We will go to Suratthani on the way Maekhri –
Phatthalung – Nakorn Srithammarat – Tasala – Sichon -Suratthani.
During your travelling you must go to visit some school and do some
activities together. Please do activities with this work sheet. You have
to report about your school visiting in the conference room at Siam
Thani Hotel after lunch.
Please do these activities.
1. First you go to meet the school director and introduce
yourselves.
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2. If the director staff want to give you some brief summary,
please take the time for listen to them. Don’t forget to take a
short note for reporting.
3. Please ask for information that you want to know with your
group’s issue.
4. The representative in this group gives the school director some
souvenir and take the photo.
5. The representative in this group gives them the thanks.
6. Walking around this school for 45 minutes – 1 hour.
7. All of members in your car take the photos with this school
staff and upload on internet in Line for boss.
8. Take a lot of photos to give the evidence and support your
reporting.
9. Take leaving and continue travel.
10. Discussion in your car about the highlight or the prominent
point and the weakness or the adjust point.
11. Go to Siam Thani Hotel at Suratthani. Don’t forget to have
lunch at the nice food shop near the sea and don’t forget to
share with your group. Ha ha!
12. Register at 2 P.M. and prepare to report about the school
visiting. Write and speak in English and Thai.
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13. Give the information of school such as location, size, amount
of teachers and students, the director’s name , the special
project etc.
14. Give the information about the successful and how to do.
15. Who have supported to improve this school?

Group 1 (Car No. 1 -10)
You have to go to Ratchaprachanukro 8 School . This school is on the
left, when you reach Tasala District Area.
Group 2 (Car No. 11 -20)
You have to go to Ban Intanin School . This school is in Tasala District .
Please turn left at Bansakaew junction . You drive forward for 4
kilometer . You can see this school on the left
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Group 3 (Car No. 21 -30)
You have to go to Wat Samosorn Sannibaat School . This school is in
Sichon District. You drive your car pass the traffic light about 4
kilometers. You can see the U – turn , please turn right and drive
forward about 200 meters you can see this school.
Group 4 (Car No. 31 -40)
You have to go to Wat Pratum Tayakaram School . This school is in the
central of Sichon District. From the main road please turn right to the
sub road, drive you car forward for 1 kilometer. On the left you can
see this school.

ใบความรู้เรื่องการทําข้าวหลามสําหรับบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การทําขาวหลาม
ส่วนผสม
1. ข้าวเหนียว 10 ถ้วยตวง
3. เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ
5. ถั่วดํา 1/2 ถ้วยตวง

