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สรุปงาน/กิจกรรม/โครงการหมวดสาระวิชาภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมท่ีกำหนดไว้ในปีการศึกษาท้ังหมด 8 กิจกรรม ทุกกิจกรรมได้ปฏิบัติตามปฏิทินงาน 

ท่ีกำหนด  ดังนี้ 

1) กิจกรรม Good Morning SST. 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   :   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   :  นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์  มีทักษะการส่ือสาร  เข้าใจและเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับ 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษามากขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 91.82   กิจกรรมยามเช้าทีนี้ปฏิบัติต่อเนื่อง  ในระดับช้ันปฐมวัย
ปีท่ี 1-3 หลังจากเลิกกิจกรรมหน้าเสาธงจะมารวมกันหน้าเวทีใต้อาคาร เพื่อมีกิจกรรมการเคล่ือนไหวโดยใช้เพลง
ภาษาอังกฤษง่ายๆในการเรียนการสอนมาเปิดให้นักเรียนฟัง  ร้องประกอบท่าทางเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ การใช้
ภาษาจากเพลงด้วย   

 2) กิจกรรม  Reading / Spelling  และ Conversation ยามเช้า 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   :  นักเรียนระดับช้ันประถมปีท่ี 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  :  นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์  วลี  และข้อความได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  

คิดเป็นร้อยละ  100  
ข้อเสนอแนะ  :  กิจกรรมนี้ต้องขอความร่วมมือกบัคุณครูต่างสาระ และในภาคเรียนท่ี 2  จึงจะได้นิสิตฝึกสอน 
จากจุฬาลงกรณ์ มาช่วย  สำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  มีการติวเข้มนักเรียนเพื่อการสอบ O-Net  

3)  กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน  Writing  Development  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  :  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  นักเรียนได้พฒันาทักษะการเขียนรูปประโยคแนะนำตนเองและส่ิงใกล้ตัวไปทีละน้อย 

ตามศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ 99.36  ตามความคิดเห็นของครูท่ีจัดกิจกรรมเห็นว่าเด็ก ๆ  
พัฒนาได้ดีขึ้นตามลำดับ คุณครูพึงพอใจ 

ข้อเสนอแนะ           :  ใช้เวลาในการตรวจและอธิบายรายบุคคลมาก  

4) กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ  Dictionary  Usage   
เป้าหมายเชิงปริมาณ   : นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 -6  เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  :  นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการหาคำศัพท์ในพจนานุกรม และหยิบใช้ 

พจนานุกรมอังกฤษ  เมื่อไม่ทราบความหมายของคำศัพท์   คิดเป็นร้อยละ 89.98 
ข้อเสนอแนะ             :  Dictionary ของนักเรียนหายบ่อย ครูให้นักเรียนยืมเพื่อนต่างห้องได้ 

5) กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา  Classroom  Language 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  :  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  นักเรียนได้เรียนรู้ประโยคคำส่ัง  / ขอร้อง / ขออนุญาต ท่ีใช้ในห้องเรียน  ฟังและ 

          ปฏิบัติตามได้  คิดเป็นร้อยละ 90.57 
ข้อเสนอแนะ            :  คุณครูต้องใช้ประโยคเหล่านี้บ่อย ๆ ในห้องเรียน 
 
 



6)  กิจกรรมแข่งขันหาคำศัพท์จากตารางโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์  Wordsearch 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  :  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  :  นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากส่ือเทคโนโลยี เรียนรู้คำศัพท์จากเกม บูรณาการความรู้กับ 

วิชาคอมพิวเตอร์    คิดเป็นร้อยละ 92.44 
ข้อเสนอแนะ             :  ในปีการศึกษาต่อไปต้องการมีการแข่งขันเกม Kahoot (ภาษาอังกฤษ ) ในช่ัวโมง      

           คอมพิวเตอร์ 

7) กิจกรรมงานวันคริสต์มาส  Christmas Day 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   :  นักเรียนระดับช้ันปฐมวัย 1-3 และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6   

เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  100 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  :  นักเรียนเรียนรู้ เข้าใจวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของชาวตะวันตก นำมาปรับใช้ได้ 
                               นักเรียนได้ทักษะการทำงานร่วมกันและกล้าแสดงออกในทางท่ีถูก 
ข้อเสนอแนะ            :  กิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและระยะเวลาของกิจกรรมท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องของโรงเรียน 

8) กิจกรรมบูรณาการวันแม่  Mother’s Day  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  :   นักเรียนระดับปฐมวัย 1-3  และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 87.90 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  :  นักเรียนมีความกตัญญู  แสดงออกอย่างมั่นใจและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีแสวงหาความรู้  

สร้างช้ินงาน  คิดเป็นร้อยละ 85.50    นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ 
เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ            :   ใช้ Smart Classroom  ช่วยสอนให้มากกว่าเดิม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปโครงการ/กิจกรรม หมวดสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2562 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย สรุปผลการประเมิน 
มาก-มากที่สุด 

1 กิจกรรมการอ่านออกเสียงคำศัพท์ วลี
ประโยคภาษาอังกฤษยามเช้า 

92.34 7.66 - - 100 

2 กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ Dictionary Usage 

69.71 20.27 10.02 - 89.98 

3 กิจกรรมClassroom Languages 71.51 19.06 9.43 - 90.57 
4 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียน 

Writing  Development 
87.95 11.41 0.64 - 99.36 

5 กิจกรรมยามเช้า  
Good Morning SST. 

64.37 27.45 8.18 - 91.82 

6 กิจกรรมแข่งขันหาคำศัพท์จากตาราง
โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์Word Search 

73.17 19.27 7.56 - 92.44 

7 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
Christmas Day 

66.14 27.70 6.16 - 93.84 

8 กิจกรรมบูรณาการวันแม่ 
Mother’s Day 

75.25 10.25 13.24 1.26 85.50 

สรุป 75.06 17.88 6.90 0.16 100 
 

สรุปการบรรลุเป้าหมาย 
 ผลการประเมินของทุกกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนด และผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก - มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.97  ซึ่งมากกว่าเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมหมวดสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

  ปีการศึกษา  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 

1. Good Morning SST. ตลอดปีการศึกษา 500  

2. 
Reading / Spelling  และ 
Conversation ยามเช้า 

ตลอดปีการศึกษา 1,200  

3. 
พัฒนาทักษะการเขียน  Writing  
Development 

ตลอดปีการศึกษา 500  

4. 
การแข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ  
Dictionary  Usage   

สิงหาคม  62 – มกราคม 63 500  

5. 
การใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา  
Classroom  Language 

มิถุนายน 62 - กุมภาพันธ์ 63 500  

6. 
แข่งขันหาคำศัพท์จากตารางโดยใช้
ส่ือคอมพิวเตอร์  Wordsearch 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 500  

7. วันคริสต์มาส  Christmas Day 6 พฤศจิกายน 62 – 25 ธันวาคม 62 6,000  

8. บูรณาการวันแม่Mother’s Day 8 มิถุนายน 62 – 9 สิงหาคม 62 1,500  

รวม 11,200  



ในปีการศึกษา  2562  หมวดสาระวิชาภาษาอังกฤษ ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักเรียนโดยการ
ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน  รวมท้ังการส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนา
ตนเอง ดังนี้ 

 

ด้านนักเรียน 

วัน / เดือน / ป ี รายการ ชื่อนักเรียน / รางวัลที่ได้รับ 

15  มกราคม  2563 การเข้าร่วมแข่งขัน”กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนวัง”  

ณ  โรงเรียนสายปัญญา 

กิจกรรมการแข่งขันสะกดคำศัพท์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

ด.ญ. กมลวรรณ  เทียมสุข  ป.6/1 

29 มกราคม 2563 การเข้าร่วมงานนิทรรศการ “SL OPEN  HOUSE 

2020” ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 

- การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ด.ช. รัฐธีร์  กัมมารบุตร   ป.6/1 

ด.ช. ธนภัทร  ดีจริงตระกูล  ป. 6/2 

ด.ญ. ณธิดา  ลีละวงศ์   ป.6/2 

 

นักเรียนในปีการศึกษา 2562  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีสามารถสอบเข้าม. 1  ประเภทห้องเรียน

พิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ ( EP )  ท่ีโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์  จำนวน  5 คน  ดังนี้ 

 -  เด็กหญิงกรวิภา คงอินทร์      ป. 6/2 

 -  เด็กหญิงกชพรรณ    ก้อนทอง      ป. 6/1 

 -  เด็กหญิงกมลวรรณ   เทียมสุข      ป. 6/1 

 -  เด็กหญิง ศศิกานต์     ม่วงรัตน์     ป. 6/1 

 -  เด็กหญิงสกาวรัตน์    สิงขร         ป. 6/1 

 

 

 

 

 

 



ด้านครู 

วัน / เดือน / ปี รายการ สถานที่ 

7-10  พ.ค.   2562 อบรมการสนทนาส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวันและการใช้เทคโนโลยี  

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียน
สมาคมสตรีไทย 

8-9 /  15-17 มิ.ย. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
15-16  มิ.ย. 2562 การนำเสนอผลงาน O-NET ไปสู่การพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

โรงแรมบางกอกพาเลส  ประตูน้ำ 

6  กรกฎาคม  2562 ทักษะดิจิทัลสำหรับครูในการจัดเก็บรวบรวม
เผยแพร่ทรัพยากรการเรียนรู้ 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

13  ก.ค. 2562 เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษา 

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

20  ก.ค. 2562 การปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังโรงเรียนของผู้บริหาร 
เชิงรุก ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้

อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 

18, 24 สิงหาคม  62 การปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังโรงเรียนของผู้บริหาร 
เชิงรุกตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 

โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน ์
เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 

21 สิงหาคม 2562 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ 
 Co 5STEPs 

โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม 
เขตหนองจอก 

21 กุมภาพันธ์  62 การใช้กระบวนการPLC ยกคุณภาพเด็กไทย ห้องประชุมVICTOR ช้ัน7 
สามย่านมิดทาวน์ 

19-20 ต.ค.  2562 การใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน EIS 

โรงแรมรอแยลริเวอร ์

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

สรุปกิจกรรม 

Good Morning SST. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปีการศึกษา 2562 
 



กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรม Good Morning SST. 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางจริยา  เลิศสมบูรณ์ และคณะครูกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน :  ภารกิจด้านวิชาการ ข้อท่ี 1 เป้าหมายข้อท่ี 1  
     :  ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อท่ี 2,5  เป้าหมาย ข้อท่ี 2,4 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  มาตรฐานที 3 (1-3)   

      กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 กิจกรรม Good Morning SST. จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะทางภาษาอังกฤษและเรียนรู้กิจกรรม 
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  รูปแบบของกิจกรรมจัดในหลายรูปแบบ ได้แก่ 
 1.  คุณครูกชกร  อนุระกูล  รับผิดชอบเสียงตามสาย  ซึ่งจะเปิดเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและสาระ
ความรู้ต่าง ๆ ทุกวันพุธ ช่วงเวลา  07.15 - 07.45 น. นอกจากนี้เมื่อถึงเทศกาลสำคัญ เช่น วันแม่แห่งชาติ  
วันพ่อแห่งชาติ  วันคริสต์มาส  คุณครูจะเปิดเพลงและให้สาระความรู้เกี่ยวกับเทศกาลนั้นตลอดสัปดาห์ 
 2.  ออกกำลังกายยามเช้าด้วยเพลงภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะการฟัง  การส่ือสารด้วยเพลง  และได้ออก
กำลังกายควบคู่กันไป   
 3.  สนทนาภาษาอังกฤษหน้าเสาธง  ฝึกการเป็นผู้นำ  การแสดงออกอย่างมั่นใจ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมไทยได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาเพิ่มเติมมากขึ้น 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ -  นักเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ัน ป.1 - 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ - นักเรียนมีทักษะการส่ือสารดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 75 

  - นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 75 
  - นักเรียนเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ คิดเป็นร้อยละ 75 
  - นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาเพิ่มเติมมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 75 
การดำเนินงาน 
1. การวางแผน (Plan) 
 1.1 คุณครูเบญจภรณ์ ฑีฆวาณิช หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ประชุมเพื่อวางแผนและให้สมาชิก 
เสนอรูปแบบของกิจกรรม โดยขอคำปรึกษาจาก คุณครูอุไรวรรณ เคลียรี่ 

1.2 มติท่ีประชุมเห็นด้วย จากนั้นร่วมกันกำหนด วัน เวลา เลือกครูท่ีจะรับผิดชอบเปิดเสียงตามสาย และ
กำหนดเพลง ดังนี้ 

  Count 1-100  Count by 5’s  Rise Up  
 1.3  ในภาคเรียนท่ี 2 มีการเพิ่มกิจกรรมเสียงตามสายเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ Thanksgiving Day,  

Loy Krathong Day, Father’s Day,  , Christmas, , Teacher’s Day  



 1.4  ดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้  
2. ข้ันปฏิบัติงาน (Do) 

คณะครูดำเนินการที่กำหนดไว้ดังนี้ 
วัน/เวลา ขั้นตอนทำงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

21 พ.ค. 62 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Good  Morning SST. หน้าเสาธง ครูจริยา 

3 มิ.ย. 62 2. เริ่ม กิจกรรม  Good  Morning SST. เปิดเสียงตามสาย ใต้อาคารเรียน ครูกชกร 

5  มิ.ย. 62 3. เริ่มฝึกซ้อมกิจกรรม  Good  Morning SST.  
ออกกำลังกายหน้าเสาธง 

ห้องเรียน คณะครู
ภาษาอังกฤษ 

1-9 ส.ค. 62 4. กิจกรรม  Good  Morning SST. เทศกาล 
วันแม่แห่งชาติ  (เพลง Hugs and Kisses, Mommy, 
Skidamarink, You Are My Sunshine) 

ใต้อาคารเรียน 
 

ครูกชกร 
 

4  พ.ย. 62 5. เริ่ม กิจกรรม  Good  Morning SST.  
สนทนาภาษาอังกฤษหน้าเสาธงยามเช้า 

หน้าเสาธง ครูจริยา 
 

8  พ.ย. 62 6. กิจกรรมเสียงตามสายเนื่องในวันลอยกระทง  ใต้อาคารเรียน ครูจริยา 

27 พ.ย. 62 -    
4 ธ.ค. 62 

7. กิจกรรม  Good  Morning SST. เทศกาลวันพ่อแห่งชาติ 
(เพลงพระราชาในนิทาน  เพลงเกี่ยวกับพ่อ) + เสียงตามสาย 

ใต้อาคารเรียน 
 

ครูจริยา 
ครูกชกร 

18- 24 
ธ.ค. 62 

8. กิจกรรม  Good  Morning SST. เทศกาล 
วันคริสต์มาส Christmas Carols + เสียงตามสาย 

ใต้อาคารเรียน 
 

ครูจริยา 
ครูกชกร 

 

ระยะเวลาทำโครงการ  ตลอดปีการศึกษา 2562 
เร่ิมโครงการ 21 พ.ค. 62 สิ้นสุดโครงการ   14 ก.พ. 63  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3. ผลการประเมินกิจกรรม (Check) 
 3.1 จากแบบประเมินระดับความพอใจของกิจกรรม Good Morning SST. ปีการศึกษา 2562 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสัมพันธ์ 63.07 27.45 9.48 - 
2. กิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะการส่ือสาร 67.15 28.75 4.10 - 
3. ลักษณะของกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 63.00 26.00 11.00 - 
4. นักเรียนพึงพอใจกับกิจกรรมท่ีจัดขึ้น 64.07 28.17 7.76 - 
5. นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามากขึ้น 66.27 26.45 7.28 - 
6. นักเรียนเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม 
ของเจ้าของภาษาได้ 

63.00 28.00 9.00 - 

7. นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาเพิ่มเติม 
มากขึ้น 

64.07 27.27 8.66 - 

สรุป 64.37 27.45 8.18 - 
 
 จากตารางสรุปความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรม Good Morning SST. อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ  91.82   และเมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากท่ีสุด สรุปได้ดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบรายละเอียดของกิจกรรม    คิดเป็นร้อยละ 90.52 
2. กจิกรรมช่วยพัฒนาทักษะการส่ือสารของนักเรยีนดีขึ้น   คิดเป็นร้อยละ 95.90 
3. ลักษณะของกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน     คิดเป็นร้อยละ 89.00 

 4. นักเรียนพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม      คิดเป็นร้อยละ 92.24 
5. นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามากขึ้น    คิดเป็นร้อยละ 92.72 
6. นักเรียนเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้  คิดเป็นร้อยละ 91.00 
7. นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาเพิ่มเติมมากขึ้น    คิดเป็นร้อยละ  91.34 

 3.2 จากความเห็นของคุณครูผู้ดำเนินกิจกรรม เห็นว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาทักษะการส่ือสาร 
ของนักเรียน  และทำให้นักเรียนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามากขึ้น นอกจากนี้นักเรียนสามารถเรียนคำศัพท์ต่าง ๆ  
และบทสนทนาจากกิจกรรมนี้  จึงควรดำเนินกิจกรรมต่อไปในปีการศึกษาหน้า  
 สรุปการประเมินบรรลุเป้าหมายดังนี้ 
 บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ   นักเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  - นักเรียนพัฒนาทักษะการส่ือสารของนักเรียนดีขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 95.90  
  - นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ   92.72 



  - นักเรียนเปรียบเทียบวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้ คิดเป็นร้อยละ 91.00 
  -  นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาเพิ่มเติมมากขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 91.34 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Action) 
 นักเรียนส่วนมากสนใจและช่ืนชอบกิจกรรม Good Morning SST. มีการปรับเพลงให้เหมาะสมกับนักเรียนและ
มีเนื้อหาสอดคล้องกับเทศกาลต่าง ๆ  นอกจากนี้กิจกรรม Good Morning SST. ในเรื่องการสนทนายามเช้าและเสียง
ตามสาย  เป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จึงควรจัดกิจกรรมนี้ต่อในปีการศึกษา
หน้าท้ัง 2 ภาคเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

สรุปกิจกรรม 

การอ่านภาษาอังกฤษยามเช้า 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2562 



 

สรุปกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษยามเช้า  ปีการศึกษา 2562 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางเบญจภรณ์   ฑีฆวาณิช   และ นางจริยา  เลิศสมบูรณ์  
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน   :  ภารกิจด้านวิชาการ ข้อท่ี 3 , 5  เป้าหมายข้อท่ี 3,5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. :  มาตรฐานที 1    คุณภาพของผู้เรียน  ตัวบ่งช้ีท่ี 2 
            มาตรฐานท่ี  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษยามเช้า เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการเสนอแนะของผู้บริหาร กิจกรรมท่ีจัดขึ้น
เพื่อพัฒนาส่งเสริมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท้ัง
ในรูปแบบการอ่านคำ อ่านวลี ประโยค และเนื้อเรื่อง มุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
เพื่อประโยชน์ในการส่ือสารและการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านคำ วลี ประโยค และเนื้อเรื่องท่ีอ่าน 
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้อ่านออก อ่านคล่อง อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. เพื่อประโยชน์ในการส่ือสารและการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ัน ป. 1 – 6  ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีความกระตือรือร้น มเีจตคติท่ีดีต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ภาษาอังกฤษยามเช้า  คิดเป็นร้อยละ 90  
การดำเนินงาน 
1. ข้ันเตรียมการ   (Plan) 
 1.1   คุณครูเบญจภรณ์  ฑีฆวาณิช หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษรับนโยบาย แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากผู้อำนวยการ  
 1.2  คณะครูหมวดสาระวิชาภาษาอังกฤษประชุมวางแผน กำหนดรูปแบบของกิจกรรม มอบหมายหน้าท่ี
รับผิดชอบในแต่ละระดับช้ันเรียน จัดเตรียมคำศัพท์ วลี บทความ เพื่อใช้เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงของ
นักเรียน  
 1.3  คุณครูเบญจภรณ์  ฑีฆวาณิช ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องและสรุปผลการจัดกิจกรรม 
 1.4  ดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้  
 

 

 

 

 

 



2. ข้ันการดำเนินงาน  (Do) 
 

