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คำนำสำนักพิมพ
หนังสือภายในโครงการเผยแพรความรูจากผูปฏิบัติ (Blog to Book) เปนการรวบรวมบันทึกจากบล็อก (Blog)

ภายในเว็บไซต GotoKnow.org นำมาจัดพิมพเปนหนังสือ เพื่อเผยแพรแกผูที่เกี่ยวของและบุคคลที่สนใจ

พื้นฐานแนวคิดของโครงการฯ อยูบนความตั้งใจที่จะรวบรวมความรูจากภายในตัวบุคคล ซึ่งถือเปนฟนเฟอง
เล็กๆ ที่กระจัดกระจายอยูในสังคม ผูถายทอดเรื่องราวผานพื้นที่เสมือนออนไลน ใหไดรับการเผยแพรในรูปแบบ
หนังสือ เพื่อกาวขามขอจำกัดในเรื่องของโอกาสในการเขาถึงสัญญาณอินเทอรเน็ต หรือขอจำกัดทางดานเทคโนโลยี
ตางๆ

นอกจากนี้การรวบรวมบันทึกดังกลาว ยังเสมือนเปนการใหรางวัลแกผูเขียนที่ไดพากเพียรในการเขียน เพื่อบอก
เลาเรื่องราวที่เปนประโยชนใหแกผูอื่น ซึ่งการถายทอดประสบการณ ความรูสึกนึกคิด ที่ปราศจากอคตินั้น อาจจะ
เปนประโยชนแกผูอื่นไดไมมากก็นอย

โครงการเผยแพรความรูจากผูปฏิบัติ (Blog to Book) เริ่มตนขึ้นในเดือนเมษายน 2552 และจะคัดสรรบันทึก
อันทรงคุณคา ทยอยตีพิมพเปนหนังสือเผยแพรใหแกผูที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ตั้งแตขั้นตอน
การคัดสรร ออกแบบ ตีพิมพ และเผยแพร เพื่อเพิ่มโอกาสใหสังคมไทยไดบริโภคความรูอันมีตนทุนนอยที่สุดเทาที่จะ
เปนได โดยมีความมุงหวังสุดทายคือ “สังคมแหงปญญา” อันจะเกิดขึ้นในสังคมไทย
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โครงงานภาษาอังกฤษ (Project work in
English) อีก 1 ทางเลือกของการจัดการเรียน
การสอน ภาษาอังกฤษ

ขจิต ฝอยทอง
22 กุมภาพันธ 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/16301

“โครงงานภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจของตนเอง ตามพ
ระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542”

ในปจจุบันโครงงานภาษาอังกฤษเปนที่แพรหลายแกครู-อาจารยที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียน
รู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดำเนินการดังตอไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผู
เรียน 2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน และ
แกไขปญหา 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน รักการอาน
และเกิดความใฝรูอยางตอเนื่อง 4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมสาระความรูดานตางๆไดอยางสัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา 5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความ
รอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน
จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการ
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ประสานรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ มาตรา
28 หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษายังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการคนควา
วิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคมและในมาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการ
ศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวขางตน และจากประสบการณของผูเขียน โครงงานภาษาอังกฤษทำใหผู
เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ผูสอนสามารถ
บูรณาการ(Integrate)ภาษาอังกฤษใหเขากับสาระการเรียนรูอื่นๆได ครู-อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษจะตองรูจักยั่วยุ
ใหผูเรียนคิดและอยากทำโครงงาน ผูเรียนจะเกิดทักษะทางภาษา ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห การคนควาดวย
ตนเองและเกิดการพัฒนาทางดานภาษาอังกฤษอยางเต็มศักยภาพ

ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ (Definition of English Project Work)
Haines (1989) กลาววา โครงงานภาษาอังกฤษ คือ การใชกิจกรรมทักษะทางภาษาที่หลากหลาย ซึ่งจะเนนใน

เรื่องที่ผูเรียนสนใจมากกวาที่จะเนนเฉพาะเรื่องการทำใบงาน ทางภาษา
Fried-Booth (2002) กลาววา โครงงานคือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งเริ่มตนมาจาก

ความตองการของผูเรียน จนกระทั่งถึงผลงานที่ออกมา
ผูเขียนมีความเห็นวา โครงงานภาษาอังกฤษ คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากความตองการของผู

เรียน ผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีการพัฒนาทักษะทางดานพุทธิพิสัย (Cognitive
Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) การคนควาหาความรูใหมๆไดดวยตนเองจากประสบการณจริง ผูเรียนได
พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานรวมกับผูอื่น (Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในดานการฟง (Listen-
ing) การพูด (Speaking) การอาน (Reading) และการเขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ (Phases of English Project Work)
การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ จำเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตองสอนขั้นตอนในการดำเนินโครงงานวาทำอยางไร

ไมใชปลอยใหผูเรียนทำเอง ถาผูสอนไมไดสอนขั้นตอนการทำโครงงานจะทำใหผูเรียนทอและไมอยากทำโครงงาน
เมื่อผูเรียนสามารถดำเนินโครงงานเองได ผูสอนตองคอยเปนที่ปรึกษาใหแกผูเรียน ผูเขียนไดดำเนินโครงงานภาษา
อังกฤษงายๆดังนี้

1. ขั้นวิเคราะหปญหา (Identification of a problem) ผูเรียนชวยกันวิเคราะหวาอะไร (What) เปนปญหาของ
ผูเรียน อาจเปนปญหาของผูเรียนเอง หรือปญหาของชุมชนก็ได การตั้งปญหาไมควรกวางเกินไป ผูเรียนและผูสอน
มีสวนสำคัญในการทำใหปญหาแคบลง โดยการชวยกันถามวาอะไรคือปญหา เมื่อไดปญหาแลวจะดำเนินการตอไป
อยางไร เชนนักเรียนของผูเขียนอยูในหมูบานที่ผลิตสับปะรด แตผลผลิตของสับปะรดตอไรต่ำมาก นอกจากนี้การใส
ปุยวิทยาศาสตร ยังเพิ่มรายจายใหแกครอบครัวของนักเรียนดวย ดังนั้นปญหาของนักเรียนคือตองการเพิ่มผลผลิตใน
ไรสับปะรดจะทำอยางไร โดยไมใชปุยวิทยาศาสตร (ดูตัวอยางโครงงานที่ 1)

2. ขั้นตั้งจุดประสงคของโครงงาน (Purpose of project work) ผูเรียนจะตองตั้งจุดประสงควาเมื่อทำโครงงาน
แลวไดอะไร (What) มีผลงานในดานทักษะทางภาษาอังกฤษ (Language Skills) ในขั้นสุดทายออกมาเปนอะไร
เชน นักเรียนของผูเขียนไดทำการเพิ่มผลผลิตในไรสับปะรด (ดูตัวอยางโครงงานที่ 1) มีจุดประสงคคือ การเพิ่ม
ผลผลิต ในไรสับปะรดโดยไมใชปุยวิทยาศาสตร โครงงานกลอนภาษาอังกฤษนักเรียนตั้งจุดประสงคเพื่อการเผยแพร
กลอนเปนภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ (ดูตัวอยางกลอนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ Bangkok post ของนักเรียน)
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3. ขั้นวางแผน (Planning) ผูเรียนจะตองวางแผนวา จะทำอะไร ทำที่ไหน และทำอยางไร นักเรียนของผูเขียน
ไดวางแผนการนำเสนอเปนรูปแบบโปสเตอร (Poster) ภาษาอังกฤษ การวางแผนการดำเนินการควรวางแผนอยาง
ละเอียด เชน ถาไปสัมภาษณภูมิปญญาชาวบานเกี่ยวกับสับปะรด หรือสัมภาษณนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในทอง
ถิ่น นักเรียนตองวางแผนวา จะสัมภาษณใคร (Who )สัมภาษณที่ไหน (Where) สัมภาษณทำไม (Why) เมื่อไดผล
แลวจะเอาคำตอบไปทำอยางไร (How)

4. ขั้นดำเนินการ (Processes) นักเรียนดำเนินการโครงงานภาษาอังกฤษ ตามขั้นตอนที่ไดวางแผนไว ตามลำดับ
ขั้นตอน (ดูตัวอยางโครงงานที่ 1 ในขั้นกระบวนการ (Processes))

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ ควรประเมินผูเรียนเพื่อใหเกิดทักษะทาง
ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะทางดานภาษาอังกฤษ (Language
Skills) การประเมินผลอาจประเมินโดยตัวนักเรียนเอง (Self-evaluation) ประเมินโดยเพื่อนนักเรียน (Peer-
evaluation) และประเมินโดยครู (Teacher evaluation) โครงงานของผูเขียนผูปกครองนักเรียนมีสวนในการ
ประเมินโครงงานดวย ทั้งจากโปสเตอรและการนำเสนอเปนภาษาอังกฤษ

หัวขอในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ

การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษไมมีรูป แบบตายตัว ครูผูสอนอาจกำหนดหัวขอในการดำเนินโครงงานภาษา
อังกฤษงายๆ ก็ได ผูเขียนขอเสนอรูปแบบหัวขอในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษดังนี้

1. หัวขอโครงงาน (Title)
2. ชื่อผูทำโครงงาน (Author)
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน (Advisor)
4. ที่มาของปญหา (Statement of the problem)
5. จุดมุงหมายของโครงงาน (Object)
6. แผนดำเนินการ (Plan)
7. วิธีดำเนินการ (Process)
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ (Result)
9. สรุป (Conclusion)
10. เอกสารอางอิง (Reference)

ขอดีของโครงงานภาษาอังกฤษ (The advantages of doing English project work)

1. นักเรียนไดมีโอกาสเลือกในสิ่งที่นักเรียนอยากเรียน
2. นักเรียนไดฝกทักษะทั้งการฟง (Listening) การพูด (Speaking) การอาน (Reading) และการเขียน (Writing)

ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (Integration)
3. นักเรียนไดฝกการทำงานรวมกับผูอื่น (Collaborative)
4. นักเรียนไดคนควาขอมูลดวยตนเองตามความสนใจของแตละบุคคล (Learner-independence)
5. นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติในสถานการณจริง

ตัวอยางโครงงานภาษาอังกฤษและผลงานจากโครงงานการเขียนกลอนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ปญหาของนักเรียนคือตองการเพิ่มผลผลิตในไรสับปะรดโดยไมใชสารเคมี นักเรียนของผูเขียนออกไปคนควา

ขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน คนขอมูลจาก อินเทอรเน็ต สอบถามผูรู คนควาจากหองสมุด นักเรียนกลุมนี้ของผู
เขียนไดเลือกสัมภาษณภูมิปญญาในทองถิ่นและนำความรูมาทดลอง 2 ไรคือ ไรที่ 1 ใชสารเคมีตามปกติ ไร ที่ 2 ใชน้ำ
มะพราวผสมกากน้ำตาล ผสมหอยเชอรี่ (เนื่องจากบริเวณบานนักเรียนมีหอยเชอรี่มาก) และใสสารEM (Effective

7



Microorganism) ซึ่งเปนจุลินทรียที่มีประโยชน แลวนำมาเปรียบเทียบ 2 ไร ทุก 15 วัน ผลปรากฏวาไรที่ 2 สับปะรด
มีผลผลิตและเจริญเติบโตไดดีกวาไรที่ 1

ตัวอยางโครงงานภาษาอังกฤษอยางงายๆของนักเรียนโครงงานที่ 1 เรื่องการเพิ่มผลผลิตในไรสับปะรด State-
ment of the problem-A study of increasing pineapples in a farm

Objective 1. To study how to increase pineapples in a farm
2. To prove that using natural material can increase pineapple in a farm

Processes 1. Study books and research how to increase pineapples in farms
2. Write project work
3. Prepare farms
4. Consult with the wisdom person
5. Use Golden Apple Snail, coconut juice, EM, and sugar to fertilize the soil in
controlling pineapple farm
6. Compare the amount of products between two farms

Conclusion Use Golden Apple Snail, coconut juice, EM, and sugar can increase pineapples
product

ตัวอยางผลงานโครงงานการเขียนกลอนภาษาอังกฤษของนักเรียนในหนังสือพิมพ Bangkok post

My Brother
by Miss Rungnapa Sungkird, Grade 10

I am a little girl
I have my mother
We love the river

We will travel with my brother
I Like

by Miss Wasana Boomroongket, Grade 10
I like flowers

I like to go to the river
I will travel on summer
I will go with my sister

สรุป การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียน อาจนำเสนอในรูปแบบของบอรดนิทรรศการ (Wall displays)
โปสเตอร (Poster) หนังสือวารสาร (Magazine) หนังสือพิมพ (Newspaper) การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษไมใช
ปลอยใหนักเรียนทำโครงงานโดยที่ครูผูสอน ไมไดชวยเหลืออะไรเลย การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษนั้นครูผูสอนมี
สวนชวยเหลือผูเรียน เชน ถานักเรียนทำโครงงานภาษาอังกฤษโดยเขียนจดหมายติดตอกับชาวตางประเทศ ครูผูสอน
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองสอนรูปแบบการเขียนจดหมายใหแกนักเรียน ยังมีความเขาใจผิดอยูวาการสอนโครงงานนั้น
ครูไมตองสอนอะไรเลย ซึ่งไมเปนความจริง ถานักเรียนไมมีความสามารถในการเขียนใหถูกตองตามหลักไวยากรณ
(Grammar) ครูจำเปนอยางยิ่งที่จะตองสอนหลักการเขียนใหถูกตองตามหลักไวยากรณแกนักเรียนกอน ผูเขียนอยาก
ใหกำลังใจครูผูสอนทุกทานวา โครงงานภาษาอังกฤษไมใชเรื่องยาก เพียงแตครูผูสอนตองมีความขยัน เตรียมการ
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สอนอยางดีและมีการวางแผนอยางเปนระบบกอนการจัดการเรียนการสอน โครงงานใหแกนักเรียน

บรรณานุกรม

กองบรรณาธิการ.(2548). สนุกกับภาษาอังกฤษโดยใชแหลงเรียนรู. สานปฎิรูป 8(85): 34-36.
Fried-Booth. (2002). Project work. Oxford University Press.
Haines,S.(1989) Project for the EFL classroom : Resource material for teachers. UK: Nelson.
Radzienda,T. (2004). Poet Tree in Kanchanaburi. Bangkok post. 5 October.
Sheppard,K. , Stoller, F.(1995). Guidelines for the integration of student projects into ESP class-
rooms. FORUM. 33(2) pp.10-22.
* นาย ขจิต ฝอยทองนักศึกษาปริญญาเอกภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
**นักศึกษาทุนโครงการพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลนจากคณะศิลปศาตรและวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน
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ทำไหว แตทำไมทัน (ตัวอยางโครงงานภาษา
อังกฤษ)

ขจิต ฝอยทอง
4 มิถุนายน 2550
http://gotoknow.org/blog/yahoo/100575

“บันทึกของนักศึกษาปริญญาเอกภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับตัวอยางโครงงานภาษาอังกฤษ”

ทุกวันนี้ผูเขียนจะไดรับ อีเมล (e-mail) เกี่ยว กับโครงงานภาษาอังกฤษซึ่งเปนงานวิจัยในระดับปริญญาเอกของ
ผูเขียนเอง ดูที่นี่นะครับ สงมาขอคำปรึกษาขอตัวอยาง มีหลายทานที่สงโดยตรงมาที่ อีเมล (e-mail) ผูเขียน แรกๆ
ก็ดีใจ ตอมาเปนทุกขมาก ตอบใน อีเมล (e-mail) ไมทัน นอกจากนี้ยังมีใน gotoknow ของเราอีก ดูตัวอยางเฉพาะ
เดือน พฤษภาคม บางสวนนะครับ

พรรณี มุกดา
เมื่อ อา. 20 พฤษภาคม 2550 @ 15:03 [266083]

ดิฉันรับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชวงชั้นที่ 2 ขอความอนุเคราะหอาจารยชวยสงตัวอยางโครงงานฉบับสมบูรณ
สักหนึ่งเรื่องนะคะ รบกวนอาจารยชวยสงโครงงานวิชาภาษาอังกฤษมาใหหนอยนะคะ ของระดับประถมศึกษา ชวง
ชั้นที่ 2 ขอบคุณอาจารยมากคะ

(อาจารยใจรายเลนไมใหอีเมล (e-mail) จะใหผมสงไปที่ไหนครับ ไปบานผูใหญบานไดไหมครับ เหมือนสมัยกอน
อยางไรละครับมาอยูที่บานพอผูใหญกอนเลย ฮาๆ)
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พิลาวัลย อยูสุข
เมื่อ พ. 23 พฤษภาคม 2550 @ 14:25 [268995]

เรียน อาจารยที่เคารพ

อยากไดตัวอยางโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 กรุณาสงมาใหดูดวยนะคะ ขอบคุณมาก
คะ

ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ พฤ. 24 พฤษภาคม 2550 @ 10:54 [269754]

ฮือๆ เลนไมใหที่อยูไวแลวผมจะสงไปที่ไหนเนี่ย ฮือๆ มีอีเมล (e-mail) ไหมครับ

พิลาวัลย อยูสุข
เมื่อ พฤ. 24 พฤษภาคม 2550 @ 11:20 [269785]

ขอบคุณมากนะคะ ตื่นเตนลืมบอกที่อยูเฉยเลย

สงมาที่ eai9988@hotmail.com นะคะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคะ

รุงนภา วาวงศมูล
เมื่อ ศ. 25 พฤษภาคม 2550 @ 15:46 [271305]

เรียน คุณขจิต ฝอยทอง
ดิฉันไดรับผิดชอบสอนวิชาโครงงานภาษาอังกฤษ (English for project work) ระดับชั้นปวส.2 คะ ขอความ

อนุเคราะหอาจารยชวยสงตัวอยางโครงงานภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณมาให หนอยจะไดไหมคะ ยังไมเคยสอนเลยคะ
แตก็พยายามหารายละเอียด ดิฉันสนใจมากคะ สงมาที่ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ เลขที่ 355
ต.ตอม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 จะเปนพระคุณอยางสูงคะ

ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ ส. 26 พฤษภาคม 2550 @ 16:26 [272340]

• อาจารยมีอีเมล (mail) ไหมครับ
• ถาสงทางอีเมล (mail) จะสะดวกกวา
• อยากบอกอาจารยวาโครงงานเกิดจาก ปญหาของนักเรียนครับ
• อยากใหสรางโครงงานเองโดยโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนตองไดรับการพัฒนาในดานการฟง พูด อานและ

เขียนภาษาอังกฤษ ทักษะการคนควาหาความรูไดดวยตนเองครับ
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ศิริรัตน
เมื่อ จ. 28 พฤษภาคม 2550 @ 08:01 [273746]

ไดรับแลว ขอบพระคุณเปนอยางสูงคะ
ดิฉันสอนอยูโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งที่ จังหวัดสุราษฎรธานีคะ

สุลาวัลย
เมื่อ จ. 28 พฤษภาคม 2550 @ 20:23 [275044]

เรียนอาจารยที่เคารพ ดิฉันเปนครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชวงชั้นที่ 3 ไดสอนใหนักเรียนไดรูจักการทำโครงงาน
ภาษาอังกฤษ แตสอนโดยการศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆแลวมารวบรวมเอง จึงอยากจะไดรายละเอียดขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมการสอนโครงงานภาษาอังกฤษพรอมตัวอยางโครงงานระดับ มัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อเปนประโยชน
และแนวทางการสอนใหกับนักเรียน จักเปนพระคุณอยางสูง

ขอบพระคุณคะ

sontaya
เมื่อ พ. 30 พฤษภาคม 2550 @ 17:21 [2775081]

ขอความกรุณาอาจารยสงตัวอยางโครงงานภาษาอังกฤษที่ชวยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษใหดวยนะคะ

มีหลายทานที่ไมไดให อีเมล (e-mail) ไว แตใหที่อยูผูเขียนก็สงไปรษณียไปให ปรากฏวามากๆเขา ก็ลำบาก
เหมือนกัน เดือนหนึ่งสงไปรษณียหลายสิบครั้ง จนนาเจาหนาที่ถามวา อาจารยสงอะไรกันนักหนา เลยอำวาสงของ
ใหแฟน ฮาๆ (คาสงหลายรอยบาทตอเดือน วา แยจังเลย)

ถาเปน อีเมล (e-mail) จะสงงายกวา ปกติถาสอนระดับใกลเคียงกันก็สงที่เตรียมไปใหไดเลย แตมา มากๆเขาก็
สงไมทัน ไมตองทำอะไรกันพอดี แตยังอยากชวยอาจารย คุณครูทุกทานอยู คุยกับนองนิว จอมซน2วา อยางนั้นทำ
link ดีกวา งายมาก โถลืมไป เพราะคุณครู-อาจารย ขอตัวอยางไมคอยเหมือนกัน วันนี้เลยขอเอา ตัวอยางโครงงาน
ภาษาอังกฤษใหอาจารยทุกๆ ทานที่สนใจ ที่นี่ครับ

ตัวอยางโครงงานภาษาอังกฤษ3

หวังวาจะเปนประโยชนแกอาจารยทุกๆทานนะครับ อยากใหอาจารยและคุณครูคิดรูปแบบการทำงานของ
ตนเอง ใหเกิดจากปญหาของนักเรียน นักเรียนไดพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะ
การทำงานรวมกับผูอื่น ทักษะการคนควาขอมูล ครับผม

ขอบพระคุณทุกๆทานใน gotoknow ที่ ทำใหผูเขียนมีกำลังใจ ไดทำประโยชนใหแกคุณครู อาจารยครับผมขอ
ใหมีความสุขกับการทำงานนะครับ

1http://gotoknow.org/blog/yahoo/16301##
2http://gotoknow.org/blog/panarat
3http://gotoknow.org/file/khajitfoythong/Websites+for+project-based+Instruction.doc
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การสอนภาษาอังกฤษดวยกิจกรรม English
Camp

ขจิต ฝอยทอง
08 เมษายน 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/23041

“การสอนภาษาอังกฤษตองสรางแรงจูงใจใหแกนักเรียนกอน เมื่อนักเรียนมีใจรักภาษา การฝกทักษะการฟง พูด อาน
และเขียนก็จัดไดงายขึ้น เหมือนเรารักครูคนไหน เราก็อยากเรียนวิชานั้น”

สอนภาษาอังกฤษใหสนุก: ดวยกิจกรรม English Camp

บทนำ

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการดังนี้

1.จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคำนึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล

2.ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ
แกไขปญหา

3.จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน รักการอานและเกิด
การเรียนรูอยางตอเนื่อง

4.จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม
ที่ดีงามและลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชา

5.สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวก เพื่อ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัย เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอน
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และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ
6.จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคล

ในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
จากเอกสาร “ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสำคัญที่สุด” กลาววา “ผูเรียนในยุคโลกาภิวัตนจะตองมีความสามารถ

ในการใชภาษาไดมากกวา 1 ภาษา คือตองรูและใชภาษาไทยไดอยางถูกตองคลองแคลว และใชภาษาตางประเทศ
เพื่อสื่อสารกับสากลไดดวย” (คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู 2543: 5) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2543:
127) กลาววา การศึกษาของไทยสรางขีดความสามารถต่ำทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ผูสำเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี สวนใหญไมสามารถเขียนเรียงความภาษาไทยใหไดดีและสวนใหญจะขาด
ความสามารถ ทั้งสื่อสารขอความภาษาอังกฤษและเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ สถานการณการใชภาษาอังกฤษใน
ปจจุบันคอนขางนาเปนหวง ในการสำรวจ“5 วิชาที่แสนเบื่อ” ในกลุมนักเรียนประถมศึกษา 3,768 คน ทั่วประเทศ
ของดุสิตโพล เมื่อเดือน มกราคม 2543 พบวา สำหรับนักเรียนหญิงเบื่อภาษาอังกฤษเปนอันดับ 1 (29.90 %) สำหรับ
นักเรียนชายเบื่อภาษาอังกฤษเปนอันดับ 5 (14.63 %)

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูเขียนมีความเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตองใชทั้งศาสตร
และศิลป ไมมีวิธีสอนใดดีที่สุด ครูผูสอนตองเลือกวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความแตก
ตางระหวางบุคคลของผูเรียน (Individual different) กิจกรรมภาษาอังกฤษผูเรียนจะตองไดรับการฝกครบในทักษะ
การฟง พูด อานและเขียน จัดกิจกรรมใหผูเรียนรูสึกวาสนุกไมไดถูกบังคับใหเรียน ผูเขียนไดรับการชวยเหลือจาก
มูลนิธิ Greenway International Work Camp สงอาสาสมัครซึ่งเปนวิทยากรชาวตางประเทศมาชวยจัดกิจกรรม
English Camp ระยะเวลา 2 วัน โดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ ผูเขียนไดดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้

1. สำรวจความตองการของผูเรียนกอนวาตองการกิจกรรมแบบใด

การสำรวจความตองการของผูเรียนจะทำใหทราบวาผูเรียนตองการกิจกรรมใด อาจใชแบบสำรวจชนิดที่ใหเลือก
ตอบหรือแบบสำรวจชนิดที่ใหเขียนตอบก็ได การสำรวจความตองการของผูเรียนจะทำใหครูผูจัดกิจกรรม English
Camp จัดกิจกรรมไดเหมาะสม และสอดคลองกับความสนใจ (Interests) และความตองการ (Needs) ของผูเรียน

2. วางแผนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความตองการของผูเรียน

การวางแผนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความตองการของผูเรียน เปนสิ่งที่สำคัญ ผูเขียนได
วางแผนการจัดกิจกรรมรวมกับวิทยากรชาวตางประเทศ โดยไดออกแบบตารางการจัดกิจกรรม เตรียมสื่อ รูปภาพ
อุปกรณตางๆใหแกผูเรียน การวางแผนการจัดกิจกรรมจะทำใหทราบวาจะสอนอะไร สอนอยางไร ใชสื่อการสอน
ชนิดไหน และสอนแลวผูเรียนไดความรูอะไร

3. ผูเรียนทำแบบประเมินกอนเขารวมกิจกรรม

การใหผูเรียนทำแบบประเมินกอนเขารวมกิจกรรม English Camp เพื่อดูวากอนเขารวมกิจกรรมผูเรียนมีความรู
มีแรงจูงใจ (Motivation) ในกิจกรรมตางๆ อยูในระดับใด หลังจากการเขารวมกิจกรรมผูเรียนจะไดทำแบบประเมิน
อีกครั้งเพื่อดูวามี ความรู มีแรงจูงใจหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม
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4. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามตาราง

