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บทสรุป 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐ (Phonemic 
Awareness and Phonics) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้  จังห วัดลำพูน มีจุดมุ่ งหมายเพื่ อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงคำ ประโยค เนื้อเรื่อง
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้ และเพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้สูงข้ึนและมีผลการ
ทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับที่สูงข้ึน ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ที่มีความหมายและมีระบบในการ
เรียนมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้ได้จากประสบการณ์จรงิ เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเปน็แก้ปัญหาเป็นอย่างเต็ม
ศักยภาพ สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเป็นพื้นฐานความรู้ในการค้นคว้า ศาสตร์ความรู้  
ต่าง ๆ ในสากลอย่างมั่นใจ มีทักษะที่จำเป็นในอนาคตเป็นผู้เรียน ๔.๐ อย่างแท้จริง 

จุดเด่นของนวัตกรรมในการแก้ปญัหาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
จังหวัดลำพูน มีแนวคิด ๘ หลักการ ได้แก่ ๑)การอบรม  ๒)การจัดช้ันเรียน  ๓)การจัดเนื้อหา ๔)การจัด
บุคลากร  ๕)สื่อการเรียนการสอน  ๖)การประเมินผลและการเลื่อนระดับช้ัน  ๗)การสร้างตัวช่วยและเครือข่าย
การเรียนการสอน และ ๘)การจัดศูนย์การเรียนรู้ บนหลักพื้นฐาน ๕ ข้ันตอนการอ่านออกเสียง ได้แก่  ๑) 
Phonemic Awareness ๒ )  Phonics ๓ )  Reading Fluency  ๔ )  Vocabulary แ ล ะ  ๕ )  Reading 
Comprehension โดยมีหลักการดังนี้ 

ผลจากการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐ 
(Phonemics Awareness and Phonics) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน ให้ได้หลักการและแนวคิด
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 

การอบรม 
การอบรมได้จัดเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ๑) Learn to read และ ๒) Read to Learn โดย

ใช้ช่ือว่า Read Aloud เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic 
Awareness and Phonics) โดยวิทยากร ดร.อินทิรา  ศรีประสิทธ์ิ และผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนด้วย
ระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic Awareness and Phonics) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสตัวอักษรให้เป็นเสียง  

การอบรม Read Aloud : Learn to Read   การสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัส
ตัวอักษรให้เป็นเสียงและเรียนด้วยระบบการเรียน E-learning (www.rhelevate.com) จากสหรัฐอเมริกา 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

การอบรม Read Aloud : Read to Learn  การอบรมต่อยอดเนื้อหาจากการอ่านออกเสียงด้วย
ระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic  Awareness and Phonics) เน้นในเรื่องการอ่านแบบคล่อง 
การอ่านเนื้อเรื่องแล้วสามารถแปลความหมายได้ และการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยได้จัดการอบรม โดยใช้ 
Application Razkids และได้นำการจัดลำดับ CEFR มาใช้ในการวัดผลและประเมินผลข้ันความเข้าใจในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

การจัดชั้นเรียนและจัดเนื้อหาการเรียนการสอน 
 การจัดช้ันเรียนในแต่ละระดับช้ันผู้สอนจะวัดระดับทักษะการอา่นออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนทกุ
คน โดยใช้แบบทดสอบที่เรยีกว่า Placement Reading Test ซึ่งเป็นชุดคำศัพท์ในแต่ละเรื่องตามระดับช้ันโดย
แบ่งออก  ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ระดับอนุบาลศึกษา ๒) ระดับประถมศึกษา และ ๓) มัธยมศึกษา และได้กำหนด
คุณภาพของผู้เรียนดังนี้ 

http://www.rhelevate.com/


 

 
 
 

คุณภาพของผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษา 
 การจัดช้ันเรียนในระดับอนุบาลศึกษาได้จัดระดับความสามารถเป็น ๓ ระดับได้แก่  

๑. Level A ระดับดีมาก เป็นระดับที่ผู้เรียนมีความสามารถในการผสมคำและมีความรู้เรื่องการอ่าน
ออกเสียงด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic Awareness and Phonics) 

๒. Level B ระดับปานกลาง เป็นระดับที่ผู้เรียนมีความสามารถเรื่องการเปลี่ยนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic Awareness and Phonics) มีความพร้อมที่จะสามารถ
ผสมตัวอักษรให้เป็นคำ 

๓. Level C ระดับปรับพื้นฐาน เป็นระดับที่ผู้เรียนต้องเรยีนรู้และปรบัพื้นฐานระบบถอดรหัสเสยีงและ
ตัวอักษร (Phonemic Awareness and Phonics) จากตัวอักษรในภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z และเรียนรู้การ
ประสมคำ 

คุณภาพของผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 การจัดช้ันเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้จัดระดับความสามารถเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ 

๑. Level A เป็นระดับที่ผู้เรียนต้องมีความสามารถอ่านออกเสียงอยู่ในระดับความสามารถสูง มีความ
คล่องแคล่วในการอ่าน (Reading Fluency) มีความรู้เพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) สามารถ
นำเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ  (Presentation) และเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานเพิ่มเติม มีความสามารถเล่านิทาน
ได้ (Storytelling) มีความสามารถแสดงละครภาษาอังกฤษได้ (English Dramatic) มีความพร้อมในการพูด
สุนทรพจน์ได้ (Speech) และมีความสามารถในการทำโครงงานภาษาอังกฤษแบบอิสระ (English Project 
Work) ได ้

๒. Level B เป็นระดับที่ผู้เรียนต้องมีความสามารถอ่านออกเสียงอยู่ในระดับความสามารถปานกลาง
และค่อนข้างดี มีความสามารถออกเสียงคำที่มีความยากในระดับปานกลางถึงยาก และต้องมีความรู้กฎโฟนิคส์ 
(Phonetic Skills)ทั้ง ๕ ข้อ ซึ่งเป็นกฎการออกเสียงที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ ได้แก่ ๑) การอ่านออกเสียงสั้นที่
มี พยัญชนะ สระ และพยัญชนะ (CVC) ๒) การอ่านออกเสียงสั้นที่มี  พยัญชนะ สระ พยัญชนะ และพยัญชนะ 
(CVCC)  ๓) การอ่านออกเสียงยาวที่มี พยัญชนะ และสระ (CVC) ๔) การอ่านออกเสียงคำไม่ได้ออกเสียง
ตัวอักษร e ด้านหลังคำ final-sound (Silent E) และ ๕) การอ่านออกเสียงยาวที่มีสระติดกันสองตัวแต่ไม่ออก
เสียงสระตัวที่สองออกเสียงเฉพาะสระตัวแรก และผู้เรียนกลุ่มนี้มีทักษะการอ่านในระดับคำคล่องข้ึน และเริ่ม
ออกระดับประโยคได้ รวมถึงเนื้อเรื่องสั้น 

๓. Level C เป็นระดับที่ผู้เรยีนต้องมคีวามสามารถอ่านออกเสียงอยู่ในระดับความสามารถปานกลางมี
ความสามารถการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ มีความสามารถการอ่านออกเสียงพยัญชนะสองตัวซ้ำกัน และ
กลุ่มคำพิเศษ และผู้เรียนกลุ่มนี้มีทักษะในการอ่านคำและผสมคำได้คล่องข้ึน 

๔. Level D เป็นระดับที่ผู้เรียนต้องมีความสามารถอ่านออกเสียงอยู่ในระดับความสามารถปรับ
พื้นฐาน และเรียนรู้ที่จะผสมคำ มีความสามารถถอดรหัสตัวอักษรให้เป็นเสียง มีความสามารถผสมคำและ
สะกดคำเสียงสั้นและเสียงยาว แลt มีความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำได้ ใน Level นี้จะมี
ห้องเรียนพิเศษเพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่เข้าเรียนใหม่ในประถมศึกษาปีที่ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และผู้เรียนที่เข้ามาใหม่ระหว่างช้ัน เรียกว่า Level       D-basic โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
ถอดรหัสตัวอักษรให้เป็นเสียงและเรียนรู้การประสมคำ 

 



 

 
 
 

การจัดบุคลากรผู้สอน 
 การจัดบุคลากรผู้สอนเน้นการร่วมมือกันเป็นทีม การรวมตัว ร่วมใจร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้
ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และเทศบาลเมืองลำพูน บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มี
วิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำและผู้ตาม
ร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน  สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ โดยมีหลักการดังนี้ 