ขั้นตอนการทำงาน วัน/เวลา สถานที ่
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ กำหนดชื่อ 
กิจกรรม “การอ่านภาษาองักฤษยามเช้า) กำหนดเวลา  
07.45 – 08.30 น.  ณ ห้องประชุมชิน โสภณพนิช 
2. มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบในระดับชั้นเรียน  
   ครูจริยา  เลิศสมบูรณ์     ระดับชั้น ป. 1-3 
   ครูเบญจภรณ์ ฑีฆวาณิช ระดับชั้น ป. 4-6 

28 ต.ค. 2562 ห้องเรียนชั้น ป. 2/1 

3. คุณครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษจัดเตรียมคำศัพท์ วลี  
และบทความ เพ่ือใช้เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง 
ของนักเรียน 

30 ต.ค. – 
28 พ.ย. 62 

ห้องพักครูชั้น 3 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
แบบเรียน Vocabulary  
Book  

4. ครูเบญจภรณ์ ฑีฆวาณิช ประสานงานกับคุณครูกลุ่ม 
สาระวิชาอื่น ๆ และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เพ่ือช่วยในกิจกรรมการฝึกการอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคล 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

1 – 5 พ.ย. 62 ห้องเรียน 
ห้องพักคร ู

5. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษแต่ละระดับชั้น รวบรวม 
คะแนน และส่งให้ครูเบญจภรณ์ เพ่ือสรุปผล 

หลังเสรจ็สิ้นกิจกรรม ห้องพักครูชั้น 3 

งบประมาณ             1,200 บาท 
3. ผลการประเมินกิจกรรม (Check) 
 สรุปการประเมินกิจกรรม  จากแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษยามเช้า 
ปีการศึกษา 2562 

 

ท่ี 
 

      รายการประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

  ครู   น.ร.   ครู   น.ร.   ครู   น.ร.   ครู  น.ร. 
1 รูปแบบของกิจกรรมเหมาะสม 

ท้ังด้านเวลา และสถานท่ี 
  
 100 

  
 100 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
  - 

 
  - 

2 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  100  100    -    -    -    -   -   - 
3 นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จาก

กิจกรรมการอ่านคำศัพท์ วลี 
บทความในกากรเรียนการสอน 

 
 90.00 

 
 80.00 

 
 10.00 

 
 20.00 

 
   - 

 
   - 

 
  - 

 
  - 

4 นักเรียนมีทักษะการอ่านท่ีดีขึ้น 
ตามลำดับ 

 
 87.50 

 
 86.72 

 
 12.50 

 
 13.28 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
- 

5 นักเรียนต้องการให้จัดกิจกรรม 
นี้ทุกปีการศึกษา 

 
 100 

 
 95.00 

 
   - 

 
   5.00 

 
   - 

 
   - 

 
   - 

 
  - 

สรุป 95.50 92.34  4.50  7.66    -    -    -   - 
 



 จากตารางสรุปความพึงพอใจของคณะครูและนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษยามเช้า  
ในภาพรวม  ประจำปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 100 และพิจารณารายด้านใน 
ระดับมากถึงมากท่ีสุด  ดังนี้  

1. รูปแบบของกิจกรรมเหมาะสมท้ังด้านเวลาและสถานท่ี  คิดเป็นร้อยละ  100 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม    คิดเป็นร้อยละ  100 
3. นักเรียนนำความรู้ท่ีได้รับจากกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในการเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100 
4. นักเรียนมีทักษะการอ่านท่ีดีขึ้นตามลำดับ  คิดเป็นร้อยละ  100 
5. นักเรียนต้องการให้จัดกิจกรรมทุกปีการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  100 

 จากการสรุปผลคะแนนการอ่านของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 เกณฑ์การประเมิน นักเรียน 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับร้อยละ 85 – 100 นักเรียนอ่านออกเสียงคำ วลี และบทความได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  
 จากการสังเกต 

- นักเรียนมีความกระตือรือรน้ ผู้ปกครองช้ันเล็ก ๆ ป. 1 - ป. 2 มาคอยให้กำลังใจ 
- นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100  

4.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง (Action)  
 -  ในบางครั้งนักเรียนมาไม่ทันการอ่าน  ครูได้แก้ไขโดยการนัดหมายกับนักเรียน ตามการอ่านให้ครบและ 
 บันทึกผล 
 -  นักเรียนท่ีอ่านได้ระดับดี คุณครูท่ีรับผิดชอบต้องฝึกให้นักเรียนอ่านแบบฝึกนั้น ๆ ใหม่อีก1-2 ครั้ง 
 -  เน้นการอ่านในรูปวลี และประโยคมากขึ้นในนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1-2  
จำนวนนักเรียนทั้งสิน 24 คน 

เกณฑ์การประเมิน 
1.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 90 - 100 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
2.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 80 - 89  อยู่ในระดับดีเลิศ 
3.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 70 - 79  อยู่ในระดับดีมาก 
4.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ  60 - 69 อยู่ในระดับดี 
5.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องต่ำกว่าร้อยละ 60 อยู่ในระดับปานกลาง 
 

ระดับความสามารถในการอ่าน จำนวนนักเรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ยอดเยี่ยม 18 75.00 

ดีเลิศ 5 20.83 
ดีมาก - - 

ดี 1 4.17 
ปานกลาง - - 

 
 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1-2 
จำนวนนักเรียนทั้งสิน 33 คน 

เกณฑ์การประเมิน 
1.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 90 - 100 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
2.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 80 - 89  อยู่ในระดับดีเลิศ 
3.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 70 - 79  อยู่ในระดับดีมาก 
4. นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ  60 - 69  อยู่ในระดับดี 
5. นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องต่ำกว่าร้อยละ 60  อยู่ในระดับปานกลาง 
 

ระดับความสามารถในการอ่าน จำนวนนักเรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ยอดเยี่ยม 25 75.75 

ดีเลิศ 6 18.18 
ดีมาก 2 6.07 

ดี - - 
ปานกลาง - - 

 



ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1-2 
จำนวนนักเรียนทั้งสิน 34 คน 

เกณฑ์การประเมิน 
1.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 90 - 100 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
2.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 80 - 89  อยู่ในระดับดีเลิศ 
3.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 70 - 79  อยู่ในระดับดีมาก 
4. นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ  60 - 69  อยู่ในระดับดี 
5. นักเรียนอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษถูกต้องต่ำกว่าร้อยละ 60  อยู่ในระดับปานกลาง 
 

ระดับความสามารถในการอ่าน จำนวนนักเรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ยอดเยี่ยม 25 73.53 

ดีเลิศ 8 23.53 
ดีมาก 1 2.94 

ดี - - 
ปานกลาง - - 

 
 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1-2 
จำนวนนักเรียนทั้งสิน 43 คน 

เกณฑ์การประเมิน 
1.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 90 - 100 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
2.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 80 - 89 อยู่ในระดับดีเลิศ 
3.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 70 - 79 อยู่ในระดับดีมาก 
4. นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ  60 - 69 อยู่ในระดับดี 
5. นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องต่ำกว่าร้อยละ 60 อยู่ในระดับปานกลาง 
 

ระดับความสามารถในการอ่าน จำนวนนักเรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ยอดเยี่ยม 26 60.46 

ดีเลิศ 6 13.95 
ดีมาก 5 11.63 

ดี 2 4.66 
ปานกลาง 4 9.30 

 



ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1-2 
จำนวนนักเรียนทั้งสิน 35 คน 

เกณฑ์การประเมิน 
1.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 90 - 100 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
2.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 80 - 89 อยู่ในระดับดีเลิศ 
3.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 70 - 79 อยู่ในระดับดีมาก 
4. นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ  60 - 69 อยู่ในระดับดี 
5. นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องต่ำกว่าร้อยละ 60 อยู่ในระดับปานกลาง 
 

ระดับความสามารถในการอ่าน จำนวนนักเรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ยอดเยี่ยม 13 37.14 

ดีเลิศ 8 22.86 
ดีมาก 12 34.28 

ดี - - 
ปานกลาง 2 5.72 

 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1-2 
จำนวนนักเรียนทั้งสิน 46  คน 

เกณฑ์การประเมิน 
1.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 90 - 100 อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
2.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 80 - 89 อยู่ในระดับดีเลิศ 
3.  นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ 70 - 79 อยู่ในระดับดีมาก 
4. นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องร้อยละ  60 - 69 อยู่ในระดับดี 
5. นักเรียนอ่านคำศัพท์ วลี/เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องต่ำกว่าร้อยละ 60 อยู่ในระดับปานกลาง 
 

ระดับความสามารถในการอ่าน จำนวนนักเรียน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ยอดเยี่ยม 22 47.82 

ดีเลิศ 19 41.31 
ดีมาก 5 10.87 

ดี - - 
ปานกลาง - - 

 
 



 

 

 
 

สรุปกิจกรรม 
การพัฒนาทักษะการเขียน  
Writing Development 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2562 
 



สรุปกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียน Writing Development  ปีการศึกษา 2562 
 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางเบญจภรณ์   ฑีฆวาณิช   และ นางจริยา  เลิศสมบูรณ์  
 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียน (ภาษาอังกฤษ) เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ในการฟัง พูด อ่าน และการเขียน โดยเฉพาะการเน้นทักษะการเขียนของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 
ทักษะนี้เริ่มจากการเขียนประโยคง่าย ๆ ก่อน  การเขียนแต่ละครั้งครูจะตรวจสอบให้แก้ไขและจะเพิ่มการเขียนต่อไป
เรื่อย ๆ ครั้งละ 1-2 ประโยค โดยคาดหวังว่า เมื่อจบปีการศึกษา นักเรียนสามารถเขียนแนะนำตนเอง เขียนเกี่ยวกับ
เรื่องใกล้ตัวได้  
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน   :  ภารกิจด้านวิชาการ ข้อท่ี 3 , 5  เป้าหมายข้อท่ี 3,5 
สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. :  มาตรฐานที 1    คุณภาพของผู้เรียน   
            มาตรฐานท่ี  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเขียนประโยค/ข้อความเกี่ยวกับตนเองหรือส่ิงต่าง ๆ ใกล้ตัวเป็น
ภาษาอังกฤษได้  

2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในด้านการเขียนประโยคภาษาอังกฤษถูกต้องตามหลักการเขียน 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติท่ีดีต่อทักษะการเขียน (ภาษาอังกฤษ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีความรู้ด้านการเขียนประโยคภาษาอังกฤษตามหลัก 

การเขียน สามารถเขียนเรื่องเกี่ยวกับตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ ตามความง่าย ยากในแต่ละ 
ระดับช้ัน  คิดเป็นร้อยละ 90  