การจัดกิจกรรมตองใหผูเรียนเกิดความสนุก (Learning is funning) ไดเรียนรูทั้งทางดาน การฟง การพูด การ
อาน และการเขียน เชน กิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมผูเรียน (Ice breaking) เชน Birds in the nest ผูสอนใหผู
เรียนจับมือเปนคู มีเพื่อนอยูระหวางผูเรียนคูนั้น เรียกวา One birds in the nest. (นก 1 ตัวอยูในรัง 1 รัง) หลังจาก
นั้นก็ใหผูเรียนทำเปนวงกลม เตน หรือทำทาทางประกอบเพลง เมื่อไดยินเสียง นกหวีดที่ผูสอนเปาก็หยุดและฟงวา ผู
สอนสั่งอะไร เชน สั่งวา Two birds in the nest. (นก 2 ตัว ในรัง 1 รัง) ทุกๆ คนรีบหาคูและหาเพื่อนที่อยูระหวาง
มือ (นก 2 ตัวในรัง 1 รัง) เมื่อไดแลวก็นั่งลง กิจกรรมนี้ระหวางที่นั่งลงอาจใหถามชื่อเพื่อนเปนภาษาอังกฤษก็ได ถาผู
เรียนคนไหนหาคูหรือรังไมไดก็จะตองออกมาเปนผูออกคำสั่งตอไป กิจกรรมนี้ผูเรียนจะไดฝกการฟงและการพูด สวน
กิจกรรมการอานเชนกิจกรรม Treasure hunt ใหผูเรียนอานใบงานจากผูสอนแลวคนหาสิ่งของที่ถูกซอนไว ตามจุด
ตางๆ กลุมไหนหาไดกอนจะเปนผูชนะ กิจกรรมการเขียนเชน Design a poster. ผูเรียนจะไดออกแบบโปสเตอร
เขียนอธิบายโปสเตอร นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการ (Integration) ภาษาอังกฤษเขากับวิชาศิลปะตามหลักสูตร
สาระการเรียนรูเชนใหผูเรียนถักกำไลขอมือ (Bracelet Making) ไดอีกดวย นอกจากนี้ยังบูรณาการ (Integration)
เขากับวิชาพลศึกษาโดยใชกิจกรรมการเลนกีฬา (Volleyball or Basketball) แลวใหผูเรียนคุยเกี่ยวกับกฎ หรือ
กติกาของกีฬาชนิดนั้นๆ ชาวตางประเทศยังไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกีฬา Chair ball กับผูเรียนคนไทยอีกดวย

5.ทำแบบประเมินหลังจากเขารวมกิจกรรม

การทำแบบประเมินหลังจากเขารวมกิจกรรมเพื่อดูวาผูเรียนมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นหรือไม ผูเรียนมีแรงจูงใจในเรื่องใด
เพิ่มขึ้น เรื่องใดมีนอยจะไดปรับปรุงแกไขกิจกรรมในครั้งตอไป นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเขียนแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ เพื่อผูสอนจะไดพัฒนากิจกรรมตางๆใหดีเพิ่มขึ้นกวาเดิม

บทสรุป การสอนภาษาอังกฤษใหสนุก: ดวยกิจกรรม English Camp ไมใชเรื่องยากสำหรับผูสอนเลย การจัด
กิจกรรมตองสำรวจความตองการของผูเรียนวาตองการกิจกรรมแบบใด หลังจากนั้นผูสอนก็วางแผนเพื่อจัดตาราง
กิจกรรม ผูเรียนทำแบบประเมินกอนเขารวมกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมตามตาราง และสุดทายคือการทำแบบ
ประเมินหลังผูเรียนเขารวมกิจกรรม ถาผูสอนไมมีวิทยากรชาวตางประเทศก็ไมเปนอะไร ผูสอนอาจขอความรวมมือ
จากครู-อาจารยในศูนย ERIC ของจังหวัด ก็ไดผูสอนปจจุบันตองเปนนักจัดการ(Facilitator) ไดเกง อาจารยหมอ
ประเวศ วะสี กลาววา “ครูคือเมล็ด พันธุแหงความดีงาม” นอกจากนี้อาจารยเอกวิทย ณ ถลาง ยังกลาววา “ครูไม
เกงก็สอนนักเรียนใหเกงไดนะโวย!”

“สอนภาษาอังกฤษใหสนุก : ดวยกิจกรรม English Camp” วารสาร วิชาการปที่ 6 ฉบับที่ 9 กันยายน 2546

บรรณานุกรม
Brown , Douglas . (1980) Affective Factors in Second Language Learning. The Second Language
Classroom : Direction for the 1980’s.
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เพลงภาษาอังกฤษ (English song) สำหรับการ
จัดกิจกรรม English Camp

ขจิต ฝอยทอง
13 พฤษภาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/28339

“การจัดกิจกรรม English Camp ผูเรียนควรมีความสนุกสนานมีเจตคติที่ดีตอการเขารวมกิจกรรม เพลง Okala-
homa Mixture เปนกิจกรรมที่ผูเรียนจะไดรองเพลงและทำทาทางตามเพลง นักเรียนจะไดเรียนเรื่องทิศทาง
(Direction) และไดความสนุกสนานจากการเตนรำ”

เพลง Okalahoma Mixtureเปนเพลง ประกอบทาทาง (Total physical response) ครั้งแรกผูเขียนไมรูจักชื่อ
เพลง แตเรียกวาเพลง Oh we charge จนกระทั่งพบชาวตางประเทศที่มาจาก Okalahoma ไดบอกวาเขาเรียกวา
Okalahoma Mixture เพลงมีเนื้อรองวา

Oh we charge to the left, and we charge to the right
And we walk and we walk and we walk all night.
From the heel to the toe, and a half way round.

From the heel to the toe, and a new friend’s found.

มีขั้นตอนการสอนดังนี้ left (ทางซาย) , right (ทางขวา) สอนทาทาง สอนอวัยวะเชน heel (สนเทา) , toe (ปลาย
เทา) สอนคำศัพทที่สำคัญ

1. สอนนักเรียนรองเพลง Okalahoma Mixture
2. นักเรียนจัดวงกลมวงใหญหนึ่งวง
3. นักเรียนจับคูกันเหมือนการเตนรำ โดยอยูในรูปวงใหญ เมื่อรองเพลงเชน Oh we charge to the left

นักเรียนทุกคนก็ขยับมาทางซาย And we charge to the right นักเรียนทุกคนก็ขยับมาทางขวา
4. And we walk and we walk and we walk all night นักเรียนทุกคนเดินไปขางหนา

19



5. From the heel to the toe, and a half way round. นักเรียนใชสนเทาซายแตะพื้นและเปลี่ยนเปนปลาย
เทาแตะพื้นและเดินไป ครึ่งกาว

6. From the heel to the toe, and a new friend’s found. นักเรียนใชสนเทาขวาแตะพื้นและเปลี่ยนเปน
ปลายเทาแตะพื้น หมุนเปนครึ่งวงกลม เพื่อหาคูใหม

นักเรียนจะรองเพลงและเตนรำไปโดยเปลี่ยนคูไปเรื่อยๆ ปญหาของผูเขียนคือใชกับนักเรียนประถมศึกษาบางชั้น
ไมไดเพราะนักเรียนอาย ไมกลาจับมือกัน ในกรณีที่ตางเพศกัน แตสามารถใชกับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไดดี
มาก ใครมีเพลงดีมาแลกเปลี่ยนกันบางนะครับ…
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เพลงภาษาอังกฤษสำหรับการจัดกิจกรรม English
Camp (2)

ขจิต ฝอยทอง
07 พฤษภาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/27252

“การจัดกิจกรรม English Camp เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ผูเรียนจะ
ไดฝกทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน นอกจากนี้เพลงที่ผูสอนใชยังเปนการ บูรณาการระหวางภาษา
อังกฤษและคณิตศาสตรอีกดวย”

ผูเขียนเพิ่งกลับจากการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ English Camp ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 รวมกับศูนย ERIC โดยเชิญใหผูเขียนเปนวิทยากิน (เนื่องจากมีวิทยากรอยูแลว) ชวยอบรมนักเรียน
จากโรงเรียนมัธยมศึกษา บริเวณเขต 2 ในจังหวัดจำนวน 50 คน ผูเขียนใชเพลง Collecting money เปนเพลง
ละลายพฤติกรรม (Icebreaking) นักเรียน ความจริงแลวใชหลายเพลงและหลายกิจกรรมมาก (ขออุบไวกอน) เพลง
Collecting money เหมือนเพลงรวมเงินของไทย มีเนื้อรองวา รวมเงิน รวมเงิน วันนี้ รวมใหดี อยาใหมีผิดพลาด ผู
หญิงนั้นเปนเหรียญบาท (ซ้ำ) ผูชายเกงกาจ หาสิบสตางค มีขั้นตอนดังนี้

1. นำเขาสูบทเรียนโดยถามวาในแตละประเทศใชเงินสกุลอะไร เชน เยนของญี่ปุนฯ
2. สอนรองเพลง Collecting money มีเนื้อรองดังนี้

We are gathering today
To come and play with soul and heart

The girls value one baht (Repeat)
The boys are smart fifty satangs.

3. นักเรียนเรียนคำศัพทจากเพลงและฝกรอง
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4. นักเรียนทำวงกลมวงใหญ ซายหัน (Turn left) เดินหรือรำ และรองเพลง Collecting money เมื่อเดินไป
ประมาณ 1 รอบ ครูเปานกหวีด สั่ง Four bahts fifty satangs (สี่บาทหาสิบสตางค)

5. นักเรียนรีบหากลุมเขา เมื่อรวมจำนวนคนแลวตองไดสี่บาทหาสิบสตางค เมื่อไดครบจำนวนคนก็นั่งลงเปนก
ลุมอาจถามเพื่อนวา What is your name? Where do come from? เพื่อนักเรียนจะไดรูจักกัน

6. นักเรียนที่หากลุมเขาไมไดเปนผูออกคำสั่งแทนครู

ผูเขียนสัญญาวาถาไดรูปแลว จะเอามาลงใหดู ทานใดมีกิจกรรมดีๆ เขามาแนะนำบางนะครับ
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เกมภาษาอังกฤษสำหรับการจัดกิจกรรม English
Camp

ขจิต ฝอยทอง
11 พฤษภาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/28058

“การจัดกิจกรรม English Camp ผูเรียนตองไดความสนุกสนานและที่สำคัญผูเรียนตองไดความรูทางภาษาอังกฤษ
ดวย”

ผูเขียนเพิ่งกลับจากการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ English Camp ตั้งใจวาจะนำเกมมาเผยแพร วันนี้เปนเกม
Birds in the nest คลายเกมกระรอกเขาโพรงของไทยเรา มีขั้นตอนดังนี้

1. นำเขาสูบทเรียนโดยการทบทวนเรื่องจำนวนนับที่เปนตัวเลข
2. อธิบายเกมวา ใหเพื่อนจับมือกัน 1 คูโดยหันหนาเขาหากันเรียกวา the nest (รังนก) เพื่อนอีก 1 คนเขาไปอยู

ระหวางมือเพื่อนที่สมมุติเปนรังเปน the bird (นก) นักเรียนสามารถเปนไดทั้งนกและรัง
3. นักเรียนทำวงกลมวงใหญ ซายหัน (Turn left) เดินหรือรองเพลงไปประมาณ1 รอบ ครูเปานกหวีด สั่ง Four

birds in the nest (นก 4 ตัวในรัง 1 รัง) นักเรียนตองรีบเขากลุม เมื่อไดแลวใหนั่งลง
4. นักเรียนที่หารังเขาไมไดเปนผูออกคำสั่งแทนครู จากกิจกรรมนี้นักเรียนจะไดฝกทักษะการฟง การพูดภาษา

อังกฤษและการฝกทำงานเปนทีม เปนกิจกรรมที่ละลายพฤติกรรมของนักเรียนไดดีเกมหนึ่ง

ผูเขียนไดทดลองหลายครั้ง ปรากฏวาเปนที่สนุกสนานแกนักเรียนมาก ลองสาธิตใชกับครูเพื่อใหนำไปสอน
นักเรียนปรากฏวาสนุกกวาอีก ใครมีเกมดีๆ มาแนะนำกันบางนะครับ
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การสอนภาษาอังกฤษโดยใชเกมตอคำศัพท

ขจิต ฝอยทอง
26 พฤศจิกายน 2552
http://gotoknow.org/blog/yahoo/316314

“การจัดกิจกรรม English Camp ผูเรียนตองไดความสนุกสนานและที่สำคัญผูเรียนตองไดความรูทางภาษาอังกฤษ
ดวย”

การสอนภาษาอังกฤษโดยใชเกมตอคำศัพทจะทำใหผูเรียนไดทบทวนและพัฒนาคำศัพท (Vocabulary) ที่ได
เรียนมา นอกจากนี้ยังไดฝกการแตงประโยคภาษาอังกฤษอีกดวย มีวิธีการดังตอไปนี้

1. แบงนักเรียนเปน 4-5 กลุม ตามจำนวนนักเรียน
2. ครูเขียนคำศัพทเริ่มตนบนกระดาน(ดูผังการแบง กลุมเขียน)
3. นักเรียนแตละกลุมผลัดกันออกไปเขียนคำศัพทจากคำเริ่มตนโดยใชพยัญชนะตัว สุดทายเปนตัวเริ่มตนในการ
เขียนคำศัพทตัวตอไปทุกครั้ง
4. จับเวลา 10-15 นาที
5. นักเรียนและครูชวยกันตรวจสอบความถูกตอง
6. กลุมที่เขียนไดมากที่สุดและถูกตองมากที่สุดเปนผูชนะ
7. นักเรียนใชคำศัพทที่เขียนแตงประโยค
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ตัวอยางผังการแบงกลุม

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4
elephant elephant elephant elephant
triangle tree teacher top
egg eat red pen
..... ..... ..... .....

นักเรียนที่เขียนไดมากที่สุดและถูกตองมากที่สุดเปนผูชนะ ผูเขียนหวังวาผูอานที่มีเกมที่ใชสอนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะเขามาแลกเปลี่ยนเกมและ กิจกรรมการเรียนการสอนกับผูเขียนบางนะครับ…
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การสอนการอานภาษาอังกฤษ: กิจกรรม
Running Dictation

ขจิต ฝอยทอง
26 พฤศจิกายน 2552
http://gotoknow.org/blog/yahoo/316314

“การสอนการอานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน”

วันนี้ผูเขียนสอนการอานภาษาอังกฤษ จากการสอนการอานพบวานิสิตไมคอนสนใจเรื่องที่อานเทาไร จึงตองหา
วิธีการใหนิสิตสนใจเนื้อหา ไดฝกการพูด การอาน การเขียนและการฟงไปในครั้งเดียวกัน (ประหยัดเวลา ฮา)

ผูเขียนทำกิจกรรม Running Dictation ดังนี้ครับ

1. photo copy เนื้อหาประมาณ 10 ชุด นำเนื้อหานี้ไปติดวางที่มุมใดมุมหนึ่งของหอง
2. หลังจากนั้นก็แบงนิสิตเปนกลุมละ 5 คน
3. นิสิตทุกคนเขาแถวตอนลึก
4. นิสิตคนที่ 1 ไปอานเนื้อหาแลวไปบอก (Dictate) ใหนิสิตคนที่ 2 แลวไปตอทายแถว
5. นิสิตคนที่ 2 เขียนเสร็จก็ไปดูประโยคแลวมาบอกนิสิตคนที่ 3 เขียนตอไป ทำไปเรื่อยจนหมดแถวแลวเริ่มขึ้นที่

คนที่ 1 ใหมจนกระทั่งหมดเนื้อหา กลุมที่เขียนไดเร็วที่สุดและถูกตองมากที่สุดเปนผูชนะ
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กิจกรรมนี้ใชเวลาไมนานนัก แตครูผูสอนตองบอกบริบทของเรื่องดวยครับ พอดีเนื้อเรื่องที่นิสิตอานเปนเรื่องการ
เลือกงานใหเหมาะสมกับคน ในตอนสุดทายก็ชวยกันสรุปเนื้อเรื่อง ชวยกันซักถามคำศัพทที่ยากๆ
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ปรากฏวากิจกรรมนี้ทำใหนิสิตจำคำศัพทไดดีกวาการอานธรรมดา นอกจากนี้ยังสังเกตการทำงานเปนทีมและ
ความซื่อสัตยของนิสิตไดอีกดวย

ภาพนี้นิสิตพละฯ ก็สนใจอานครับ
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นิสิต สาขาเกษตรฯและการจัดการฯ
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แลกเปลี่ยนเรียนรูการสอนภาษาอังกฤษกับครูภาษา
อังกฤษสุพรรณบุรี

ขจิต ฝอยทอง
29 กรกฏาคม 2552
http://gotoknow.org/blog/yahoo/281199

“แลกเปลี่ยนเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดทาไชย (ประชา
นุกูล)”

ตอนนี้ผูเขียนอยูที่มหาวิทยาลัยแลวครับ ชวงนี้งานยุงมาก แตมีความสุขดี เมื่อวานทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน
รูกับครูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี คุณครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดหลากหลาย
มาก (จะเอากิจกรรมมาใหดูทีหลังนะครับ)

เมื่อวานคุณครูไดรำมวยจีน ซึ่งตามทฤษฏีการสอนภาษาแบบ Total Physical Response จะทำใหผูเรียนได
เรียนรูแบบการใชทาทาง ผูเขียนเลือกเพลงที่เคยเรียนรูกับกลุม Greenway International work camp มาใชกับ
คุณครู ชื่อเพลง

Hello
Hello my friend, what do you say?
I want to have a beautiful day.

So clap your hand and moving go down.
Give me your hand and turn around.

กิจกรรมคือครูทำวงกลมวงใหญ 1 วง จับคูกันแลวทำทาทางตามเพลงเชน Hello my friend ก็ใชการจับมือ
(shake hand) ถาอยากใหเปนแบบไทยๆ ก็ไหว what do you say? ก็ชี้ที่ปาก I want to have a beautiful
day. ทำมือเปนวงกลม So clap your hand and moving go down. ปรบมือแลวยอตัวลง Give me your hand
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and turn around. จับมือเพื่อนแลวหมุนไปหาคูใหม แตกิจกรรมที่คุณครูทำแลวชอบนาจะเปน Chinese boxing
เปนการรำมวยจีน คือ

A big melon
Cut the left, cut the right

You take one half
I take another…ah…

Huang Ho river
Comes from the heaven

Passing my house
I take them all…ah…

A big melon ครูทำมือเปนวงกลมใหญๆ Cut the left, cut the right ตอยไปทางซาย แลวตอยไปทางขวา You
take one half ดันมือไปขางหนา เหมือนหนังจีน ฮาๆ I take another…ah… ดึงมือกลับมา แลวรอง ah… Huang
Ho river ยกมือสองขางไปทางซาย (สามารถปรับใหเขากับทองถิ่นได เชน แมกลอง River ทาจีน river) Comes from
the heaven ดึงมือทั้งสองกลับมาทางขวา Passing my house ดึงมือทั้งสองกลับมาทางซายอีกครั้ง I take them
all…ah… ดันมือทั้งสองขางมาไวขางลำตัว แลวปลอยพลังแบบหนังจีน
เมื่อคุณครูทำไดแลว คุณครูทั้งหลายก็ไดออกแบบทารำมวยจีนของคุณครูเอง ไดทาทางแบบนี้ครับ

แบบที่ 1
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แบบที่ 2

แบบที่ 3
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แบบที่ 4

แบบที่ 5
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แบบที่ 6

แบบที่ 7
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แบบที่ 8

แบบที่ 9
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แบบที่ 10

เมื่อคุณครูทำไดแลว ก็ชวยกันสรุปกิจกรรมวาไดเรียนรูอะไรบาง เชนคำศัพท การใชความคิดสรางสรรค การ
ทำงานเปนทีม…วาแตวาทานผูอานชอบทาไหนครับ เปดใหโหวตเลยดีไหมครับ ฮาๆ ขอบคุณครับที่เขามาอาน
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งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ขจิต ฝอยทอง
22 กุมภาพันธ 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/16413

“การสอนภาษาอังกฤษโดยใชแหลงเรียนรูทำใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและไดเรียนรูเรื่องที่อยูใกลตัว
นอกจากนี้ยังเผยแพรแหลงเรียนรูในชุมชนแกผูสนใจดวย”

สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ : โดยใชกิจกรรมนักวิจัยรุนเยาว การจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการเรื่อง
“แหลงเรียนรูในทองถิ่น”
ขจิต ฝอยทอง

โรงเรียนหนองรี ประชานิมิต อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 โรงเรียนตั้งอยูในชนบทหางไกลจากตัวเมืองมาก ผูปกครองนักเรียน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะยากจนนักเรียนสวนใหญขาดแรงจูงใจในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆ เปน
อยางมาก จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา
24 (5) กลาววาใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพ
แวดลอม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูเรียนและผูสอนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ ผูเขียนจึงจัดทำแผนแบบบูรณาการเรื่อง “แหลงเรียนรูในทองถิ่น” ขึ้นเพื่อใหนักเรียน
ไดศึกษาจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น โดยใชกระบวนการวิจัย กิจกรรมนักวิจัยรุนเยาวนี้จะสงเสริมให
นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาตางๆ ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักเรียนไดเรียน
รูจากเรื่องใกลตัว และไดฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเรื่อง “แหลงเรียนรูในทองถิ่น” ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)
โดยใชกิจกรรมนักวิจัยรุนเยาวนี้ จะเนนที่การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเปนหลัก แลวทำการบูรณาการเนื้อหา
การเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูเริ่มจากใหนักเรียนเลือกหัวขอที่นักเรียนตองการศึกษา และ
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ศึกษากระบวนการวิจัย คือ

1. ปญหาการวิจัย 2. วัตถุประสงคการวิจัย 3. สมมุติฐานการวิจัย 4. ขอบเขตการวิจัย 5. การดำเนินการวิจัย
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5-8 คน เพื่อเขียนเคาโครงการวิจัย ครูคอยกระตุนความสนใจนักเรียนโดยถามคำถาม
เกี่ยวกับแหลงการเรียนรู การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในทองถิ่น เชน ถามวาถาตองการเพิ่มผลผลิตสับปะรดโดยไม
ใสปุยเคมี นักเรียนวานักเรียนจะทำอยางไร หรืออาจถามวาหมูบานนักเรียนมีไกกี่สายพันธุ เปนตน ตรงสวนของการ
วิจัยนี้นักเรียนอาจเขียนวิจัยเชิงสำรวจหรือวิจัยเชิงทดลองก็ได หลังจากนั้นใหนักเรียนเขียนเคาโครงวิจัยวากลุมของ
นักเรียนเขียนปญหาการวิจัยวาอยางไร มีวัตถุประสงคการวิจัยอยางไร ตั้งสมมุติฐานการวิจัยวาอยางไร มีขอบเขตการ
วิจัยแคไหน การดำเนินการวิจัยทำอยางไร และสุดทายเมื่อดำเนินการแลวจะสรุปและอภิปรายผลการวิจัยวาอยางไร
นักเรียนแตละกลุมเขียนเคาโครงวิจัยเปนภาษาอังกฤษ นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานำเสนอ นักเรียนและครู
ชวยกันซักถามในประเด็นที่ยังสงสัยเพื่อใหเกิดการเขาใจที่ชัดเจน หลังจากนั้นครูและนักเรียนชวยกันประสานงาน
เพื่อติดตอกับแหลงเรียนรู เพื่อใหนักเรียนเขาไปศึกษาจากแหลงเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย นักเรียนแตละกลุม
ศึกษาจากแหลงเรียนรูตามที่นักเรียนเขียนไวในเคาโครงวิจัย นักเรียนกลับมาเขียนรายงานวิจัยของกลุมตนโดย
ดำเนินการในรูปแบบโปสเตอร (Poster) เพื่อเตรียมนำเสนอผลงานวิจัยใหเพื่อนฟง นักเรียนแตละกลุมประเมินผล
งานของกลุมตนเอง หลังจากนั้นนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานำเสนอหนาชั้น นักเรียนแตละกลุมประเมินผล
งานของเพื่อน หลังจากนั้นนักเรียนนำผลงานของตนเองไปใหผูปกครองประเมิน ครูประเมินผลงานวิจัยของนักเรียน

จากการดำเนินการจัดแผนการเรียนรูแบบบูรณาการเรื่อง ”แหลงเรียนรูในทองถิ่น” โดยใชกิจกรรมนักวิจัยรุน
เยาว สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาการตางๆ ไดดังนี้

แผนผัง การจัดแผนการเรียนรูแบบบูรณาการเรื่อง “แหลงเรียนรูในทองถิ่น”

สาระการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรู
ภาษาไทย การเขียนเคาโครงวิจัยเปนภาษาไทย การศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ภาษาถิ่น

วรรณคดีในทองถิ่น
คณิตศาสตร การคำนวณเกี่ยวกับรายไดในแหลงเรียนรู การคำนวณรายรับ-ราย

จายในการประกอบอาชีพ การหาคาเฉลี่ยในการดำเนินการวิจัย
วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอมในแหลงเรียนรู การศึกษาเรื่องดาราศาสตรในหอดูดาวเกิด

แกว การสำรวจพันธุพืชและสัตวในอุทยานแหงชาติ
ศิลปะ การออกแบบโปสเตอร การจัดภาพประกอบ การถายภาพประกอบ

การใชเทคนิคสี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี การศึกษาเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม เชน ฟารมไก ไรสับปะรด นาขาว

การใชอินเทอรเน็ตคนควาขอมูลภูมิปญญาเกี่ยวกับอาชีพในทองถิ่น
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น การศึกษาเกี่ยว

กับความเชื่อ การแตงกายของชาวไทยทรงดำในทองถิ่น
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สาระการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ คำศัพทเกี่ยวกับแหลงเรียนรู อาชีพ คำศัพทเกี่ยวกับการวิจัย การเขียน

ผลงานเพื่อนำเสนอเปนภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา และพลศึกษา การศึกษาวาในสับปะรดมีสารอาหารชนิดใดบาง การศึกษาวาพืชชนิด