๑. ผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศเป็นพี่เลี้ยง ทำหน้าที่ให้ความอำนวยความสะดวกแก่
ผู้สอนในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ต่าง ๆ (Team Coaching)  
๒. ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้รับการฝึกฝนจนสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐ (Phonemic Awareness and Phonics) จนสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้จริง 

๓. การจัดผู้สอนให้สอนตรงตามความถนัดและตามความสามารถ โดยจัดการทดสอบการอ่านออก
เสียง (Placement Reading Test) จากทีมแกนนำที่ได้ออกแบบเพื่อคัดเลือกผู้สอนที่มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

๔. การจัดการเรียนการสอนแบบทีม มีคู่คิด คู่ปรึกษา  (Team Buddy Teaching) 
๕. การจัดอบรมกลุ่มย่อยให้ความรู้ก่อนนำไปจัดการเรียนการสอน  
๖. จัดการประชุมหารือ และสะท้อนคิดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน และ

ระดับเทศบาลทำให้เกิดพัฒนาอย่างเป็นพลวัต ผู้สอนสามารถปรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Knowledge Sharing) และการ สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

สื่อการเรียนการสอน 
 การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic 
Awareness and Phonics) มีแนวคิดเพื่อใช้ถ่ายทอดหรือนำความรู้ในลักษณะต่าง ๆจากผู้ส่งไปยังผู้รับให้
เข้าใจความหมายได้ตรงกัน ซึ่งใน   การจัดเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางนำความรู้ในกระบวนการสื่อ
ความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงได้กำหนดเนื้อหาแต่ละเรื่องข้ึนมาและได้สร้างและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนข้ึนมาใหม่ด้วยตนเอง จากการค้นคว้าตำรา หนังสือคู่มือและสื่อออนไลน์ เช่น บัตรภาพ 
บัตรคำ เกมทางการศึกษา เป็นต้น โดยคำนึงถึงเหมาะสมและบริบทเนื้อหา ทั้งนี้ได้นำเอาวัสดุ อุปกรณ์และ
วิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีช่วยกระตุ้นในการเพิ่มทักษะ เช่นการใช้เทคโนโลยี QR-Code ผ่านระบบมือถือ นักเรียนเรียนรู้โดย   
ไม่มีข้อจำกัด ทุกที่ทุกเวลา (Anytime Anywhere) 

จากผลการใช้สื่อการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) ผู้เรียน
เรียน ได้โดยง่าย สะดวกขึ้นผู้เรียนให้มีความสนใจในบทเรียนอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน และตลอดเวลา ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนเกิดทักษะความสามารถ เนื่องจากได้เรียนรู้ด้วยการลงมือ
ทดลองและฝึกปฏิบัติ (Learning by doing) ส่งเสริมความกล้าแสดงออกทางความคิด และการแสดงบทบาท
อย่างสมควร และโดยสมเหตุสมผลตามแนวทางที่ดีและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม สร้างบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนการสอน นอกจากนี้ยังสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี (interaction) ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 



 

 
 
 

การประเมินผลและการเลื่อนระดับชั้น 
 การประเมินผลและการเลื่อนระดับช้ันมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นการใช้ผลการวัดและ
ประเมิน เพื่อค้นหาจุดเด่น-จุดด้อยของการเรียนภาษาอังกฤษแบบระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร 
(Phonemic Awareness and Phonics) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน โดยสร้างแบบประเมินการ
อ่านออกเสียงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic Awareness 
and Phonics) โดยเน้นการประเมินรายบุคคล เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพรายบุคคลและทราบว่าผู้เรียนแต่ละคน
มีปัญหาในเรื่องใดมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจการวางแผน            การจัดการเรียนรู้ และการ
ปรับปรุงการเรยีนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เครื่องมือที่ใช้วัดเพื่อการวินิจฉัยเรียกว่า (Diagnostic Test) 
ได้ถูกสร้างข้ึนตามเนื้อหาที่กำหนดได้  นอกจากการใช้ประเมินผลแล้วในระหว่างเรียนผู้สอนจะทำหน้าที่ดูแล 
ตรวจสอบและติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายกรณีและจะแก้ปัญหาการเรียนอย่างทันที 

การสร้างตัวช่วยและเครือข่ายการจัดเรียนการสอน 
การสร้างตัวช่วยและเครือข่ายการจดัการเรยีนการสอน มีแนวคิดที่ว่าผู้สอนทุกคนสามารถสอนได้ไม่ว่า

จะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ก็สามารถ
สอนภาษาอังกฤษแบบระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐ (Phonemic Awareness and Phonics) 
ได้ทุกคน นอกจากผู้สอนที่สามารถสอนได้แล้ว ยังมีผู้สอนที่เรียกว่าแกนนำครูที่จะช่วยในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นตัวประสานเช่ือมโยงระบบให้สามารถพัฒนาผู้เรียนโดยทำงานเป็นทีมทั้ง
โรงเรียนทุกระดับช้ันตั้งแต่อนุบาลศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา                 ยังมีผู้เรียนที่เป็นแกนนำ
ในการช่วยสอน ซึ่งผู้เรียนจะถูกคัดเลือกมาจาก Level สูงสุดและทำการทดสอบความสามารถผู้เรียนกลุ่มนี้
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic 
Awareness and Phonics) ในระดับดีมากเรียกว่า ผู้เรียนแกนนำ (TA –Teacher Aid) ตามหลักการเพื่อน
ช่วยเพื่อน พี่สอนน้องและสอนพี่  ทำให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเกิดประสิทธิภาพจริง 

การจัดศูนย์การเรียนรู้ 
เทศบาลเมืองลำพูนและโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาที่มี  ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ (Phonemic Awareness and Phonics) มีแนวคิดที่จะมุ่ง
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนของแต่ละบุคคลตามความถนัด สนใจ และเตรียมความพร้อมให้
สามารถดำรงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย สมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และติดตามทิศทางการพัฒนา 
“สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย” สู่ NMT ๒๐๒๐ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี 
(๒๕๖๐-๒๕๗๕) ซึ่งจะเป็นกำลงัในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยจัดกิจกรรมพัฒนาครู นักเรียน และครูแกนนำ 
เพื่อให้นำความรู้จากการฝีกอบรมไปดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางเครือข่าย
วิชาการร่วมกัน ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

จากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นผลมาจากการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐ (Phonemic Awareness and Phonics) 
ปรากฏว่าการอ่านออกเสียงของนักเรียนมีมาตรฐานดีข้ึน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ เป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน ผลการ
ทดสอบระดับชาติมีคะแนนเลื่อนจากระดับที่ต่ำไปทิศทางที่คะแนนสูงข้ึน (สูงกว่าระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ) ผู้เรียนมีพัฒนาการอ่านออกเสียงเริ่มตั้ งแต่หน่วยเสียง คำ ประโยค และเนื้อเรื่องต่างได้ ใน
ระดับดีข้ึน ด้านการจัดบุคลากร คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถสอนได้ ไม่ต้องอาศัยชาวต่างชาติ ลด



 

 
 
 

การขาดแคลนครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่มีค่าจ้างในการสอนค่อนข้างสูง        ด้าน
องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการทำงานที่เป็นระบบ ช่วยกันร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมแก้ไขปัญหา 
ร่วมคิด ร่วมทำ และเกิดความสามัคคีในองค์กร เป็นแหล่งชุมชนการเรียนรูท้ี่แท้จริง (PLC) ด้านชุมชนเกิดความ
เช่ือมั่นในการจัดการศึกษาขององค์กรการปกครองท้องถ่ิน และภูมิใจ ในบุตรหลานที่มีความสามารถในทักษะ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความจำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียน ลดความเหลื่อมล้ำทางการ
เรียนศึกษา นอกจากนี้ยังสร้างผู้นำและสามารถถ่ายทอดความรู้ในกับบุคคลอื่นได้ เป็นชุมชนแหล่งการ
แลกเปลี่ยน (Knowledge Sharing) โดยมีหลักการ“เพื่อนช่วยเพื่อน  พี่สอนน้อง และน้องสอนพี่” เป็นการลด
ช่องว่างระหว่างบุคคลทำให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้ผู้สอนเป็นเพียง ผู้
อำนวยความสะดวก แนะนำ ช้ีทางเท่านั้น เน้นการประเมิน และติดตามผู้เรียนรายบุคคล เพื่อให้เห็นมิติในเชิง
คุณภาพที่สูงข้ึน ผู้สอนมีหน้าที่เก็บข้อมูลและสะท้อนคิดในเชิงบวกและลบ จนผู้เรียนเป็นคนเก่งและมีความดี 
รู้จักช่วยเหลือเพื่อน ผู้สอนและผู้เรียนเกิดสังคมมิติ สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้กับทุกคน สิ่งที่สำคัญในการ
ดำเนินงาน  คือพัฒนาการและความภูมิใจในตัวผู้เรียน ความก้าวหน้าของผู้เรียนจนสามารถนำความรู้และ
ความเข้าใจไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงข้ึนและใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดทักษะที่ดี ด้านผู้ปกครองเกิดความ
ภูมิใจในตัวผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี กับทางโรงเรียน โดยเข้ามาร่วมในการพัฒนาบุตรหลาน การเอาใจใส่ผู้เรียน
และสอบถามพัฒนาการของบุตรหลานเพิ่มเติมจากทั้งหมดนี้เป็นทิศทางการศึกษาที่ดีในการพัฒนาคนที่จะเป็น
รากฐานในการพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นทอ้งถ่ินที่ทดัเทียมกับนานาประเทศ และเป็นท้องถ่ินที่มีทรัพยากรบคุคลทีม่ี
ประสิทธิภาพต่อไป พร้อมจะเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ขัน้ตอนการดำเนินงานพัฒนา 
 การดำเนินงานการพัฒนาเริ่มตั้งแต่ระดับนโยบายและหลักการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษของเทศบาลเมืองลำพูน กองการศึกษาเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษา 
ดังนั้นโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำในการบริหารงานวางแนว
ทางการปฏิบัติตามนโยบายกับทางเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมวางแผนหารือกับหัวหน้ากิจกรรม จากการ
นำสภาพปัญหาการเรียนการสอนปัจจุบันนำปัญหาการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาวิธีการเทคนิคต่าง  ๆ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนแบบเก่า ไม่เน้นการท่องจำ และใช้การสอนแบบการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐ (Phonemic Awareness and Phonics) จาก
การอบรมของผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
จากนั้นนำเสนอและถ่ายทอดแนวคิดให้บุคลากรเพื่อเล็งเห็นความสำคัญและร่วมมือในการพัฒนาองค์กรให้เป็น
ชุมชนแห่ง  การเรียนรู้ จากกรอบแนวคิด ๘ หลักการ และ  ๕ องค์ประกอบของการอ่านที่จะนำไปสู่การอ่าน
เก่งและประสบความสำเร็จ ในการเรียนรู้ โดยการร่วมกันแก้ปัญหาจากผู้สอนสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นการนำ
ของหัวหน้า ๓ ระดับช้ัน ได้แก่ ๑) หัวหน้าระดับอนุบาลศึกษา  ๒) หัวหน้าระดับประถมศึกษา และ ๓) หัวหน้า
ระดับมัธยมศึกษา มีการถ่ายทอดความรู้โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นกลุ่มย่อย โดยแบ่งตามความสามารถ
และความเหมาะสมของผู้สอน แล้วนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติการสอนและจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ดังนี้ 
คือ การจัดช้ันเรียนและการจัดเนื้อหาการเรียนการสอนตามความสามารถและ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียนสร้างสื่อการเรียนการสอนควบคู่การสอน เพื่อให้การเรียนการสอนในช้ันเรียน  มีประสิทธิผลลด
ช่องว่างระหว่างบุคคลจัดการประเมินผลและเลื่อนระดับช้ัน อาศัยแกนนำผู้สอนในการช่วยจัด การเรียนการ
สอนเป็นคู่คิดและคู่ตัดสินใจ เพื่อแนะแนวทางในการสอนและเทคนิควิธีการสอนที่ถูกต้อง นอกจากแกนนำ
ผู้สอนและคัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถในการเรียน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มาเป็นผู้ที่ช่วยปฏิบัติการสอน จะ
ช่วยลดภาระการสอน ทำให้ได้นักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญ สามารถถ่ายทอดให้กับนักเรียนรุ่นต่อ  ๆ ไปได้ 
หลังจากนั้นประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบความคิดเห็น การสังเกตและการสัมภาษณ์ แล้วรวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์จากผู้ปกครอง นักเรียน ผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานว่าดีหรือไม่ 
ถ้าดีแล้ว จะนำไปพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน เก็บข้อมูลเพื่อหาข้อบกพร่องและปัจจัยของระบบต่อไป ถ้ายังไม่ดี จะปรับ
ปรุวิธีการใหม่หลายๆ ครั้ง จนกว่าจะได้วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมกับบริบทความต้องการของโรงเรียน เมื่อ
ได้วิธีการที่ดีแล้วจึงนำมาถ่ายทอดสู่ผู้ เรียน และจะทำการเก็บข้อมูลจากผู้เรียนที่สะท้อนผล เพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดหลายๆ ครั้ง จนระบบมีประสิทธิภาพที่ดีทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงคำ ประโยค เนื้อเรื่อง โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงข้ึน นำไปสู่การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐ (Phonemic Awareness and Phonics) 
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน หลังจากนั้นทำ  การเผยแพร่ไปสู่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนต่าง 
ๆ และสังกัดอื่น ๆ  ต่อไป พร้อมทั้งจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ จัดต้ังและพัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มี 
ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ (Phonemic Awareness and Phonics Center) แล้วเก็บข้อเสนอแนะ 
พร้อมทั้งความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและการตัดสินใจของผู้บริหารในครั้งต่อไป 

 
 

 



 

 
 
 

การบริหารจัดการและโครงสร้างการดำเนินงาน 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร 
(Phonemics  and  Phonics) เทศบาลเมืองลำพูน 

 
              การบริหารจัดการและโครงสร้างการดำเนินงาน ภายใต้การการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย
ระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics  and  Phonics) เทศบาลเมืองลำพูน  มีวิธีการดำเนินงานตาม
โครงสร้างซึ่งผู้บริหารวางแผนร่วมกับหัวหน้ากิจกรรมและมาขยายาผลให้แก่หัวหน้าแต่ละแกนนำ นำมาขยาย
ผลปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน Buddy มุ่งสู่ตัวผู้เรียนทุกระดับช้ัน ในช้ันอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ทำเนียบแกนนำการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร  Plus ๔.๐

(Phonemic Awareness and Phonics) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน 
  

 

 

 

      

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

      
ด.ญ.ปารย์รพี  ไชยชนะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
Level A ความสามารถ Little Guide, 
English Project Work 
 

นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล 
ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน 
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้  

นางสายฝน  ไทยกรรณ์ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
โรงเรียนเทศบาลประตูลี ้
 

นายทัชธชา  ปัญญารัตน์ 
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
หัวหน้า และครูพี่เลี้ยงศูนย์การเรียนรู้ 
 

นางก่ิงทอง  แสนทา 
สาขาวิชาเอกปฐมวัยกรรมการ(ระดับอนุบาล) 

นางเสาวนีย์ จิอู๋ 
สาขาวิชาเอกปฐมวัย 
กรรมการ(ระดับอนุบาล) 
 นางนงนาถ ยิ้มแย้ม 

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
กรรมการ(ระดับประถม) 

นางอารุณี  เชาวนพูนผล 
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
กรรมการ(ระดับมัธยม) 

นางชญานันท์  หลายแห่ง 
สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
กรรมการ(ระดับประถม) 

นางสาวกัลยลักษณ์  วงศ์ชัย 
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
กรรมการ(ระดับมัธยม)  
 

นางสาวพัณณ์ชิตา วุฒิ 
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
กรรมการและเลขานุการ 
และครูพี่เลี้ยงศูนย์การเรียนรู้ 
 

ด.ญ.กรกนก  ชุมภูถิ่น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
Level A ความสามารถ Impromptu speech, 
English Project Work 

ด.ช.ณัฐนันท์  วงศ์มอย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
Level A ความสามารถ Impromptu 
speech, English Project Work 
 

ด.ช.ธนภูมิ  แก้วพงศ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
Level A ความสามารถ Little Guide, 
English Project Work 
 

ด.ช.อัควุฒิ  ชัยประพันธ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
Level A ความสามารถ Little Guide, 
English Project Work 
 

ด.ญ.จันทร์นิภา  วงศ์ปัญญากุลย์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
Level A ความสามารถ Little Guide, 
English Project Work 
 

ด.ญ.ธันยธรณ์  ปัถวี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
Level Aความสามารถ Short Story,  
English Project Work 
 

ด.ญ.วาทินีย์  แก้วมาลา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
Level A ความสามารถ Short Story,  
English Project Work 
 



 

 
 
 

กรอบแนวคิด ๘ หลักการ ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและ
ตัวอักษร Plus ๔.๐ (Phonemic Awareness and Phonics) โรงเรยีนเทศบาลประตูลี้ 
จังหวัดลำพูนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
จากการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพบว่า ผลการเรียนรู้การ