การดำเนินงาน 
1. ข้ันเตรียมการ   (Plan) 
 1.1   คณะครูหมวดสาระวิชาภาษาอังกฤษ ประชุมวางแผนแนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนประโยค 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา  
  - กำหนดช่ือกิจกรรม   รูปแบบกิจกรรม  
 1.2  เสนอกิจกรรมต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 1.3  มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบของครูในสาระวิชาภาษาอังกฤษ 
 1.4  ดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ขั้นการดำเนินงาน  (Do) 
ขั้นตอนการทำงาน วัน/เวลา สถานที ่

1. คณะครูหมวดภาษาอังกฤษประชุมต้ังชื่อกิจกรรม  
“การพัฒนาทักษะการเขียน” ชื่อภาษาอังกฤษว่า Writing 
Development 
2. อธิบายรูปแบบของกิจกรรมการเขียน ความยากง่ายตามระดับชั้น 
กำหนดเขียนเก่ียวกับตนเองก่อน และค่อยไปเรื่อง 
ใกล้ตัว ครั้งละ 2-3 ประโยคและเพ่ิมไปเรื่อย ๆ 

1 มิ.ย. 62 ห้องภาษาอังกฤษ 

3. ประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักเรียนทราบ 
4. ดำเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้  

5 – 10 มิ.ย. 62 ห้องเรียน  

5. คุณครูหมวดภาษาอังกฤษแต่ละระดับชั้นตรวจความถูกต้อง 
เรียกอธิบาย ปรับปรุงแก้ไข 

13 มิ.ย. 62 
เป็นต้นไป 

ห้องเรียน 
ห้องพักคร ู

 
 

งบประมาณ             500 บาท 
 

3. ผลการประเมินกิจกรรม (Check) 
 สรุปการประเมินกิจกรรม  จากแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียน Writing 
Development   ปีการศึกษา 2562 
 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
  ครู   น.ร.   ครู   น.ร.   ครู   น.ร.   ครู  น.ร. 

1 รูปแบบของกิจกรรมเหมาะสม  100 85.72     -  14.28     -    -     -    - 
2 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  100  100     -     -     -    -     -    - 
3 นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรม 

ส่งเสริมการเขียนนี้ พร้อมท้ังแก้ไข 
และปรับปรุง 

 
 100 

 
 86.00 

 
   - 

 
 11.85 

 
-   

 
 2.15 

 
   - 

 
  - 
 

4 นักเรียนมีทักษะด้านการเขียน 
ดีขึ้นเป็นลำดับ 

95.00 
 

 87.80  5.00  12.20    -    -    -   - 

5 นักเรียนมีความพึงพอใจให้จัด
กิจกรรมนี้ต่อเนื่อง 

 100  80.23    - 
 

 18.70    - 
 

 1.07    -   - 

สรุป 99.00 87.95  1.00  11.41    -   0.64    -   - 
 

 จากตารางสรุปความพึงพอใจของคณะครูและนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียน Writing  
Development ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562  ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ด้านครูคิด
เป็นร้อยละ 100  และด้านนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 99.36  พิจารณาผลประเมินรายข้อของนักเรียนในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด   ดังนี้  

1. รูปแบบของกิจกรรมเหมาะสม   คิดเป็นร้อยละ  100 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม    คิดเป็นร้อยละ  100 



3. นักเรียนได้รับความรู้จากกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  97.85 
4. นักเรียนมีทักษะการเขียนดีขึ้น  คิดเป็นร้อยละ  100 
5. นักเรียนต้องการให้จัดกิจกรรมนี้ต่อไป  คิดเป็นร้อยละ  98.93 

 

4.  ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง (Action)  
 ในปีการศึกษา 2563 จะต่อยอดทักษะการพัฒนาด้านการเขียนต่อไป โดยเน้นเพิ่มเติม เรื่อง การเว้นวรรคตอน 
การขึ้นต้นประโยคด้วยตัวอักษรใหญ่ เครื่องหมายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนมากขึ้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

สรุปกิจกรรม 
แข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ 

Dictionary Usage 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2562 
 

 



สรุปกิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ Dictionary Usage ปีการศึกษา 2562 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางเบญจภรณ์  ฑีฆวาณิช และคณะครูกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ 

ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน :  ภารกิจด้านวิชาการ ข้อท่ี 1,2,3,6  เป้าหมายข้อท่ี 1,2,7  

     :  ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อท่ี 2 เป้าหมายข้อท่ี 2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน :   มาตรฐานท่ี 3 (1-3)  

             กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจำเป็นอย่างยิ่งท่ีนักเรียนจะต้องรู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ต่าง  ๆ ซึ่งเป็น
พื้นฐานสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ  พจนานานุกรมภาษาอังกฤษ (Dictionary) จึงเป็นเครื่องมือจำเป็นท่ีต้องใช้
ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ  ท่ีสำคัญหากนักเรียนสามารถค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
(Dictionary) ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  ย่อมทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุนี้
ทางกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษจึงจัดการแข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ (Dictionary Usage) เพื่อฝึกฝนให้นักเรียน
หาความหมายของคำศัพท์จากพจนานุกรมได้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  จากปีการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่านักเรียน
ส่วนมากยังหาความหมายของคำศัพท์ไม่ถูกต้อง คุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงฝึกให้นักเรียนหาความหมายของ
คำศัพท์ท่ีไม่เข้าใจจากบทเรียนด้วยตนเอง  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกหาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและรวดเร็ว 
2. เพื่อนำทักษะท่ีได้ฝึกไปใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อนำทักษะท่ีได้ฝึกไปใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ัน ป.3 - 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ -  นักเรียนหาความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้องและรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 80 

  -  นักเรียนนำทักษะท่ีได้จากการฝึกไปใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 80 
  -  นักเรียนนำทักษะท่ีได้จากการฝึกไปใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 80 
การดำเนินงาน 
1. การวางแผน (Plan) 
 1.1 คุณครูเบญจภรณ์ ฑีฆวาณิช  หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ประชุมเพื่อวางแผนและให้สมาชิก
เสนอรูปแบบของกิจกรรม โดยขอคำปรึกษาจาก คุณครูอุไรวรรณ  เคลียรี่ 

1.2 คณะครูท่ีสอนภาษาอังกฤษกำหนดว่ากิจกรรมนี้ควรมีต่อเนื่อง และให้ฝึกการใช้พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษในช่ัวโมงเรียนเพิ่มเติม โดยรูปแบบการแข่งขันมีดังนี ้

       1)  แข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จากชุดคำศัพท์ท่ีกำหนด 
       2)  นักเรียนท่ีหาความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดคือผู้ชนะ 



1.3 มติท่ีประชุมเห็นด้วยและร่วมกันกำหนด วัน เวลา สถานท่ี และการส่งรายช่ือนักเรียนท่ีชนะในการ
แข่งขันแต่ละครั้ง 

 1.4 ดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้  
 

2. ข้ันปฏิบัติงาน (Do)  
คณะครูดำเนินการที่กำหนดไว้ดังนี้ 

 
วัน/เวลา ขั้นตอนทำงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
13 -16 
ส.ค. 62 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันสะกด
คำศัพท์จากจดหมายเวียนของโรงเรียน 

ธุรการ ฝ่ายธุรการ 
คุณครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

26 - 30 
ส.ค. 62 

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันสะกด
คำศัพท์ว่ามีท้ังหมด 2 ครั้ง ผู้ท่ีชนะในแต่
ละครั้งครูแต่ละท่านจะบันทึกคะแนนไว้ 
3. คุณครูท่ีสอนภาษาอังกฤษในแต่ละ
ระดับช้ันแนะนำและอธิบายรูปแบบ 
ของกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 

หน้าเสาธง 
 
 
 

ห้องเรียน 

ครูเบญจภรณ์ 
 
 

 
ครูจริยา 
ครูเบญจภรณ์ 

10 - 12  
ก.ย. 62 

4. แข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ 
Dictionary Usage ครั้งท่ี 1 

ห้องเรียน คุณครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

14-16 ม.ค. 63 5. แข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ 
Dictionary Usage ครั้งท่ี 2 

ห้องเรียน คณะครูภาษาอังกฤษ 

24  ม.ค. 63 6. คุณครูท่ีสอนภาษาอังกฤษนำผู้ชนะ 

ของแต่ละห้องท้ัง 2 ครั้ง มาแข่งขันกัน

ภายในช่วงช้ันของตนเพื่อหาผู้ชนะเลิศ 

7. ส่งรายช่ือผู้ชนะการแข่งขันทั้งหมด 

ท่ี คุณครูเบญจภรณ์ ฑีฆวาณิช 

ห้องเรียน 

 

 

 

ห้องเอนกประสงค์ 

คณะครูภาษาอังกฤษ 

28 ม.ค. 63 8. ประกาศรายช่ือผู้ชนะเลิศและ 

มอบรางวัล 

หน้าเสาธง คณะครูภาษาอังกฤษ 

 

 งบประมาณ    ค่าของรางวัล   500   บาท 

 

 

 

 



 

3. ผลการประเมินกิจกรรม 
 3.1 จากแบบประเมินระดับความพอใจของกิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ Dictionary Usage  
ครั้งท่ี 1 – 2   ปีการศึกษา 2562 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสัมพันธ์ 67.45 19.75 12.80 - 
2. กิจกรรมช่วยพัฒนาการหาความหมายของ 
คำศัพท์ของนักเรียนดีขึ้น 

72.47 19.35 8.18 - 

3. ลักษณะของกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 70.67 18.47 10.86 - 
4. นักเรียนพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 68.57 20.47 10.96 - 
5. นักเรียนอ่านและเข้าใจข้อความท่ีเป็นเนื้อเรื่อง
ได้มากขึ้นเนื่องจากมีทักษะการ หาความหมาย 
ของคำ 

70.57 20.86 8.57 - 

6. นักเรียนสามารถเขียนประโยคหรือ  เรื่องราว 
ส้ัน ๆ เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้พจนานุกรม 
เป็นเครื่องมือประกอบ 

68.47 22.75 8.78 - 

สรุป 69.71 20.27 10.02 - 
 จากตารางสรุปความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการกิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ  
Dictionary Usage อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  89.98  และเมื่อพิจารณารายด้านในระดับมาก 
ถึงมากท่ีสุด  สรุปได้ดังนี้ 