ตางๆในแหลงเรียนรูวาใหสารอาหารชนิดใด

จากการจัดกิจกรรม การเรียนรูดังกลาวขางตน เปนผลใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน มีเจตคติที่ดีตอการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆ ไดเปนอยางดี เพราะนักเรียนไดศึกษาเรื่องที่อยูใกลตัว สิ่งสำคัญที่สุดคือ
นักเรียนรูจักคนควาหาความรูและสรางองคความรูไดดวยตนเอง อาจารยหมอประเวศ วะสี กลาวไวในหนังสือ
พุทธธรรมกับสังคมวา “การศึกษาจากการรวมลงมือปฏิบัติจริงๆ นอกจากจะฝกใหคนทำเปน คิดเปน แลวยังปลูก
ฝงการทำงานเปนหมูคณะ ไมใชตางคนตางทองเพื่อวาใครจะไดคะแนนดีกวากัน ซึ่งเปนการสงเสริมความเห็นแก
ตัว ควรใชการศึกษาเปนเครื่องมือพัฒนานิสัยที่ดีงาม เชน ความรับผิดชอบตอสวนรวม การรักษาความสะอาดของที่
สาธารณะ การอนุรักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ จากการปฏิบัติจริงไมใชทองเอาคะแนน” นอกจากนี้ยังเปนผลใหผูสอนเกิด
การเรียนรูไปพรอมกับนักเรียนดวย เพราะบางเรื่องเปนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยูในชุมชนเชน เรื่องพันธุขาวในชุมชน
เรื่องของไทยทรงดำ (ไทยโซง) เปนตน จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่อง “แหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น” โดยใชกิจกรรมนักวิจัยรุนเยาวเปนผลใหบทเรียนไมนาเบื่อหนาย

* นายขจิต ฝอยทอง นักศึกษาปริญญาเอก ภาษาอังกฤษศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นักศึกษาทุนพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลนจากคณะศิลปศาตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน
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การวิจัยในชั้นเรียน (Action Research:1)

ขจิต ฝอยทอง
24 พฤษภาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/30805

“ผูเขียนไดเขียนเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใชอบรมครูเมื่อ 2 ปที่แลวเห็นวามีประโยชนจึงนำมาเผยแพรทีละตอน
เพื่อเปนประโยชนแกครู-อาจารยและผูที่สนใจในดานการศึกษา”

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการดังตอไปนี้

(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอน
และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง วิทยา การประเภทตางๆ มาตรา 30 ใหสถาน
ศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา

ประเวศ วะสี (ชัยพจน 2544 : คำนิยม) กลาววาการจะทำอะไรใหสำเร็จจะตองมีการวิจัยเปนองคประกอบ
คือวิจัยสรางความรูในสิ่งที่ทำวาสำเร็จหรือไม สำเร็จในสวนใดและเพราะเหตุใด แลวนำความรูที่ไดมา ปรับปรุงงาน
นั้น ใหดียิ่งขึ้น ที่เปนวงจรคือ ลงมือทำ วิจัยสิ่งที่ทำ แลวนำผลการวิจัยมาปรับปรุงสิ่งที่ทำ เรื่องที่ทำจะดีขึ้นเรื่อยๆ
การศึกษาของเราออนแอเพราะไปแยกการศึกษาและการวิจัยออกจากกัน ที่แทจริงการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการ
ศึกษา ถานำเรื่องการศึกษาและการวิจัยมาเปนกระบวนการเดียวกันไดเมื่อไร การศึกษาของเราก็จะเขมแข็งและเปน
ประโยชนยิ่งขึ้น ขณะมีความสนใจที่จะมีการวิจัยการเรียนการสอนมากขึ้น ดังที่เรียกวา การวิจัยในชั้นเรียน เรามี
หองเรียนเปนแสนหอง ถาทุกหองเรียนมีการวิจัย เราก็จะมีการสรางความรูเกี่ยวกับการเรียนรูเต็มประเทศ อันจะ
เปนปจจัยสำคัญใหประเทศของเราเขมแข็งทางปญญา ผูเขียนในฐานะของครูผูสอนคนหนึ่ง ไดทำงานวิจัยในชั้นเรียน
และเปนวิทยากร ผูเขียนไดเผยแพรบทความทางวิชาการ ในวารสารวิชาการ ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
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เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน: ทางเลือกใหมที่นาสนใจ เพื่อใหเปนประโยชนแกครู-อาจารยและบุคลากรทาง การศึกษา
อื่นๆ ผูเขียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตางๆ จากครูผูสอนในระดับประถม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดพบปญหาจากการทำงานวิจัยในชั้นเรียน จึงไดประยุกตความรูและ
ประสบการณตางๆ เพื่อนำมาเขียนหนังสือเลมนี้ ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้จะเปนเพื่อนและคูมือใหแก
ครู เพื่อใหเปนกำลังใจในการที่จะสามารถทำการวิจัยในชั้นเรียน และเปนแนวทางพัฒนาสูการเปนครูมืออาชีพตอไป

การวิจัยในชั้น เรียนคืออะไร

ทอรด (Todd 2544 : 17 อางใน บราวและโรบินสัน (Brown : 1994 , Robinson : 1991) ) กลาววา การวิจัย
ในชั้นเรียนคือการที่ครูเก็บรวบรวมขอมูลของชั้นเรียนของตนและ ประเมินวิธีสอนของตนดวยการทำวิจัย

การวิจัยในชั้นเรียนคือ การวิจัยที่ครูผูสอนในวิชานั้นๆ ทำขึ้นเพื่อแกไขปญหาในชั้นเรียนของตน มีการวางแผน
การสอนอยางเปนระบบและนำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนของตน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ใครเปนผูทำวิจัย

ครูผูสอนในชั้นเรียนนั้นๆ เปนผูทำวิจัยเอง เพราะครูผูสอนจะรูปญหาการสอนของตนเองและรูรายละเอียดของ
นักเรียนเปนรายบุคคล รูวาใครเกง ใครออนวิชาอะไร มีปญหาดานการเรียนหรือปญหาครอบครัวหรือไม ครูผูสอนได
เปรียบนักวิจัยเพราะจะอยูกับนักเรียนในชั้นเรียนของตนตลอดเวลา รูปญหาตางๆ ของนักเรียนไดดีกวานักวิจัย

ทำวิจัยเพื่ออะไร

ทำวิจัยเพื่อแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนของครูผูทำวิจัยเอง เพื่อครูผูสอนจะไดจัดการเรียนการสอนได
หลากหลายเหมาะสำหรับนักเรียนแตละ บุคคล เพื่อใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ครูผูสอนทำวิจัยเพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพทางดานการเรียนไดอยางสูงสุด

การวิจัยในชั้นเรียนตางจากวิจัยโดยทั่วๆ ไปอยางไร

การวิจัยในชั้นเรียนครูผูสอนในวิชานั้นๆ เปนผูทำวิจัยเอง เพราะครูผูสอนอยูกับนักเรียน รูปญหาตางๆ ในชั้น
เรียนของตน ครูผูสอนอาจนำผลของการวิจัยที่มีอยูแลวมาพัฒนาและวิจัยใชกับชั้นเรียนของตน (Research con-
sumer) สวนการวิจัยโดยทั่วไปเปนการสรางองคความรูใหม ( New knowledge ) มีระเบียบและวิธีการวิจัยที่
เครงครัด
เพิ่งตอนแรกเอง...อยาเพิ่งเบื่อนะครับ...คุณครู...
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การวิจัยในชั้นเรียน (Action Research:2)

ขจิต ฝอยทอง
25 พฤษภาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/30913

“การวิจัยในชั้นเรียน: แนวทางสูการเปนครูมืออาชีพ ผูเขียนไดกำหนดหัวขอในการนำเสนอดังตอไปนี้
1. ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 2. หลักการวิจัยในชั้นเรียน 3. รูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน 4. ประโยชน
ของการวิจัยในชั้นเรียน”

1. ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียนผูคิดคือ Kurt Lewin เปนนักจิตวิทยาทางสังคม ตอมา Stephen Corey แหงมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย รัฐนิวยอรกเปนผูประยุกตใชในการเรียนการสอนในชั้นเรียน

พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตโต 2542 : 3) ใหความหมายของการวิจัยไววาเปนลักษณะหนึ่งของการใชัปญญาพรอมทั้ง
เปนการทำใหเกิดปญญาหรือทำใหปญญาพัฒนาขึ้น จุดสำคัญของการวิจัยก็คือ การคนหาความจริง หาความจริงให
เจอซึ่งแบงไดเปน 4 ระดับ คือ

1. คนหาความจริง
2. คนหาสิ่งที่ดี สิ่งที่ตองการสิ่งที่เปนประโยชน
3. คนหาหนทางที่จะทำใหดี และวิธีการที่จะทำใหดี
4. หาวิธีที่จะทำใหสำเร็จ

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2539 : 183 ) กลาววา การวิจัยในชั้นเรียนมีเปาหมายสำคัญคือ พัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน เพราะเชื่อวาถาครูใชกิจกรรมการสอนที่ดีและเหมาะสมกับผูเรียน ยอมทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู
เรียนสูงขึ้น และบรรลุเปาหมายทางการพัฒนานักเรียน
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2. หลักการวิจัยในชั้นเรียน

ผูเขียนมั่นใจวาครูผูสอนสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนไดโดยทำวิจัยไปพรอมกับการเรียนการสอน เมื่อสิ้นปการ
ศึกษาครูผูสอนก็จะมีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนตน ผลของการวิจัยในครั้งแรกอาจไมสมบูรณ
แตเมื่อทำวิจัยครั้งตอไปครูผูสอนก็จะมีประสบการณ มีความมั่นใจมากขึ้นผลของงานวิจัยจะสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผูเขียนอยากใหกำลังใจครูผูสอนทุกทานวาการทำวิจัยในชั้นเรียนไมใชเรื่องยาก การวิจัยในชั้น
เรียนมีหลักของการวิจัยดังนี้

1. หนาที่หลักของครูคือการสอน (Teaching)
การวิจัยในชั้นเรียนของครูตองไมรบกวนเวลาสอนปกติ ครูผูสอนควรวางแผนในเรื่องของเวลาและมีความเต็มใจ

ในการทำวิจัยในชั้นเรียนของตนเองครูผูสอนตองทุมเทใหกับการสอนอยางเต็มที่ การทำวิจัยในชั้นเรียนเปนการ
พัฒนาวิธีสอนของครูเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน

2. วิธีการรวบรวมขอมูล (จะกลาวในบทตอไป)
วิธีการรวบรวมขอมูลครูผูสอนจะตองใชวิธีการรวบรวมขอมูลที่เชื่อถือไดมีการวางแผนในการเก็บขอมูลอยางดี ผู

เขียนเชื่อวาครูผูสอนมีการเขียนแผนการสอนอยางดีอยูแลวเพียงแตครูผูสอนใชการสังเกตและบันทึกผลหลังการสอน
จะเปนขอมูลใหแกครูผูสอนและรูปญหาตางๆ ในชั้นเรียนของตน การเก็บรวบรวมขอมูลไมจำเปนตองใชการเก็บขอ-
มูลที่ซับซอนและเสียเวลามาก การวิเคราะหขอมูลก็ใชวิธีการงายๆ เชน ใชการหาคาเฉลี่ยเปนตน

3. วิธีการ (Method) การที่จะนำมาใชในการวิจัยจะตองเชื่อถือได
วิธีการที่จะนำมาใชในการวิจัยจะตองเชื่อถือได พอที่จะใหครูสามารถตั้งสมมุติฐานไดอยางมั่นใจและสามารถ

พัฒนากลวิธีที่เหมาะสมกับสภาพชั้นเรียนได การจัดระเบียบวิธีการวิจัยเปนสิ่งสำคัญ ถึงแมวาการวิจัยในชั้นเรียน
จะถือวาเปนการฝกปฏิบัติเปนงานวิจัยขนาดเล็กและใชประโยชนเพื่อปรับปรุงการสอนของครูผูสอนแตละคนก็ตาม
เพราะถามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนการตัดสินใจของครูผูสอนควรตั้งอยูบน ขอมูลที่เชื่อถือได มีความถูกตองตาม
หลักวิชาการ

4. ปญหาที่จะนำมาวิจัย (Problem)
ปญหาที่จะนำมาวิจัยจะตองเปนปญหาที่ครูผูสอนตองทุมเทเวลาอยางเต็มที่และสามารถใชพลังงานในโครงการ

วิจัยที่ตนเองสนใจอยางแทจริงและมีความสำคัญตอการพัฒนาการเรียนการสอนของตน ปญหาที่จะนำมาวิจัยจะ
ตองเปนปญหาที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสำคัญ เปนปญหาที่สามารถแกไขได ถาครูผูสอนเลือกปญหาที่ซับซอนหรือเปน
ปญหาที่มีลักษณะไมแนนอนมากเกิน ไปก็จะทำใหการวิจัยในชั้นเรียนเกิดความลมเหลวได

5. ครูผูสอนที่ทำการวิจัย จะตองใหความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการดานจริยธรรมของงานวิจัยที่จะทำดวย
(Ethics)

ครูผูสอนที่ทำวิจัยจะตองทำหนังสือขออนุญาตจากผูบังคับบัญชา เชน ผูอำนวยการโรงเรียนหรือหัวหนาหนวย
งานเสียกอน เพื่อผูบริหารจะไดเขาใจและใหการสนับสนุน นอกจากนี้ผูเขียนมีความเห็นวา การอางอิงเอกสารมีความ
สำคัญมาก เปนการใหความเคารพแกเจาของผลงานการวิจัยในชั้นเรียน จากการแลกเปลี่ยนประสบการณกับครูผู
สอน ผูเขียนพบวามีการคัดลอกผลงานการวิจัยในชั้นเรียน ผูเขียนคิดวาการลอกผลงานกัน ไมเปนประโยชนแกครูผู
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ทำวิจัยแลว ยังเปนเสมือนขยะทางวิชาการดวย

สรุปไดวาหลักการวิจัยในชั้นเรียนครูผูทำวิจัยจะตองคำนึงถึงวา หนาที่หลักของครูคือ การสอน การรวบรวม
ขอมูลมีการวางแผนอยางเปนระบบ วิธีการที่จะนำมาใชในการวิจัยในชั้นเรียนจะตองเชื่อถือได ปญหาที่จะนำ
มาวิจัยตองเปนปญหาที่มีความสำคัญ หลักขอสุดทายคือทำวิจัยจะตองใหความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการทาง
ดานจริยธรรมของงานวิจัยที่จะทำดวย ตอไปจะเปนรูปแบบการวิจัยนะครับ

ทานใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือมีความเห็นแตกตางออกไปชี้แจงมาไดเลยครับ
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การวิจัยในชั้นเรียน (Action Research:3)

ขจิต ฝอยทอง
26 พฤษภาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/30922

“รูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียนและกระบวนการวิจัยปฏิบัติการเปนสิ่งสำคัญกับครูเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอน”

รูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน
จากรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน ผูเขียนขอนำเสนอรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. กระบวนการเรียนรู
2. กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ

1. กระบวนการเรียนรู

1.1 การวางแผนจัดการเรียนรู (Plan)
ครูผูสอนวางแผนจัดการเรียนรู โดยการศึกษาและการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรูโดยศึกษาและวางแผน
ดังนี้

- วางแผนจัดการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล (Learning Individual) และเปนกลุม โดย จัดการเรียนรูในดาน
พื้นฐานความรูและรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนแตละคน (Learning Style)

- วางแผนเชื่อมโยงมาตรฐานหลักสูตรและสาระการเรียนรูตามมาตรฐานชวงชั้นวิชา
- กำหนดสาระ และมาตรฐานการเรียนรูรายป และรายภาคตามสภาพปญหาของแตละทองถิ่น
- กำหนดเปาหมาย (Goal) และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความถนัดความสนใจ

ของผูเรียนและใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน
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1.2 การจัดกิจกรรมการเรียน (Do)
ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยดำเนินการดังนี้

- นำกิจกรรมที่กำหนดไวในแผนการเรียนรูมาปฏิบัติจริงโดยครูผูสอนใชวิธีการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ (Student - Centered)

- ทำการวิจัยในชั้นเรียน (Action research) ตามแผนที่วางไวโดยประเมินผลการเรียนรูและรวบรวมขอมูล
ตางๆดวยวิธีการที่หลากหลายและประเมินตามสภาพ

1.3 การประเมินผลการเรียนรู (Check)
ครูผูสอนประเมินผลการเรียนรูดังนี้

- ประเมินผลการเรียนตามแผนที่ไดวางไวดวยวิธีการที่หลากหลาย
- ประเมินการเรียนรูจากสภาพจริง (Authentic Assessment) เชน ประเมินโดยใชแฟมสะสมงานเปนตน

นอกจากนี้ตองประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูรายภาคที่กำหนดไวในขั้นวางแผนดวย

1.4 การนำผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)
ครูผูสอนนำผลการประเมินมาปรับปรุงไดดังนี้

- ครูผูสอน ผูบริหาร และผูเกี่ยวของนำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
- ครูผูสอนนำผลการประเมินมาปรับปรุงนักเรียนแตละคน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเกิดผลสูงสุด

สรุป วากระบวนการเรียนรูประกอบไปดวยการวางแผนการจัดการเรียนรู (Plan) การจัดกิจกรรมการเรียนรู
(Do) การประเมินผลการเรียนรู (Check) และการนำผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) กระบวนการเรียนรูทั้ง 4 ขั้น
ตอนเมื่อสิ้นสุดลงแลวไดผลยังไมเปนที่นาพอใจ ครูผูสอนสามารถเริ่มกระบวนการเรียนรูในขั้นวางแผนการจัดการ
เรียนรูใหมจน ครบ 4 ขั้นตอน เมื่อไดผลเปนที่นาพอใจก็สามารถหยุดได

2. กระบวนการวิจัยปฏิบัติการมีรูปแบบดังนี้

1. ขั้นการวางแผน (Plan) ครูผูสอนวางแผนวาจะทำวิจัยในชั้นเรียนหัวขอใด ใชเครื่องมืออะไร เก็บรวบรวม
ขอมูลใชสถิติแบบใด ในการทำวิจัยในชั้นเรียนครูผูสอนอาจตั้งคำถามวาใคร (Who) ทำอะไร (What) ที่ไหน (Where)
เมื่อไร (When) และอยางไร (How) การวางแผนตองชัดเจน รัดกุม และสามารถดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรม

2. ขั้นการกระทำ หรือจัดกิจกรรม (Act) ครูผูสอนทำการวิจัยตามแผนที่ไดวางไวอยางเปนระบบ ในขั้น
กระทำนี้ครูผูสอนอาจใชเครื่องมือที่คาดวาจะแกปญหาในชั้นเรียนของตนไดมาแกปญหาโดยไดวางแผนในขั้นของ
การวางแผนมาดำเนินการในขั้นกระทำนี้ ครูผูวิจัยตองดำเนินการอยางเปนขั้นตอน เชน ควรทำ การทดสอบกอน
เรียน (Pre-test) จัดกิจกรรมหรือดำเนินการสอนและทำการทดสอบหลังการเรียน (Post-test)

3. ขั้นการสังเกต (Observe) ครูผูสอนบันทึกผลการสอนหรือสังเกตปฏิกิริยาของผูเรียน อาจใชการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการบันทึกวิดีทัศนหรือเทปบันทึกเสียงก็ได ในขั้นการสังเกต ครูผูสอนอาจใชแบบสังเกตหรือการ
บันทึกขอมูล การรวบรวมขอมูลตองทำอยางเปนระบบเพื่อใหครูผูสอนไดมีขอมูลตางๆที่ ชัดเจน และเปนประโยชน
ตอการวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนใหมากที่สุด
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4. ขั้นการสะทอนผล (Reflect) ครูผูทำวิจัยดูผลการวิจัยวาเปนอยางไรมีผลตอชั้นเรียนและนักเรียนอยางไร
สามารถแกปญหาในชั้นเรียนของตนไดหรือไม ถาไดเกิดผลดีอยางไร ถาไมไดมีขอมูลบกพรองตรงไหน ถาครูผูสอน
พอใจในผลที่เกิดขึ้นก็หยุดทำการวิจัย แตถาไมพอใจก็สามารถทำวิจัยตอไปจนกระทั่งไดผลเปนที่พอใจ ในขั้นสะทอน
ผล (Reflect) ครูผูสอนอาจนำไปเขียนเปนขอสรุปการอภิปรายผลและขอเสนอแนะ นอกจากการทำวิจัยในชั้นเรียน
ของตนไดผลดีแลวครูผูสอนอาจเผยแพรผลงานของตน หลังจากที่ทำวิจัยในชั้นเรียนสิ้นสุดลงแลวเพื่อใหเกิดผลดีแก
ครูผูสอน อื่นๆ หรือผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาตางๆ

สรุป ไดวากระบวนการวิจัยปฏิบัติการประกอบดวย ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นกระทำ (Act) ขั้นการสังเกต
(Observe) และขั้นสะทอนผล (Reflect) งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนสามารถสำเร็จลงไดถาครูผูสอนมีความ
ตั้งใจจริงเพื่อแกปญหาของชั้นเรียนตนและจะเปนผลดีแกการพัฒนาครูทางวิชาการให ครูมีศักยภาพในอาชีพของตน
เพื่อไปสูการเปนครูมืออาชีพในที่สุด

เปนอยางไรบางครับ...อยากไดขอมูลยอนกลับวาพอจะมีประโยชนกับคุณครูไหมครับ...ชวยแจงดวยครับ
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การวิจัยในชั้นเรียน (Action Research:4)

ขจิต ฝอยทอง
30 พฤษภาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/31925

“ประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียนคือจะเปนประโยชนตอครู-อาจารย นักเรียน สถานศึกษาและการศึกษาของชาติ”

ประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียนมี ความสำคัญตอการศึกษาดังนี้

1. ประโยชนตอนักเรียนเอง

การวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชนแกนักเรียน เพราะนักเรียนมีความรูพื้นฐานในดานการเรียนหลากหลายและแตก
ตางกัน ครูผูสอนจะตองจัดการเรียนการสอนใหหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนการวิจัยในชั้นเรียนจะทำใหครู
รูวาจะใชการเรียนการสอนเปนกลุม (Group) หรือเปนรายบุคคลจะทำใหครูคนพบนวัตกรรม (Innovation) เพื่อใช
สอนนักเรียน จะสงผลใหนักเรียนมีศักยภาพในดานการเรียนอยางสูงสุด นอกจากนี้จะชวยใหครูผูสอนแกปญหาใน
ดานการเรียนการสอนแกนักเรียนอยาง เปนระบบมีหลักเกณฑสงผลใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและมีความสุข

2. ประโยชนตอครูผูสอน

การวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชนตอครูผูสอน จะทำใหครูมีการวางแผนการทำงานที่จะชวยแกปญหานักเรียนอยาง
เปนระบบ มีหลักเกณฑ ครูผูสอนจะจัดทำแผนการสอนเพื่อเตรียมการสอนเปนอยางดี มีการสังเกตเพื่อบันทึกผล
หลังการสอนสำหรับแกไขปญหานักเรียนในชั้นเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม การจัดทำแผนการสอนและทำวิจัย
ในชั้นเรียนจะชวยใหครูปรับแผนการสอนใหดียิ่งขึ้น การวิจัยในชั้นเรียนทำใหครูมีความคิดสรางสรรค เตรียมการ
สอนและพัฒนาการสอนของตนเองตลอดเวลา ครูผูสอนสามารถใชการวิจัยในชั้นเรียนเปนผลงานทางวิชาการของ
ตนเองเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใหมีมาตรฐานทางวิชาการ ครูผูสอนจะเปนนักวิจัยรุนใหม เมื่อผลิตผลงานวิจัยในชั้น
เรียนออกมาในครั้งแรกอาจมีขอบกพรองอยูบาง ครั้งตอไปก็สามารถปรับปรุงแกไขใหดีกวาเดิมและเผยแพรผลงาน
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ของตนเองได

3. ประโยชนตอวงการศึกษา

โรงเรียนที่มีครูทำการวิจัยในชั้นเรียนมากจะสงผลใหโรงเรียนมีมาตรฐานทางวิชาการสูง เพราะการวิจัยในชั้น
เรียนจะทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น การทำวิจัยในชั้นเรียนจะสงผลใหครูมีปฏิสัมพันธกัน มี
การปรึกษาหารือทางการเรียนการสอนมากขึ้น โรงเรียนจะมีครูรวมกันแกไขปญหานักเรียน โดยการระดมความคิด
(Brainstorm) แกไขปญหานักเรียนอยางหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงสุด ครูผูสอนในวิชาตางๆ จะชวยเหลือกัน
ทำงาน เชน ครูภาษาไทยชวยตรวจตัวสะกด ความถูกตองของภาษา ครูคณิตศาสตรจะชวยเหลือในดานการคำนวณ
คาสถิติในดานการวิจัย ครูที่สอนภาษาอังกฤษอาจชวยเหลือในดานการแปลบทความและอานงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยในชั้นเรียนที่เปนภาษาอังกฤษ เปนตน การที่ครูผูสอนทำการวิจัยในชั้นเรียนจะสงผลใหครูขวนขวาย
หาความรูอยูเสมอ สนใจในดานการวิจัยตางๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนของชั้นเรียนตน สงผลใหโรงเรียน
มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น

4. ประโยชนตอวงการศึกษา

โรงเรียนที่มีผลงานวิจัยที่ดีเผยแพรออกไป ครูผูสอนในโรงเรียนตางๆ สามารถศึกษางานวิจัยในชั้นเรียนที่ดีนั้น
มาประยุกต (Apply) ใชในชั้นเรียนของตนได ทำใหการจัดการศึกษาของชาติมีประสิทธิภาพ การทำวิจัยในชั้นเรียน
จะกระตุนใหมีการพัฒนางานวิชาการทางดานการศึกษาอยูเสมอ สงผลใหวิชาชีพครูมีมาตรฐานและเปนครูมืออาชีพ
โดยมีพื้นฐานของการวิจัย เปนเครื่องมือเพื่อใชสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งเปนประโยชนตอวงการศึกษา

สรุป ไดวาประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีประโยชนตอนักเรียน ประโยชนตอครูผูสอน ประโยชนตอ
โรงเรียนและประโยชนตอวงการศึกษาของชาติ นอกจากนี้การวิจัยในชั้นเรียนยังเปนการสรางนักวิจัยรุนใหมใหเกิด
ขึ้นในวงการศึกษา ทำใหครูมีพื้นฐานของการวิจัย มีความมั่นใจเพื่อเปนนักวิจัยมืออาชีพตอไปในอนาคต
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การวิจัยในชั้นเรียน (Action Research:5)

ขจิต ฝอยทอง
31 พฤษภาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/32303

“การวิจัยในชั้นเรียน: แนวทางสูการเปนครูมืออาชีพ ผูเขียนไดกำหนดหัวขอในการนำเสนอดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหปญหาและการวางแผนแกไข (Plan) 2. การจัดกิจกรรมแกไข / การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน (Act)
3. การสังเกต ( Observe) 4. การสะทอนผล (Reflect)”

การวิจัยในชั้นเรียน : แนวทางสูการเปนครูมืออาชีพ ผูเขียนไดกำหนดหัวขอในการนำเสนอดังตอไปนี้