เรียน วิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนมีระดับคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับต่ำกว่า
มาตรฐาน และไม่ผ่านบางตัวช้ีวัดรวมไปถึงผลการทดสอบระดับชาติ (O–NET) ๕ ปีที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียน
เทศบาลประตูลี้ และผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้ตระหนักและแก้ไขปัญหาอย่าง
เร่งด่วนจึงได้ทำการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาข้อสรุปและหาจุดเด่น – ด้อย จากการเรียนในแต่ละระดับช้ัน 
ปรากฏว่าทักษะในการเรียนที่มีปญัหา ที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือทักษะการอา่นของนักเรียน คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านร่วมกับต้นสังกัด
คือเทศบาลเมืองลำพูน สังกัดกองการศึกษา ตามความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี มาตรฐานที่ 
๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑.๑ ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและทำงานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด 
รอบคอบ จนกระทั่งงานสำเร็จและความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน แนวทางการพัฒนา ๑.๓ แผนงานส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระบบให้กับ
ประชาชนทุกระดับ และข้อ ๖.๒ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ให้หลากหลาย  แนวทางการ
พัฒนาที่ ๑.๒ แผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหา จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัย สำหรับสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรยีนให้แก่ผูเ้รยีน โดยจัดให้ผู้สอนได้รับการอบรม
จากผู้เช่ียวชาญโดยตรง การอบรมครั้งนี้มีผู้สอนสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษและสาขาวิชาอื่นเข้าร่วมด้วย เพื่อ
ต้องการให้ผู้สอนสาขาอื่นได้มีส่วนร่วมฝนการพัฒนา มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ซึ่งมีระยะ การ



 

 
 
 

อบรม ๒ ระยะ ได้แก่ ๑) Learn to Read เป็นการอบรมเพื่อการเรียนรูน้ำไปสู่การอ่านออกเสียงแบบถอดรหัส
เสียงและตัวอักษร และ ๒) Read to Learn    เป็นการอบรมเพื่อนำวิธีการอ่านไปสู่การเรียนรู้                             

แกรนด์ (Grant.2008:online) นักจิตวิทยาการศึกษาชาวอังกฤษได้กล่าวไว้ว่าการสอนการอ่านให้กับ
เด็กที่มีปัญหาในการอ่าน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้เสียงของตัวอักษรได้อย่างรวดเร็วและ
คงทน มีความมั่นใจ และทัศนคติที่ดีในการอ่านมากข้ึน อย่างไรก็ตามเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าวยังคงต้องการ
การฝึกฝน  การผสมเสียง และวิเคราะห์เสียงเพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาการอ่านต่อไปไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 

โดยมีหลักการเรียนรู้สอดคล้องการวิจัย The Research Building Blocks on how to teach 
children to read, National Institute for Literacy (USA) ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องวิธีที่ได้ผลที่สุด  ในการสอน
อ่าน ๕ ข้ันตอนในการอ่านเก่ง ที่มีองค์ประกอบ ๕ อย่าง ซึ่งเริ่มจากข้ันตอนจากล่างไปบน มีองค์ประกอบ ๕ 
อย่างดังนี้ 

 

 
วิธีการพัฒนาจึงได้แบ่ง ๕ องค์ประกอบออกเป็น ๒ ระยะ คือ ๑) Learn to Read ได้แก่ Phonemic 

Awareness และ Phonics ๒) Read to Learn ได้แก่  Reading Fluency, Vocabulary และ Reading 
Comprehension หลังจาก    การอบรมได้นำข้อมูลจากการรวบรวมเนื้อหาเพื่อจัดช้ันเรียน โดยมีหลักการจัด
ช้ันเรียนแบบคละช้ันเรียน ซึ่งให้นักเรียนทุกคนได้ทดสอบเพื่อจัดตำแหน่ง ตามความเหมาะสมและระดับ
ความสามารถด้วยการใช้แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (Placement Test) และแบ่งระดับออกเป็น ๓ ระดับ 
ได้แก่ ๑) อนุบาลศึกษา ๒) ประถมศึกษา  ๓) มัธยมศึกษา 

ในระดับช้ันอนุบาลศึกษา แบบเป็น ๓ ระดับ (Level)  ได้แก่ ๑) Level A (ดี) ผู้ที่ทดสอบได้คะแนนใน
ระดับสูง มีพื้นฐานในการอ่านค่อนข้างดี  ๒) Level B (ปานกลาง) ผู้ที่ทดสอบได้คะแนนระดับปานกลางมี
พื้นฐานตามมาตรฐานระดับช้ัน และ ๓) Level C ผู้ที่ทดสอบได้คะแนนต่ำกว่าที่กำหนด และผู้ที่เข้าศึกษาใหม่
แผนผังแสดงระดับการจัดช้ันเรียน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร
(Phonemic Awareness and Phonics) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน ดังภาพ 

 
  
 
 
 
 

Read to Learn 

Learn to Read 

ผังแสดง ๕ ขั้นตอนในการอ่านเก่ง 



 

 
 
 

ในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  แบบเป็น ๕ ระดับ (Level)  ได้แก่ ๑) Level A ผู้ที่มี
ทักษะพื้นฐานดี  มีความสามารถในการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับสูง  ๒) Level B ผู้ที่มีทักษะพื้นฐานในระดับ
ปานกลางและค่อนข้างดี  ๓) Level C ผู้ที่มีทักษะพื้นฐานในระดับปายกลางและพอใช้  ๔) Level D ผู้ที่มี
ทักษะพื้นฐานในระดับพอใช้และต่ำกว่ามาตรฐาน  ๕) Level D-basic ผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานและผู้ที่เข้า
ศึกษาใหม่แผนผังแสดงระดับการจัดช้ันเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและ
ตัวอักษร (Phonemic Awareness and Phonics) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน ดังภาพ 

 
 
 

 
 
 

 

 

หมายเหตุ – การจัดระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการจัดรปูแบบการเรียนแบบเดียวกันการ
จัดเนื้อหาการเรียนการสอนมหีลกัการ ดังนี ้

 

Kindergarten 
อนุบาลศึกษา 

Level C Level B Level A 

Phoneme 
หน่วยเสยีง 

Words 
Family 
Level 1 

Words 
Family 
Level 2 

Fluency 
(Mixed - words 

Family) 
Learn to Read Read to Learn 

 
- Learn to Read:  
 ระดับ Level B (1) จะได้เรียนรู้คำศัพท์สระเสียงสั้น และเสียงยาว (CVC) ส่วนในระดับ Level B(2) 
จะได้เรียนรู้คำศัพท์คำควบกล้ำ (Words Blending) และระดับ Level C จะได้เรียนรู้หน่วยเสียงพยัญชนะ  
๒๑ คำ และสระ ๕ คำ 
 
- Read to Learn: 
  ระดับ Level A จะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ยากต่อยอดจากคำศัพท์สระเสียงสั้นและเสียงยาว (CVC) และ
คำควบกล้ำ (Words Blending) และมีจำนวนที่มากข้ึนและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 

ตารางการจัดเนื้อหาแต่ละระดับของอนุบาลศกึษา 



 

 
 
 

 
Learn to Read: 

ระดับ Level D-basic จะได้เรียนรูห้น่วยเสียงพยญัชนะ ๒๑ คำ และสระ ๕ คำ และปรบัพื้นฐานใหม่ 
ระดับ Level D จะไดเ้รียนรู้เรื่องคำทีม่ีสระเสียงสั้น (CVC) เช่น cat – ten – bad และสระเสียงยาว เช่น 

go me และคำควบกล้ำทีม่ี L  Sและ R เช่น crack, bread scan star, snail และ smell และ blue  เป็นต้น 
ระดับ Level C จะได้เรียนรูท้ี่มสีระพิเศษรวมอยู่ในคำน้ัน ๆ เช่น tall, fill, monk และ pink คำที่

พยัญชนะต้นสองตัวและออกเสียงเป็นเสียงเดียว เช่น chin those which และ short เป็นต้น การเรียนรู้
กฏโฟนิคส์ 5 ข้อ (Phonetics Skills) และคำทีม่ีเสียง GH เช่น ghost  IGH เช่น sigh thigh และ IGHT เช่น 
fight , night 