1.  การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบรายละเอียดของกิจกรรม    คิดเป็นร้อยละ 87.20 
2. กิจกรรมช่วยพัฒนาการหาความหมายของคำศัพท์ของนักเรียนดีขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 91.82 
3. ลักษณะของกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน     คิดเป็นร้อยละ 89.14 

 4. นักเรียนพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม      คิดเป็นร้อยละ  89.04 
5. นักเรียนอ่านและเข้าใจข้อความท่ีเป็นเนื้อเรื่องได้มากขึ้น   คิดเป็นร้อยละ 91.43 
เนื่องจากมีทักษะการ หาความหมายของคำ 
6. นักเรียนสามารถเขียนประโยคหรือ เรื่องราวส้ันๆเป็นภาษาอังกฤษ   คิดเป็นร้อยละ   91.22 
โดยใช้ พจนานุกรมเป็นเครื่องมือประกอบ  
 

 3.2 จากความเห็นของคุณครูผู้ดำเนินกิจกรรม เห็นว่าในการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนยังใช้พจนานุกรมไม่คล่อง
เท่าท่ีควร   ครูผู้สอนควรแนะนำการใช้พจนานุกรมมากยิ่งขึ้น 
 สรุปการประเมินบรรลุเป้าหมายดังนี้ 
 - บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับ ช้ัน ป.3 - 6  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100 
 - บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนพัฒนาการหาความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้องและรวดเร็ว    



คิดเป็นร้อยละ 91.82 
 - นักเรียนนำทักษะท่ีได้ฝึกไปใช้ในการอ่าน คิดเป็นร้อยละ   91.43 
 - นักเรียนนำทักษะท่ีได้ฝึกไปใช้ในการเขียน คิดเป็นร้อยละ  92.22 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Action) 
 การหาความหมายของคำศัพท์ นักเรียนในระดับช้ัน ป.3  ในภาคเรียนท่ี 1 ยังใช้พจนานุกรมไม่คล่อง 
มากนัก  เพราะเริ่มใช้พจนานุกรมเป็นปีแรก  ต่อมานักเรียนในภาคเรียนท่ี 2 นักเรียนมีทักษะการใช้พจนานุกรมดีขึ้น   
สำหรับนักเรียนช้ัน ป.4 – ป.6  มีทักษะการใช้พจนานุกรมอยู่ในเกณฑ์ดี  มีความรวดเร็วในการหาความหมาย 
ของคำศัพท์ 
 

 
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันเปิดพจนานุกรมอังกฤษ Dictionary Usage 
ระดับชั้นประถมปีที่  3 
เด็กชายสินสมุทร    ชูคล้าย     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 
เด็กชายธัชธรรม์    บุญเกษ   ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 
ระดับชั้นประถมปีที่  4 
เด็กชายชนะพล    กิจการเจริญสิน  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 
เด็กหญิงจุฑามาศ   แย้มสำรวล  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 
ระดับชั้นประถมปีที่  5 
เด็กหญิงทัศนนันท์   โสดานา     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 
เด็กหญิงลักษมณ   ศรีเมือง    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 
ระดับชั้นประถมปีที่  6 
เด็กหญิงศศิกานต์   ม่วงรัตน์     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
เด็กชายณธิดา    ลีละวงศ์      ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2 

  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 สรุปกิจกรรม 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

กิจกรรม Classroom Languages 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2562  



กิจกรรม Classroom Languages    ปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางเบญจภรณ์  ฑีฆวาณิช  และคณะครูกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ 

ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน :  ภารกิจด้านวิชาการ ข้อท่ี 1,4,5 เป้าหมายข้อท่ี 1,4,5  

     :  ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อท่ี 2 เป้าหมายข้อท่ี 2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน :   มาตรฐานท่ี 3 (1-3)  

            กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 กิจกรรม  Classroom Languages  เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยค  ประโยคคำส่ัง  ประโยคตอบรับ
ในห้องเรียนและสถานศึกษา  การส่ือสารภาษาอังกฤษนักเรียนต้องมีทักษะการฟังรูปประโยค แปล และโต้ตอบได้
เป็นอัตโนมัติ  จากการสังเกตการณ์ร่วมกิจกรรรมในห้องเรียนปีท่ีผ่านมา  นักเรียนสนทนาโต้ตอบกับครูด้วยประโยค
ซ้ำเดิม ๆ ไม่มีความหลากหลาย  ดังนั้นทางหมวดวิชาสาระภาษาอังกฤษจึงจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการพูดสนทนา
โต้ตอบในห้องเรียนและสถานศึกษาดังกล่าว 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกอย่างมั่นใจ 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ัน ป. 1 - 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ -  นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารด้วยรูปประโยคท่ีกำหนด 

   ให้อย่างเหมาะสม   คิดเป็นร้อยละ 75 

-  นักเรียนสนุกสนานและแสดงออกอย่างมั่นใจ 

ระยะเวลา เดือนมิถุนายน 2562– เดือนกุมภาพันธ์  2563 

สถานที่  ภายในห้องเรียน  ห้องภาษาอังกฤษ  สถานศึกษา 

งบประมาณ 500 บาท 

การดำเนินงาน 
1. การวางแผน (Plan) 
 1.1 คุณครูเบญจภรณ์ ฑีฆวาณิช หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ประชุมเพื่อวางแผนงาน   
โดยขอคำปรึกษาจากคุณครูอุไรวรรณ  เคลียรี่  

1.2 กำหนดประโยคท่ีใช้ในห้องเรียนบ่อย ๆ โดยได้รับคำแนะนำจากผู้บริหารได้โหลดประโยคจาก 
YouTube  (30 ประโยคของครูเชอรี่  , 111 ประโยคท่ีใช้สม่ำเสมอ  ,ฝึกออกเสียง 40 ประโยคพื้นฐาน)  
จัดทำเป็น worksheet 

1.3  กำหนดวัน เวลา และการประเมินผล 
 
 
 



2. ขั้นปฏิบัติงาน (Do) 
คณะครูดำเนินการที่กำหนดไว้ในภาคเรียนที่ 1 ดังนี้ 

วัน/เวลา ขั้นตอนทำงาน สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
10 มิ.ย. 62 1. ประชุมช้ีแจงกำหนดรูปแบบประโยคและซ้อม 

การอ่านออกเสียงกับครูอุไรวรรณ  มีการบ้านให้ 
เปิด YouTube และศึกษารูปแบบประโยค 
ท่ีผู้อำนวยกาแนะนำ 

ห้องภาษาอังกฤษ คุณครูหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษ 

17 มิ.ย. 62 2. แจก worksheet  แก่นักเรียนในระดับช้ัน 
ป.1 - ป.6 เพื่อฝึกการอ่านออกเสียง บอก
ความหมาย ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดิโอจาก  
smart TV  30 ,40 ประโยคของครูเชอรี่ และ  
111 ประโยค นักเรียนอ่านออกเสียงตาม 
และบอกความหมาย 

ห้องเรียน คุณครูท่ีสอน
ภาษาอังกฤษใน 
แต่ละช่วงช้ัน  
และครูประจำช้ัน 
 

24 มิ.ย. 62  
– 

2 ก.ย. 62 

3.  ครูใช้ประโยคกับนักเรียนในช้ันเรียน 
4.  ทดสอบย่อยโดยการถาม – ตอบ กำหนด
สถานการณ์ สลับการพูดตอบรูปประโยค 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

ห้องเรียน 
ห้องภาษาอังกฤษ 

คุณครูหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษ 

23 ก.ย. 62 5. สรุปผลนักเรียนจากการมีส่วนร่วมและ
แบบทดสอบ ประชุมคุณครูภาษาอังกฤษ 
เพื่อประเมินผล สรุปว่า ดำเนินการต่อใน 
ภาคเรียนท่ี 2 คุณครูท่ีสอนในแต่ละระดับช้ัน 
ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากท่ีสุด 

ห้องภาษาอังกฤษ คุณครูหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4 พ.ย. 62 6.  ประสานงานกับคุณครูประจำช้ันในการเปิด 
คลิปวิดีโอ เริ่มดำเนินการในภาคเรียนท่ี 2 

ห้องภาษาอังกฤษ คุณครูหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษ 

6 พ.ย. 62 – 
17 ก.พ. 63 

7. ครูใช้ประโยคกับนักเรียนในช้ันเรียน 
8.  ทดสอบย่อยโดยการถาม – ตอบ กำหนด
สถานการณ์ สลับการพูดตอบ  รูปประโยค
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

ห้องเรียน 
ห้องภาษาอังกฤษ 

คุณครูหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษ 

24 ก.พ. 63 9. สรุปผลนักเรียนจากการมีส่วนร่วมและ
แบบทดสอบ ประชุมคุณครูภาษาอังกฤษ 
เพื่อประเมินผล  

ห้องภาษาอังกฤษ คุณครูหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 



3. ผลการประเมินกิจกรรม 
 3.1 จากแบบประเมินระดับความพอใจของกิจกรรม Classroom Languages ปีการศึกษา 2562 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพอใจ 

   มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสัมพันธ์ 68.87 18.45 12.68 - 
2. กิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะการส่ือสาร 
ของนักเรียนดีขึ้น 

76.00 19.00 5.00 - 

3. ลักษณะของกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 72.45 16.35 11.20 - 
4. นักเรียนพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 69.45 19.75 10.80 - 
5. นักเรียนกล้าแสดงออกในการส่ือสารภาษา 
อังกฤษมากยิ่งขึ้น 

70.78 21.75 7.47 - 

สรุป 71.51 19.06 9.43 - 
 จากตารางสรุปความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมกิจกรรม  Classroom Languages ปีการศึกษา 2562     
อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90.57   และเมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากท่ีสุด สรุปได้ดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบรายละเอียดของกิจกรรม   คิดเป็นร้อยละ  87.35 
2. กิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะการส่ือสารของนักเรยีนดีขึ้น   คิดเป็นร้อยละ 95.00 
3. ลักษณะของกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน   คิดเป็นร้อยละ 88.80 