1. การวิเคราะหปญหาและการวางแผนแกไข (Plan)
1.1 การตั้งปญหา การวิเคราะหปญหาในการวิจัยในชั้นเรียน

- ตัวอยางการตั้งชื่อปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
1.2 การศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

- ตัวอยางการเขียนทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. การจัดกิจกรรมแกไข / การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน (Act)
3. การสังเกต (Observe)

3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.2 การวิเคราะหผล

4. การสะทอนผล (Reflect)
4.1 สรุปผล การอภิปรายผล ขอเสนอแนะ
4.2 การเขียนรายงานผลการวิจัย

1. การเขียนรายงานผลการวิจัยแบบเปนทางการ
2. การเขียนรายงานผลการวิจัยแบบไมเปนทางการ
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1. การวิเคราะหปญหาและวางแผนแกไข (Plan) ในการดำเนินการวิเคราะหปญหาและการวางแผนแกไข ผูเขียน
ไดกำหนดหัวขอไวดังนี้

1.1 การตั้งปญหา การวิเคราะหปญหาในการวิจัยในชั้นเรียน
การตั้งปญหาการวิจัยเปนเรื่องสำคัญ ครูผูทำวิจัยอาจจดหรือบันทึกปญหาที่ตองการทำไวแลวเลือกปญหาที่คิด

วา สำคัญที่สุดและเปนปญหาที่รีบดวน จำเปนตองแกไข การตั้งปญหาการวิจัยตองพิจารณาถึงสิ่งตอไปนี้
- ไมควรเสียเวลาขบคิดปญหาที่ไมสามารถดำเนินการแกไขไดในระยะเวลาอันสั้น เชน การเปลี่ยนแปลงระบบ

งานทั้งหมดของโรงเรียน เปนตน
- ควรเลือกเรื่องที่มีขนาดเล็ก ทั้งนี้เพราะวาสามารถดำเนินการไดในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะทำใหมีกำลังใจในการ

ทำวิจัยในครั้งตอไปและสามารถประมาณระยะเวลาในการทำวิจัยในชั้นเรียนได
- ควรเลือกเรื่องที่มีประโยชนแกนักเรียน ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของในงานของโรงเรียน เปนงานที่ตองการ

จะทำจริงๆ มิฉะนั้นเมื่อพบกับปญหาเขาจริงๆแลวจะทำใหแรงจูงใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผูทำวิจัยหมดไป
ดวย

ตัวอยางการตั้งชื่อ ปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาการรับรูคุณคาของการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (กาญจนา วัฒายุ 2544 : 32)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาการอานภาษาอังกฤษดวยวิธี
สอนแบบปกติกับโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน (กาญจนา วัฒายุ 2544 : 32 )

1.2 การศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีความสำคัญแกครูผูทำวิจัยเปนอยางมาก ถาครูผูทำวิจัยได

ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตนจะทำวิจัยเปนอยางดีแลว จะเปนสวนสนับสนุนใหงาน
วิจัยในชั้นเรียนมีคุณคาและมีมาตรฐานทางวิชาการ สามารถอางอิงเหตุผลทางวิชาการได นอกจากนี้ถาครูผูสอนพบ
ปญหาในการวิจัยของตน ก็สามารถยอนกลับมาดูทฤษฎีและเอกสารวาสนับสนุนงานวิจัยของตนหรือไม นอกจากนี้
สามารถประยุกตทฤษฎีไปใชในชั้นเรียนของตนได

ตัวอยางการเขียน ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชื่องานวิจัย: การศึกษาผลการสอนซอมเสริมเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษกอนเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ :
- การสอน ซอมเสริม
- ความหมายของการสอนซอมเสริม
- สาเหตุที่ตองมีการสอนซอมเสริม
- หลักของการสอนซอมเสริม
- ทฤษฎีที่ใชในการสอนซอมเสริม
- ประเภทของการสอนซอมเสริม
- วิธีการสอนซอมเสริม
- รูปแบบการสอนซอมเสริม
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- ลักษณะของนักเรียนที่ควรไดรับการสอนซอมเสริม
- คุณสมบัติของครูที่สอนซอมเสริม
- การประเมินผลการสอนซอมเสริม
- ปญหาของการสอนซอมเสริม
- งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนซอมเสริม

2. การจัดกิจกรรมแกไข / การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน (Act)

การจัดกิจกรรมแกไขปญหาและพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน (Act) ครูผูสอนตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ
การวางแผนที่ดีเหมือนสำเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง ครูผูสอนจะตองเตรียมการสอน เตรียมกิจกรรม เตรียมเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยในชั้นเรียนใหพรอม เชน เตรียมแบบทดสอบกอนการเรียน (Pre-test) วาควรใชในชวงใด แผนการสอนตอง
มีการปรับปรุงหรือไม มีการใชสื่อและนวัตกรรมที่ใชในการวิจัยอยางไร

ครั้งตอไปเปนเรื่องการสังเกต (Observe) ทานใดมีคำถามและตองการแลกเปลี่ยนเรียนรู เขียนมาไดเลยครับ
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การวิจัยในชั้นเรียน (Action Research:6)

ขจิต ฝอยทอง
01 มิถุนายน 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/32621

“การสังเกตเปนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ครูผูทำวิจัยจะตองเตรียมเครื่องมือสำหรับ
การสังเกตใหพรอมเพื่อที่จะทำการวิจัยในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

การสังเกต (Observe)

การสังเกตเปนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ครูผูทำวิจัยจะตองเตรียมเครื่องมือ
สำหรับการสังเกตใหพรอมเพื่อที่จะทำการวิจัยในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผูเขียนไดกำหนดเนื้อหาสำหรับ
การสังเกตไวดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูล (Collect data)
2. การวิเคราะหผล (Analyze data)

1 การเก็บรวบรวมขอมูล (Collect data)

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยใน ชั้นเรียนมีหลายวิธี ครูผูทำวิจัยในชั้นเรียนจะตองศึกษาขอดีและขอเสียของ
เครื่องมือที่จะใช เก็บรวบรวมขอมูลใหดีเพื่อจะไดเลือกเก็บขอมูลไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด การ
เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในชั้นเรียนมีดังนี้

1.1 การจดบันทึก (Field note) ครูผูทำวิจัยในชั้นเรียนบางคนจดบันทึกหลังการสอน บางคนจดบันทึก
ระหวางการสอน การจดบันทึกจะจดบันทึกตามความรูสึกของผูสอนวาพฤติกรรมในชั้นเรียนเปนอยางไร พฤติกรรม
ของนักเรียนที่ปรากฏออกมาครูผูวิจัยมีความพอใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้นหรือไมกิจกรรมใดที่ควรแกไข ปญหาที่
นักเรียนไมเขาใจคืออะไร มีกิจกรรมใดที่ดีอยูแลวและดีอยางไร การจดบันทึกจะเปนประโยชนแกครูผูทำวิจัยเพราะ
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การจดจะดีกวาการจำ จะทำใหมีหลักฐานที่เปนระบบสามารถตรวจสอบได

- ตัวอยางการจดบันทึก

ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดสอนเรื่อง Have / Get something done ครูผูสอนไดบันทึกไววานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6/1 ยังสับสนเรื่องของการเปลี่ยนกริยาเปนชองที่ 3 เชน go นักเรียนไมสามารถเปลี่ยนเปน gone
ได นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 ไมสามารถเปลี่ยนคำวา make เปน made ได นักเรียนชั้น ม.6/1และ ม.6/2
ตั้งใจเรียนดี การออกเสียง (pronunciation) นักเรียนยังออกเสียงกริยาชองที่ 3 บางคำไมถูกตอง

1.2 บันทึกประจำวันของนักเรียน (Pupil’s diaries) ครูผูสอนใหนักเรียนจดบันทึกหลังการเรียนประจำ
วัน การจดบันทึกจะเปนเครื่องมือใหนักเรียนแสดงความรูสึกตอเรื่องที่เรียนวา สวนไหนนักเรียนเขาใจและสวนไหน
นักเรียนไมเขาใจ เพื่อครูผูทำวิจัยจะไดแกไขบทเรียนของตนเองได การจดบันทึกประจำวันจะชวยเหลือใหนักเรียน
แสดงความรูสึกออกมา บางครั้งนักเรียนไมกลาถามคำถาม ถาใหนักเรียนเขียนปญหาที่ไมเขาใจลงในสมุดบันทึก
ประจำวัน ก็จะชวยใหนักเรียนถามปญหาแกครูผูสอนได

1.3 แฟมสะสมงาน (Portfolio) แฟมสะสมงานจะเปนตัวบงชี้วานักเรียนมีการพัฒนาในดานการเรียนอยางไร
แฟมสะสมงานเปนการประเมินผลงานแบบใหม เปนการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จะเปนสิ่งที่ชวยใหครูผูทำวิจัยสามารถประเมินผลการเรียนของนักเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสภาพความเปนจริง

1.4 การสังเกต (Observation) ครูผูที่ทำวิจัยอาจใชแบบสังเกตการสอน เชน แบบสังเกตการพูดของครู
(Teacher’s talk) แบบสังเกตการใชคำถามของครู (Teacher’s question) หรือพฤติกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียน ครูผูทำวิจัยอาจสังเกตการสอนเองหรือใหเพื่อนรวมงานสังเกตใหก็ได (Peer Observation) ถาใหเพื่อนรวม
งานสังเกตการสอนจะตองตกลงกันกอนวาจะใหสังเกตตรงจุดใด ใชแบบสังเกตแบบใด ครูผูทำวิจัยจะตองเตรียมการ
ใหพรอมและมีระบบ ถาครูผูทำวิจัยใหเพื่อนรวมงานสังเกตการสอน จะทำใหสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล เพราะ
ไมตองกังวลและสามารถเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ไดอยางครบถวนอีกดวย

1.5 การบันทึกเสียง (Tape recordings) การบันทึกเสียงเปนวิธีการที่ประหยัดและงายตอการรวบรวมขอมูล
ครูผูทำวิจัยสามารถรูไดวาเกิดพฤติกรรมใดบางจากการถอดเทปเสียง แตการบันทึกเสียงมีขอเสียคือไมสามารถ
บันทึกพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงทาทางโดยไมใชเสียงไวได การบันทึกเสียงถาเปนวิชาภาษาไทยหรือวิชาภาษา
อังกฤษโดยใหนักเรียนฝกทักษะการพูด ครูผูทำวิจัยจะรูวานักเรียนพูดเปนอยางไรบาง ครูผูทำวิจัยใชคำถามแบบใด
ถามนักเรียน นักเรียนตอบวาอยางไรเปนตน

1.6 การใชวิดีทัศน (Video tape recorder) วิดีทัศนสามารถเก็บรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนไดทุกขั้น
ตอน และมีความเที่ยงตรงของขอมูลคอนขางสูง นักเรียนอาจวอกแวกหรือเกิดอาการเกร็งจากการที่ครูผูทำวิจัยใชวิดี
ทัศนในชั้นเรียนก็ได ดังนั้นครูผูทำวิจัยควรใหนักเรียนในชั้นคุนเคยกับการตั้งวิดีทัศนในชั้นเรียนเสียกอน จะทำใหครู
ผูทำวิจัยเห็นพฤติกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนจริงๆ
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1.7 แบบสอบถาม (Questionnaires) ผูเขียนแบงแบบสอบถามที่ใชในชั้นเรียนไวเปน 2 ชนิดคือ

1.7.1 แบบสอบถามปลายเปด (Open-ended questionnaires) เปนแบบสอบถามที่ถามขอมูลและความ
คิดเห็นของผูตอบเอง เปนแบบสอบถามที่ยากแกการเก็บขอมูลและแปลผลขอมูลแตมีขอดีคือ จะใหขอมูลที่เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นไดดี เชนตองการอยากรูวานักเรียนเขาใจเรื่องที่เรียนหรือไมอาจถามงายๆ

1.7.2 แบบสอบถามปลายปด (Close-ended questionnaires) เปนแบบสอบถามที่มีตัวเลือกใหตอบ
(Multiple-Choice)

1.8 การสัมภาษณ (Interviews) การสัมภาษณเปนวิธีการที่งายมากสำหรับการเก็บขอมูล ครูผูทำวิจัยควร
วางแผนวาจะสัมภาษณนักเรียนในเรื่องใดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การสัมภาษณไมควรใชเวลาใหมากนัก ครู
ผูทำวิจัยอาจใชการสัมภาษณที่ไมเปนทางการโดยสัมภาษณกับนักเรียน กลุมเล็กๆ วามีปญหาอะไรบาง มีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรในชั้นเรียนที่ครูผูทำวิจัยทำขึ้น การไดพูดคุยกับนักเรียนบอยๆ จะทำใหนักเรียนในชั้นคุนเคย
นักเรียนจะกลาพูด กลาแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น ครูผูทำวิจัยสามารถนำผลการสัมภาษณมาใชในการ
อภิปรายผลได

สรุป การใชเครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมขอมูล ครูผูทำวิจัยตองเลือกเครื่องมือสำหรับการเก็บขอมูลให
เหมาะสมกับการวิจัยในชั้นเรียนนั้นๆ การเก็บรวบรวมขอมูลอาจใชการจดบันทึก บันทึกประจำวันของนักเรียน แฟม
สะสมงาน การสังเกต การบันทึกเสียง การใชวิดีทัศน แบบสอบถามและการสัมภาษณการใชเครื่องมือที่จะเก็บ
รวบรวมขอมูล ควรใหผูเชี่ยวชาญตรวจเสียกอนวามีความเที่ยงตรงของขอมูลหรือไม เมื่อผูเชี่ยวชาญตรวจแลวควร
นำมาปรับแกไขแลวจึงนำไปใช

ครั้งตอไปเปนการวิเคราะหผล (Analyze data) อยากไดขอมูลยอนกลับวา ยากเกินไปไหมครับที่คุณครูจะทำ
วิจัยในชั้นเรียน
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ศัพทภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูเพื่อใชในหองเรียน
(1)

ขจิต ฝอยทอง
17 กรกฏาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/39309

“การใชคำศัพทหรือประโยคคำสั่งงายๆเปนภาษาอังกฤษจะเปนประโยชนกับครูและนักเรียน เพราะครูและนักเรียน
จะคุนเคยและสามารถนำเอาคำศัพทบางคำไปใชในชีวิตประจำวันได”

ผูเขียนไปเปนวิทยากรอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาจำนวน 20 คน เปนภาษาอังกฤษสำหรับ
คุณครูเพื่อใชในหองเรียน ที่อำเภอบอพลอยติดกับอำเภอหนองปรือและอำเภอศรีสวัสดิ์ ในจังหวัดกาญจนบุรี รวม
กับอาสาสมัครหนวยสันติภาพอเมริกันที่คุนเคยกันชื่อ Miss Brooke Smith from Peace Corps เห็นวามีประโยชน
จึงนำมาฝาก

1.1 Greetings การทักทาย
- How ‘s it going?
- How have you been?
- What’s up? What’s new?
- Hi. Hello.
- Good morning, everybody.
- How are you, class?

1.2 Checking attendance ตรวจสอบนักเรียน
- Who’s absent?
- Is Sommsak here?
- Where is Somchai?
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- Answer when I read your name.

1.3 Small talk (ไมทราบ วาเหมือนของทานอาจารยหมอ JJ ไหม)
- You look different today!
- Somsri do you have something to tell me?
- Did anyone go away last weekend?
- Did you have a nice weekend?
- What did you do this weekend?

ยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับ จะเขียนตอไปเรื่อยๆ หวังวาคงมีประโยชนกับคุณครูและทานผูอานนะครับ สัญญาวา
ถาไดรูปภาพจะเอาลงใหดูนะครับ
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ศัพทภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูเพื่อใชในหองเรียน
(2)

ขจิต ฝอยทอง
19 กรกฏาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/39603

“การใชคำศัพทหรือประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษเพื่อการจัดชั้นเรียนมีประโยชนกับครูและนักเรียน”

พยายามหาเรื่องที่งายๆ ที่ทุกคนอานแลวไดประโยชน ผูเขียนก็มีความสุขกับการเขียน ลองมาดูวากอนการเริ่ม
ชั้นเรียน การจัดชั้นเรียน การชมนักเรียนนาจะพูดวาอะไร มีเรื่องเลาสนุกๆ ของครูรุนเกาเลาใหฟงวา ครูสังคมนำเขา
สูชั้นเรียนโดยเขียน 100 บนกระดานแลวถามวา อานวาอยางไร นักเรียนตอบวา หนึ่งรอย คุณครูเติม เลข 0 เขาไป
อีก 1 ตัวเปน 1000 ถามนักเรียนวา อานวาอยางไร นักเรียนตอบวา หนึ่งพันครับคุณครู ครูตอบวา เกงมาก วันนี้เรา
มาเรียนเรื่องพันทายนรสิงหกัน… ดูเปนการนำเขาสูบทเรียนที่แยนะครับ ลองดูวาชาวตางประเทศเขาใชคำวาอะไรนำ
เขาสูบทเรียน

1.4 Beginning the lesson (การเริ่มตนชั้นเรียน)
- Let’s talk about…
- Today we are going to learn about…
- What did you learn yesterday?
- Have you ever heard of…?
- Have you ever seen…?

1.5 Classroom Management (การจัดชั้นเรียน)
- Walk around and ask your friend about…
- Please erase the chalkboard.
- Go back to your seats please.
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- Please take one, and pass the rest to the others.
- Please work in pairs.
- Please work in groups of……4…..
- Sit in group of …5…
- Form a group of ….4…
- Divide into teams and stand in a line.

1.6 Giving encouragement/Praising (ใหกำลังใจหรือชม)
- That’s right!
- Great!
- Very good!
- Good!
- Excellent!
- Give him a big hand!
- Wonderful
- You did a good job!
- Marvelous!
- Correct!
- Come on, you can do it!
- Try again!
- One more time, please.
- Again, please.
- Louder please.
- Don’t be nervous.
- Take it easy.
- Relax.
- Good try.
- Good pronunciation.
- Don’t worry!
- You have time to think about it.

ขออานหนังสือตอกอนนะครับ…มีปญหาหรือคำถาม…เชิญถามเลยครับ
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ศัพทภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูเพื่อใชในหองเรียน
(3)

ขจิต ฝอยทอง
20 กรกฏาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/39885

“ประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษ การสั่งงาน การตรวจสอบความเขาใจและการถามเกี่ยวกับสภาพอากาศ มีประโยชนกับ
ครูและนักเรียน”

การออกคำสั่งงายๆ ในชั้นเรียนทำใหนักเรียนสามารถเขาใจคำพูดงายๆ ได ในการพูดควรใชคำสั่งที่ชัดเจน
(clear) และ สั้นๆ (short) การสั่งงานและการตรวจสอบความเขาใจนักเรียนก็เปนสิ่งสำคัญ นอกจากนี้การพูดถึง
สภาพทั่วไปของอากาศก็นาจะเปนประโยชนแกครูและนักเรียน ในสมัยเปนครูฝกสอนที่ทางภาคใตโรงเรียนวรนารี
เฉลิม จังหวัดสงขลา จะพูดกับนักเรียนไมรูวาจะพูดวาอยางไร หวังวาภาษาอังกฤษงายๆ เหลานี้จะเปนประโยชนแก
ผูที่สนใจนะครับ

1.8 Giving instructions
- Please turn to page….37….in your book.
- Stand up please.
- Stand in a line.
- Take your time.
- Don’t rush.
- Listen
- Look
- Bring me some chalk, please.
- Bring me some paper, please.
- Raise your hand if you need something.
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- Be quiet.
- Be careful.

1.9 Assigning homework
- Don’t forget your homework.
- What do you have for homework?
- You should do exercise……
- What did I ask you to do tonight?

1.10 Checking for understanding
- Tell me what you are going to do.
- What questions do you have?
- Do you understand?
- What do you have to do after this?
- Can you do it on your own?

1.11 Physical conditions
- It’s hot today. Isn’t it?
- It’s cold today. Isn’t it?
- It’s windy today. Isn’t it?
- It’s dark in here. Please turn on the lights.

หวังวาคงเปนประโยชนแกคุณครูและผูสนใจนะครับ ชวยแสดงความคิดเห็นกันดวยนะครับวามีประโยชนหรือไม
ครับ

Thank you Miss Brooke Smith from Peace Corps
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ศัพทภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูเพื่อใชในหองเรียน
(4)

ขจิต ฝอยทอง
21 กรกฏาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/40055

“การใหคำแนะนำและการพูดกอนการจบชั้นเรียน”

ขอรูปเพื่อนที่เปนอาสาสมัครอเมริกัน (Peace Corps) ชื่อ Brooke Smith ไว เปนรูปในการอบรมครูประถม
ศึกษา ถาไดรูปแลวจะลงใหดู คุณครูประถมศึกษามีความตั้งใจในการสอนและกระตือรือรนที่จะเรียนรูมากหลายๆ
คนไมไดเรียนภาษาอังกฤษเปนวิชาเอกเลย ทำอยางไรที่ผมอยากตะโกนดังๆ ใหรัฐบาลเห็นคุณคาของการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไมอยางนั้นระบบการศึกษาไทยอาจเลวรายกวาที่เปน ทานใดทราบแนวทางแกไขชวย
บอกผมดวยครับ มาดูการแนะนำนักเรียนแบบงายๆ กันดีกวาครับ

1.12 Giving advice/suggestions
- Why don’t you…?
- You should…
- If I were you, I would…
- How about…?
- What about…?
- Have you though about?
- Can I get you more information?

1.13 Ending the lesson
- That’s all for today.
- Do you have any questions?
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- If you have any questions you can see me after class.
- See you again on…
- Please don’t forget about your homework.
- Please clean up your desk.
- Please tidy up the room.

มีหลักไวยากรณเรื่อง If clause ในโอกาส หนาจะลองอธิบายใหดู ขอใหทุกทานมีความสุขกับการทำงาน การ
อานบันทึกนี้นะครับ

Thank you Miss Brooke Smith and Peace Corps
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ศัพทภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูเพื่อใชในหองเรียน
(5)

ขจิต ฝอยทอง
22 กรกฏาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/40239

“การทำใหนักเรียนสนใจ การกลาวถึงลักษณะภายนอกที่ปรากฏของนักเรียนแตละคนและการแกตัว”

ตั้งใจวาจะทำ link เพื่อเชื่อมทั้งหมด ตามที่ทานอาจารยจันทรรัตน จากเชียงใหมแนะนำ แตมาดูแลวยังมีอีกมาก
เอาไวคอยทำนะครับ

1.14 Getting classroom attention
- Class!
- Look!
- Listen Please!
- Right!
- Okay!
- Listen carefully.
- Look at the picture.
- Attention please.
- What did I say?
- Are you with me?

1.15 Personal appearance
- You have a new haircut!
- I like you new shirt.
- You look unhappy today.
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- Are you okay?
- How are you feeling, you look sad.

1.16 Making an excuse
- Sorry, I’m late.
- May I come in?
- May I go out?
- I didn’t do my homework because…
- I forgot my homework.
- I lost my book.
- I was really busy last night.
- I was sick last night.
- The power went out, so I couldn’t do my homework.

สังเกตไหมครับวา ตั้งแตคำที่ 4 ใน 1.16 I didn’t do my homework because…เราใชเปนอดีต (Past tense)
ทั้งหมดเพราะเหตุการณมันเกิดขึ้นแลว ไดแนวคิดดีๆจากพี่รัตติยา และคุณ Nidnoi แลวจะเฉลยที่หลังนะครับวา ได
แนวคิดอะไร

Thank you Miss Brooke Smith and Peace Corps
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ศัพทภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูเพื่อใชในหองเรียน
(6)

ขจิต ฝอยทอง
24 กรกฏาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/40514

ผมมีความรูสึกวาเด็กไทยไมชอบถาม รวมทั้งผมเองดวยในสมัยเด็กๆ ถามมากจนคุณครูวา โดนใหไปยืนหนา
หอง หลังจากนั้นก็ไมกลาถามอีกเลย เพิ่งมาถามเกงตอนเรียนในระดับปริญญาตรี เปนเพราะวาไดอานหนังสือมาก
หรือเปลาไมทราบ ทำใหเกิดคำถามอยูเสมอ จนอาจารย Beeman บอกวาผมเปนเจาหนู จาไมจัง ตอนสอนนักเรียน
และนักศึกษา ก็พบวานักเรียนและนักศึกษาเราไมชอบถาม ตั้งใจฟง ตาแปว…จนเราไมแนใจวาเขาใจหรือเปลา…ทำ
อยางไรที่จะใหนักศึกษาของเราถามเกงๆ เปนเรื่องนาสนใจนะครับ ลองมาดูวาถาอยากถามเปนภาษาอังกฤษในกรณี
ที่เราตามไมทันหรือไมเขาใจ นาจะพูดวาอยางไร

1.17 Asking for clarification (ถามเพื่อใหอธิบาย)
- Please tell me that again please.
- Again please.
- One more time, please.
- What does that mean?
- How do you spell it?
- Please slow down.
- Please don’t talk so fast.
- Could you speak more slowly?
- Louder, please.
- I can’t hear you.
- What else?
- Describe it.
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- Please explain.
- Could you tell me more?
- Excuse me, how do you say…?
- What does……mean?
- How do you pronounce this?
- What’s the English word for…?

ลองใชถามดูวาเปนอยางไรบาง การถามโดยผูเรียนใชความคิดวิเคราะห สังเคราะห ถามอยางสรางสรรค…นา
สนใจนะครับ ทานละวาอยางไรบาง…

Thank you Brooke Smith and Peace Corps
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ศัพทภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูเพื่อใชในหองเรียน
(7)

ขจิต ฝอยทอง
25 กรกฏาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/40727

“การขอรองใหใครบางคนทำ/ไมทำบางสิ่งบางอยาง การขอยืม การเตือน การเห็นดวยและไมเห็นดวย”

ในภาษาอังกฤษมีคำพูดที่ไพเราะหลายๆ ประโยค ถาจำไปใชก็จะชวยใหเราพูดไดดีขึ้น แตภาษาอังกฤษก็มี
สแลงคลายบานเรา ผูเขียนเคยขอยืมพจนานุกรมเพื่อนชาวตางประเทศ แตพูดวา May I borrow your dic?
จริงๆ ตองการพูดสั้นๆ เพื่อนตอบมาวาทำไมไมใชของตัวเองละ… คำวา dic. ตกตัว k ไปหนึ่งตัว ขนาดวาผูเขียนชี้ไป
ที่ Dictionary ยังโดนแซวเลย ใครอยากทราบวาแปลวาอะไร ตองถามพี่ Handy มาดูวาวันนี้มีประโยคอะไรบางดีกวา

1.18 Asking someone to do / not do something
- Would you please turn on the fan.
- Open the windows, please.
- Stop talking.
- Don’t look at my paper.

