
  
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี              ………. / 2564                   วันท่ี 11 เดือน กันยายน พ.ศ.  25๖๔ 
เรื่อง  การรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ   ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 1. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 

2. จัดทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  บอกสถานท่ีต่าง ๆ ในโรงเรียน 
  3. ปรับปรุงห้องเรียนภาษาอังกฤษ 

4. ซ่อมแซมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ในห้องเรียนเมื่อชำรุด 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
6. การฝึกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ 
๗. นิเทศ กำกับ ติดตาม 
๘. รายงานผลการดำเนินงาน 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 2.  เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน   
 3.  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
 4.  เพื่อส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 5.  เพื่อให้นักเรียน สามารถเรียนรู้ – เข้าใจการเปล่ียนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม  และมีความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
    6. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
   7. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 

 
 
 
 
 



ผลที่ได้รับจากกิจกรรม 
            1. ผู้เรียนร้อยละ  ๙๐    มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ 
    2. ผู้เรียนร้อยละ  89    เห็นความสำคัญและเลือกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้
ถูกต้องตามสถานการณ์  
    3. โรงเรียนร้อยละ  98   มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
    4. โรงเรียนร้อยละ 90    มีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่ือและอุปกรณ์ 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 การดำเนินงานในโครงการส่งเสริมส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการท่ีได้วางแผนไว้เป็นท่ีเรียบร้อย มีนักเรียนเพียงเล็กน้อยท่ียังไม่สามารถ
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ 
 
ข้อเสนอแนะ/รายละเอียดอื่น ๆ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีส่วนร่วม ร่วมกันวางแผนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวันและส่งเสริมนักเรียนท่ียังไม่สามารถพัฒนาทักษะได้  
 
 
 
ลงช่ือ………………………………. ผู้รายงาน                   (ลงช่ือ) ..............................................ผู้ตรวจรายงาน        
    (นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน)                              (นายสนั่น ไชยหงษ์)  
          หัวหน้าโครงการ                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ ส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
กลุ่มงาน วิชาการ 
แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
ผูรั้บผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน, น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงบทบาทและ
ภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน  เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  จึงกำหนด
นโยบายในการขับเคล่ือนกลไกการศึกษา มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ อันจะ
เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง  และเตรียม
ความพร้อมใน   การเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน  ให้มีความสามารถติดต่อส่ือสารและอยู่
ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความสงบสุข   
 เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ภาษาจึงเป็นส่ิงสำคัญในการเป็น
เครื่องมือติดต่อส่ือสารกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งภาษาสากลท่ียอมรับให้ใช้กันท่ัวโลก คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้น
ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาสำคัญท่ีนักเรียนจะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ทาง
โรงเรียนวัดบางไกรนอก  เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม English every day 
กิจกรรมคลินิก ABC การใช้ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การจัดทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ 
ในโรงเรียน  เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
  
2.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 2.2  เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน   
 2.3  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
 2.4  เพื่อส่งเสริมการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 2.5 เพื่อให้นักเรียน สามารถเรียนรู้ – เข้าใจการเปล่ียนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม  และมีความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
    2.6 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
   2.7 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห ์ มีวิจารณญาณ  มีความคิด
สร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
 
 



3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    
 1.  นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ 
 2.  นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
 3.  นักเรียนร้อยละ 85 เห็นความสำคัญและเลือกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์ 
 4.  โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
 5.   โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่ือและอุปกรณ์ทันสมัย 
                6.  ร้อยละ  100  ของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
       7.  ร้อยละ  100  ของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา  
      8.  ร้อยละ  100  ของนักเรียนได้เรียนรู้ประวัตศิาสตร์ชาติไทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย  มี
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1.  นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสม 
 2.  นักเรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 3. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
      4.  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ   มีความ                      
คิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
      5.  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย  มีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าประสงค ์
ผลผลิต (Outputs) 
  - นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ 
  - นักเรียนเห็นความสำคัญและเลือกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
ตามสถานการณ์  
  -  โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
  -  โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่ือและอุปกรณ์
ทันสมัย 
  - ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (KPI 1.30) 
 -  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา  (KPI 1.31) 
 -  ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สังคมศึกษา  
ประชาธิปไตยมีความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  (KPI 1.35) 