 4. นักเรียนพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม   คิดเป็นร้อยละ 89.20 
 5. นักเรียนกล้าแสดงออกในการส่ือสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น   คิดเป็นร้อยละ  92.53 
 3.2 จากความเห็นของคุณครูผู้ดำเนินกิจกรรม เห็นว่า  กิจกรรมนี้เป็นกรรมท่ีดี  ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะ 
ด้านการส่ือสารมากยิ่งขึ้น  ครูผู้สอนและครูประจำช้ันต้องช่วยกันเปิดส่ือทาง YouTube เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 
อย่างสม่ำเสมอ 
 สรุปการประเมินบรรลุเป้าหมายดังนี้ 
 - บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ  

นักเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ัน ป.1 - 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100 
 - บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ  

นักเรียนพฒันาทักษะการส่ือสารของนักเรียนดีขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 95.00 
นักเรียนกล้าแสดงออกในการส่ือสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 92.53 

 

 กิจกรรม Classroom Languages เป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียน  
ครูผู้สอนและครูประจำช้ัน ต้องเปิดส่ืออย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ มากขึ้น  
นอกจากนี้หากท่านผู้ปกครองช่วยฝึกนักเรียนท่ีบ้านจะทำให้นักเรียนเกิดทักษะการส่ือสารได้ดีมากยิ่งขึ้น 

 



 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรม 
แข่งขันหาคำศัพท์จากตาราง 

โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์  Word Search 
 
 
 
 
 

        
 
 

             
             

   

 

  

 

ปีการศึกษา 2562 



สรุปกิจกรรมแข่งขันหาคำศัพท์จากตารางโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ (Word Search) 
ปีการศึกษา 2562 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  คุณครูเบญจภรณ์  ฑีฆวาณิช  และคณะครูกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน :  ภารกิจด้านวิชาการ ข้อท่ี 1 เป้าหมายข้อท่ี 1  
     :  ภารกิจด้านกิจการนักเรียน ข้อท่ี 2  เป้าหมายข้อท่ี 2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  มาตรฐานท่ี 3  (1-3)   

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 กิจกรรมแข่งขันหาคำศัพท์จากตารางโดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ จัดขึ้นเพื่อทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ ฝึกให้
นักเรียนรู้จักสังเกตคำศัพท์ และเข้าใจความหมายของคำศัพท์จากภาพท่ีกำหนดให้ เมื่อนักเรียนสามารถสังเกต
คำศัพท์ได้รวดเร็วจะช่วยในการอ่านข้อความจากเนื้อหาในบทเรียนหนังสือพิมพ์หรือบทความต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น
และสรุปจับใจความได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการ บูรณาการกับวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งเสริม ให้นักเรียนรู้จักนำ
เทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการเรียนภาษาอังกฤษ จากการประเมินท่ีผ่านมานักเรียนบางคนยังสับสนกับ
ความหมายของคำศัพท์ทำให้ไม่สามารถหาคำศัพท์ได้ครบถ้วน ด้วยเหตุนี้คณะครูกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษจึง
วางแผนท่ีจะสอนคำศัพท์ใหม่ๆแก่นักเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์มากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ   

2. เพื่อนำทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ัน ป. 1 - 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ - นักเรียนหาคำศัพท์ได้ถูกต้อง รวดเร็ว  คิดเป็นร้อยละ 75 

  - นักเรียนนำทักษะท่ีได้จากการฝึกไปใช้ในชีวิตประจำวัน  คิดเป็นร้อยละ 75 
การดำเนินงาน 
1. การวางแผน (Plan) 
 1.1  คุณครูเบญจภรณ์ ฑีฆวาณิช หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ประชุมเพื่อวางแผนและให้สมาชิก 
เสนอรูปแบบของกิจกรรม โดยขอคำปรึกษาจาก คุณครูอุไรวรรณ เคลียรี่ 

1.2  คณะครูท่ีสอนภาษาอังกฤษกำหนดว่ากิจกรรมนี้ควรมีต่อเนื่อง และจัดการแข่งขันภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
1.3 มติท่ีประชุมเห็นด้วยและร่วมกันกำหนด วัน เวลา สถานท่ี และการส่งรายช่ือนักเรียนท่ีชนะในการ

แข่งขันแต่ละครั้ง 
 1.4 ดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้   
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ข้ันปฏิบัติงาน (Do) 
คณะครูดำเนินการที่กำหนดไว้ดังนี้ 
 

วัน/เวลา ขั้นตอนทำงาน สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ก.ค. 62 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันหาคำศัพท์ฯ  

จากจดหมายเวียนของโรงเรียน 
 ฝ่ายธุรการ 

คุณครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ 

3 - 5 
ก.ค. 62 

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งขันสะกดคำศัพท์
ว่ามีท้ังหมด 2 ครั้ง  ผู้ท่ีชนะในแต่ละครั้ง 
ครูแต่ละท่านจะบันทึกคะแนนไว้ 
3. คุณครูท่ีสอนภาษาอังกฤษในแต่ละระดับช้ัน 
แนะนำและอธิบายรูปแบบของกิจกรรมให้ 
นักเรียนทราบ 
4. ประสานงานเพื่อขอใช้สถานท่ี 

หน้าเสาธง 
 

 
 
ห้องเรียน 
 
ห้องคอมพิวเตอร์ 

ครูเบญจภรณ์ 
 
 

 
คณะครูภาษาอังกฤษ 
 
ครูกชกร  , ครูเบญจภรณ์ 

22 - 26 
ก.ค. 62 

5. แข่งขันหาคำศัพท์ Word Search ครั้งท่ี 1 ห้องคอมพิวเตอร์ คณะครูภาษาอังกฤษ 
ครูเครือมาส (ช่วยดูแล) 

6 - 10  
ม.ค. 63 

6. แข่งขันหาคำศัพท์ Word Search ครั้งท่ี 2 ห้องคอมพิวเตอร์ คณะครูภาษาอังกฤษ 
ครูเครือมาส (ช่วยดูแล) 

20 - 24 
 ม.ค. 63 

7. คุณครูท่ีสอนภาษาอังกฤษนำผู้ชนะของแต่
ละห้องท้ัง 2 ครั้ง มาแข่งขันกันภายในช่วงช้ัน
ของตนเพื่อหาผู้ชนะเลิศ 
8. ส่งรายช่ือผู้ชนะการแข่งขันทั้งหมดท่ี  
คุณครูเบญจภรณ์ ฑีฆวาณิช 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
 
 
ห้องคอมพิวเตอร์ 

คณะครูภาษาอังกฤษ 
ครูเครือมาส (ช่วยดูแล) 

28 ม.ค. 62 9. ประกาศรายช่ือผู้ชนะเลิศและมอบรางวัล หน้าเสาธง คณะครูภาษาอังกฤษ 

 
งบประมาณ    ค่าของรางวัล  500  บาท 

 
 
 
 
 
 
 



3. ผลการประเมินกิจกรรม 
 3.1 จากแบบประเมินระดับความพอใจของกิจกรรมแข่งขันหาคำศัพท์จากตารางโดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ 
 Word Search   ครั้งท่ี 1–2   ปีการศึกษา 2562 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
1. การประชาสัมพันธ์ 67.45 19.75 12.80 - 
2. กิจกรรมช่วยพัฒนาการสังเกตและหา 
คำศัพท์ของนักเรียนดีขึ้น 

73.07 19.45 7.48 - 

3. ลักษณะของกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 72.37 20.45 7.18 - 
4. นักเรียนพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 82.00 18.00 - - 
5. นักเรียนอ่านและเข้าใจข้อความท่ีเป็นเนื้อเรื่อง 
ได้มากขึ้นเนื่องจากมีทักษะการสังเกตคำศัพท์ 

71.67 20.75 7.58 - 

6. มีทักษะการเขียนสะกดคำดีขึ้นกว่าเดิม 72.47 17.25 10.28 - 
สรุป 73.17 19.27 7.56 - 

 
 จากตารางสรุปความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการแข่งขันหาคำศัพท์จากตารางโดยใช้ส่ือ 
คอมพิวเตอร์ Word Search  อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  92.44  และเมื่อพิจารณารายด้าน 
ในระดับมากถึงมากท่ีสุด สรุปได้ดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบรายละเอียดของกิจกรรม     คิดเป็นร้อยละ 87.20 
2. กิจกรรมช่วยพัฒนาการสังเกตและหาคำศัพท์ของนักเรียนดีขึ้น   คิดเป็นร้อยละ  92.52 
3. ลักษณะของกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน      คิดเป็นร้อยละ  92.82 

 4. นักเรียนพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม      คิดเป็นร้อยละ  100 
5. นักเรียนอ่านและเข้าใจข้อความท่ีเป็นเนื้อเรื่องได้มากขึ้น    คิดเป็นร้อยละ 92.42 
เนื่องจากมีทักษะการสังเกตคำ    
6. มีทักษะการเขียนสะกดคำดีขึ้นกว่าเดิม      คิดเป็นร้อยละ  89.72 
3.2  จากความเห็นของคุณครูผู้ดำเนินกิจกรรม เห็นว่าในการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนมีความกระตือรือร้นและ

สนุกสนาน กิจกรรมนี้เปิดให้โอกาสนักเรียนท่ีอ่อนทางด้านภาษา ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและมีความสนุกสนานในการร่วม
กิจกรรม 

 สรุปการประเมินบรรลุเป้าหมายดังนี้ 
 -  บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ัน ป.1 - 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
 - บรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียนพัฒนาการพัฒนาการสังเกตและหาคำศัพท์ได้ถูกต้อง  
คิดเป็นร้อยละ  92.52 
 - นักเรียนนำทักษะท่ีได้ฝึกไปใช้ในการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 92.42 



 - นักเรียนนำทักษะท่ีได้ฝึกไปใช้ในการเขียน คิดเป็นร้อยละ  89.72 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Action) 

 การค้นหาคำศัพท์จากตารางโดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนทุกระดับ
เป็นอย่างมาก  แต่มีนักเรียนบางช้ันเรียนท่ีมีจำนวนมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ครูจึงต้องแบ่งนักเรียนในห้องออกเป็น 2 
กลุ่ม จากนั้นนำผู้ชนะในแต่ละกลุ่มมาแข่งขันในระดับช้ันเรียนต่อไป 

รายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันหาคำศัพท์จากตาราง 
โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ Word Search 