1.19 Borrowing something
- Could I borrow your…?
- Could you lend me your …?
- May I use your …?

1.20 Reminding
- The time is up.
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- I think it is time to stop.
- The time is finished.
- Can we continue tomorrow?

1.21 Agree/Disagree
- Yes, that’s right!
- I think so, too.
- Exactly!
- Correct!
- I don’t agree.
- I don’t think so.
- So do I.
- Neither do I.
- You can’t say that.
- I’d rather you didn’t…

ลองเอาไปใชนะครับ มีผลเปนอยางไร รบกวนบอกใหทราบดวย ขอบคุณมากครับ

Thank you Brooke Smith from Peace Corps.
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ศัพทภาษาอังกฤษสำหรับคุณครูเพื่อใชในหองเรียน
(8)

ขจิต ฝอยทอง
29 กรกฏาคม 2549
http://gotoknow.org/blog/yahoo/41409

“การกลาวขอบคุณ การกลาวขอโทษและการบอกกลาวบอกลา”

ในภาษาอังกฤษมีคำใหเลือกที่หลากหลายเหมือนกัน ควรเลือกคำที่เหมาะกับสถานการณ ในตอนสมัยเด็ก ผู
เขียนพูดขอบคุณไดคำเดียวคือ Thank you พอมาเรียนในระดับมัธยมศึกษาถึงทราบวามีตั้งหลายคำ ลองมาดูวาเรา
จะกลาวคำขอบคุณ คำขอโทษและคำบอกลาวาอยางไร

1.22 Thanking (การกลาวคำขอบคุณ)
- Thank you.
- Thanks.
- Thank you very much.
- Many thanks.
- That’s very kind of you.
- You’re very helpful.
- Thank a lot.

1.23 Apologizing (การกลาวคำขอโทษ)
- Excuse me.
- I’m sorry.
- My apologies.
- Pardon me.
- I have something to apologize for…
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- Please forgive me.
- I’m terribly sorry.
- It’s my fault.

1.24 Saying goodbye (การกลาวลา)
- See you again soon.
- See you later.
- See you around.
- See you next week.
- Have a nice day.
- Take care of yourself.
- Let me hear from you again soon.
- Goodbye.
- Bye.
- Have a good time.

ปล.มีภาษาฝรั่งเศสใน Animations อยู 3 คำใครบอกไดบางเอย

Thank you Brooke Smith from Peace Corps
หวังวาคงมีโอกาสไดใชบางนะครับ ทานใดมีคำถามถามมาไดเลยครับผม
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รวบรวม websites ในการสอนและการเรียนภาษา
อังกฤษ

ขจิต ฝอยทอง
03 กุมภาพันธ 2550
http://gotoknow.org/blog/yahoo/76147

“Websites ในการสอนภาษาอังกฤษที่เปนประโยชนตอครู-อาจารยและผูสนใจ”

ผูเขียนไดรับคำถามจากครูและผูสนใจเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยูเสมอวา websites อยูที่ไหนบาง
บางครั้งผูเขียนก็หาไมพบเหมือนกัน แตวันนี้ไดโอกาสดีจึงเอามารวบรวมเพื่อใหครู-อาจารยและผูสนใจจะไดหางายๆ
พยายามจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีเวบไซต (websites) ดีๆ อีกมาก ลองมาดูวามีเวบไซต (websites) อะไรบาง

1. http://gotoknow.org/blog/yahoo/254571 (Story place) for listening

2. http://gotoknow.org/blog/yahoo/185652 (Star fall) for children practice pronunciation

3. http://gotoknow.org/blog/yahoo/619323 websites for reading and listening

4. http://gotoknow.org/blog/yahoo/604944 Christmas

5. http://gotoknow.org/blog/yahoo/603095 Grammar

1http://gotoknow.org/blog/yahoo/25457
2http://gotoknow.org/blog/yahoo/18565
3http://gotoknow.org/blog/yahoo/61932
4http://gotoknow.org/blog/yahoo/60494
5http://gotoknow.org/blog/yahoo/60309
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6. http://gotoknow.org/blog/yahoo/610156 writing

7. http://gotoknow.org/blog/yahoo/600687 Listening and pronunciation(good)

8. http://gotoknow.org/blog/yahoo/596488 Natures

9. http://gotoknow.org/blog/yahoo/629599 Vocabulary(Hangman)

10. http://gotoknow.org/blog/yahoo/5852710 words and alphabet

11. http://gotoknow.org/blog/yahoo/5884811 quizzes

12. http://gotoknow.org/blog/yahoo/5876812 songs and tests

13. http://gotoknow.org/blog/yahoo/2773613 English for adults

14. http://gotoknow.org/blog/yahoo/6134114 Reading for adults and children

15. http://gotoknow.org/blog/yahoo/4041615 Games (choose monkey) for writing and listening

16. http://gotoknow.org/blog/yahoo/3782316 Vocabulary

17. http://gotoknow.org/blog/yahoo/2796617 website for children(hippo)

เอาเขาจริงๆ มีเว็บไซต (websites) ที่นาสนใจประมาณ 17 เว็บไซต (websites) และเร็วมาก ผมจะเอามาเพิ่มให
เรื่อยๆ เผื่อมีผูสนใจครับ ลองเขาไปเลนนะครับ

6http://gotoknow.org/blog/yahoo/61015
7http://gotoknow.org/blog/yahoo/60068
8http://gotoknow.org/blog/yahoo/59648
9http://gotoknow.org/blog/yahoo/62959

10http://gotoknow.org/blog/yahoo/58527
11http://gotoknow.org/blog/yahoo/58848
12http://gotoknow.org/blog/yahoo/58768
13http://gotoknow.org/blog/yahoo/27736
14http://gotoknow.org/blog/yahoo/61341
15http://gotoknow.org/blog/yahoo/40416
16http://gotoknow.org/blog/yahoo/37823
17http://gotoknow.org/blog/yahoo/27966
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รวม English Camp ทั่วประเทศ

ขจิต ฝอยทอง
03 กุมภาพันธ 2550
http://gotoknow.org/blog/yahoo/76147

วันนี้ผูเขียนไดรับโทรศัพทจากครูในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร อยากเห็นกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ผูเขียนจึงรวม
กิจกรรมตางๆ ใหแกครูที่สนใจ จะไดหางายๆ สงไป link เดียว ไปหมดเลย ฮาๆ
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English Camp ที่ชัยภูมิ

http://gotoknow.org/blog/yahoo/736671

Satrichaiyaphum School English Camp(1)

http://gotoknow.org/blog/yahoo/737512

Satrichaiyaphum School English Camp(2)

http://gotoknow.org/blog/yahoo/738283

Satrichaiyaphum School English Camp(3)

http://gotoknow.org/blog/yahoo/738724

Satrichaiyaphum School English Camp(4)

1http://gotoknow.org/blog/yahoo/73667
2http://gotoknow.org/blog/yahoo/73751
3http://gotoknow.org/blog/yahoo/73828
4http://gotoknow.org/blog/yahoo/73872
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คายที่โรงเรียนบานเม็กดำ มหาสารคาม
http://gotoknow.org/blog/yahoo/790615

http://gotoknow.org/blog/yahoo/791636

http://gotoknow.org/blog/yahoo/792607

http://gotoknow.org/blog/yahoo/795688

http://gotoknow.org/blog/yahoo/796809

http://gotoknow.org/blog/yahoo/7993510

5http://gotoknow.org/blog/yahoo/79061
6http://gotoknow.org/blog/yahoo/79163
7http://gotoknow.org/blog/yahoo/79260
8http://gotoknow.org/blog/yahoo/79568
9http://gotoknow.org/blog/yahoo/79680

10http://gotoknow.org/blog/yahoo/79935

85



คายที่ปาย
http://gotoknow.org/blog/yahoo/14038411

http://gotoknow.org/blog/yahoo/14038612

http://gotoknow.org/blog/yahoo/14038713

http://gotoknow.org/blog/yahoo/14089214

คายภาษาอังกฤษที่โรงเรียน บานหนองแคน มหาสารคาม
http://gotoknow.org/blog/yahoo/15099415

http://gotoknow.org/blog/yahoo/15120716

http://gotoknow.org/blog/yahoo/15147817

http://gotoknow.org/blog/yahoo/15214118

11http://gotoknow.org/blog/yahoo/140384
12http://gotoknow.org/blog/yahoo/140386
13http://gotoknow.org/blog/yahoo/140387
14http://gotoknow.org/blog/yahoo/140892
15http://gotoknow.org/blog/yahoo/150994
16http://gotoknow.org/blog/yahoo/151207
17http://gotoknow.org/blog/yahoo/151478
18http://gotoknow.org/blog/yahoo/152141
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คายที่สงขลา โรงเรียนเทพา สงขลา

http://gotoknow.org/blog/yahoo/16191619

http://gotoknow.org/blog/yahoo/16215420

http://gotoknow.org/blog/yahoo/16234721

19http://gotoknow.org/blog/yahoo/161916
20http://gotoknow.org/blog/yahoo/162154
21http://gotoknow.org/blog/yahoo/162347
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คายที่หองสมุดประชาชนทา ตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

http://gotoknow.org/blog/yahoo/17807522

http://gotoknow.org/blog/yahoo/17824523

http://gotoknow.org/blog/yahoo/17842324

22http://gotoknow.org/blog/yahoo/178075
23http://gotoknow.org/blog/yahoo/178245
24http://gotoknow.org/blog/yahoo/178423
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คายที่โรงเรียนบางลี่ วิทยา สุพรรณบุรี

http://203.151.232.119:4008/blog/yahoo/19067725

http://gotoknow.org/blog/yahoo/19078826

http://gotoknow.org/blog/yahoo/19094927

http://gotoknow.org/blog/yahoo/19110128

http://gotoknow.org/blog/yahoo/19146629

25http://203.151.232.119:4008/blog/yahoo/190677
26http://gotoknow.org/blog/yahoo/190788
27http://gotoknow.org/blog/yahoo/190949
28http://gotoknow.org/blog/yahoo/191101
29http://gotoknow.org/blog/yahoo/191466
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คายภาษาอังกฤษที่โรงเรียน วัดเขาพนมนาง สุพรรณบุรี

http://gotoknow.org/blog/yahoo/19799130

http://gotoknow.org/blog/yahoo/19819631

http://gotoknow.org/blog/yahoo/19833232

30http://gotoknow.org/blog/yahoo/197991
31http://gotoknow.org/blog/yahoo/198196
32http://gotoknow.org/blog/yahoo/198332
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คายเด็กโรงเรียนบานลำไพล สงขลา

http://gotoknow.org/blog/yahoo/21942733

http://gotoknow.org/blog/yahoo/21965734

คายคุณครูใจดี คายครู ภาษาอังกฤษ กศน.

http://gotoknow.org/blog/yahoo/14628435

http://gotoknow.org/blog/yahoo/16913036

http://gotoknow.org/blog/yahoo/16945437

33http://gotoknow.org/blog/yahoo/219427
34http://gotoknow.org/blog/yahoo/219657
35http://gotoknow.org/blog/yahoo/146284
36http://gotoknow.org/blog/yahoo/169130
37http://gotoknow.org/blog/yahoo/169454
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อบรมภาษาอังกฤษครูสุพรรณบุรี

http://gotoknow.org/blog/yahoo/19638638

http://gotoknow.org/blog/yahoo/19660539

http://gotoknow.org/blog/yahoo/19695540

http://gotoknow.org/blog/yahoo/19713441

http://gotoknow.org/blog/yahoo/19729542

http://gotoknow.org/blog/yahoo/19858843

http://gotoknow.org/blog/yahoo/19905844

38http://gotoknow.org/blog/yahoo/196386
39http://gotoknow.org/blog/yahoo/196605
40http://gotoknow.org/blog/yahoo/196955
41http://gotoknow.org/blog/yahoo/197134
42http://gotoknow.org/blog/yahoo/197295
43http://gotoknow.org/blog/yahoo/198588
44http://gotoknow.org/blog/yahoo/199058
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คายชาวตางชาติ

Hong Kong Camp

http://gotoknow.org/blog/yahoo/12088645

http://gotoknow.org/blog/yahoo/12126546

http://gotoknow.org/blog/yahoo/12370947

http://gotoknow.org/blog/yahoo/12401148

http://gotoknow.org/blog/yahoo/12421949

45http://gotoknow.org/blog/yahoo/120886
46http://gotoknow.org/blog/yahoo/121265
47http://gotoknow.org/blog/yahoo/123709
48http://gotoknow.org/blog/yahoo/124011
49http://gotoknow.org/blog/yahoo/124219
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คายครูที่บุรีรัมย

http://gotoknow.org/blog/yahoo/22001750

http://gotoknow.org/blog/yahoo/22009151

http://gotoknow.org/blog/yahoo/22025952

ตัวอยางกิจกรรมคาย

http://gotoknow.org/blog/yahoo/2833953

เพลง English Camp

http://gotoknow.org/blog/yahoo/2805854

เกม Bird in the nest

http://gotoknow.org/blog/yahoo/2725255

เกม collecting money

http://gotoknow.org/blog/yahoo/2517356

เกมตอคำ

http://gotoknow.org/blog/yahoo/3601857

English camp activities

50http://gotoknow.org/blog/yahoo/220017
51http://gotoknow.org/blog/yahoo/220091
52http://gotoknow.org/blog/yahoo/220259
53http://gotoknow.org/blog/yahoo/28339
54http://gotoknow.org/blog/yahoo/28058
55http://gotoknow.org/blog/yahoo/27252
56http://gotoknow.org/blog/yahoo/25173
57http://gotoknow.org/blog/yahoo/36018
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ตองขอบคุณสมาชิก gotoknow ทุกๆ ทานที่ใหกำลังใจในการทำความดี ขอบคุณทุกๆ ทานที่เขามาอานเสมอๆ แต
ประทับใจภาพนี้มากๆ คุณครูลงทุนเรียนรูกันนาดู ตั้งชื่อภาพวาอะไรดีครับ ฮาๆ

เอามาเพิ่มครับ

คาย โรงเรียนสุภาคมศึกษา กรุงเทพมหานคร

http://gotoknow.org/blog/yahoo/22908458

http://gotoknow.org/blog/yahoo/23032859

58http://gotoknow.org/blog/yahoo/229084
59http://gotoknow.org/blog/yahoo/230328
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โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

http://gotoknow.org/blog/yahoo/22973760

http://gotoknow.org/blog/yahoo/23001661

http://gotoknow.org/blog/yahoo/23061962

60http://gotoknow.org/blog/yahoo/229737
61http://gotoknow.org/blog/yahoo/230016
62http://gotoknow.org/blog/yahoo/230619
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คายภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดแสงสรรค

http://gotoknow.org/blog/yahoo/23833363

http://gotoknow.org/blog/yahoo/23847964

http://gotoknow.org/blog/yahoo/23811265

โรงเรียนพรพระรวง ประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

http://gotoknow.org/blog/yahoo/23184166

http://gotoknow.org/blog/yahoo/23217867

คายโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

http://gotoknow.org/blog/yahoo/24719468

http://gotoknow.org/blog/yahoo/24739969

http://gotoknow.org/blog/yahoo/24760770

63http://gotoknow.org/blog/yahoo/238333
64http://gotoknow.org/blog/yahoo/238479
65http://gotoknow.org/blog/yahoo/238112
66http://gotoknow.org/blog/yahoo/231841
67http://gotoknow.org/blog/yahoo/232178
68http://gotoknow.org/blog/yahoo/247194
69http://gotoknow.org/blog/yahoo/247399
70http://gotoknow.org/blog/yahoo/247607
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คายภาษาอังกฤษที่ บานสวนยายเฮา มหาสารคาม

http://gotoknow.org/blog/yahoo/25761571

http://gotoknow.org/blog/yahoo/25782272

http://gotoknow.org/blog/yahoo/25807173

คายภาษาอังกฤษที่ชุมชนเทพา สงขลา

http://gotoknow.org/blog/yahoo/25910674

http://gotoknow.org/blog/yahoo/25933575

71http://gotoknow.org/blog/yahoo/257615
72http://gotoknow.org/blog/yahoo/257822
73http://gotoknow.org/blog/yahoo/258071
74http://gotoknow.org/blog/yahoo/259106
75http://gotoknow.org/blog/yahoo/259335
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http://gotoknow.org/blog/yahoo/25949476

http://gotoknow.org/blog/yahoo/25983477

คายนักเรียนประถมศึกษาที่สุพรรณบุรี

http://gotoknow.org/blog/yahoo/27691378

http://gotoknow.org/blog/yahoo/27721779

http://gotoknow.org/blog/yahoo/27761380

คายนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สุพรรณบุรี

http://gotoknow.org/blog/yahoo/27796981

คายครูภาษาอังกฤษที่ตราด(1)

http://gotoknow.org/blog/yahoo/27296982

http://gotoknow.org/blog/yahoo/27367683

คายครูภาษาอังกฤษที่ตราด(2)

http://gotoknow.org/blog/yahoo/27959984

http://gotoknow.org/blog/yahoo/27963185

http://gotoknow.org/blog/yahoo/27993186

คายครูภาษาอังกฤษที่สุพรรณบุรี

http://gotoknow.org/blog/yahoo/28061287

76http://gotoknow.org/blog/yahoo/259494
77http://gotoknow.org/blog/yahoo/259834
78http://gotoknow.org/blog/yahoo/276913
79http://gotoknow.org/blog/yahoo/277217
80http://gotoknow.org/blog/yahoo/277613
81http://gotoknow.org/blog/yahoo/277969
82http://gotoknow.org/blog/yahoo/272969
83http://gotoknow.org/blog/yahoo/273676
84http://gotoknow.org/blog/yahoo/279599
85http://gotoknow.org/blog/yahoo/279631
86http://gotoknow.org/blog/yahoo/279931
87http://gotoknow.org/blog/yahoo/280612
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http://gotoknow.org/blog/yahoo/28086288

http://gotoknow.org/blog/yahoo/28119989

http://gotoknow.org/blog/yahoo/28151690

http://gotoknow.org/blog/yahoo/28186091

คายบูรณาการภาษาไทย :จิตอาสา gotoknow

http://gotoknow.org/blog/yahoo/28971492

http://gotoknow.org/blog/yahoo/28988093

http://gotoknow.org/blog/yahoo/29017294

http://gotoknow.org/blog/yahoo/29070295

http://gotoknow.org/blog/yahoo/29129996

http://gotoknow.org/blog/yahoo/29167897

คายนักเรียนที่บานควนเสม็ด สงขลา

http://gotoknow.org/blog/yahoo/28410498

http://gotoknow.org/blog/yahoo/28443999

http://gotoknow.org/blog/yahoo/285197100

http://gotoknow.org/blog/yahoo/286250101

88http://gotoknow.org/blog/yahoo/280862
89http://gotoknow.org/blog/yahoo/281199
90http://gotoknow.org/blog/yahoo/281516
91http://gotoknow.org/blog/yahoo/281860
92http://gotoknow.org/blog/yahoo/289714
93http://gotoknow.org/blog/yahoo/289880
94http://gotoknow.org/blog/yahoo/290172
95http://gotoknow.org/blog/yahoo/290702
96http://gotoknow.org/blog/yahoo/291299
97http://gotoknow.org/blog/yahoo/291678
98http://gotoknow.org/blog/yahoo/284104
99http://gotoknow.org/blog/yahoo/284439

100http://gotoknow.org/blog/yahoo/285197
101http://gotoknow.org/blog/yahoo/286250
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คายภาษาอังกฤษที่สหกรณ นิคมเกลือ จังหวัดสมุทรสาคร บูรณาการเรื่องปาชายเลน

http://gotoknow.org/blog/yahoo/296478102

http://gotoknow.org/blog/yahoo/297087103

คายภาษาอังกฤษโรงเรียนบุญคุมราษฎรบำรุง ปทุมธานี มาจัดที่แสนปาลม เทรนนิ่งโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กำแพงแสน

http://gotoknow.org/blog/yahoo/317588104

http://gotoknow.org/blog/yahoo/317796105

http://gotoknow.org/blog/yahoo/318006106

http://gotoknow.org/blog/yahoo/318401107

โรงเรียน บานหนองตาบง อำเภอทามวง กาญจนบุรี

http://gotoknow.org/blog/yahoo/321091108

http://gotoknow.org/blog/yahoo/321372109

http://gotoknow.org/blog/yahoo/321597110

http://gotoknow.org/blog/yahoo/322143111

102http://gotoknow.org/blog/yahoo/296478
103http://gotoknow.org/blog/yahoo/297087
104http://gotoknow.org/blog/yahoo/317588
105http://gotoknow.org/blog/yahoo/317796
106http://gotoknow.org/blog/yahoo/318006
107http://gotoknow.org/blog/yahoo/318401
108http://gotoknow.org/blog/yahoo/321091
109http://gotoknow.org/blog/yahoo/321372
110http://gotoknow.org/blog/yahoo/321597
111http://gotoknow.org/blog/yahoo/322143
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คายภาษาอังกฤษบูรณาการโรงเรียนบานเกาะแกว (การไฟฟาอุปถัมภ)

http://gotoknow.org/blog/yahoo/315984112

http://gotoknow.org/blog/yahoo/322820113

http://gotoknow.org/blog/yahoo/323020114

http://gotoknow.org/blog/yahoo/323474115

http://gotoknow.org/blog/yahoo/323628116

112http://gotoknow.org/blog/yahoo/315984
113http://gotoknow.org/blog/yahoo/322820
114http://gotoknow.org/blog/yahoo/323020
115http://gotoknow.org/blog/yahoo/323474
116http://gotoknow.org/blog/yahoo/323628
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คายภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

http://gotoknow.org/blog/yahoo/330538117

http://gotoknow.org/blog/yahoo/330890118

http://gotoknow.org/blog/yahoo/330212119

117http://gotoknow.org/blog/yahoo/330538
118http://gotoknow.org/blog/yahoo/330890
119http://gotoknow.org/blog/yahoo/330212

104



คายภาษาอังกฤษโรงเรียนประถมสาธิตบานสมเด็จเจาพระยา

http://gotoknow.org/blog/yahoo/337986120

120http://gotoknow.org/blog/yahoo/337986
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คายภาษาอังกฤษโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พิษณุโลก

http://gotoknow.org/blog/yahoo/340030121

http://gotoknow.org/blog/yahoo/340257122

http://gotoknow.org/blog/yahoo/340545123

http://gotoknow.org/blog/yahoo/341241124

คายภาษาอังกฤษโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

121http://gotoknow.org/blog/yahoo/340030
122http://gotoknow.org/blog/yahoo/340257
123http://gotoknow.org/blog/yahoo/340545
124http://gotoknow.org/blog/yahoo/341241
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http://gotoknow.org/blog/yahoo/341652125

http://gotoknow.org/blog/yahoo/341927126

http://gotoknow.org/blog/yahoo127

จะเอามาเพิ่มเรื่อยๆ รออานนะครับ

125http://gotoknow.org/blog/yahoo/341652
126http://gotoknow.org/blog/yahoo/341927
127http://gotoknow.org/blog/yahoo
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สอนการพูด (speaking)

ขจิต ฝอยทอง
07 กรกฏาคม 2551
http://gotoknow.org/blog/yahoo/192642

“บันทึกนักศึกษาปริญญาเอกเกี่ยวกับการสอนทักษะการพูดของนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขต
กำแพงแสน”

ตอนนี้ผูเขียนสอน ทักษะการพูดแตเปนการพูดเชิงควบคุม (Controlled speaking) ในเรื่องเนื้อหาของภาษา
(Language Practice) การถามเรื่องของ Do you like…? ตอบรับเปน Yes, I do. ตอบ ปฏิเสธเปน No, I don’t.
นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาของเรื่องอาหารดวย เชน pizza, hamburgers (ผูเขียนไดใสอาหารไทยในตารางดวยนิสิตจะ
ไดคุนกับอาหารไทย) ผูเขียนไดใชตารางใหนิสิตไปถามเพื่อนรวมชั้นแบบนี้

A: Do you like...?
B: Yes, I do.
No, I don’t.