ระดับ Level B จะได้เรียนรู้เร่ืองคำที่มีตัว R บังคับเสียง เรียกว่า Murmur Diphthong เช่น car shirt order 
north  และ burn  เป็นต้น คำที่มีพยัญชนะมาสองตัวแตอ่อกเสียงเพียงเสียงเดียว (PH-GN-KN-CK-WR) เช่น photo 
phone sign knife knee knock lick แ ล ะ  write ค ำ ค ว บ ไ ม่ แ ท้ มี พ ยั ญ ช น ะ ตั ว แ ต่ อ อ ก เสี ย ง เดี ย ว 
(Shr,Thr,Phl,Phr,chl,Chr,Sch) เช่น school เป็นต้น และคำพิเศษที่มีเสียง (AU,AW,OU,OW,OI,OY.OO) เช่น foot 
row toy coin เป็นต้น 

Read to Learn: 
 ระดับ Level A จะได้เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาต่อยอดระดับการอ่านออกเสียงเหมาะสมกับ
ผู้เรียนที่มีความคล่องแคล่วและมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานในภาษาอังกฤษที่สูงแล้ว ซึ่งจะจำแนกได้เป็น ๕ 
ระดับ ได้แก่ ๑) Level A๑ Reading Comprehension และ Vocabulary เน้นเรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ
นอกจากการอ่านออกเสียงแล้วยังจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ มีการแปลความหมาย และ
เรียนรู้การจับใจความสำคัญสามารถตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านได้ ตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงระดับยาก  ๒) 
Level A๒ จะได้เรียนรู้ทักษะในการพูดสุนทรพจน์ เป็นการฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะ ฝึกความกล้า
แสดงออก ความมั่นใจ และบุคลิกภาพที่ดีในการพูด การใช้สายตา การยืน การพูด และกระตุ้นให้นักเรียนได้

Primary 
ประถมศึกษา 

Level 
D-basic 

Level Level Level Level 

D๑ D๒ D๓ C๑ C๒ C๓ B๑ B๒ B๓ 
A 
๑ 

A
๒ 

A
๓ 

A
๔ 

A
๕ 

Phoneme 
And Letter 

Combinations 

- Short vowel 
sound 
- Long vowel 
sound 
- L-R-S Blends 
- Double S,F and 
Z 
 

- Special Vowel 
Combination 
(all,ell,oll 
ull,ill) (ng and nk) 
- Diagraphs 
(CH,SH,WH and TH)  
- Phonetics skill 
and Decoding 
- sound of GH,IGH 
and IGHT 

- Murmur Diphthong 
-More Diagraph 
(PH-GN-KN-CK-WR) 
- Diagraph Blends 
(Shr,Thr,Phl,Phr,chl,Chr,Sch) 
-Special Vowel Sound 
(AU,AW,OU,OW,OI,OY.OO) 
 

A๑ – Reading 
Comprehension and 
Vocabulary 
A๒ – Speech 
A๓ – Dramatic 
A๔ – Story Telling 
A๕ – Little Guide and 
English Project Work 

Content 
Letter  
A-Z 

- Words 
- Sentences 
 

- Words 
- Sentences 
- Stories 
- Rule 

- Words 
- Sentences 
- Stories 
- Rule 

- Sentences 
- Stories 
- Presentation 

Learn to Read Read to Learn 
ตารางการจัดเนื้อหาแต่ละระดับของชั้นประถมศึกษา 



 

 
 
 

พูดเรื่องของตนเอง เรื่องใกล้ตัว รวมถึงการพูดเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ๓) Level A๓ 
Dramatic จะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารในรูปแบบการแสดงละคร ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนไปพร้อม 
ๆ กัน เน้นกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหาทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะภาษาอังกฤษที่ดีผ่าน
สังคมมิติ  ๔) Level A๔ Story telling จะได้เรียนรู้การเล่านิทาน      เป็นการฝึกทักษะการพูดต่อหน้าผู้อื่น
โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้โทนเสียง และการใช้จังหวะน้ำเสียง จากตัวละครที่หลากหลาย 
ผู้เรียนต้องใช้ทักษะที่หลากหลายในการนำเสนอ ๕) Level A๕ Little Guile and English Project Work จะ
ได้เรียนรู้เรื่องของการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเอง   นำเสนอใน
รูปแบบของมัคคุเทศก์น้อย (Little Guide) และจะได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อ ฝึกให้นักเรียนได้ฝึกคิดและปฏิบัติในรูปแบบโครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ จะช่วยให้นักเรียนได้คิดเป็น
ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น 

การอบรมได้จัดเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ๑) Learn to read และ ๒) Read to Learn โดย
ใช้ช่ือว่า Read Aloud เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic 
Awareness and Phonics) โดยวิทยากร ดร.อินทิรา  ศรีประสิทธ์ิ และผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนการสอนด้วย
ระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic Awareness and Phonics) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสตัวอักษรให้เป็นเสียง  

 
การอบรม Read Aloud : Learn to Read   การสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัส

ตัวอักษรให้เป็นเสียงและเรียนด้วยระบบการเรียน E-learning (www.rhelevate.com) จากสหรัฐอเมริกา 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 
การอบรม Read Aloud : Read to Learn  การอบรมต่อยอดเนื้อหาจากการอ่านออกเสียงด้วย

ระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic  Awareness and Phonics) เน้นในเรื่องการอ่านแบบคล่อง 
การอ่านเนื้อเรื่องแล้วสามารถแปลความหมายได้ และการอ่านเพื่ อความเข้าใจ โดยได้จัดการอบรม โดยใช้ 
Application Razkids และได้นำการจัดลำดับ CEFR มาใช้ในการวัดผลและประเมินผลข้ันความเข้าใจในการ
อ่านเพื่อความเข้าใจเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rhelevate.com/


 

 
 
 

การจัดชั้นเรียนและจัดเนื้อหาการเรียนการสอน 
 การจัดช้ันเรียนในแต่ละระดับช้ันผู้สอนจะวัดระดับทักษะการอา่นออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนทกุ
คน โดยใช้แบบทดสอบที่เรยีกว่า Placement Reading Test ซึ่งเป็นชุดคำศัพท์ในแต่ละเรื่องตามระดับช้ันโดย
แบ่งออก  ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ระดับอนุบาลศึกษา ๒) ระดับประถมศึกษา และ ๓) มัธยมศึกษา และได้กำหนด
คุณภาพของผู้เรียนดังนี้ 
 
คุณภาพของผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษา 
 การจัดช้ันเรียนในระดับอนุบาลศึกษาได้จัดระดับความสามารถเป็น ๓ ระดับได้แก่  

๑. Level A ระดับดีมาก เป็นระดับที่ผู้เรียนมีความสามารถในการผสมคำและมีความรู้เรื่องการอ่าน
ออกเสียงด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic Awareness and Phonics) 

๒. Level B ระดับปานกลาง เป็นระดับที่ผู้เรียนมีความสามารถเรื่องการเปลี่ยนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic Awareness and Phonics) มีความพร้อมที่จะสามารถ
ผสมตัวอักษรให้เป็นคำ 

๓. Level C ระดับปรับพื้นฐาน เป็นระดับที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และปรับพื้นฐานระบบถอดรหัสเสียงและ
ตัวอักษร (Phonemic Awareness and Phonics) จากตัวอักษรในภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z และเรียนรู้การประสมคำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

การจัดกิจกรรมการอบรมภายใต้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบการถอดรหัสเสียงและ
ตัวอักษร (Phonemic and Phonics) เทศบาลเมืองลำพูนซึ่งการจัดการอบรมใช้ระยะเวลาการจัดอบรม
จำนวน 6 ครั้ง เมื่อจัดกิจกรรมสิ้นสดุแล้วในแต่ละครั้งผูเ้ช่ียวชาญจะมอบหมายภาระงานให้กับผูเ้ข้าอบรมได้ฝกึ
ทักษะกระบวนการ และเป็นการลองผิดลองถูกเพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนในแต่ละบริบทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้  

ครั้งที่ 1 ได้แก่ สร้างทีมแกนนำ สร้างความเข้าใจและความร่วมมือ ทดลองสอนและทดสอบการอ่าน 
และเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

ครั้งที่ 2 ได้แก่ Reading Test แบ่งกลุ่มนักเรียน และคณะครู ทดลองสอนและทดสอบการอ่าน  
เก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และอบรมคณะครู ครั้งที่ 1 (workshop) โดยแกนนำ Letter sounds 

ครั้งที่ 3 ได้แก่ กิจกรรม Vision and Mission ทดสองสอนและทดสอบการอ่าน เก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล และอบรมคณะครูครั้งที่ 2 (workshop) โดยแกนนำ Phonetic skill 1-5 