ระดับช้ันประถมปีท่ี  1   
เด็กชายนิติภูมิ  วรเชษฐ     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1 
เด็กหญิงอารดา  ศรีสอน     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2 
ระดับช้ันประถมปีท่ี  2 
เด็กหญิงอังคณา    ควรเสนอ    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1 
เด็กหญิงวริศรา    แท่นรัตน์    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/2 
ระดับช้ันประถมปีท่ี  3 
เด็กหญิงนรินทร์ดา    บุญชู      ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 
เด็กหญิงธันยาภรณ์    ศรีงาม     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 
ระดับช้ันประถมปีท่ี  4 
เด็กหญิงทอแสง    เลไลลำ     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1 
เด็กหญิงจุฑามาศ   แย้มสำรวล    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/2 
ระดับช้ันประถมปีท่ี  5 
เด็กหญิงสุนิตา    โคตรุโพธิ์      ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1  
เด็กชายวานุกูล    บัญกาที     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/2 
ระดับช้ันประถมปีท่ี  6 
เด็กชายภัทรพล     ชนะชัย     ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1  
เด็กชายณธิดา    ลีละวงศ์      ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/2  
 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

สรุปกิจกรรม 
วันคริสต์มาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2562 



กิจกรรมบูรณาการวันสำคัญต่าง ๆ (วันคริสต์มาส) ประจำปีการศึกษา  2562 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกชกร  อนุตระกูล  และคณะครูในสาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  
 :  ภารกิจด้านวิชาการข้อท่ี  1,  4,  5 เป้าหมายข้อท่ี  1,  4,  5 
 :  ภารกิจด้านกิจการนักเรียนข้อท่ี  2 เป้าหมายข้อท่ี  2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี 3  ( 1 – 3 )  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
3. เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้แยกแยะ  และเข้าใจขนมธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของประเทศไทย  

และชาวตะวันตก 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  และสร้าง

ช้ินงาน 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ    

-  นักเรียนระดับช้ันเตรียมอนุบาล  –  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  เข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ  95 
เชิงคุณภาพ 

-  นักเรียนเรียนรู้วฒันธรรมประเพณีและมีทักษะในการส่ือสารระหว่างกัน  คิดเป็นร้อยละ 80 

- นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่ม  และเครื่องมือเทคโนโลยีแสวงหาความรู้และสร้างช้ินงานคิดเป็น 
      ร้อยละ  75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดำเนินงาน 
1. การเตรียมงาน (Plan) 

วัน / เวลา กิจกรรม สถานที ่
6 พฤศจิกายน62 
12:30 – 13.00 น. 

-  ประชุมในสาระวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม กิจกรรมท่ี
ให้กับนักเรียนจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมของไทยและชาวตะวันตก  นักเรียนสืบค้นจากหนังสือในห้อง
ภาษาอังกฤษ  อินเทอร์เน็ตและอื่น ๆ / ทำใบงานเสริมทักษะเกี่ยวกับ
กิจกรรม 
- มีการแสดงบนเวที 
- การแสดงสีไวโอลิน 
- มีฐานเข้าร่วมกิจกรรม 

ห้องภาษาอังกฤษ 
ช้ัน  3 

22 พฤศจิกายน 62 
15:00 – 16.00 น. 

-  ประชุมครูและกำหนดกิจกรรมเพื่อแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบคัดเลือก
นักเรียนและเพลงท่ีใช้ในการแสดงโดยครูอุไรวรรณ  เคลียรี่  เป็น 
ผู้กำหนดเพลง 
 -  กิจกรรมคริสต์มาสปีนี้จะให้นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3 และนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  แสดงเต้นประกอบเพลง ดังต่อไปนี้  
          -  อนุบาล 3 เพลง  Jingle  bells  ครูอุไรวรรณ  เคลียรี่    
รับผิดชอบดูแลการฝึกซ้อม 
            -  ประถมศึกษาปีท่ี 6  เพลง  Crazy  Santa   
ครูอุไรวรรณ  เคลียรี่   รับผิดชอบดูแลการฝึกซ้อม 
-  การแสดงสีไวโอลิน ของเด็กหญิงฐานิต  ปุสเดโว บรรเลงเพลง    
Silent  Night , Joy  to  the  world  และ  We  wish  you  a  
Merry  Christmas บรรเลงร่วมกับเด็กหญิงกานต์สินี  ศรีสุวัจรีย์  
โดยมี  ครูอุไรวรรณ  เคลียรี่ รับผิดชอบร่วมดูแลการฝึกซ้อม 
-  กิจกรรมฐานมีท้ังหมด  5  ฐาน  ได้แก่ 
          ฐานท่ี 1   Lucky  Draw 
          ฐานท่ี 2   Pin  the  Nose  on  the  Reindeer 
          ฐานท่ี 3   Jingle  Bell  Toss 
          ฐานท่ี 4   Snowball  Relay 
          ฐานท่ี 5  Snowman  Throw  

 
 
 

ห้องภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 



วัน / เวลา กิจกรรม สถานที ่
2  ธันวาคม –  

20  ธันวาคม 62 
 

-  คุณครูแต่ละคนรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  
-  คุณครูแต่ละช่วงช้ันหาข้อมูลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ของชาวตะวันตกเกี่ยวกบัวัน Christmas  
พร้อมเตรียม Worksheet และเกมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 

 
ห้องภาษาอังกฤษ 

และห้องเรียน 

 
2. ขั้นปฏิบัติการ (Do) 

คณะครูสาระวิชาภาษาอังกฤษดำเนินการตามท่ีกำหนดดังนี้ 
วัน /เดือน/ป ี กิจกรรม สถานที่ 

1  ธันวาคม  62 
 

ครูเบญจภรณ์   ครูจริยา  ครูกชกร  ซื้อของท่ีระลึกท่ีตลาดสำเพ็ง เกี่ยวกับ
วันคริสต์มาสนี้  เช่น  การ์ดสต๊ิกเกอร์รูปเทศกาล  ผ้าพันคอ  หมวก  
Santa…เพื่อนำมาขายแก่นักเรียนในช่วงวันท่ี  9 – 20 ธันวาคม  2562  
กำไรท่ีได้รับนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมฐานในวันงาน  และตกแต่งสถานท่ี
จัดงาน 

  

2  ธันวาคม  62 
 

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานวันคริสต์มาสท่ีจะมีข้ึนในวันท่ี  25 
ธันวาคม  2562  ประสานงานกับคุณครูประจำช้ัน  เพื่อขอตัวนักเรียน 
ท่ีถูกคัดเลือก  ฝึกซ้อมนอกเวลา 

ห้องเรียน 
ห้องภาษาอังกฤษ 

9  ธันวาคม –  
23  ธันวาคม 

62 
 

-  ใช้เวลาฝึกซ้อมเพลงและเต้นประกอบท่าทาง ในช่วงเวลาพักกลางวัน  

- นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับเทศกาลจากอินเตอร์เน็ต/หนังสือ  
และดูวีดีโอ 

- นักเรียนทำใบงาน ( Worksheet ) 

- นักเรียนชมรมระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6  ทำโปรแกรม  Paint  
โดยกำหนดคำศัพท์และภาพด้วยตนเอง 

 
 

ห้องภาษาอังกฤษ 
ห้องเรียน 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
 

20 – 22 
ธันวาคม 62 

- ซื้อของรางวัลประจำตามฐาน 

- จัดบอร์ดงานกิจกรรมวันคริสต์มาส 

หน้าเวทีใต้อาคาร
เฉลิม 

พระเกียรต ิ
20 ธันวาคม 62 ซ้อมใหญ่ / ตกแต่งหน้าเวที  เตรียมอุปกรณ์  นัดนักเรียนเพื่อเตรียมตัวให้

พร้อม  ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้ปกครอง 
หน้าเวทีใต้อาคาร

เฉลิม 
พระเกียรต ิ

 
 
 
 
 



วัน / เวลา กิจกรรม สถานที่ 
25 ธันวาคม 62 ปฏิบัติกิจกรรม “วันคริสต์มาส”  ประจำปีการศึกษา 2562 

     9.00 – 9.30  น.     การแสดงเต้นประกอบเพลงและการสีไวโอลิน 
     9.30 – 10.00  น.   นักเรียนช้ันเตรียมอนุบาลเข้าฐาน Lucky  
Draw 
    10.00 – 11.00  น.  นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 – 3   
เข้าฐานทำกิจกรรม 
      11.00 – 12.00  น.  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 2   
เข้าฐานทำกิจกรรม 
      13.00 – 14.00  น.  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 – 4   
เข้าฐานทำกิจกรรม 
      14.00 – 15.00  น.  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6   
เข้าฐานทำกิจกรรม 

 
หน้าเวทีใต้อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 

 

 
-  ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม  6  พฤศจิกายน – 25  ธันวาคม  2562 
-  งบประมาณ  6,000  บาท 
 
3.  การประเมินผล   (Check) 
 3.1  จากการสังเกต  นักเรียนส่วนใหญ่สนใจในกิจกรรมให้ความร่วมมือด้วยความต้ังใจและปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยความพร้อมเพรียงเป็นอย่างดี  นักเรียนมีความสนุกสนาน คุณครูหลายท่านบอกว่าเพลงเพราะ มีหลากหลายการ
แสดงและนักเรียนเต้นได้น่ารัก 
 3.2  นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสนุกสนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 จากแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมงานวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น.ร ครู น.ร ครู น.ร ครู น.ร ครู 

1.  การประชาสัมพันธ์ 20.67 25.25 70.00 60.66 9.33 14.09 - - 
2.  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม 56.76 80.00 40.28 15.35 2.96 4.65 - - 
3.  นักเรียนพึงพอใจและเข้าร่วมกิจกรรม 100 95.00 - 5.00 - - - - 
4.  นักเรียนได้ความรู้ เรียนรู้คำศัพท์ 
เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของชาวตะวันตก 

73.25 75.00 15.67 20.00 11.08 5.00 - - 

5.  นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร
และแสดงออกโดยการใช้เพลงเป็นส่ือ 

80.00 80.00 12.56 10.25 7.44 9.75 - - 

สรุป 68.59 24.97 6.43 - 

จากตาราง สรุปความพึงพอใจของนักเรียนและครูท่ีมีต่อกิจกรรมงานวันคริสต์มาสอยู่ในระดับ  มาก – มาก
ท่ีสุด นักเรียนคิดเป็นร้อยละ 93.56  ครูคิดเป็นร้อยละ 93.30 และเมื่อได้พิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากท่ีสุด
ดังนี ้