เมื่อเพื่อนตอบ Yes, I do ถึงเขียนชื่อเพื่อนไวในชอง ถาตอบ No, I don’t. ใหไปหาคนใหม ไมตองเขียนชื่อ
เพื่อนไว ปรากฏวาดีกวาใหนิสิตนั่งเรียนเฉยๆ นิสิตไดเดินไปถามเพื่อน แลวเอามารายงานตอนทายดวย ดูภาพนะครับ
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นิสิตตัวเล็กๆ ทางขวามือ (อิๆ) คนที่ใชปากกาดำ ขยันมากๆ มาแตเชาทุกวัน ชื่อเลนวา ลูกหนู (อิๆ)

ดูแลวนิสิตตั้งใจดีนะครับ
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ดีใจตรงนี้นิสิตพูดภาษาไทยนอยมากๆ

ภาพลางทางซายมือ ใกลนิสิตผูชาย ชื่อปยะวัฒน นิสิตชื่อ เมธาวี (จอมเมาทของชั้นเรียน อิๆ)
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ปล. วันนี้แกลงนิสิตโดยไมพูดไทย ฮาๆ (สมน้ำหนา คนสอนเหนื่อยนะ) แตนิสิตก็เขาใจ สงสัยตองพยายามพูด
ไทยใหนอยที่สุด (ยกเวนในกรณีที่นิสิตงง จริงๆ) ขอไปทำงานตอกอนนะครับ ขอบคุณครับที่เขามาอาน...
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สอนนิสิตเขียนภาษาอังกฤษ (4)

ขจิต ฝอยทอง
24 มิถุนายน 2551
http://gotoknow.org/blog/yahoo/190017

“บันทึกนักศึกษาปริญญาเอกเกี่ยวกับการสอนนิสิตการเขียนภาษาอังกฤษ”

เผลอหนอยเดียวสอนเขียนถึงตอนที่ 4 แลวหรือนี่ ชวงนี้พยายามสอนหลายทักษะปนกันคือ ทั้ง การฟง พูด อาน
และเขียนวิชาที่ผูเขียนสอนเปนภาษาอังกฤษพื้นฐานเรื่อง Verb to have Verb to do และ Verb to be กอนที่
จะใหเขียนจะสอนหลักภาษากอน ใหนิสิตคุยกันเรื่องที่จะเขียน กลุมแรกอยากเขียนเรื่องสัตวเลี้ยง กลุมที่สอง (คณะ
วิศวกรรมศาสตร) เขียนเรื่องแม (ลูกกตัญูนาดู)

113



มาดูประโยคที่นิสิตชอบเขียนผิดดีกวา
It have black hair. ประโยคที่ถูก คือ It has black hair.
It takes happy to me. ประโยคนี้ งง กับสัตวเลี้ยงของนิสิต เธออยากไดความหมายนี้ครับ It makes me

happy.
He enjoy… eatting.ประโยคที่ถูกคือ He enjoys eating. (บอกนิสิตวาใช t ตัวเดียวพอ แค t เดียวก็แยแลว นิ

สิตขำๆ )

กลุมนี้เขียนเรื่องแม ดูประโยคนะครับ
She has kind. ประโยคที่ถูกที่บอกวาแมใจดีคือ She is kind.
She blood type is O. เธอพยายามอธิบายวาแมมีเลือด group โอ ประโยคที่ถูกนาจะเปน Her blood type

is O.
ประเดี๋ยวมีสอนอีกกลุมหนึ่งมาดูวามีเรื่องเฮฮา สนุกสนานอะไรบาง อยากใหตามไปอาน link ที่ใหไว นาจะมี

ประโยชนแกคนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษนะครับ ขอบคุณครับ
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Verb to have
http://72.14.235.104/search?q=cache:giRBZGlfMjcJ:www.learnenglish.de/grammar/

verbtohave.html+Verb+to+have&hl=th&ct=clnk&cd=7&gl=th1

http://www.english-the-easy-way.com/English_ESL/English_Verb_Usage_Have.htm2

Verb to be
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/to_be.htm3

Verb to do
http://www.learn-english-online.org/Lesson11/Course/ToDo.htm4

Exercise verb to do
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/do.htm5

1http://72.14.235.104/search?q=cache:giRBZGlfMjcJ:www.learnenglish.de/grammar/
verbtohave.html+Verb+to+have&hl=th&ct=clnk&cd=7&gl=th

2http://www.english-the-easy-way.com/English_ESL/English_Verb_Usage_Have.htm
3http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/to_be.htm
4http://www.learn-english-online.org/Lesson11/Course/ToDo.htm
5http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/do.htm
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ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน (Giving
Presentations) 1

ขจิต ฝอยทอง
28 มีนาคม 2550
http://gotoknow.org/blog/yahoo/87007

“การนำเสนองานเปนภาษาอังกฤษนาจะพูดอยางไรไดบาง”

ตอนนี้กลับมาเปน ขจิต คนเดิมแลวครับ หลังจากที่ไดคุยกับนอง ดีใจที่สามารถเปนนองพี่กันไดเหมือนเดิม ตอน
นี้ก็เรงทำวิทยานิพนธอยางเดียว เคยนำเสนอขอความที่ใชในการนำเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษไปแลว แตรูสึกวา
ไมครอบคลุมทั้งหมด วันนี้จึงเอามาเขียนใหม จะไดเปนประโยชนแกผูที่จะนำเสนองานเปนภาษาอังกฤษ วันนี้คงนำ
เสนอไดบางตอน ลองมาดูกันดีกวา

1. Introductions (การแนะนำตัว)
Good / morning / and thank you for coming

/ afternoon /
/ evening /

Let me introduce myself. My name is (…Khajit Foythong… and I am (… a second year Ph.D. student
in a school of English…)

The / subject / of my talk today is…
/ topic /

หรือ Today / I’d like to look at…
In this presentation, / I’d like to look at…
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วันนี้แนะนำตัวไดแลว พรุงนี้จะมาเพิ่มขอมูลวาหัวขอที่จะนำเสนอ (outline) นั้น ควรพูดอยางไร วันนี้คงทำบทที่
2 เสร็จ คาดวาจะสงงานให supervisor ไดพรุงนี้เชา พี่ดอกแกว หรือพี่หนอย ของเด็กรักปา บอกวาใหคึกคักหนอย
ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ ที่ทำใหผานเรื่องไมสบายใจมาได ขอใหทุกทานมีความสุขกับการทำงานครับผม…ฮาๆ
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ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน (Giving
Presentations) 2

ขจิต ฝอยทอง
29 มีนาคม 2550
http://gotoknow.org/blog/yahoo/87227

วันนี้มีความสุขดี เมื่อคืนนั่งคุยกับนองแลวเราก็มีคำถามกัน วาทำไมเราไมคุยกันกอน ปลอยใหเวลาผานมาอยาง
ทรมาน (ผมครับ คงไมใชนอง) แตตอนนี้ก็สบายใจดี ไดพูดคุยอยางเขาใจ เปนพี่เปนนองกันความสัมพันธยาวนานมาก
การที่เราเห็นคนที่เรารักมีความสุข เปนความสุขอยางหนึ่ง ความรักไมใชการไดมาซึ่งการครอบครองอยางเดียว (เขียน
ไวเตือนตนเอง) อาว! แลวมันเกี่ยวอะไรกับการนำเสนอภาษาอังกฤษนี่ ชอบพานอกเรื่อง เรื่อยเลย ฮาๆ Anyway, มา
ดูวาใน outline เรานาจะพูดอยางไร
2. Outlining the structure of the talk

Today / I’m going to / look at / three main areas.
/ I’d like to / consider /
/discuss /
/ talk about /

I’m going to divide this presentation into three main sections.
First, / Second, / Third,…..
Firstly, / Secondly, / Thirdly,….. To start with, / Next, / Finally,….
If you have any questions, I’ll be glad to answer them at the end of the presentation.

วันนี้งานคงยุงมีสอบตอนบายสองโมงอีกดวย ยังไมไดเตรียมตัวเทาไร แตก็พยายามทำงานใหไดมากที่สุดเทาที่จะ
มากได ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆ ใน gotoknow ที่ทำใหผูเขียนเขมแข็งขึ้น…ขอใหทุกทานมีความสุขกับการทำงาน
นะครับ
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ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน(Giving
Presentations) 3

ขจิต ฝอยทอง
30 มีนาคม 2550
http://gotoknow.org/blog/yahoo/87536

วันนี้เปนวันที่มีความสุขมากที่สุด เมื่อคืนนั่งทำงานอยูกับนอง เรามีความเขาใจกันมากกวาเดิม เชื่อแลววาการ
เห็นคนที่เรารักมีความสุข เราก็มีความสุข ความรักเปนสิ่งดีงาม เรายังเปนพี่นองที่ดีตอกันได ความรักไมใชการไดเขา
มาครอบครองอยางเดียว การแอบเห็นคนที่เรารักมีความสุข เปนความภูมิใจมากและสิ่งนี้เองจะทำใหเรามีความสุข
นอกจากนี้ยังมีความปรารถนาดีอยากใหเขาประสบผลสำเร็จในดานการเรียนเร็วๆ

ความสุขที่ตามมาคือ ไดรับหนังสือตอบรับอยางเปนทางการจาก Oregon State University (OSU) สงมาวารับ
ผูเขียนเปน Visiting Scholar แลว (พรุงนี้จะเอารายละเอียดใหดูนะครับ) วันนี้เลยตั้งใจทำงานใหไดมากๆ มาดูหัวขอ
การนำเสนอตอดีกวา ผูเขียนชอบพานอกเรื่องอยูเรื่อยเลย
3. Introducing a new point/ section

Moving on now to / look at…..
/ consider…
/ my next point…

Having looked to…, / I’d now like to move on to….
/ let’s now consider…

4. Concluding a point/section
So, you can see that…..
To summarize my point,…

5. Changing focus
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Moving away from…to consider…
Let’s now look at a different / example / topic / subject.

เปนอยางไรบางครับ พอจะพูดนำเสนอไดไหม ผูเขียนถาจะนำเสนอจะเตรียมคำพูดไวกอน แตไมไดพูดแบบทอง
มา จะพูดตามที่เราเขาใจ ดูหนาผูฟง ไมไดอานตาม power point ภาษาอังกฤษตองฝกบอยๆ ครับ แลวจะคลองไป
เอง สิ่งที่สำคัญคือแรงจูงใจ (Motivation) ครับ วาทำไมอยากเรียน ภาษาอังกฤษ ทำภาษาอังกฤษใหเปนเรื่องในชีวิต
ประจำวัน รักที่จะเรียนภาษาอังกฤษตลอดเวลา ขอบคุณมากครับ เอาความสุขมาฝากทุกทานครับ

122



ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน (Giving
Presentations) 5

ขจิต ฝอยทอง
31 มีนาคม 2550
http://gotoknow.org/blog/yahoo/87685

วันนี้เปนวันหยุด แตการเรียนปริญญาเอกภาษาอังกฤษไมมีวันหยุด ไมมีปดเทอม ทำงานตลอดเวลาเลยครับ มา
ดูการนำเสนอที่เปนภาษาอังกฤษกันตอดีกวา

6. Introducing an Example
For example, For instance,
To take (just) one example,…….

7. Referring to visual aids
If you look at this / OHT / now you can see….
/ slide /
/ graph /
/ table /
/ picture /
To illustrate this point, have a look at this /table /chart /diagram
You can see from this / chart / that
/ table /
/ diagram /
In this / chart / you can see…
Look at this / table / it is clear that…
/ diagram /
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จะขอไปทำงานตอกอน กำลังทำบทที่สามอยูครับ เรื่องไปตางประเทศ กำลังทำหนังสือไปตนสังกัด คาดวาทุก
อยางจะผานไปไดดวยดี แตดูจำนวนเงินที่จะใชจายมากเหลือเกิน จะไปตั้งใจเรียนแบบ พี่โอสั่งสอน ใหคุมกับภาษีของ
ประชาชนที่ไปศึกษาตอและนำเอาความรูมาใชบานเราใหไดมากที่สุด อยากไดคำแนะนำจากทุกๆ ทานเรื่องการเรียน
การใชเงิน และที่อยูอาศัยในตางประเทศครับผมขอใหทุกทานมีความสุขในวันหยุดนี้นะครับ
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ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน (Giving
Presentations) 6

ขจิต ฝอยทอง
01 เมษายน 2550
http://gotoknow.org/blog/yahoo/87844

ชวงนี้สวนใหญใชเวลาอยูแตในหองสมุดเพื่อเขียนบทที่สาม เมื่อวานไดคุยกับทานอาจารย Handy เรื่องการ
จัดการอบรมที่สุพรรณบุรี แคคิดกันก็ตื่นเตนแลวครับ พี่บาว Handy กำลังสรางบทเรียนใน Skype ไดทดลองใชแลว
ปรากฏวาคุยกับชาวตางประเทศไดผลมาก พี่ Handy จึงมีเพื่อนหลายสัญชาติ เลยชักชวนกันทำเรื่องสนุกๆ ตอ ปด
ไวเปนความลับวาจะทำอะไร วันนี้มาดูการสรุปการนำเสนอดีกวา

8.Concluding and summarizing
In summary,……….
In conclusion,……..
To summarize,…….
To sum up/ what I’ve been saying….
To conclude/ what I’ve been saying….
By way of conclusion, I’d like to………
So,………
I hope this presentation has /provided / some useful information
I hope this presentation has /given you / some issues to think about
I hope this presentation has /given you / some help with….
I hope this presentation has /given you / an insight into….
I’d like to conclude by…….
Thank you for /your attention.
Thank you for /listening.
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Thank you for /your time.

นึกวาจะจบไดวันนี้ เหลือพรุงนี้อีกหนึ่งวันเปนเรื่องเกี่ยวกับการเชิญใหถามคำถาม กำลังคิดวาไปตางประเทศ 1 ป
ตองใชเงินเทาไร คาเงินบาทนอยกวาเงินดอลลารจนนาใจหาย วันนี้จะตั้งใจทำงานใหดีที่สุด ใหคุมกับเงินรัฐบาลที่มา
จากภาษีของประชาชน (พี่โอ) สั่งสอนไว ขอใหมีความสุขกับครอบครัวและการทำงานในวันอาทิตยนะครับ
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ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน (Giving
Presentations) 7

ขจิต ฝอยทอง
02 เมษายน 2550
http://gotoknow.org/blog/yahoo/88019

ดวยความซนของผูเขียน เมื่อวานจึงทำบล็อกออกมาหนาตาประหลาด เพราะเขาไปเลนซนเพื่อทำ chat ปรากฏ
วาไปเผลอกดลบขอมูลบางอยาง เลยได gotoknow version ที่ไมเหมือนใคร ฮาๆ วันนี้มาดูเรื่องการถามคำถามดี
กวา

9. Inviting questions
Now, if anyone has many questions, I’d pleased to answer them.
Does anyone have any / questions?
Does anyone have any / comments?
What questions do you have?

10. Dealing with questions
Perhaps I can answer that by / referring to….
Perhaps I can answer that by / looking at…
I’m not quite sure about that, but I’ll think about it and get back to you.
What does everyone else think?

เมื่อคืนนอนดึก เชาดันไปวายน้ำตอน 6 โมงเชา ปรากฏวา ตอนนี้ทำงานแบบงวงๆ นอนครับ กำลังทำวิทยานิพนธ
บทที่สามอยู หาเครื่องมือมาใชในงานวิจัย กำลังเขียนอยางวุนวายครับ ขอใหทุกทานมีความสุขกับการทำงานนะครับ
อยาเผลอไปแกไขและตกแตงบันทึกแปลกๆแบบผูเขียนนะครับ ไมอยางนั้นอาจได gotoknow version 3 ก็ได ครับ
ฮาๆ
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คำอวยพรภาษาอังกฤษ

ขจิต ฝอยทอง
06 มกราคม 2551
http://gotoknow.org/blog/yahoo/157688

“บันทึกของนักศึกษาปริญญาเอกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำอวยพรภาษาอังกฤษ”

เชาวันนี้เปนเด็กไมดีนอนตื่นสาย เนื่องจากเมื่อคืนนอนดึกมาก ตื่นมาเกือบ 8 โมงเชา เปนการตื่นสายที่ไมนาให
อภัย ก็อากาศที่นครราชสีมาตอนเชายังเย็นอยู เลยไมอยากตื่น อิๆ (หาเรื่องแกตัวจนได) ชอบนอกเรื่องเนอะ วันนี้เอา
คำอวยพรมาใหดู เพิ่งไดมาจากทานอาจารย Snea ทานสอนที่มหาวิทยาลัยทางภาคเหนือ ตอนนี้ทานอยูที่ Indiana
ผูเขียนไมเคยพบทาน แตเขียนอีเมล (mail) คุยเรื่องการสอนภาษาอังกฤษบอยๆ จึงไดคำอวยพรจากอาจารยดังนี้

May your New Year 2008 be filled with love, joy, happiness, peace and success.
Best wishes,

Snea

เรามาดูคำอวยพรที่นาจะพูดงายๆ กับฝรั่งดีกวา เชน

Congratulation on your (new job/promotion/wedding) = ขอแสดงความยินดีกับ…
Have a nice (meal/weekend/trip/day) = ขอให…
เราใช Enjoy your แทน Have a nice เชน Enjoy your meal. Enjoy your trip.
Good luck with your (meeting/exam) = ขอใหโชคดีกับ…

ทานผูอานทานใด มีคำอวยพรที่ไพเราะ โดนใจๆ เอามาฝากกันบางนะครับ ตอนนี้อากาศเปลี่ยนมาก Take care
of yourself ครับ ขอไปทำงานตอกอน ขอบคุณครับ
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เรียนภาษาอังกฤษจากสเต็ก: พี่สาวและพี่ชายมา
เยี่ยม
ขจิต ฝอยทอง
22 กันยายน 2552
http://gotoknow.org/blog/yahoo/299876

“Steak ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ Texas Steak KU Beef”

เมื่อวาน (21กันยายน 2552) ผูเขียนมีพี่สาวและพี่ชายมาเยี่ยม เลยพาพี่ๆ ไปกินสเต็กในมหาวิทยาลัย พี่ดาวลูกไก
และพี่คนโสตฯ ขับรถมาจากกรุงเทพฯ ผูเขียนนัดพี่ทั้งสองไว มาดูภาพรานสเต็กมหาวิทยาลัยกันเลยดีกวา
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รานคอนขางกวาง เสียดายผูเขียนลืมถายภาพบรรยากาศของรานมาใหดูครับ นี่พี่ดาวลูกไกและ พี่คนโสตฯ

ผูเขียนเองชอบกินสเต็กปลา เลยสั่งสเต็กปลากะพง จำไดวาครั้งที่แลวครูตุกแก สั่งสมตำ ฮาๆ (งง ไหมครับวา
ทำไมมีสมตำในรานสเต็ก ฮาๆ) แตเผ็ดมากครั้งนี้เลยสั่งตำไทย เอาไมเผ็ดมาก เปนหวงพี่ทั้งสองตองเดินทางไกล
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พี่ดาวลูกไก ดูภาพแลว เลยใหลองกินสเต็กกวาง ที่มหาวิทยาลัยมีขาย พี่ดาวบอกวาเนื้อแข็งไปหนอย

พี่คนโสตฯ สั่ง Filet อานวา ฟเล นะครับ เปนเนื้อใกลๆ สะโพก นากินมาก อานขอมูลของ Filet ขางลางนะครับ
Filet mignon — A small, choice cut from the small end of the tenderloin; the most tender and
most expensive cut by weight.
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ภาพนี้คือสวนตางๆ ของสเต็กที่ตัดออกมาจากตัวนองวัวครับ

นานมาแลว ผูเขียนคิดเองวา สเต็กทำใหสุกมีแค 3 ชนิดคือ rare อานวา แรร นะครับ คือไมสุก ตอไปคือ
medium rare อานวา มีเดียมแรร คือกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับ อันสุดทายคือ well done อานวา เวลดัน แปลวาสุกแบบ
เกรียม แตเมื่ออานขอมูลสเต็กแลว ในตางประเทศมีการแบงเนื้อสเต็กในการทำใหสุกหลายแบบมากๆ ดูนะครับ
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Raw - Uncooked. Used in dishes like steak tartare, Carpaccio, Gored gored, tiger meat and Kitfo.

Blue rare or very rare - (110°F core temp) Cooked very quickly; the outside is seared, but the
inside is usually cool and barely cooked. The steak will be red on the inside and barely warmed.
Sometimes asked for as ’blood rare’. In the United States this is also sometimes referred to as
’Black and Blue’ or ’Pittsburgh Rare’.

Rare - (120°F core temp) The outside is gray-brown, and the middle of the steak is red and slightly
warm.

Medium rare - (145°F degrees core temp) The steak will have a fully red, warm center. Unless
specified otherwise, upscale steakhouses will generally cook to at least this level.

Medium - (150°F degrees core temp) The middle of the steak is hot and red with pink surrounding
the center. The outside is gray-brown.

Medium Plus - (155°F degrees core temp) More than medium, but not quite medium well.

Medium well done - (160°F degrees core temp) The meat is light pink surrounding the center.

Well done - (170°F degrees core temp) The meat is gray-brown throughout and slightly charred.

เพิ่งสังเกตวามีการแบงอุณหภูมิของความรอนดวยนะครับ

เอาเปนวา ถาใครอยากกินสเต็กมาที่เกษตรศาสตร กำแพงแสนก็แลวกันครับ เตรียมสั่งลวงหนาไดเลยวาเอา
สเต็กแบบไหน สุกแบบใดนะครับ ถาไมแนใจอานขอมูลขางบนครับ ขอบคุณครับ สนใจเรื่อง steak อานเพิ่มเติมไดที่
นี่ครับ

ขอบคุณขอมูลจาก
http://en.wikipedia.org/wiki/Steak1

ปล. ขอบคุณพี่ดาวลูกไกและพี่คนโสตฯที่แวะมาเยี่ยม เอาหนังสือมาฝากเด็กๆ จำนวนมาก พรอม CD ภาษา
อังกฤษ แถมหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษอีก วางๆ มาใหมนะครับ

1http://en.wikipedia.org/wiki/Steak
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เรียนภาษาอังกฤษจากไข...

ขจิต ฝอยทอง
04 กันยายน 2552
http://gotoknow.org/blog/yahoo/294261

“การเรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งที่เห็นในชีวิตประจำวัน”

บันทึกนี้ผูเขียนไดแนวคิดมาจาก บันทึกครูใหม1 แมนองพอเพียงและนองเพียงพอ หลานฉันลูกของนองตอม2 ทำ
ไขเจียวแบบภาพนี้ (ยืมครูใหมมาครับ เก็บคาลิขสิทธิ์ที่นองตอมนะครับ)

1http://gotoknow.org/blog/bannamchun/293625
2http://gotoknow.org/blog/naepalee
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เลยเอาภาพมาสอนภาษาอังกฤษเสียเลย ผูเขียนเคยสอนนิสิตและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนไปทำคายภาษา
อังกฤษถามนักเรียนวา

ผูเขียน : หนูวา ไขดาว ภาษาอังกฤษเรียกวาอะไรครับ
นักเรียนแยงกันตอบ : Star egg ครับ
ผูเขียน : แปว
นักเรียน : อาวครูครับ ก็ star คือดาว egg คือไข ไขดาว ก็คือ star egg ไงครับ ทำงงไปได
ผูเขียน : (อึ้งๆ จริงของนักเรียน…วาแลวก็บอกนักเรียนวา ขอ พาราเซตามอน ใหครูสักกำเถอะ ฮาๆ)

เรื่องของภาษาอังกฤษก็เปนแบบที่ผูเขียนเลาครับ ในการสอนบางทีเราไมไดเอาเรื่องใกลตัวนักเรียนมาสอน เจา
ไขดาว ภาษาอังกฤษเรียกวา fried eggs

สวนไขเจียว ฝรั่งเขาเรียกวา Omelet อานวา ออม’มะ ลิท กรุณาอยาสับสนนะครับ พูดถึงไขเจียวที่บานใชยอด
หรือดอกตนมะรุม ตำขมิ้นชันกับเกลือใหละเอียด แลวนำไปใสในไขทอดแบบไขชะอม ก็จะไดไขเจียวสมุนไพร อรอย
นากินมากๆ ลองทำดูนะครับ

เคยไปที่โรงแรมใชไหมครับ ตอนเชาจะมี Breakfast จะมี bacon และไขทอดจากเบากลมๆ ไขแบบนั้นเรียกวา
poached eggs ครับ สวนไขตม ที่เราชอบกินกันเรียกวา boiled eggs

ในโรงแรมอีกนั่นแหละ มีไขที่ทอดปนกัน (เละนิดหนอย) ผูเขียนเรียกวา ไขคน (หามคิดลามกดวย ฮาๆ หมาย
ถึงคนเขากันนะ) ฝรั่งเขาเรียกวา scrambled eggs ผูเขียนคิดภาษาไทย ไมออกเอาคำวา scramble egg ไปใสใน
google (ตอน ที่เอาไปใสไมไดเติม d นะครับ) ใหแปลหนอย เจา google ดันแปลวา ไขเบียดเสียด ฮาเลย แปลไป
ได…

สวนเจาไขดำ (บาลามก …ฮาๆ) หมายถึงไขเยี่ยวมา ผูเขียนคิดคำศัพทภาษาไทยไมได เลยใชวิธีหาคำแปลแบบเดิม
แปลออกมาวา preserved egg คอยยังดีหนอย ไมแปลเปนอยางอื่น ฮาๆ

ไขปง (งงๆ วาบางรานเอาไปตมกอน) แบบที่ชาวอีสานชอบกินเรียกวา grilled eggs
มีคำถามที่คิดไมตกคือ ผูเขียนไมเคยถามเพื่อนชาวตางประเทศเลยวา ไขดำเล็กนอย ฮาๆ หมายถึงไขพะโล นะ

ครับ ภาษาอังกฤษ เขานาจะเรียกวาอะไร ใครทราบตอบดวยครับ มีรางวัลดวย ขออุบรางวัลไวกอนนะครับ ขอบคุณ
ครับที่เขามาอาน…
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ขอบคุณ แมใหม นองพอ นองเพียง พี่ตอม และ website มหาวิทยาลัยที่
http://web.ku.ac.th/agri/kamin/index.html3

3http://web.ku.ac.th/agri/kamin/index.html
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ปายนี้ ฮาไหมนั่น
ขจิต ฝอยทอง
18 กุมภาพันธ 2552
http://gotoknow.org/blog/yahoo/243015

“ปายภาษาอังกฤษจากบันทึกอาจารย wasawat”

ผูเขียนไมใชคนชอบจับผิด แตเปนคนที่ชอบดูภาษาอังกฤษเมื่อพบขอความในที่ตางๆ เชนที่ปายประกาศ หรือใน
หนังสือพิมพ เพื่ออานวาเขาใชขอความสื่อสารอยางไร บางทีผูเขียนอาจมีวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่แตกตางจากคน
อื่น คือชอบอาน ชอบพูด ชอบเขียนภาษาอังกฤษชอบการปฏิบัติมากกวาการเรียนแตทฤษฎี ที่ผูเขียนเลามานี้เพราะ
วา ผูเขียนพบเจอปายภาษาอังกฤษในเมืองไทยที่ชวนใหฮา เปนจำนวนมาก

ภาพนี้ผูเขียนเอามาจากบันทึกทานอาจารยwasawat เปนปายหนึ่งที่ชาวตางประเทศอานแลวหนาว (ไมใชขาย
นำแข็งนะครับฮาๆ ) แตดูคำวา month ดันเปน mouth เวรกรรม…
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คงเปนจำคุก 6 ปาก ฮาไหมเนี่ย แคปากเดียวก็แยแลว คนนะไมใช giant (ยักษ) แบบทศกัณฐ ที่จะมีหลายๆ
หนา หลายๆ ปาก

ใครเห็นปายภาษาอังกฤษลองสังเกตดูบางนะครับ เผื่อเจอเรื่องขำๆ ขอบคุณครับที่เขามาอาน
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ปล. อาการปวยผูเขียนดีขึ้น แตดูในภาพอาการพี่อึ่งออบเรานาเปนหวงนะครับ…เอหรือเชียงใหมหิมะตก อิๆ (ยืม
ภาพคุณชาดามาครับ)

ขอบคุณอาจารย wasawat ที่ใหขโมยภาพ อิๆ
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เพลงสำหรับคายภาษาอังกฤษ: Hokey Pokey

ขจิต ฝอยทอง
03 กุมภาพันธ 2552
http://gotoknow.org/blog/yahoo/239311

“เพลงสำหรับคายภาษาอังกฤษเผื่อคุณครูผูสนใจนำไปใชจัดคายภาษาอังกฤษ”

ผูเขียนเคยชวยศูนย ERIC จังหวัดกาญจนบุรี จัดคายภาษาอังกฤษใหคุณครูทั้งที่จังหวัดกาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธและเพชรบุรี ผูเขียนใชเพลง Hokey Pokey สำหรับการสอนเรื่องอวัยวะในรางกาย (parts of the
body) นอกจากนี้ยังใชสอนคำกริยาบางคำเชน put, shake, turn…around

เพลงนี้ปกติผูเขียนมีเพื่อนคูหูเปนชาว New Zealand ชื่อ John Brown Rig ทานเคยสอนอยูที่มหาวิทยาลัย
มหิดลแตลาออกไปทำโรงเรียนสอนภาษาที่กาญจนบุรี อีกคนชื่อ Miss Brooke Smith เปนอาสาสมัครอเมริกันจาก
Peace Corps1

John รองเพลงนี้ไดสนุกมาก ผูเขียนจำการรองมาจาก John เพลงมีเนื้อดังนี้ครับ
Hokey Pokey

You put your right hand in,
You put your right hand out;
You put your right hand in,
And you shake it all about.
You do the Hokey-Pokey,

And you turn yourself around.
That’s what it’s all about!
(Ohhhh…Hokey Pokey)

1http://www.peacecorps.gov/
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ตรงที่ขีดเสนใต สามารถเปลี่ยนคำศัพทเปน left hand ,right foot, left foot หรือ head ที่ฮาตอนใช bottom
(กน) ลองเอาเพลงนี้ไปรองสอนเด็กๆ ดูนะครับ ไดผลเปนอยางไร เอามาบอกบางครับ

ปล.ตอไปพบฝรั่งหรือ คุณครูภาษาอังกฤษที่สนใจจะชวยกันรองเพลงแลวเอามา load ไว ฟงกันดีกวาครับ
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ไปหาหมอยังมีเสียว...
ขจิต ฝอยทอง
19 พฤศจิกายน 2551
http://gotoknow.org/blog/yahoo/224200

“การอานภาษาอังกฤษ (reading)”

ถาผูอานอานขาวนี้แลวไปหาหมอฟนหรือไปรักษากับหมอที่คลินิกอาจจะเริ่มคิดมากนะครับ เพราะอาจพบกับ
หมอแบบในขาวนี้ลองอานดูนะครับ

“Dentist” in trouble

Santi Boonlertyiam, a dentist working at the Kham Sakae Saeng district hospital in Nakhon
Ratchasima, knew something was definitely wrong. Several patients whom he didn’t know had
used his name when they were reimbursed for their dental service fees from the Social Security
Office.