 
85 
85 

 
100 
85 

 
100 

 
100 

 
100 

 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าประสงค ์
ผลลัพธ์(Out comes)  
  - นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ และนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 - โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 - นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 - นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  
มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
 - นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย  
มีความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
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5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ ๔,000   บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน  ๓,๒๐๔     บาท 
 คงเหลือ      ๗๙๖   บาท   
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุก
ระดับช้ัน 

✓  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษทุกระดับช้ัน 

2. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน   

✓  บรรยากาศการเรียนรู้ภ าษาอั งกฤษใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น มีการจัดกิจกรรมวัน 
คริสมาสต์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ของ เจ้ าขอ งภ าษ า จั ดกิ จก รรม  Good 
morning English ทุกเช้าเวลาทำกิจกรรม
หน้ า เสาธง จัดป้ ายนิ เทศให้ ค วามรู้ แก่
นักเรียนในเทศกาลต่าง ๆ และความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษบริเวณอาคารเรียน จัด
ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
จัด ห าอุ ป ก ร ณ์ แ ละ ส่ื อ ท่ี ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้มีความ
สะดวกพร้อมใช้งาน 

3. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ
ของการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน 

✓  นักเรียนให้ความสำคัญกับการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากขึ้น มี
ความกล้าพูดกล้าซักถามและส่ือสารกับครู
ชาวต่างชาติได้ 

4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

✓  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารอย่าง
ง่ายได้ 



7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

ส่ือสารอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ 
✓  นักเรียนร้อยละ      ๙๐     มี

ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสาร
อย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ 

2. นั ก เรี ย น มี ค ว าม สาม ารถ ใน ก ารอ่ า น
ภาษาอังกฤษ 

✓  นักเรียนเรียนร้อยละ      89     
เห็นความสำคัญและเลือกใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
ตามสถานการณ์ 

๓. นัก เรียน เห็ นความสำคัญ และเลือกใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตาม
สถานการณ์ 

✓  โรงเรียนร้อยละ    98   มีการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

๔. โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

✓  โรงเรียนรอ้ยละ     90    มีการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

๕. โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีส่ือและอุปกรณ์ทันสมัย 

✓  โรงเรียนรอ้ยละ     90    มีห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ ท่ีมีประสิทธิภาพ มี
ส่ือและอุปกรณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม 

✓  นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม 

2. นักเรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

✓  นักเรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  95  คน  เพศหญิง  จำนวน  94  คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๘๙ คน   คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

 
 
 
 
 

8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
ท่ี หัวขอ้ ระดับความพึงพอใจ 



มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 
การจัดทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  บอก
สถานท่ีต่าง ๆ ในโรงเรียน 

9๑.00 ๙.00 - - - 

2 การปรับปรุงห้องเรียนภาษาอังกฤษ        9๕.00 ๕.00 - - - 

3 
การซ่อมแซมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ในห้องเรียนเมื่อ
ชำรุด                       

๙๐.00 1๐.00 - - - 

  ๙๒.๐๐ ๘.๐๐    
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ ......9๒.๐๐.... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ ......๘.๐๐...... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ...........-......... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 

      
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

 - 
9.  สรุปในภาพรวม 
 10.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จากปา้ยนิเทศท่ีจัดทำขึ้น ฝึกการใช้ภาษาจากกิจกรรม
ท่ีจัดขึ้น เห็นความสำคัญและเลือกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามสถานการณ์ โรงเรียนมี
บรรยากาศในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่ือและอุปกรณ์
ทันสมัย  
 10.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  ควรมีการเพิ่มเติมกิจกรรมท่ีพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันวางแผนเพื่อเพิ่มเติมกิจกรรมและพัฒนาโครงการใหม้ีความ
สมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 
 
 
 
     ลงช่ือ........................................ ผู้รับผิดชอบโครงการ     
                                     ( นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน ) 

    ตำแหน่ง  ครู 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

การจัดทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป้ายนิเทศ
กิจกรรมวันสำคัญของเจ้าของภาษาและของไทย 

ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ 

 
 

 



 
 
 
 
 

     
           
 
   
 
 
 
 

 
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดทำป้ายนิเทศส่งเสริมกิจกรรมทางภาษา 
และคำศัพท์ทางภาษาอังกฤษ 

 

กิจกรรม Good morning English  



 

 

 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 



 
 

 

 
 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผลการทดสอบระดับ O-NET ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
สูงข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 



 
 
 
 
 
 