ครั้งที่ 4 ได้แก่ กิจกรรม สื่อการสอน  เกม เพลง และกิจกรรมเคลื่อนไหว ทดสองสอนและทดสอบการ
อ่าน กิจกรรมแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข และอบรมคณะครู ครั้งที่ 3 (workshop) โดย
แกนนำ Decoding 

ครั้งที่ 5 ได้แก่ English Camp ทดสองสอนและทดสอบการอ่าน กิจกรรม Tongue Twister และ
อบรมคณะครู ครั้งที่ 4 (workshop) โดยแกนนำ สื่อการสอน 

ครั้งที่ 6 ได้แก่ Reading Test เลื่อนช้ัน Reading Showcase กิจกรรมแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ปัญหา         
และแนวทางแก้ไข และสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางแสดงกิจกรรมการอบรมภายใต้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบการถอดรหัสเสียงและ
ตัวอักษร(Phonemic and Phonics) เทศบาลเมืองลำพูน 

 



 

 
 
 

การขยายผลจากการเข้าร่วมอบรม 
รูปภาพกิจกรรมการอบรม (Learn to Read) 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

คณะครูโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมอืงลำพูนทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ โดย ผูเ้ช่ียวชาญ 

คณะครูแกนนำประชุมเตรียมความพร้อม 

การเรียนรูเ้รือ่งสระเสียงสั้น 

นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่นกัเรียน กิจกรรมอภิปรายและสาธิตการสอน 

ก่อนก่อนนำไปทดลองสอนจรงิ 

ฤ 

คณะครูโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมอืงลำพูนเข้ารบัการอบรมพฒันา 
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

ครูแกนนำทดสอบอ่านภาษาอังกฤษกบั 

ผู้เช่ียวชาญเป็นรายบุคคล 

 

ครูแกนนำช่วยกันจัด 
เตรียมสื่อการเรียนการสอน 

ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนโดย 

ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ 

คณะผู้บรหิารร่วมสังเกตพัฒนาการ 

การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 

 



 

 
 
 

การจัดชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้จัดระดับความสามารถเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ 

๑. Level A เป็นระดับที่ผู้เรียนต้องมีความสามารถอ่านออกเสียงอยู่ในระดับความสามารถสูง มีความ
คล่องแคล่วในการอ่าน (Reading Fluency) มีความรู้เพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) สามารถ
นำเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ  (Presentation) และเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานเพิ่มเติม มีความสามารถเล่านิทาน
ได้ (Storytelling) มีความสามารถแสดงละครภาษาอังกฤษได้ (English Dramatic) มีความพร้อมในการพูด
สุนทรพจน์ได้ (Speech) และมีความสามารถในการทำโครงงานภาษาอังกฤษแบบอิสระ (English Project 
Work) ได ้

 
๒. Level B เป็นระดับที่ผู้เรียนต้องมีความสามารถอ่านออกเสียงอยู่ในระดับความสามารถปานกลาง

และค่อนข้างดี มีความสามารถออกเสียงคำที่มีความยากในระดับปานกลางถึงยาก และต้องมีความรู้กฎโฟนิคส์ 
(Phonetic Skills)ทั้ง ๕ ข้อ ซึ่งเป็นกฎการออกเสียงที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ ได้แก่ ๑) การอ่านออกเสียงสั้นที่
มี พยัญชนะ สระ และพยัญชนะ (CVC)    ๒) การอ่านออกเสียงสั้นที่มี  พยัญชนะ สระ พยัญชนะ และ
พยัญชนะ (CVCC)  ๓) การอ่านออกเสียงยาวที่มี พยัญชนะ และสระ (CVC) ๔) การอ่านออกเสียงคำไม่ได้ออก
เสียงตัวอักษร e  ด้านหลังคำ final-sound (Silent E) และ ๕) การอ่านออกเสียงยาวที่มีสระติดกันสองตัวแต่
ไม่ออกเสียงสระตัวที่สองออกเสียงเฉพาะสระตัวแรก และผู้เรียนกลุ่มนี้มีทักษะการอ่านในระดับคำคล่องข้ึน 
และเริ่มออกระดับประโยคได้ รวมถึงเนื้อเรื่องสั้น 

 
๓. Level C เป็นระดับที่ผู้เรยีนต้องมคีวามสามารถอ่านออกเสียงอยู่ในระดับความสามารถปานกลางมี

ความสามารถการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ มีความสามารถการอ่านออกเสียงพยัญชนะสองตั วซ้ำกัน และ
กลุ่มคำพิเศษ และผู้เรียนกลุ่มนี้ มีทักษะในการอ่านคำและผสมคำได้คล่องข้ึน 

 
๔. Level D เป็นระดับที่ผู้เรียนต้องมีความสามารถอ่านออกเสียงอยู่ในระดับความสามารถปรับ

พื้นฐาน และเรียนรู้ที่จะผสมคำ มีความสามารถถอดรหัสตัวอักษรให้เป็นเสียง มีความสามารถผสมคำและ
สะกดคำเสียงสั้นและเสียงยาว และ มีความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำได้ ใน Level นี้จะมี
ห้องเรียนพิเศษเพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่เข้าเรียนใหม่ในประถมศึกษาปีที่ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และผู้เรียนที่เข้ามาใหม่ระหว่างช้ัน เรียกว่า Level D-basic โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
ถอดรหัสตัวอักษรให้เป็นเสียงและเรียนรู้การประสมคำ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

การจัดชั้นเรียนแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
1. ระดับอนุบาล 
 เน้นการสร้างพื้นฐาน 
 แบ่งกลุ่มตามความสามารถของผูเ้รียน เป็น เก่ง ปานกลาง อ่อน 
2. ระดับประถม 
 เน้นเนื้อหาเป็นกฏโฟนิคส์ และการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 แบ่งกลุ่มตามความสามารถของผูเ้รียน เป็น Level 
3. ระดับมัธยม 
 เน้นเนื้อหาเป็นกฏโฟนิคส์ และการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 แบ่งกลุ่มตามความสามารถของผูเ้รียน เป็น Level 

 
การจัดตารางสอน 

 เทศบาลเมืองลำพูนได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในวิชา Phonics จึงได้ให้
แนวนโยบายโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองลำพูนให้บรรจุลงในตารางสอนตามบริบทแต่ละโรงเรียนโดยให้จัดการ
เรียนการสอนในช่วงเช้าของทุกโรงเรียน ดังตัวอย่างข้างล่าง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการจัดการเรียนการสอนวิชา Phonics ภายใต้การการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบ
ถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics  and  Phonics) เทศบาลเมืองลำพูน 



 

 
 
 

Daily Phonics Lesson Plan 

1. เปิดบทเรียน ด้วยกลอน เพลง และเต้น (rhyme, song, rap (2-3นาที) สอนกลอนเพลง และเต้นที่
เกี่ยวกับตัวอักษร เน้นภาษากาย มือ และเสียงให้สอดคล้องกัน 

 
 
 

 

 

 

2. ทบทวน หน่วยเสียงที่ไดส้อนไปแล้ว (5นาที) ครูโชว์ (show it) ของหน่วยเสียงทีเ่รียนแล้ว อ่าน ออกเสียง 
(read it aloud) ด้วยการสะกดคำ (spell it) ให้เดก็ฟัง (hear it) ทำตามและทดสอบ (test it) ว่าอ่านผ่าน
หรือไมผ่่าน สุ่มทีละคนเพื่อหานักเรียนทีท่ำได้และ ทำไม่ได้ หรือ test ด้วยการทำ(dictation) หรือ เขียนตาม
คำบอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

3. สอนหน่วยเสียงใหม่ (10-15นาท)ี ควรทำ ทีละหน่วยเสยีงไม่ควรสอนเกิน  2 หน่วยเสียงในเวลาเดียวกัน 
ถ้าต้องเปรียบเทียบ 
 (3.1) ครูโชว์การ์ด (show it) อ่านออกเสียงด้วยการสะกดคำ (read and spell it)  เพื่อใหเ้ด็กฟงั 
 (hear it)  
 (3.2) เด็กอ่านออกเสียงตาม (read it aloud) เดก็ลอกคำ เขียนคำ (write it)  
 (3.3) เด็กฝึกสะกดคำด้วยการเขียนตามคำบอก (spell it)  

 

 

 

 

 

 

4. สรุป (2-3 นาที)สั่งการบ้าน เช่น ให้ฝึกอ่านออกเสียงกับเพื่อนที่จบัคู่กัน (pair share) เปิดDictionary หา
ความหมายของคำศัพท์ หรือทำแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้อง 
 หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