He also found out that someone had used his name to apply for a job at the Ban Rak Fun
clinic in Bang Khen district of Bangkok.

Dr Santi promptly alerted Min Buri district police that someone had assumed his identity
and was damaging his reputation.

Police tracked down the suspect and sought warrants for his arrest. He was Ratchadatorn
Laptanacharoen, 20, a business administration student from Nakhon Ratchasima.

He was arrested at a rented apartment in Bang Khen district and charged with cheating, identity
theft and forging documents.

It turned out that Mr Ratchadatorn had gained some experience by working as a dentist’s
assistant in his hometown for one year. This apparently gave him the confidence that he could
do the real thing.

Besides the Ban Rak Fun clinic in Bang Khen, he had also applied for jobs at three other clinics
using Dr Santi’s name.
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Mr Ratchadatorn said some clinics where he applied for jobs did not ask to see his qualifica-
tions.

Mr Ratchadatorn confessed that he is now studying at the business administration faculty of
the Pak Chong Industrial and Community College in Nakhon Ratchasima’s Pak Chong district and
said he wanted to make extra money.

“I learned about dental work from my previous job at a dental clinic.” I have an interest and
a passion to be a dentist someday, so I applied for a job at dental clinics.

“After I finish college, I want to further my studies in dentistry,’’ he said. It looks like jail will
come first.

patient – someone who is receiving medical treatment ผูปวย
reimburse – to give someone the same amount of money that they have spent, for example on
something connected with their work or for medical expenses ใชเงินคืน
promptly – immediately; right away ทันที
alert – to tell someone in authority about a problem or a danger so that they can take action to
deal with it เตือนภัย
assumed his identity – used his name แอบใชชื่อ
reputation – the opinion that people have about how good or how bad someone or something
is ชื่อเสียง
track down – to find someone or something after a search ตามรอย
suspect – someone who is thought to have committed a crime ผูตองสงสัย
(arrest) warrant – a document signed by a judge allowing police to arrest someone หมายจับ
forge – to illegally copy documents, paper money, or works of art with the intention of cheating
people ปลอมแปลงเอกสาร
apparently – seemingly; based on what seems to be true อยางเห็นไดชัด
qualification – a degrees or a diploma that you get when you successfully finish a course of study
คุณสมบัติ
confess – to admit that you have committed a crime สารภาพผิด
passion – a strong interest or enthusiasm for something ความชอบ ความหลงใหล

อานแลวไดใจความวาอยางไรบางครับ เจอหนุมนอยที่เคยทำงานเปนผูชวยหมอฟน ปลอมเอกสารเปนคุณหมอ
ฟนที่นครราชสีมา มารับจางทำงานพิเศษเปนคุณหมอในกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้มีการทำมาหาเลี้ยงชีพแปลกๆ นะครับ
โชคดีที่ตำรวจจับได …จะไปหาทันตแพทยดูประวัติทานบางนะครับ อิๆ (อานขาวนี้แลวไมทราบวาทำไมคิดถึงคุณแม
หมอนนทลี อิอิ อันนี้หมอฟนจริงครับ) ขอไปทำงานตอกอนนะครับ…

Thank you http://www.readbangkokpost.com/easyenglishnews/1

1http://www.readbangkokpost.com/easyenglishnews/
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เตายังหลง…
ขจิต ฝอยทอง
01 ตุลาคม 2551
http://gotoknow.org/blog/yahoo/213269

“บันทึกนักศึกษาปริญญาเอกภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษ (reading)”

อานขาวนี้แลวคิดถึงตอนเด็กๆ ผูเขียนและชาวบานใชไฟสีมวง (ไมเขาใจวา ทำไมตองสีมวง ใครทราบอธิบายดวย)
ลอแมลงดานา ที่บินมาเลนไฟในฤดูฝน (แมลงดานาตัวผูจะเฝาไข หลังจากตัวเมียออกไข ตัวผูจะตัวเล็กและมีกลิ่นฉุน
กวาตัวเมีย ชาวบานจะเอามาตำน้ำพริกแมลงดา (ทางภาคใตมีตนทำมัง ใบมีกลิ่นเหมือนแมลงดา เขาใจวาเอามาตำ
น้ำพริกไดเหมือนกัน) อาว! แลวเกี่ยวอะไรกับเรื่องเตา แหมๆ เขาเรียกวานำเขาบทเรียนอยางไรละ ก็เตามันก็หลงแสง
ไฟเหมือนกัน ลองอานดูกอนนะครับ

ชื่อภาพ : เตาเรียกแม อิๆ
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ROME :About 60 newly-hatched sea turtles lost their way during their passage to the sea and
marched into an Italian restaurant instead, a conservation worker said on Monday.

The baby turtles, which ended up under the tables of startled diners, were probably thrown off
track and lured by the eatery’s bright lights, said Antonio Colucci, who was called to help rescue
the group.
“They saw the artificial lights and took the wrong route,” said Mr Colucci, who works on a turtle
monitoring project for the World Wide Fund for Nature.
The stranded turtles, which had hatched on a beach in the southern Italian region of Calabria,
were released into the sea. REUTERS
newly-hatched – just having come out an egg เพิ่งออกจากไข
conservation – of the protection of the natural environment อนุรักษ
startled – surprised by something that happens suddenly ทำใหตื่น
thrown off track – caused to go in the wrong direction ไปผิดทาง,หลง
lured – attracted; tricked ดึงดูด,สิ่งลอ
rescue – to save someone or something from a dangerous situation ชวยเหลือ
artificial – created by people; not happening naturally ปลอม,เทียม,ประดิษฐขึ้น
monitoring – watching and checking over a period of time ดูแล, ตรวจ สอบ
stranded – left in a place you have no way of leaving ติดอยู, ไมมีที่ไป

ไดความวาอยางไรบางครับ สรุปวา นองเตาประมาณ 60 ตัว เพิ่งออกจากไข เห็นแสงไฟของ รานอาหาร (ไมเกี่ยว
กับคนรูปหลอในภาพนะครับ ฮาๆ) เลยหลงทาง แทนที่จะลงทะเล กลับมาที่ภัตตาคารแทน แตโชคดีนักอนุรักษได
จับปลอยลงทะเล ขอไปตรวจขอสอบการเขียน (writing) ของนิสิตตอนะครับ…เย็นๆ ถาวางจะมาทักทาย…ขอบคุณ
ครับที่เขามาอาน…

Thank you Terry Fredrickson from Bangkok Post
http://www.readbangkokpost.com/mainlyforfun/1

ขอบคุณขอมูลเตาไทยนารัก (รัศมี ดารา) จาก
http://pirun.ku.ac.th/ b5043083/page2.html2

ขอบคุณภาพเตาจาก
http://movie.sanook.com/story_picture/b/10954_002.jpg3

แมลงดานา
http://www.skn.ac.th/skl/project/ins77/bug18.htm4

http://www.baanmaha.com/community/showthread.php?t=113885

1http://www.readbangkokpost.com/mainlyforfun/
2http://pirun.ku.ac.th/~b5043083/page2.html
3http://movie.sanook.com/story_picture/b/10954_002.jpg
4http://www.skn.ac.th/skl/project/ins77/bug18.htm
5http://www.baanmaha.com/community/showthread.php?t=11388
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ตนทำมัง
http://www.paktho.ac.th/learning/science_new/file3/13-7.htm6

http://61.19.117.198/ chaya/mdh01/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=547

6http://www.paktho.ac.th/learning/science_new/file3/13-7.htm
7http://61.19.117.198/~chaya/mdh01/index.php?option=com_content&task=view&id=

66&Itemid=54
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นั่งเครื่องบินบอยๆ ระวังโดนปรับนะ

ขจิต ฝอยทอง
29 กันยายน 2551
http://gotoknow.org/blog/yahoo/212767

ผูเขียนอานขาวนี้แลวคิดถึง หลานนอยสองคนคือนองฟา นองฟางลูกแมแปด (พี่รัตติยา) ที่สงขลา ที่เดินทางมา
เที่ยวบานพอครูบาสุทธินันทที่จังหวัดบุรีรัมย พรอมลูกพี่จิ๊บ (พี่เมตตา) เพราะหลานๆ ดึงที่หยุดรถไฟฉุกเฉิน ฮา เลย
ครับ คนขึ้นเครื่องบินบอยๆ ลองอานขาวนี้นะครับ อิๆ

HANOI: A Vietnam Airlines passenger faces a fine after he set off the inflatable emergency slide
of a parked Airbus A321 at Taipei’s airport last weekend, state media reported yesterday. Cabin
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crew discovered the device had been released shortly before the jet was to fly to Hanoi.
Vietnamese passenger Le Van Hanh, 26, triggered the device when he touched the emergency
handle on one of the exit doors. Mr Hanh, who works in Taiwan and was on his second-ever flight,
faces a fine of up to 50 million dong (101,282 baht). AFP

fine – a sum of money that is paid as a punishment คาปรับ
inflatable emergency slide –a slide that is filled with air that is used to allow passengers escape
from a plane in a dangerous situation ทางหนีฉุก เฉินออกจากเครื่องบิน
release – to move a piece of equipment from the position that it is held in ปลดหรือดึง
trigger – to make something happen ทำใหเกิด
device – a machine or piece of equipment that does a particular thing อุปกรณ

อานขาวแลวไดใจความเหมือนกันไหมครับวา ชาวเวียดนามเดินจากจากไทเปเพื่อมาฮานอย ไดไปดึงเอาที่
สำหรับหนีออกจากเครื่องบินฉุกเฉินเขา เปนสาเหตุใหโดนปรับไปถึง50 million dong หรือ (101,282 บาท) โอโห!
มากจังเลย อานขาวนี้จะขำหรือสงสารเขาดีครับ เพราะเงินคาปรับไมนอยเลยนะครับ ขอบคุณมากครับที่เขามาอาน

Thank you Terry Fredrickson from Bangkok Post
http://www.readbangkokpost.com/mainlyforfun/1

1http://www.readbangkokpost.com/mainlyforfun/
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Captain was a fake

ขจิต ฝอยทอง
12 กันยายน 2551
http://gotoknow.org/blog/yahoo/208157

ผูเขียนปกติไมคอยเดินทางไปไหนไกลๆ แตอานขาวนี้อึ้งไปเลย จากขาวเปนสายการบินของศรีลังกา ปรากฏวา
กัปตัน (captain) ของสายการบิน บังคับเครื่องบินมาแค 10 เดือน (ย้ำๆฮาๆ ) แตทำไมเพิ่งตรวจพบวาเปนเพียง
นักบินผูชวย (co-pilot) ดีนะครับที่ตรวจพบ ลองอานดูนะครับ

Captain was a fake
COLOMBO: Sri Lankan police detained a German man yesterday on suspicion that he used

false documents to secure a job as a top pilot for Sri Lanka’s national carrier, a spokesman said.
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Ranjith Gunasekara said the man had been flying for the company for 10 months before an
internal probe found he was only qualified as a co-pilot, and not as a captain of a wide-bodied
airliner.

Sri Lankan airline sources said the German national was discovered when a junior pilot, who
had been sent for routine training on a bigger Airbus A-340, noticed that the ‘‘captain’’ appeared
uncomfortable with the controls. AFP

fake – not real; appearing to be something that it is not ปลอม
detain – to arrest; to keep someone in a police station and prevent them from leaving ถูกจับ
suspicion – a feeling that someone has done something wrong, illegal or dishonest, even though
you do not have complete proof สงสัย
secure – to get; to gain รับ
probe – an investigation; an attempt to find out the facts about something พิสูจน
source – a person who gives information แหลงขอมูล
routine – done or happening as a normal part of a งานประจำ

คำถามจากเรื่อง สายการบินทราบไดอยางไรวา นักบินปลอม

อานขาวนี้จบเลยกลับมาคิดวา อาว! แลวแบบนี้ถาเปนนักบินตางประเทศเขามาทำงานบานเรา แลวบานเรามี
ระบบการตรวจสอบไมดี เขามาทำงานใหสายการบินบานเรา โอโห! นากลัวนะเนี่ย ใครเดินทางโดยเครื่องบินบอยๆ
ระวังนะครับ ฮาๆ (ลอเลน) ขอบคุณครับที่เขามาอาน

Thank you Terry Fredrickson from Bangkok Post
http://www.readbangkokpost.com/mainlyforfun/1

1http://www.readbangkokpost.com/mainlyforfun/
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ดีใจๆ ควายกลับมาแลว

ขจิต ฝอยทอง
10 กันยายน 2551
http://gotoknow.org/blog/yahoo/207601

ผูเขียนอานขาวนี้ดีใจ เพราะไดควายกลับมาไถนาแทนควายเหล็กซึ่งเปลืองน้ำมันและเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม
ลองอานจากขาวนี้ดูนะครับ

Thailand has more than 1.5 million buffaloes but only about 6,000 of these, less than one
percent, can be used to plough farmers’ fields.

That is changing quickly as fuel costs climb. The powerful diesel-fueled mechanised ploughs
known as “iron buffaloes” in use around the country are becoming too expensive for many
farmers.

Coming to the rescue is the Livestock Development Department which is setting up a special
buffalo training course.

The first course will start next month. The department expects to have 2,000 more buffaloes
trained to plough by next year, 5,000 in 2010, and 8,000 in 2011.

At least 15,000 farmers are expected to bring in their buffaloes for training under the three-year
project.

“The course will take only 15 days, after which the animals will be able to pull a plough,’’ said
Prachum Intarachot, deputy chief of the department.

The idea was given serious thought after Her Majesty the Queen suggested that buffaloes be
trained and brought back to the fields so that they could help farmers prepare land for planting,
as they had done in the past.

The department’s School of Ploughing has 13 branches countrywide, Mr Prachum said.
His department also plans to encourage farmers to use buffaloes to clear their land after the

harvest.
Ten pilot provinces are expected to join the project, involving about 150,000 rai of land.
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“This project will help farmers save on costs and reduce pollution,’’ Mr Prachum said.
The provinces, mostly in the Northeast of the country, are Uthai Thani, Surin, Ubon Ratchathani,

Yasothon, Nakhon Ratchasima, Buri Ram, Nong Bua Lam Phu, Nakhon Phanom, Udon Thani, and
Chiang Rai.

replace – to put a new person or thing in the place of another person or thing นำมาแทนที่
plough – to turn over the soil before putting seeds into it using a piece of equipment known as a
plough ไถนา
mechanised – driven or controlled by a machine instead of people or animals ที่ใชเครื่องจักร
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iron buffaloes ควายเหล็ก (รถไถนา)
rescue – to save someone from an unpleasant, difficult or dangerous situation ชวยชีวิต
branch – a department that performs a particular job or has a particular duty สาขา
encourage – to suggest that someone does something that you believe would be good สนับสนุน
harvest ฤดูกาลเก็บเกี่ยว
province จังหวัด

อานแลวรูสึกอยางไรบางครับ ผูเขียนดีใจแตวา เพิ่งทราบขอมูลเกี่ยวกับควายไทยวา บานเราเองมีควายที่ใชงาน
นอยมาก แถมตองเอาควายไปฝกไถนาใหม ใชเวลา 15 วัน (แหมระบบราชการ ถาชาวบานทำคาดวาไมนาถึง อิๆ)

แตคิดในแงดีทุกๆ อยางจะกลับคืนสูธรรมชาติเหมือนเมื่อกอน ตอนผูเขียนเด็กๆ เดินตามควายที่ไถนา ตอนเย็น
ไถนาเรียบรอย ก็พาควายไปกินหญา อาบน้ำใหควาย บรรยากาศแบบนี้หายไปนานมากๆ ขอไปทำงานกอน วันนี้มี
เด็กมากอกวน ฮาๆ…ขอบคุณครับที่เขามาอาน…

Thank you Terry Fredrickson from Bangkok Post
http://www.readbangkokpost.com/easyenglishnews1

ครูโยงเอามาแจม เจาทุยอยูไหน ขอบคุณครับ.......

1http://www.readbangkokpost.com/easyenglishnews
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ประกาศๆ เงินใครหาย

ขจิต ฝอยทอง
25 สิงหาคม 2551
http://gotoknow.org/blog/yahoo/203442

วันนี้สอนนิสิต ก็สนุกดี แตผูเขียนอานขาวนี้แลวเกิดคำถาม เรื่องมีอยูวามีนักศึกษาชาวไตหวัน พบเงินประมาณ
110,103บาท (baht) หรือประมาณ 100,000 Taiwan dollars ไดเอาไปสงมอบใหแกตำรวจ ปญหาคือมีคน 50 คน
บอกวา เปนเจาของเงิน ลองอานดูนะครับ

TAIPEI: A university student found 100,000 Taiwan dollars (110,103 baht) lying on the ground,
prompting about 50 people to claim they had lost it.

Hsieh Chia-yin found the money on Monday in Taichung in central Taiwan and took the money
to a police station. After newspapers reported Ms Hsieh had turned in the money, about 50 people
phoned the police station, claiming they had lost the cash.

The callers correctly described where they had lost the money because press reports had
mentioned it, but couldn’t say from which bank they had withdrawn the bills.
prompting – making someone decide to do something
claim – to demand or ask for something that you say is yours; to say that something is true
although it has not been proven อางสิทธิ์, ยืนยัน
withdraw – to take money out of a bank account ถอนเงิน

มีคำถามวา เมื่ออานขาวนี้จบแลว สมมุติวา ผูอานเปนตำรวจ จะพิสูจนไดอยางไรวา ใครเปนเจาของเงิน อิๆ
ปล. กำลังเตรียมการสอนและชวยคุณครูดูผลงานทางวิชาการ ขอบคุณมากครับที่เขามาอาน…

http://www.readbangkokpost.com/mainlyforfun/1
Thank you Terry Fredrickson from Bangkok Post

1http://www.readbangkokpost.com/mainlyforfun/
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พอใจเด็ด
ขจิต ฝอยทอง
18 สิงหาคม 2551
http://gotoknow.org/blog/yahoo/201876

วันนี้สอนนิสิตเรื่องการฟง ไดลองใหนิสิตฟงการพูดสนทนาโทรศัพท ปรากฏวานิสิตฟงไมคอยออก (แหมมีการ
บอกใหผูเขียนลดความเร็วของการพูดดวย) เลยบอกวา ชาวตางประเทศพูดดวยความเร็วแบบนี้ เอาการฟงมาตรวจ
ปรากฏวาใชเวลามากและสวนใหญนิสิตไดคะแนนไมดี เพราะใน CD มีคำหลายคำที่ชาวตางประเทศ พูดรวบคำ

ดูแตละคนนะครับ เครียดๆ (แกลงนิสิตวันละนิดจิตแจมใส)
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ตอไปคงตองฝกการฟงใหนิสิตมากกวาเดิม เอาเรื่องนี้มาฝาก พอใจเด็ดแบบนี้บานเรามีบางไหม (คาดวานาจะมี)
ลองอานดูนะครับ…

Dad turns son in

LONDON: A teenager was jailed yesterday for possessing a gun after his father handed him in
to police when he found the weapon and bullets in his home.

Paul Metcalfe, 19, of Nelson, in Lancashire, was sentenced to three years. After sentencing,
his father said he had no regrets, although he did think the jail term was too long.

‘‘I think I did the right thing,’’ he said outside court. The son had earlier told the court that
he had ‘‘got in with the wrong crowd’’.

possessing – ครอบครอง, เปนเจาของ
turn someone in – to bring someone to the police for possible punishment สงใหตำรวจ
was sentenced – was given a punishment by a court of law ถูกศาลตัดสิน
regrets – feelings of being sorry that something has happened เสียใจ
jail term – a time required to be spent in jail ชวงเวลาที่ถูกขัง
got in with the wrong crowd – became friends with people who were not good คบกับคนไมดี

อานเรื่องคุณพอทานนี้แลวเปนอยางไรบางครับ เมื่อลูกทำผิดพอก็จับสงตำรวจเลย (ใจเด็ดมาก) ผูเขียนเพิ่งทราบ
วาในอังกฤษมีอาวุธปนไวในครอบครอง จำคุก 3 ป บานเราไมทราบกี่ป ใครพอจะทราบไหมครับ ขอบคุณครับที่เขา
มาอาน…

ขอมูลจาก
http://www.readbangkokpost.com/mainlyforfun/1

Thank you Terry Fredrickson from Bangkok Post

1http://www.readbangkokpost.com/mainlyforfun/

164



ควาย ควาย
ขจิต ฝอยทอง
13 สิงหาคม 2551
http://gotoknow.org/blog/yahoo/200708

โดยปกติผูเขียนชอบสัตวประเภท วัว มาอยูแลว แตสัตวอีกประเภทหนึ่งที่นาสนใจคือ กระบือ หรือที่เราเรียก
วา ควาย ผูเขียนเองอยากเลี้ยงควายที่บานไรพนมทวน แตญาติที่ดูแลบอกวา แควัวก็แยแลว (แหมก็คนอยากเลี้ยง
นะ เผื่อจะไดเปนพี่ขวัญ อิๆ) เมื่อผูเขียนอานบทความภาษาอังกฤษชุดนี้ พบวา เปนความรูใหมเลยวา นมของควาย
มีราคาแพงกวานมวัว อีกทั้งยังมีคอลเรสเตอรอลนอยกวาดวย แตเสียดายวา ควายที่นำเอามาเลี้ยงในขาว เปนควาย
นำเขาจากอินเดีย เรียกวา Murrah ดูหนาตาก็คลายควายไทย (แตควายที่เอามาใหดู เปนควายไทย ผูเขียนถายมาจาก
โรงเรียนบานเม็กดำ จังหวัดมหาสารคามครับ
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ฟารมที่วานี้อยู จังหวัดฉะเชิงเทรา ครับ ในอนาคตอาจมีการปรับปรุงพันธุใหดีกวานี้ แตที่ชอบคือ เจาของฟารม
เห็นวา นมมีความสำคัญแกนักเรียน โดยใหนมแกโรงเรียน 10 กิโลกรัมตอวัน เพื่อโฆษณานมควาย ลองอานดูนะครับ

Water buffaloes have long been part of Thai farm life. For centuries, they have ploughed rice
fields alongside their masters under the scorching sun.

Yet their endless benefits have gone largely unnoticed. For most Thais, the old saying ”stupid
like a buffalo” is testimony to prejudice against the animal.

That probably explains why the idea of raising the animals on a large scale was unheard of,
although the practice is common in China, Brazil and Italy. Things are beginning to change, however.

Runchuan Hengtrakulsin, the owner of Murrah Dairy Co Ltd, is one of the pioneers. She is
building a business from the ground up from breeding and farm management to milk production.
Her efforts have begun to bear fruit with her first products buffalo milk, yoghurt and cheese on the
local market.

But challenges remain, the biggest being to find markets. ”Right now, my biggest obstacle is
not the lack of funds or farm management but people’s prejudice against the animal,” she says.

“Back in 2003, my friends thought I was crazy when I told them I would run a buffalo farm. No
Thai had ever bred buffaloes for milk on a large scale. ... Who would dare drink nom kwai (buffalo
milk)?”

But Ms Runchuan reasoned that even if the farm failed, she could cover most of the loss
by selling the meat. If it succeeded, she would hit a jackpot: a headstart in a market with no
competition. Also, related businesses could be built around the farm such as homestay tourism
and buffalo-riding.

Murrah was established in 2003 on a plot of 400 rai in Chachoengsao, 120 kilometres east of
Bangkok. It began with 20 locally bred buffaloes. Later, the farm imported 46 Murrah buffaloes
from India, costing two million baht.
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By 2005, the buffaloes started producing milk, but all was used to feed their newborns. Only
last year was there enough milk for commercial production. Today, they produce 200 litres a day,
40% of which is sold locally.

The number of buffaloes has increased to 260 and the investment cost has topped 10 million
baht. Milk production per buffalo per day is six to seven litres, low when compared to other
countries.

In terms of breeding stock improvement, China is a good example, she says. To increase milk
production, buffalo farms there created an entirely new generation, a mixed breed of local and
Murrah buffaloes. However, it could take more than 40 years before a perfect breed tolerant to
the local climate is conceived.

Mrs. Runchuan wants to follow the success story of China. In the meantime, she milk produc-
tion to reach 14 litres per head by the 10th year, when the business should begin to see some
profit.

To enlarge margins, she avoids commercial feeds. She cultivates corn, grasses, tapioca, and rice
for the buffaloes to feed on. In co-operation with the Research Center for Bioscience in Animal Pro-
duction at Chulalongkorn University, the farm is also experimenting with leucaena leucocephalade,
a fast-growing plant that contains up to 20% protein.

To serve future market expansion, she will contract small farmers in a 20-kilometre radius to
breed buffaloes.

Distribution is still modest. The farm has one restaurant, the Murrah Cafeaac and Bistro, in
Ramkhamhaeng in Bangkok and a second outlet in Pattaya is in the pipeline. Beyond dairy products,
buffalo menus such as sandwiches and coffee served with fresh buffalo milk will be offered.