2. กะทิ 4 ถ้วยตวง
4. น้ําตาลทราย 1/2 ถ้วยตวง
6. กระบอกไม้ไผ่
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7. กาบมะพร้าวทุบห่อด้วย ใบตองแห้ง หรือสด ทําจุกอุดปากกระบอก
วิธีการทํา
1. สงข้าวและถั่วดําใส่กระชอน ผึ่งให้สะเด็ดน้ํา
2. ผสมกะทิ เกลือ และน้ําตาลคนให้เกลือและน้ําตาลละลาย ให้หมด
3. กรอกข้าวคลุกถั่วลงในกระบอกให้เกือบเต็มกระบอก
4. เติม กะทิที่ปรุงรสไว้ปิดปากกระบอก
5. วางพาดราวที่ทําขึ้นเพื่อ ให้กระบอกอยู่ในลักษณะตั้ง เพื่อไม่ให้กะทิหก
6. เผากระบอกไม้ไผ่ให้ได้รับความร้อนทั่วถึงทุกด้าน
6. หมั่นหมุน การหมุนกระบอกช่วยไม่ให้กระบอกไหม้ด้วยจนข้าวสุก ระอุดี
7. เมื่อข้าวหลามสุกแล้ว จึงนําออกมาผึ่งไว้ให้เย็น
8. ข้าวที่หลามเสร็จถ้าเป็นกระบอกเล็ก และยาวตลอดข้อไผ่ นิยมปอกผิวของ
กระบอกออกจนเหลือความหนาอยู่ เพียง เล็กน้อย พอที่จะลอกออกได้โดยการดึง
ออกเป็นแถบ ๆ ข้าวหลามทัว่ ไปนิยมวิธีนี้
9. ถ้าใช้กระบอกใหญ่นิยมตัดกระบอกให้สนั้ และจะ ไม่ปอกผิวของกระบอกแต่จะใช้
วิธีกระบอกด้วย มีดโต้ นิยมทํากันมากแถบจังหวัดชลบุรีและนครปฐม
หมายเหตุ ปริมาณเกลือและน้ําตาลเพิ่มและลดได้ตามที่ท่านชอบ
ข้าวหลามแต่เดิมนั้นหวานเล็กน้อย แล้วจิ้มน้ําตาลให้หวานมาก น้อยตามชอบของแต่
ละบุคคล
ข้าวเหนียวดํา นํามาทําข้าวหลามได้เช่นเดียวกับข้าวเหนียวขาว หรือจะใช้ข้าวเหนียว
ขาวปนข้าวเหนียวดําในอัตราส่วนต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เช่น ข้าวเหนียวขาว 4 ส่วน
ข้าวเหนียวดํา 1 ส่วน
ข้าวหลาม หมายถึง ข้าวที่ทําให้สุกในกระบอกไม้ไผ่
ไม้ไผ่ที่ใช้ทําข้าวหลามต้องเป็นไม้ไผ่สด และต้องเป็นไม้ที่ยังอ่อน เยื่อภายในกระบอก
จะหนากว่าไม้แก่
กลเม็ดเคล็ดลับ
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ข้าวหลามข้าวเหนียวควรนุ่มแต่เกาะตัวกันแน่น มีเยื่อไม้ไผ่หุ้ม เป็นแท่งตามขนาดของ
กระบอก สามารถตัดเป็นแว่นได้สะดวก กลิ่นหอมข้าวปนกะทิและถัว่ รวมทั้งกลิ่น
หอมของกระบอกไม้ไผ่ สด รสหวานน้อย ๆ แต่มัน
Sticky Rice in Bamboo
Ingredients
1. 10 measuring cups of sticky rice
2. 4 measuring cups of coconut milk
3. 1 tablespoon of salt
4. A half of measuring cup of cane sugar
5. A half of measuring cup of black beans
6. bamboo tubes
7. pounded coir to wrap with the dry banana leaf or freshness banana leaf
The way to cook
1. wash the sticky rice and black beans, put them in the colander and drained
of water
2. mix coconut milk , salt and cane sugar then stir until salt and the cane
sugar dissolve
3. pour rice mixes beans almost full of the bamboo tubes
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4. fill the coconut milk that mixes salt and cane sugar almost full of the
bamboo tubes
5. close the bamboo tubes with pounded coir to wrap with the dry banana leaf
or freshness banana leaf
6. lay and stand lean with a railing
7. burn the bamboo tubes and turn them around until they cooked dry already
8. take them far from fire and let them cold
9. peel the bark of bamboo tubes and make them thin
note
The delicious sticky rice in bamboo has the character of sticky rice is glutinous
and soft , a little sweet, a little salty but rather have the fat and there is bamboo
membrane covers.

Sticky Rice in Bamboo

Vocabulary
สติ๊กกี้ ไรซ์ อิน แบมบู

ข้าวหลาม
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Ingredients
measuring cup
sticky rice
coconut milk
tablespoon
salt
half
cane sugar
black bean
bamboo tube
pounded
coir
wrap
dry banana leaf
freshness banana leaf
colander
drain
mix
stir
dissolve
pour
almost
full
fill
lay

อินกรีเดียนส์
เมสเซอริ่งคัพ
สติ๊กกี้ ไรซ์
โคโคนัท มิลค์
เทเบิล สพูน
ซอลท์
ฮาล์ฟ
เคน ชูเกอร์
แบล๊ค บีน
แบมบู ทูบ
พาวนด์
คอเยอร์
แรพ
ไดร เบอนานา ลีฟ
เฟรชนิสเบอนานา ลีฟ
คอเลนเดอร์
เดรน
มิกซ์
สเตอร์
ดิสซัลฟ์
พอร์
ออลโมสท์
ฟูล
ฟิล
เลย์