1)  การประชาสัมพันธ์       คิดเป็นร้อยละ 88.29 
2)  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      คิดเป็นร้อยละ 96.19 
3)  นักเรียนพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม      คิดเป็นร้อยละ 100 
4)  นักเรียนได้ความรู้ เข้าใจในประเพณี และวัฒนธรรมของชาวตะวนัตก   คิดเป็นร้อยละ 91.96 
5)  นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและแสดงออก      คิดเป็นร้อยละ 91.40 

-  สรุปการประเมินกิจกรรมงานวันคริสต์มาส บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
4.  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  (Action) 
 -  นักเรียนต้องการให้จัดกิจกรรมนี้ต่อไป 
 -  เป็นกิจกรรมท่ีดีเด็ก ๆ ได้แสดงออกและเรียนรู้ในส่ิงท่ีใหม่ ๆ 
 -  นักเรียนสนุกสนานกับการเข้ากิจกรรมตามฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สรุปกิจกรรม 
Mother’s  Day 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา  2562 
 



สรุปกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  (Mother’s  Day) ประจำปีการศึกษา  2562 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกชกร  อนุตระกูล  และคณะครูในสาระวิชาภาษาอังกฤษ 
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  
 :  ภารกิจด้านวิชาการข้อท่ี  1,  4,  5 เป้าหมายข้อท่ี  1,  4,  5 
 :  ภารกิจด้านกิจการนักเรียนข้อท่ี  2 เป้าหมายข้อท่ี  2 
สอดคล้องกับมาตรฐาน  สมศ. 
 :  มาตรฐานท่ี  2 ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2  (2.2.1) 
 :  มาตรฐานท่ี  3  ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1  (3.1.3) 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
3. เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้แยกแยะ  และเข้าใจขนมธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของประเทศไทย  

และชาวตะวันตก 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  และ 

สร้างช้ินงาน 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ    

-  นักเรียนระดับช้ันเตรียมอนุบาล –  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  95 
เชิงคุณภาพ 

-  นักเรียนเรียนรู้วฒันธรรมประเพณีและมีทักษะในการส่ือสารระหว่างกัน  คิดเป็นร้อยละ 80 

- นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มแสดงออกอย่างมั่นใจ  และใช้เครื่องมือเทคโนโลยีแสวงหาความรู้
สร้างช้ินงานคิดเป็นร้อยละ  75 
การดำเนินงาน 

1.  การวางแผน  (Plan)  
28  มิถุนายน  2562  ห้องภาษาอังกฤษ  เวลา  13.50 น. 

1.1  คุณครูอุไรวรรณ  เคลียรี่และคณะครูหมวดสาระวิชาภาษาอังกฤษประชุมวางแผนกำหนดงาน
บูรณาการวันแม่ 

-  ในปีการศึกษานี้จะจัดทำการแสดงท่าทางประกอบเพลงยามเย็น  ( Tis  sundown )  โดยให้
คุณแม่กับลูกเต้นคู่กัน  ใช้ตัวแทนต้ังแต่อนุบาล 3 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ห้องละ 1 คู่ 

-  นักเรียนช้ันเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีท่ี 1 - 3  ร้องเพลงและเต้นประกอบท่าทาง 
ในเพลง I  love  my  mommy , Skidamarink  และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 – 6  ร้องเพลงยามเย็น          
( Tis  sundown ) 

-  คุณครูในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษแบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบ 
 



2.  การปฏิบัติงาน  (Do) 
วัน / เวลา ขั้นตอนการทำงาน สถานที่ 

  28  มิถุนายน  2562 
 

คุณครูในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษประชุมการดำเนินงานท่ีปฏิบัติ
ไปบ้างแล้ว  เช่น  ขอความร่วมมือครูประจำช้ันเปิดเพลง   I  love  
my  mommy , Skidamarink , ยามเย็น    ( Tis  sundown )  
ให้นักเรียนฟังในช่วงทานอาหารกลางวัน 

ห้องภาษาอังกฤษ 

8  กรกฎาคม –  
6 สิงหาคม 2562 

-  ครูอุไรวรรณ  เคลียรี่ และครูในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษช่วยกันฝึก
ให้นักเรียนร้องเพลง         I  love  my  mommy , Skidamarink 
, ยามเย็น    ( Tis  sundown )  และเต้นประกอบท่าทางโดยใช้
เวลา  10  นาที  ในช่ัวโมงเรียนและช่วงพักกลางวนั  12:30 – 
12:50 น. 

ห้องเรียน 
 
 
 

 
8  กรกฎาคม –  
6 สิงหาคม 2562 

-  คุณครูในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษประสานงานกับผู้ปกครอง
และนักเรียนมาซ้อมเต้นในวันท่ี 26 กรกฎาคม  2562  และ 
ในวันท่ี  3  สิงหาคม  2562 

ห้องภาษาอังกฤษ 

8 กรกฎาคม –    
6 สิงหาคม 2562 

คุณครูในกลุ่มสาระวิชาภาอังกฤษ ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลงในช่ัวโมง
เรียน  (5  นาที) 

ห้องเรียน 

22 กรกฎาคม –     
2 สิงหาคม 2562 

      นักเรียนทำ  Worksheet  เกี่ยวกับกิจกรรมวันแม่ อาทิ 
      อนุบาล 1 -3  วาดภาพระบายสี 
      ประถม 1  ระบายสี 
      ประถม 2  เขียนคำศัพท์เกี่ยวกับวันแม่และระบายสี 
     ประถม 3  เขียนคำศัพท์เกี่ยวกับวันแม่และหาคำศัพท์  
Word  Search 
      ประถม 4  แต่งประโยคเกี่ยวกับแม่วาดภาพระบายสีและ 
หาคำศัพท์ Word  Search 
      ประถม 5  แต่งประโยควาดภาพเกี่ยวกับแม่ 
     ประถม 6  เขียนรูปประโยค “Ten things I love about  
my Mom.” 

ห้องภาษาอังกฤษ , 
ห้องเรียน 

7  สิงหาคม  2562 ซ้อมกิจกรรมหน้าเสาธงในช่วงเช้า สนาม 
9  สิงหาคม  2562 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมบูรณาการ  Mother’s Day. สนาม 
 
ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม  28  มิถุนายน  2562 – 9  สิงหาคม  2562 
งบประมาณ  1,500  บาท    (กระดาษในการทำกิจกรรมจาก Worksheet) 
 
 



3.  ผลการประเมินกิจกรรม (Check) 
3.1  จากแบบประเมินระดับความพอใจของกิจกรรมบูรณาการ “Mother’s Day” 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
การเตรียมการ 
1.  การประชาสัมพันธ์ 

 
81.10 

 
10.50 

 
8.40 

 
- 

2.  การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 92.75 7.25 - - 
ลักษณะของกิจกรรม 
3.  นักเรียนมีส่วนร่วมและพงึพอใจในรูปแบบของกิจกรรม  ได้
เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและมีทักษะในการส่ือสารระหว่างกัน 

 
65.75 

 
22.15 

 
10.10 

 
2.00 

4.  นักเรียนมีความซาบซึ้งและระลึกถึงบุญคุณของมารดา 65.75 22.15 10.10 2.00 

5.  นักเรียนพอใจในการได้ใช้เทคโนโลยีในการสร้างช้ินงาน 
และแสวงหาความรู้ 

94.25 5.75 - - 

สรุป 75.25 10.25 13.24 1.26 

  
จากตางราง  สรุปความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมบูรณาการวันแม่  Mother’s Day  อยู่ในระดับ

มาก – มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  93.00   เมื่อพิจารณารายด้านในระดับมากถึงมากท่ีสุด  ดังนี้ 
1. การประชาสัมพันธ์ให้ทราบรายละเอียดของกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  91.60 
2. การดำเนินงานตามโครงการ /กิจกรรม    คิดเป็นร้อยละ  100 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมและพึงพอใจในรูปแบบของกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  87.90 
4. นักเรียนมีความซาบซึ้งและระลึกถึงบญุคุณของบิดา  คิดเป็นร้อยละ  100 
5. นักเรียนพอใจในการได้ใช้เทคโนโลยีในการสร้างช้ินงานและแสวงหาความรู้  คิดเป็นร้อยละ  85.50 

 

 3.2  จากความคิดเห็นของคุณครูผู้ดำเนินกิจกรรม  
    -  นักเรียนมีความกระตือรือร้น  คุณครูให้กำลังใจต้องพยายามฝึกร้องและพูดออกเสียงให้ชัดเจน 

     -  เป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติมาก นักเรียนต้องพูดและออกเสียงในการร้องให้ชัดเจน 
ทุกคำ 
ความคิดเห็นของผู้ปกครอง / ครู  และนักเรียน  
 -  ช่ืนชมนักเรียนพูดและร้องเพลงประกอบท่าทางเพลง I  love  my  mommy, Skidamarink  และ     
ยามเย็น  ( Tis  sundown )  นักเรียนทำออกมาได้เป็นอย่างดี 

- ควรมีกิจกรรมอย่างนี้ต่อเนื่อง 

- นักเรียนช้ันอนุบาลเต้นได้น่ารักและร้องเพลงได้อยา่งชัดเจน 

- นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ร้องเพลงออกเสียงได้อย่างชัดเจน 



- กิจกรรมใช้เวลาได้เหมาะสม  นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม 

- ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงออกมามีความน่ารัก   
ความคิดเห็นของนักเรียน 
 -  นักเรียนส่วนใหญ่ภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในการร้องเพลงให้คุณแม่ 
 -  นักเรียนทุกคนดีใจท่ีได้ระลึกบุญคุณของคุณแม่ โดยการร้องเพลง 
สรุปผลการประเมิน 

1.  กิจกรรมบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 
2.  บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ – นักเรียนช้ันเตรียมอนุบาล – นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  เข้าร่วม

กิจกรรมทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100  นักเรียนมีส่วนร่วมและพึงพอใจในรูปแบบของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  87.90  
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้  2.90  
 นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มและเครื่องมือเทคโนโลยีแสวงหาความรู้และสร้างช้ินงานคิดเป็นร้อยละ  85.50   
สูงกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้  10.50 
 

4.   ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  (Action) 
 -  กิจกรรมนี้ควรทำต่อเนื่องและไม่ให้ซ้ำกับของเดิม   