Ice-cream and new milk flavours will be added as milk output rises.
However, the modern-trade channel is tough to crack. For lack of an official endorsement of

safety, fresh buffalo milk and related products cannot be put on the shelves of some supermarket
chains.
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Prices are another barrier. Buffalo milk is more expensive than cow milk, but is also richer in
protein and contains less cholesterol.

Instead of spending heavily advertising, Ms Runchuan gives away 10 kilogrammes of milk a day
to a nearby school to promote the product and test the market. And the outcome is encouraging.
“My ambition is to offer buffalo milk as an alternative at schools nationwide no matter how hard
it is,” she says.

อานเรื่องนี้จบ คงชอบควายมากกวาเดิมนะครับ ผูเขียนเองมองวาควายนารัก ไมรูเปนอะไร ปดเทอมใหญ เอา
ควายมาเลี้ยงดวย แมผูเขียนจะเทศนา ไหมเนี่ย อิๆ

ปล. ภาพควายที่เห็นเปนการเลี้ยงควายในนาขาว ของแมหนูชาวนาบานเม็กดำ ขณะลงไปดูพื้นที่ ตอนทำคาย
ภาษาอังกฤษ พอครูบา ดร. วรภัทร พี่ทวีสิน พี่จุม ประทับใจมาก จน ดร. แสวง จากมหาวิทยาลัยขอนแกน พานัก
วิจัยชาวตางชาติ มาดูดวยครับ

ขอบคุณขอมูลจาก
http://www.bangkokpost.co.th/130808_Business/13Aug2008_biz36.php1

ขอมูลเกี่ยวกับควาย
http://th.wikipedia.org/wiki/ควาย2

หมูบานควาย
http://www.buffalovillages.com/th/index.php3

1http://www.bangkokpost.co.th/130808_Business/13Aug2008_biz36.php
2http://th.wikipedia.org/wiki/����
3http://www.buffalovillages.com/th/index.php
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อนาคตควายไทย
http://www.chiangmainews.co.th/viewnews.php?id=14225&lyo=14

ควายเอเชีย
http://ibic.lib.ku.ac.th/thai/asiabuff.htm5

4http://www.chiangmainews.co.th/viewnews.php?id=14225&lyo=1
5http://ibic.lib.ku.ac.th/thai/asiabuff.htm
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อายุยืนจังเลย…ทำอยางไรดี

ขจิต ฝอยทอง
23 มิถุนายน 2551
http://gotoknow.org/blog/yahoo/189803

ผูเขียนเคยอานเรื่องนี้นานแลว จึงคิดวาจะเอามาใหสมาชิกอานก็ลืมทุกครั้ง ลองอานอันนี้นะครับ

Europe’s oldest man, World War I veteran Henry Allingham, was marking his 112th birthday
yesterday by attending a flypast of fighter aircraft from the Battle of Britain.
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The Briton — who attributes his longevity to ‘‘cigarettes, whisky, and wild, wild women’’ —
will attend a display of vintage Spitfires at a Royal Air Force base in Lincolnshire, eastern England.

Born in 1896, when Queen Victoria was on the British throne and the first modern Olympic
Games were held in Athens, Mr. Allingham saw active service in the Battle of Jutland in World
War I and was one of the first members of the RAF. In civilian life, he worked for carmaker Ford.

veteran – a person who has been a solider, sailor, etc. in a war ทหารผานศึก
flypast – a event where airplanes fly past a group of people, usually as part of a show บินผาดโผน
โชว
attribute – to say or believe that something is the result of a particular thing มีเหตุผล
longevity – long life อายุยืน
vintage – typical of a period in the past and of high quality
throne – the position of being a king or queen ครองราชบัลลังก
active service – active military service
civilian – a person who is not a member of the armed forces or the police พลเรือน

เขาใจวาคุณปูทานนี้อายุยืนมากๆ แตดูเหตุผลแลว งงๆ อิๆ “cigarettes, whisky, and wild, wild women’’
โดยเฉพาะตัวสีแดง อิๆ จริงๆแลวในชนบท บานเราก็นาจะมีคนที่อายุยืน แตวาไมคอยเปนขาว ผูเขียนสังเกตวาคน
ที่อายุยืนบานเราถาอยูในชนบทจะราเริง เดินไดคลองแคลว ไมทราบวาเปนเพราะทานออกกำลังกายบอยหรือเปลา
อาหารที่กินก็นาจะสำคัญ

ผูเขียนเคยพบคนแกคนหนึ่งเปนชาวเขา ชอบกินกลวยน้ำวา ไมกินเนื้อ ทานอายุยืนมาก เกือบรอยปเหมือนกัน
แตตอนนี้ทานไปเฝาเง็กเซียนเสียแลว…(วาจะถามเสียหนอยวาทำอยางไรถึงอายุยืน อิๆ) ผูอานเคยทราบไหมครับวา
ทำอยางไรคนจะอายุยืน…(ผูเขียนไมอยากมีอายุยืนแลวหลง จำใครไมได ดูนะครับ ตอนนี้อายุไมมากยังขี้ลืมขนาดนี้
อายุมากไปจะจำใครไดไหมเนี่ยอิๆ)

ขอมูลจาก http://readbangkokpost.com/generalnews/1
หนา Mainly for Fun

1http://readbangkokpost.com/generalnews/
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การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการจัดการ
ความรู

ขจิต ฝอยทอง
18 กันยายน 2551
http://gotoknow.org/blog/yahoo/209742

“การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการจัดการความรู (Training English Teacher by utilizing Knowl-
edge Management Processes)”

ที่มหาวิทยาลัยผูเขียนกำลังจะมีงานประชุมวิชาการ ผูเขียนเห็นวา งานวิจัยที่ไปทำกับครูภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
นาจะเปนประโยชนตอบุคคลที่สนใจจึงเอามานำเสนอเสียเลย ปรากฏวาไดผูรวมวิจัยเปนจำนวนมาก ตามไปดูนะ
ครับ วามีใครบาง…

การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการจัดการความรู Training English Teachers by utilizing
Knowledge Management Processes
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ขจิต ฝอยทอง,อรไท แสงลุน1,ลำดวน ไกรคุณาศัย2,ปวีณา ธิติวรนันท3, สุภมาส เหมือนวงษธรรม4,ประยุทธ พันธุ
บัว5, กัญญาพัชร เกตุแกว6,สุมาลี อนันตสุข7,สุพัตรา มูลละออง8, วิชษารัตน ธรรมะรัตนจินดา9

วณีวรรณ เรืองเนตร10, พิณวดี บัวแตง11,สุภาพร กล่ำจีน12

Khajit Foythong, Orathai Sangroon, Lamduan Krikunasai, Praweena Thitiworanan,Suphamas
Muanwongthum,Prayut Phunbua,Kanyapat Ketkaew,Sumalee Anatasuk,Supatra Moonlaong,
Witchasarat Dhammaratjinda,Waneewan Ruangnat, Pinwadee Buatang,Supaporn Klamjeen

บทคัดยอ

การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการจัดการความรูมีจุดประสงค เพื่อศึกผลการอบรมครูภาษาอังกฤษ
โดยใชกระบวนการจัด การความรูและเพื่อใหครูภาษาอังกฤษสามารถใช weblog แลกเปลี่ยน เรียนรูในดานการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

1http://gotoknow.org/blog/era/197681
2http://gotoknow.org/blog/lumduan-story/206481
3http://gotoknow.org/profile/suphanburi2
4http://gotoknow.org/blog/anubanpraborom/208925
5http://gotoknow.org/blog/mryutki/197942
6http://gotoknow.org/blog/kanyapat/209509
7http://gotoknow.org/blog/asumalee/198134
8http://gotoknow.org/blog/supatra2512/196715
9http://gotoknow.org/blog/witch02/209317

10http://gotoknow.org/blog/waneewan/195129
11http://gotoknow.org/blog/storytelling-by-toon/202396
12http://gotoknow.org/blog/supaporna/196726
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กลุมตัวอยางเปนครูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 จำนวน 100 คน ผูวิจัยไดสำรวจขอมูลกอนการอบรมเพื่อนำมาจัดทำเปนหลักสูตร เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูลไดแก แบบสำรวจขอมูลพื้นฐานกอนการอบรม แบบสะทอนความคิดเห็นระหวางการอบรม แบบ
ประเมินผลหลังการอบรมและประเมินจากการสราง weblog

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา หลังการอบรมครูภาษาอังกฤษประเมินการอบรมมีคาเฉลี่ยสูงทุกรายการและจาก
การประเมินจาก weblog ครูภาษาอังกฤษเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางตอเนื่อง
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คำสำคัญ : การอบรมครูภาษาอังกฤษ, กระบวนการจัดการความรู, weblog
E-mail : addy.k@hotmail.com

ผูเขียนใชแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย รูปแบบจะแปลกไปบาง อยางนะครับ เอาเปนวาใกลๆ การนำเสนอผลงาน
วิชาการจะแจงใหทราบ ตอนนี้ถาวางไปทักทายผูรวมวิจัยของผูเขียนกอนก็ได ฮาๆ ขอบคุณครับที่เขามาอาน

176



177



อานสรุปงานวิจัยไดที่นี่ครับ
บทคัดยอ

การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการจัดการความรู มีจุดประสงคเพื่อศึกษาผลการอบรมครูภาษา
อังกฤษโดยใชกระบวนการจัดการความรูและเพื่อใหครูภาษาอังกฤษ สามารถใช weblog แลกเปลี่ยนความรูดานการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

กลุมตัวอยางเปนครูภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 จำนวน 100 คน ผูวิจัยไดสำรวจขอมูลกอนการอบรมเพื่อนำมาจัดทำเปนหลักสูตร เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูลไดแก แบบสำรวจขอมูลพื้นฐานกอนการอบรม แบบสะทอนความคิดเห็นระหวางการอบรม แบบ
ประเมินผลหลังการอบรม และประเมินจากการสราง weblog

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ผลการประเมินหลังการอบรมครูภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยสูงทุกรายการและจาก
การ ประเมินจาก weblog ครูภาษาอังกฤษเขามาแลกเปลี่ยนความรูกันอยางตอเนื่อง ในเรื่องวิธีการสอนภาษา
อังกฤษ การวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ โครงงานภาษาอังกฤษ การใช website ในดานการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ ซึ่งเปนประโยชนตอครูภาษาอังกฤษที่จะสามารถนำไปประยุกตใชในชั้นเรียน

คำสำคัญ : การอบรมครูภาษาอังกฤษ, กระบวนการจัดการความรู, weblog, knowledge management
E-mail : addy.k at hotmail.com

Abstract
The proposes of this research study were to study the results of training English teachers by

utilizing knowledge management processes and English teachers can use their weblogs for sharing
their teaching knowledge.
The participants were 100 English teachers from Suphanburi Educational Service Area Office 2.
They were required to take the assessments and to create their weblogs.
The study showed that English teachers assessments were increased and English teachers could
share their teaching knowledge in their weblogs.

Keyword: Training English teacher, knowledge management processes, weblog
E-mail : addy.k at hotmail.com

คำนำ
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 7 ครู

คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มาตราที่ 52 กระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมเปน วิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับและประสานให
สถาบันที่ทำหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความพรอมและมีความเขมแข็ง
ในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจำอยางตอเนื่อง

การพัฒนาการศึกษาใหสำเร็จไดนั้น มีปจจัยที่เปนองคประกอบหลายอยางแตปจจัยที่สำคัญที่สุดคือ ครู เนื่อง
จากครูมีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาผูเรียน และเปนผูมีบทบาทสำคัญที่จะเอื้อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ในปจจุบัน
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ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่เขามามีบทบาทในสังคมไทย อีกทั้งเปนภาษาสากลที่ใชติดตอกับตางประเทศ ทั้งในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษา เพราะภาษาอังกฤษเปนพื้นฐานที่สำคัญในการ
ศึกษาตอในระดับสูง จุดประสงคของการเรียนการสอนก็คือ ครูจะตองพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถทั้งทางดาน
การฟง การพูด การอานและการเขียน

ในฐานะที่ผูวิจัยเปนครูสอนภาษาอังกฤษ และเปนที่ปรึกษาโครงการระบบออนไลนเพื่อการจัดการความรูสุขภา
วะ (Digital KM) ผูเขียนและทีมวิจัยไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในการอบรมครูภาษาอังกฤษจำนวน 100 คนของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ไดสำรวจขอมูลพื้นฐานของครูที่จะเขาอบรม พบวา 99% ของครู
ไมไดจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ จากการสัมภาษณครูกอนการอบรมพบวา ครูขาดความมั่นใจในการสอนวิชาภาษา
อังกฤษ ไมกลาพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน จากแบบประเมินกอนการอบรมพบวา ครูผูเขาอบรมประเมินตนเองวา
มีความรูในการสอนภาษาอังกฤษนอยถึงรอยละ 73.33 ในระดับนอยมากถึงรอยละ 29.33 และระดับนอยที่สุดรอย
ละ 5.3 จากขอมูลดังกลาวขางตนผูวิจัยและทีมวิจัยจึงสนใจทำการอบรมครูภาษาอังกฤษ โดยใชกระบวนการจัดการ
ความรู โดยหวังวาครูผูเขาอบรมสามารถนำเอาวิธีและเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไปประยุกตใชไดใน
หองเรียนของตนและสามารถนำเอาการแลกเปลี่ยนความรูใน weblog ไปประยุกตใชในดานการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัยในชั้นเรียน โครงงานภาษาอังกฤษและการใช website ในดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจะ
เปนประโยชนแกนักเรียนตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ผูวิจัยและทีมวิจัยใชการประชุมเชิงปฏิบัติการจากนั้นผูเขาอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก best practice การ

เรียนรูเปนฐานการทำ storytelling การใชเพื่อนชวยเพื่อน (peer assist) และการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบสุนทรีย
สนทนา (dialogue) เครื่องมือและวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังตอไปนี้

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
1. แบบประเมินพื้นฐานกอนการอบรม (Before Action Review)
2. แบบประเมินระหวางการอบรม (While Action Review and Reflection)
3. แบบประเมินหลังการอบรม (After Action Review)
4. แบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูภาษาอังกฤษและการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน weblog

1. แบบประเมินพื้นฐานกอนการอบรม ผูวิจัยใชแบบประเมินพื้นฐานกอนการอบรมและนำผลการประเมินกอนการ
อบรม มาสรางหลักสูตรการอบรม ซึ่งแบบประเมินกอนการอบรมมีหัวขอดังตอไปนี้

1.1 ผูเขาอบรมมีความรูในดานการเรียนการสอนอยูในระดับมากนอยเพียงใด
1.2 ผูเขาอบรมอยากเรียนรูอะไรเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.3 สิ่งอื่นๆที่ผูเขาอบรมอยากเรียนรู

2. แบบประเมินระหวางการอบรม (While Action Review and Reflection) ผูวิจัยใชแบบประเมินระหวางการ
อบรมเก็บขอมูลระหวางการอบรมแตละวันเพื่อปรับปรุงการอบรม ซึ่งมีหัวขอดังตอไปนี้

2.1 ผูเขาอบรมพึงพอใจกับกิจกรรมวันนี้หรือไม เพราะเหตุใด
2.2 ผูเขาอบรมพึงพอใจกับการเรียนรูวันนี้หรือไม เพราะเหตุใด
2.3 สิ่งใหมๆที่ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูในวันนี้มีอะไรบาง
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2.4 กิจกรรมอะไรในวันนี้ที่ผูเขาอบรมคิดวาชอบมากที่สุด
2.5 ผูเขาอบรมคิดวาไดเรียนรูเนื้อหาดานการสอนในดานใด มากนอยเพียงใด
2.6 ความคิดเห็นอื่นๆ

3. แบบประเมินหลังการอบรม ผูวิจัยใชหลังการอบรมซึ่งมีหัวขอดังตอไปนี้
3.1 ผูเขาอบรมมีความรูในดานการเรียนการสอนอยูในระดับมากนอยเพียงใด
3.2 ผูเขาอบรมไดเรียนรูอะไรเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.3 สิ่งอื่นๆ ที่ผูเขาอบรมไดเรียนรู

4. แบบประเมินการแลกเปลี่ยนการเรียนรูของครูภาษาอังกฤษ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน weblog มีทั้งหมด 8
ขอ นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะ และสิ่งที่ตองการใหปรับปรุงในการอบรม แบบประเมินดังกลาวเปน Likert’s scale
ซึ่งมี 5 ระดับคือ มากที่สุดให 5 คะแนน มาก ให 4 คะแนน ปานกลางให 3 คะแนนนอยให 2 คะแนน และนอยที่สุด
ให 1 คะแนน
เกณฑการแปลผลใชของ พวงรัตน ทวีรัตน (2540) ดังนี้

มากที่สุด 4.51-5.00
มาก 3.51-4.50
ปานกลาง 2.51-3.50
นอย 1.51-2.50
นอยที่สุด 1.00-1.50

ในสวนของ weblog ผูวิจัยและทีมวิจัย เก็บขอมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก weblog ของ
http://gotoknow.org13 จากคำหลักวาภาษาอังกฤษสุพรรณบุรีที่
http://gotoknow.org/planet/suphanenglishteachers14

สรุปผลและขอเสนอแนะ
การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการจัดการความรู เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการผูเขาอบรมไดแลก

เปลี่ยนเรียนรูจาก best practice การเรียนรูเปนฐานการทำ storytelling การใชเพื่อนชวยเพื่อน (peer assist)
และการแลกเปลี่ยนการเรียนรูแบบสุนทรียสนทนา(dialogue) สรุปผลไดดังนี้

1. จากการศึกผลการอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการจัดการความรู หลังการอบรมผูเขาอบรมประเมิน
การอบรมไดคาเฉลี่ยมากที่สุดถึง 4 รายการโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84, 4.80,4.80 และ 4.52 อีก 4 รายการที่เหลือ
อยูในระดับมาก

2. ครูภาษาอังกฤษสามารถใช weblog แลกเปลี่ยนความรูในดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
ซึ่งสามารถประเมินไดจาก weblog จาก http://gotoknow.org จากคำหลักวา ภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี

13http://gotoknow.org
14http://gotoknow.org/planet/suphanenglishteachers
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อภิปรายผล
1. หลังจากการอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการจัดการความรู ผูเขาอบรมประเมินการอบรมอยูใน

ระดับมากที่สุดถึง 4 รายการ เนื่องจากกอนการอบรมผูวิจัยไดสำรวจความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมและนำ
ผลการสำรวจมาสรางหลักสูตรในการอบรม เปนผลใหการจัดการอบรมสอดคลองกับความตองการของผูเขารับการ
อบรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพีระพงษ ดวงแกว (2543:180) กลาววา การสำรวจความคิดเห็นของผูเขารับการ
อบรมและนำผลการสำรวจมาสรางเปนหลักสูตร ผูเขาอบรมประเมินผลการอบรมอยูในระดับดีเนื่องจากผูเขารับการ
อบรมสนใจ และตั้งใจรวมกิจกรรมการอบรมทุกขั้นตอน

2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษสามารถใช weblog ในการแลกเปลี่ยนความรูในดานการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง การ
วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ เทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงงานภาษาอังกฤษ และการใช website ใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความรูในเรื่องการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอีกดวย

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามผลการฝกอบรม หลังจากที่ผูเขารับการอบรมไดนำเอาเทคนิคการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษไปใชที่โรงเรียน
2. ควรมีการวิจัยการอบรมครูดวยกระบวนการจัดการความรูในสาระการเรียนรูอื่นๆ

เอกสารอางอิง

กระทรวงศึกษาธิการ (2545) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 พรอมกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545. องคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.) กรุงเทพมหานคร.
พีระพงษ ดวงแกว (2544) การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเทคนิคการสอนความคิดสรางสรรคสำหรับครู.การวิจัย
ทางการศึกษาครั้งที่ 10 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร.
พวงรัตน ทวีรัตน (2540) วิธีการวิจัยพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
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สอนคน ไมไดสอนหนังสือ
ขจิต ฝอยทอง
04 พฤศจิกายน 2552
http://gotoknow.org/blog/yahoo/310819

“กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน”

เมื่อวันจันทรตอนเย็น (2 พ.ย. 2552) ที่มหาวิทยาลัยมีงานลอยกระทงตอนกลางคืน ผูเขียนเองหลังจากทำงาน
เสร็จก็แวะไปดูงานลอยกระทงนิดเดียวเอง เขาใจวาปนี้คนไมมาก จะเปนเพราะผูเขียนมางานแตหัวค่ำ เลยไมคอยมี
คน ปนี้เปนปที่ตรงกับการเปดเรียนวันแรกดวย เขาใจวากิจกรรมในงานจึงมีคนไมมากนัก

ผูเขียนไดลองถามนิสิตดูวันรุงขึ้น นิสิตบอกผูเขียนวา ตอนดึกๆ คนมากเหมือนทุกป (ดีแลวที่กลับไปหอพักกอน
ไมอยากเบียดกับผูคน) เอาภาพกิจกรรมมาใหดูครับ
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วันรุงขึ้น (3 พ.ย. 2552) มีนิสิต 4 กลุมแตแคสองรายวิชาเปนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 21 และ ภาษาอังกฤษพื้น
ฐาน 32 ผูเขียนเองไปอานพระราชดำรัสแลวชอบใจ เอามาฝากผูสนใจดวยครับ

…วิธีที่จะทำใหคนเปนคนดีนั้นก็มี เชน การศึกษา เมื่อกอนนี้ ดานการศึกษาคนในเมืองไทยนี้ มีความรู การอาน
หนังสือ เขียนหนังสือเปน มีมาก เปรียบเทียบกับประเทศอื่นคอนขางจะสูง คือมีการอานเขียนไดเปอรเซ็นตสูง แต
มาปจจุบันนี้นอยลง เพราะวาคนเพิ่ม โรงเรียน หรือผูที่มีหนาที่สอนนอยลง เปรียบเทียบกัน อาจจะแยงวาสมัยนี้มี
เทคโนโลยีสูง ทำใหสามารถที่จะทำกิจการโรงเรียน กิจการสั่งสอนแพรออกไปไดมากกวา แตไมมีอะไรแทนการอบรม
ไมมีอะไรแทนการบมนิสัย คือการสอนนี่มีแบงเปนอบรม แลวก็บมนิสัย แตถาไมมีผูที่อบรม ไมมีผูที่บมนิสัย หรือผูที่
อบรม หรือผูที่บมนิสัย เปนคนที่คุณภาพต่ำ ผูที่ไดรับอบรมบมนิสัยยอมคุณภาพต่ำเหมือนกัน อาจจะยิ่งรายกวา แม
จะมีเทคโนโลยีชั้นสูง เทคโนโลยี ชั้นสูงนี้ คนสวนมาก เดี๋ยวนี้ก็เขาใจ วามีโทรทัศน มีดาวเทียม มีเครื่องคอมพิวเตอร
แตวาเครื่องเหลานี้ หรือสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ไมมีชีวิต ดูรูปรางทาทางเหมือนมีชีวิต แตอาจจะไมมีชีวิต มีสีก็มีสีได แตวา
ไมมีสัน. คือสีสันนั่นรวมแลวมันครบถวน และยังไมครบ ยังไมมีจิตใจ อาจจะทำใหคนที่มีจิตใจออนเปลี่ยนเปนคนละ
คนก็ได แตวาที่จะอบรมโดยใชสื่อที่กาวหนาที่มีเทคโนโลยีสูงนี่ยากที่สุด ที่จะอบรมบมนิสัยดวยเครื่องเหลานี้

. . . ฉะนั้นไมมีอะไรแทนคนสอนคน . . .

(พระราชดำรัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)

กอนผูเขียนสอนจะเตรียมการสอนคอนขางมากและพยายามสอนแบบเรียน รู (learning) ไปพรอมกันนิสิตจะ
ไมใชการสอน(teaching)แบบเดียวนิสิตในแตละ กลุมจะตองเรียนรูเรื่องของการไมโจรกรรมหรือคัดลอกผลงานผูอื่น
ในภาษาอังกฤษเราเรียกวา Plagiarism3 ถานิสิตคัดลอกผลงานของผูอื่น ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

1http://learners.in.th/blog/kueng2/310969
2http://learners.in.th/blog/kueng3/310861
3http://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism
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กำแพงแสนเราปรับใหวิชานั้นได 0

นิสิตกลุมแรกที่ผูเขียนสอนในตอนเชาคือกลุมนี้ครับ เปนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 นิสิตกลุมนี้คอนขางหลากหลาย
สวนใหญมีทั้งคณะศึกษาศาสตร เอกคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร เอกพลศึกษา (ไมอยากบอกวามีป 4 มาเรียนดวย
หลายคน) ตอนใหจับกลุมทำกิจกรรมเพื่อแนะนำตัวเองเปนภาษาอังกฤษถือวาใชได

นิสิตกลุมที่สอง เปนนิสิตชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร มาเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ซึ่งประกอบดวยหลาย
สาขา เชน วิศวะฯชลประทาน วิศวะฯกอสราง วิศวะฯอาหาร วิศวะฯอุตสาหกรรม ตอนนำเสนอเปนภาษาอังกฤษเมื่อ
ดูภาพรวมแลวนิสิตมาจากภาคกลางมากกวาภาค อื่นๆ
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ตอนบายเปนกลุมที่สามมาเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ทั้งหมดเปนสาขาการจัดการ (management) จากคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตอนนำเสนอเปนภาษาอังกฤษจะพบวา สาขานี้มีความแตกตางจากเพื่อนในกลุมอื่นๆ
เพราะแตละคนตั้งใจสูง (แถมฮาดวย) กลุมนี้หัวเราะไดตลอด เวลาหมดไปเร็วมาก จนนิสิตกลุมอื่นมารอหนาหองสอน

กลุมสุดทายเปนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 กลุมนี้สวนใหญเปนเชนสาขาฟสิกส สาขาเคมี สาขา จุลชีวะ ฯ ปรากฏ
วากลุมนี้มีนิสิตที่มาจากใตหลายคน กลุมนี้ตองใชเกาอี้เสริม (เขาใจวามีนิสิตมาลงเพิ่ม ปกติกลุมหนึ่งไมเกิน 50 คน)

ตอนนี้กำลังเตรียมการสอนและตรวจงานการเขียนของนิสิตอยู พบขอผิดพลาดในการเขียนคอนขางมาก แลวจะ
มาเขียนทีหลังนะครับวานิสิตมีขอผิดพลาดในการเขียนอยางไรบาง ขอบคุณครับที่เขามาอาน…
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Thank you
Plagiarism http://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism4

พระราชดำรัสจากที่นี่ครับ5

4http://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism
5http://nawaporn.wordpress.com/������������-����������/
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