เน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอน : อนุบาล 

ระดับชั้นอนุบาล 
อนุบาล 1  ภาคเรียนที่ 1  
 

สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 
Letter sounds Letter sounds Letter sounds CVC short a 

     ภาคเรียนที่ 2 

 
อนุบาล 2     ภาคเรียนที่ 1 

     ภาคเรียนที่ 2  

สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 

R-Blend L-Blend S-Blend Mixed R-L-S blend 

สรุปเน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอน:อนุบาล 
เนื้อหาห้องปกติระดับอนุบาล 
ระดับอนุบาล 1  
  1. Letter Sounds A-Z 
  2. CVC Short Vowel ă-ĕ 
ระดับอนุบาล 2  
  1. CVC Short Vowel ĭ, ŏ, ŭ 
  2. Mixed CVC Words 
เนื้อหาห้องพิเศษ (A smart) ระดับอนุบาล 
 ระดับอนุบาล 2 
  1. CVC Short Vowel ă-ĕ-ĭ-ŏ-ŭ 
  2. L-R-S Blends 

สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 

CVC short e CVC short i CVC short o CVC short u 

สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 

Letter sounds CVC short a - e CVC short i - o – u  Mixed CVC 



 

 
 
 

ตัวอย่างเน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอน:อนุบาล 
CVC Words : Short Sound ă-ĕ-ĭ-ŏ-ŭ 

 
Short Vowel ă -an fan man can van 
  -at cat hat bat rat  
  -ap cap map nap tap 
  -ag bag rag wag tag  
  -am ham ram dam jam  
  -ad dad mad bad sad 
Short Vowel ĕ -et net jet wet vet pet bet  
  -eg leg beg egg neg 
  -en hen pen men ten  
  -ell bell sell well fell 
  -ed bed red wed fed 
Short Vowel ĭ -ig pig dig wig big 
  -in pin win bin fin  
  -it sit hit kit fit 
  -ix six mix fix 
  -ip lip tip hip rip 
  -id kid lid mid nid 
  -ib bib rib  
  -ish fish dish  
Short Vowel ŏ -ot pot hot dot cot  
  -og dog log fog jog  
  -od rod nod lod sod 
  -op mop hop top cop  
  -ob rob job hob mob 
  -ox ox box fox mox 
Short Vowel ŭ -un sun bun nun fun 
  -ub sub tub rub cub 
  -ug bug mug rug hug 
  -ut hut nut cut but 
  -up up cup pup tup 
  -um gum hum cum sum 
  -ud mud bud tudsud 

 



 

 
 
 

ตัวอย่างเน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอน:อนุบาล 
CVC Short sound Sentences 

 

 
ตัวอย่างหมวดคำศัพท์ CVC Words 

 

 

 

 

 
 
 
 

ตัวอย่างหมวดคำศัพท์ R – L – S Blends 
 

 

 

 

 

The rat is in a cap.  The man has a bat.  
The rat is in the can.  The can is on the van. 

The ham is in the bag. The pet is wet. 
The hen is a pet. The hen has a pen. 

The man hits the six. The big pin is on the bed. 
The fish is on the dish. A pin is in the wig. 
The pigs get a big bin. The pot is on the cot. 
The dog is on the log. The ox is sad. 

The fox has a red mop. The bug is on a bun. 
A man has a hut A nut is in a hot pot. 

A big cat is in the hut. The rat hops into the well. 



 

 
 
 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาล 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

กระดานหรรษา จากภาพนักเรียนจะ 
ประสมสระและพยญัชนะ cvc ทีเ่ห็นจากกระดาน 

การออกเสียงคำศัพท์แบบ CVC 
แบบเป็นคู่ผ่านบัตรภาพ และบัตรคำ 

การออกเสียงคำศัพท์แบบ CVC แบบเดี่ยว 
ผ่านบัตรคำที่เคยสอนไป 

ครูสอนคำศัพท์คำใหม่ซึง่ในแต่ละครัง้ 
จะต้องสอนไมเ่กิน 5 คำ 

กิจกรรมแอปเปิล้คำศัพท์ครจูะมบีัตรคำรปูแอปเปิล้ 
จากนั้นจะพูดคำศัพท์และให้นักเรียนช้ีตามที่ได้ยิน 

ครูสอนคำศัพทท์ี่เคยเรียนไป 
แล้วผ่านสื่อรังผึ้ง 

Bingo คำศัพท์ นักเรียนบางตัวเบี้ย 
ลงไปบนคำศัพท์ที่ตัวเองได้ยิน 

หลงัจากเล่นเกมเสรจ็แล้ว ให้นักเรียน 
ส่งตัวแทนออกมาอ่านคำศัพท์ใหเ้พื่อนฟัง 



 

 
 
 

เน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอน ระดับประถม 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

Level Content 

D-basic Letter sounds 

D1 CVC short a – e – i – o – u 

D2 CVCC และ CV 

C1 R-L-S Blends 

C2 Murmur Diphthong, Special Vowel Combination (-ll) 

B1 
Digraphs (ch / sh / wh / th) , More Digraphs (ph ,gn , kn , ck , wr) 

Digraph Blend (shr ,thr ,phl ,phr ,chl ,chr ,sch) 

B2 Special Vowel sound (au/ aw, ou/ ow, oi/ oy) 

A 

MCW and Library 

Impromptu and Crossword 

Story Telling/ Conversation 

English Project Work 

สรุปเน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอน : ประถมศึกษา 
เนื้อหาห้องปกติระดับประถมศึกษา 
 1. Letter Sounds A-Z 
 2. Phonetic skill 1-5 
 3. Murmur Diphthong 
 4. Special Vowel Combination (-ll) 
 5. Digraphs, More Digraphs and Digraph Blend 
เนื้อหาห้องพิเศษ (A smart) ระดับประถมศึกษา 
 1. Most Common Word List 
 2. Library and Wh-question, Vocabulary and Dictation 
 3. Conversation 
 4. Impromptu speech 
 5. Storytelling 
 6. English Project Work 



 

 
 
 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

ครูวริยาภรณ์ ทักษชัพดำรง ประจำช้ัน ป.6 

เอกภาษาไทย 

ครูถนอมศรี ขวกเขียว ประจำช้ัน ป.1 

เอกการประถมศึกษา 

พรพรรณ์ สะนทิทา ประจำช้ัน ป.4 
เอกวิทยาศาสตร ์

 

ครูคณาวุฒิ เบญจาภาธนพัต ครูพิเศษ ป.3 
เอกพลศึกษา 

ครูธนภรณ์ วังษา  ประจำช้ัน ป.5 
อนุบาล (ปัจจุบันสอนการงานอาชีพและเทคโนโลย)ี 

ครูชญานันท์ หลายแห่ง  ประจำช้ัน ป.6 
เอกคณิตศาสตร ์



 

 
 
 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ครูพัชรินทร์ พลอยทับทมิ  ประจำช้ัน ป.1 
เอกภาษาไทย 

ครูพิไลวรรณ ซาวบุญตัน  ประจำช้ัน 5 
เอกคอมพิวเตอร ์

ครูศิลากาญจน์ รุ่งเรื่อง  ประจำช้ัน ป.5 
เอกคณิตศาสตร ์

ครูทินกร  สรุิวรรณ ครูพิเศษ ป.4 
เอกพลศึกษา 

ครูเอกพันธ์ การเร็ว  ประจำช้ัน ป.6 
เอกสังคมศึกษา 

ครูนัทธภัทร  ปวนกาศ  ประจำช้ัน ป.3 
เอกประถมศึกษา 



 

 
 
 

เน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยม 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3 

Level Content 
D-basic Letter sounds 

D1 CVC short a – e - i - o – u 
CVCC และ CV 

C1 R-L-S Blends 
Murmur Diphthong 

Special Vowel Combination (-ll) 
B1 Digraphs (ch/sh/wh/th) 

More Digraphs (ph,gn,kn,ck,wr) 
Digraph Blend (shr,thr,phl,phr,chl,chr,sch) 

B2 Special Vowel sound (au/aw,ou/ow,oi/oy) 
 

สรุปเน้ือหากิจกรรมการเรียนการสอน : มัธยมศึกษา 

เนื้อหาห้องปกติระดับมัธยมศึกษา 
 1. Letter Sounds A-Z 
 2. Phonetic skill 1-5 
 3. Murmur Diphthong 
 4. Special Vowel Combination (-ll) 
 5. Digraphs, More Digraphs and Digraph Blend 
 6. Special Vowel Sound and More Special Vowel Sound Skills 
 
เนื้อหาห้องพิเศษ (A smart) ระดับมัธยมศึกษา 
 1. Most Common Word List 
 2. Library and Wh-question, Vocabulary and Dictation 
 3. Conversation 
 4. Impromptu speech 
 5. Storytelling 
 6. English Project Work 
 