ส่วนผสม(เครือ่ งปรุง)
ถ้วยตวง
ข้าวเหนียว
น้ํากะทิ
ช้อนโต๊ะ
เกลือ
ครึ่ง
น้ําตาลทราย
ถั่วดํา
กระบอกไม้ไผ่
ทุบ,ตี
ใยมะพร้าว
พัน,ห่อ
ใบตองแห้ง
ใบตองสด
กระชอน
ระบาย
ผสม
คน,กวน
ละลาย
เท
เกือบจะ
เต็ม
เติม
วาง
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stand
lean
railing
burn
turn
cooked
fire
let them cold
peel
bark
thin
note
delicious
character
glutinous
soft
sweet
salty
rather
have the fat
bamboo membrane
cover

สแตนด์
ลีน
เรลลิ่ง
เบิร์น
เทิร์น
คุกด์
ไฟร์
เล็ท เธม คูล
พีล
บาร์ก
ธิน
โน้ต
ดีลิเชียส
แคแรกเตอร์
กรูทนัส
ซอฟท์
สวีท
ซอลทิ
แรเธอร์
แฮฟ เธอะ แฟ็ท
แบมบู เมมเบรนซ์
คัฟเวอร์

ตั้ง,ยืน
พิง
ราว
เผา
หมุน,กลับ
ปรุงสุก
ไฟ
ปล่อยให้มันเย็น
ปอก
เปลือก
บาง
หมายเหตุ
อร่อย
ลักษณะ
เหนียว
นุ่ม
หวาน
เค็ม
ค่อนข้างจะ
มีไขมัน
เยื่อไม้ไผ่
ห่อหุ้ม
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ใบงงานการทําขาวหลาม
า
(รายบุคคล)
Naame …………
………….. Suurname………
……………. Group………
………………
….
Sticky Ricee in Bamboo
Filll words in the blanks and draw the picture in the bl ock.

Inggredients
o (1)………
………………
……………(ขาวเหนียว)
1. 10 meaasuring cups of
2. 4 meassuring cups of
o (2) …………………………………((น้ํากะทิ)
3. 1 tablesspoon of (3)…
………………
……………(เเกลือ)
4. A half of measurinng cup of (4)…
………………
………..(น้าํ ตาลทราย)
ต
………………
……(ถั่วดํา)
5. A half of measurinng cup of (5) ……………
………………
………………
………………
………….(กระะบอกไมไผ)
6. (6)……
7. poundeed coir to wraap with the dry
d
(7)……
………………
………………
……………..(ใบตอง)
or (8)……………………………
…………..…
….(ใบตองสด))
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The way to cook
1. wash the sticky rice and black beans, put them in the (9)……….....
(กระชอน) and drained of (10)……………………..(น้าํ )
2. mix coconut milk , salt and cane sugar then (11) …………..(คน,กวน)
until salt and the cane sugar (12)…………………..(ละลาย)
3. pour rice mixes beans almost (13)…………………….(เต็ม) of the
bamboo tubes
4. (14) …………………………(เติม) the coconut milk that mixes salt and
cane sugar almost full of the bamboo tubes
5. (15)……………………..(ปด) the bamboo tubes with pounded coir to wrap
with the dry banana leaf or freshness banana leaf
6. lay and stand (16)………………..(พิง) with a (17)…………………..(ราว)
7. (18)…………………….(เผา) the bamboo tubes and turn them around until
they cooked dry already
8. take them far from fire and let them (19)…………………..(เย็น)
9. (20)………………….(ปอก) the bark of bamboo tubes and make them thin
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คณะผู้จดั ทํา
ที่ปรึกษา
ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒

นายนุกูล คชฤทธิ์

ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๒

นางอรัญญา ตั้งนภาดล

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ผู้จัดทํา
นางนพพร จีระพันธ์

ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๒

นางศารีญา อิสโร

ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๒

นางชลธิชา ปล้องบรรจง

ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๒

นางปิยะทิพย์ พลอยดํา

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

บรรณาธิการกิจ

๘๕

ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒

สํานักงานนเขตพื้นที่การศึ
า กษาประะถมศึกษาพัพัทลุง เขต 2
2/8 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด
อ
จจ.พัทลุง 93160
9
โทร. 0744 - 6959111 แฟกซ์. 074 - 6995912