 
 
 



 

 
 
 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
            

 
 
 
 

 

 

  

 
 

ครูสรอ้ยใจ บุญมา  ประจำช้ันม.3 
เอกคณิตศาสตร ์

ครูวาสนา ถาวิโร  ครูพิเศษ 
เอกวิทยาศาสตร ์

ครูปนัดดา คงสมัย  ประจำช้ันม.1 
เอกคหกรรม 

ครูสถาพร วังธิยอง  ครูพเิศษ 
เอกนาฏศิลป ์

ครูจรญัญา จินะกาศ ประจำช้ันม.2 
เอกสังคมศึกษา 

ครูอำไพ วงศ์ใหญ่ ประจำช้ันม.1 
เอกภาษาไทย 

ครูภัทรา วงศ์สถาน  ครูพิเศษ 
เอกวิทยาศาสตร ์

ครูสุกญัญา ชัยวงค์ ประจำช้ันม.3 
เอกภาษาไทย 



 

 
 
 

ตัวอย่าง เน้ือหาการเรียนการสอน Phonics  
ในระดับประถมและมัธยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVC (Phonetic skill 1) CVCC (Phonetic skill 2) CV (Phonetic skill 3) 

CVCE (Phonetic skill 4) CVVC (Phonetic skill 5) CCVC (L-R-S Blends) 



 

 
 
 

ตัวอย่าง เน้ือหาการเรียนการสอน Phonics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murmur Diphthong Special Vowel Combination (-ll) Digraphs 

More Digraphs Digraph Blend Special Vowel Sound 



 

 
 
 

ตัวอย่าง เน้ือหาการเรียนการสอน Phonics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More Special Vowel Sound Skills Impromptu Speech Story Telling 

Most Common Word List Library and Wh-question 



 

 
 
 

การจัดบุคลากรผู้สอน 
 การจัดบุคลากรผู้สอนเน้นการร่วมมือกันเป็นทีม การรวมตัว ร่วมใจร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้
ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และเทศบาลเมืองลำพูน บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มี
วิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำและผู้ตาม
ร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ โดยมีหลักการดังนี้ 

1. ผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศเป็นพี่เลี้ยง ทำหน้าที่ให้ความอำนวยความสะดวกแก่
ผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ (Team Coaching)  
2. ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้รับการฝึกฝนจนสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐ (Phonemic Awareness and Phonics) จน
สามารถจัดการเรียนการสอนได้จริง 
3. การจัดผู้สอนให้สอนตรงตามความถนัดและตามความสามารถ โดยจัดการทดสอบการอ่านออก
เสียง (Placement Reading Test) จากทีมแกนนำที่ ได้ออกแบบเพื่อคัดเลือกผู้สอนที่มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา 
4. การจัดการเรียนการสอนแบบทีม มีคู่คิด คู่ปรึกษา  (Team Buddy Teaching) 
5. การจัดอบรมกลุ่มย่อยให้ความรู้ก่อนนำไปจัดการเรียนการสอน  
6. จัดการประชุมหารือ และสะท้อนคิดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน และ
ระดับเทศบาล ทำให้เกิดพัฒนาอย่างเป็นพลวัต ผู้สอนสามารถปรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Knowledge Sharing) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

ตัวอย่างการทดสอบการอ่านออกเสียง (Placement Reading Test)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic 
Awareness and Phonics) มีแนวคิดเพื่อใช้ถ่ายทอดหรือนำความรู้ในลักษณะต่าง ๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับให้
เข้าใจความหมายได้ตรงกัน ซึ่งใน   การจัดเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางนำความรู้ในกระบวนการสื่อ
ความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงได้กำหนดเนื้อหาแต่ละเรื่องข้ึนมาและได้สร้างและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนข้ึนมาใหม่ด้วยตนเอง จากการค้นคว้าตำรา หนังสือคู่มือและสื่อออนไลน์ เช่น บัตรภาพ 
บัตรคำ เกมทางการศึกษา เป็นต้น โดยคำนึงถึงเหมาะสมและบริบทเนื้อหา ทั้งนี้ได้นำเอาวัสดุ อุปกรณ์และ
วิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีช่วยกระตุ้นในการเพิ่มทักษะ เช่นการใช้เทคโนโลยี QR-Code ผ่านระบบมือถือ นักเรียนเรียนรู้โดย   
ไม่มีข้อจำกัด ทุกที่ทุกเวลา (Anytime Anywhere) 

จากผลการใช้สื่อการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) ผู้เรียน
เรียน ได้โดยง่าย สะดวกขึ้นผู้เรียนให้มีความสนใจในบทเรียนอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน และตลอดเวลา ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนเกิดทักษะความสามารถ เนื่องจากได้เรียนรู้ด้วยการลงมือ
ทดลองและฝึกปฏิบัติ (Learning by doing) ส่งเสริมความกล้าแสดงออกทางความคิด และการแสดงบทบาท
อย่างสมควร และโดยสมเหตุสมผลตามแนวทางที่ดีและเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม สร้างบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนการสอน นอกจากนี้ยังสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี (interaction) ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐   
(Phonemic Awareness and Phonics) โรงเรยีนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน ระดับประถมศึกษา 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

สื่อ และ บัตรคำต่าง ๆ ที่ช่วยในการออกเสียง ลูกเต๋า Diagraphs 

สื่อบัตรภาพ  บัตรคำ  และ ลูกปงิปองที่ช่วยในการออกเสียง    (Murmur Diphthong) 

 



 

 
 
 

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร                    

Plus ๔.๐ (Phonemic Awareness and Phonics) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน 

ระดับประถมศึกษา 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

บัตรตัวอักษร A-Z ใช้สอนเรื่องหน่วยเสียง (Phoneme) 

สื่อฝกึประสมคำที่มสีระเสียงสั้น CVC และ CCVC (short Vowel) 

 

สื่อวงลอ้หรรษา (Murmur Diphthong) สื่อเกมจบัคู่ (Murmur Diphthong) 



 

 
 
 

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร                    

Plus ๔.๐ (Phonemic Awareness and Phonics) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน 

 

 

 

 

ระดับประถมศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรตัวอักษรสระพิเศษต่าง ๆ ไม้บรรทัด cvcc 

หนังสือ I can read ที่รวมคำศัพท์ ประโยค  เรื่องสั้นต่าง ๆ ตามกฎของโฟนิคส์ 

 

ตัวอย่างเนื้อหา และ รูปเลม่ของหนังสือ I can read 

 



 

 
 
 

ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร                  

Plus ๔.๐ (Phonemic Awareness and Phonics) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน 

 ระดับประถมและมัธยมศึกษา 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

พระธาตุเจดีย์หริภุญชัยจำลอง และข้อมูลสถานที่สำคัญภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย 
ใช้จำลองสถานการณ์และฝกึการนำเสนอ (Little Guide) 

 
 

บอร์ดนำเสนอโครงงาน (English Project Work) เรื่องสั้นหัดอ่าน ๑๐๐ เรื่อง (Short Story) 

บทความภาษาอังกฤษ (Reading Comprehension) แบบฝกึอ่านคำศัพท์และเรื่องสั้น 



 

 
 
 

การใช้สื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

 การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic 
Awareness and Phonics) มีแนวคิดเพื่อใช้ถ่ายทอดหรือนำความรู้ในลักษณะต่าง ๆจากผู้ส่งไปยังผู้รับให้
เข้าใจความหมายได้ตรงกัน ซึ่งในการจัดเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางนำความรู้ในกระบวนการสื่อ
ความหมายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงได้กำหนดเนื้อหาแต่ละเรื่องข้ึนมาและได้สร้างและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนข้ึนมาใหม่ด้วยตนเอง จากการค้นคว้าตำรา หนังสือคู่มือและสื่อออนไลน์ โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมและบริบทเนื้อหา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยกระตุ้นในการเพิ่มทักษะ เช่นการใช้เทคโนโลยี 
QR-Code ผ่านระบบมือถือ นักเรียนเรียนรู้โดยไม่มีข้อจำกัด ทุกที่ทุกเวลา (Anytime Anywhere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Facebook Fan page 

 

 

QR-Code ท่ีเชื่อมต่อไปยัง VDO Tutoring บน YouTube 

 

QR-Code ท่ีเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาต่าง ๆ ผา่นการสแกนทางระบบมือถือ 



 

 
 
 

การใช้สื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี Web Browser 

 ตัวอย่างหน้า Web Browser โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Phonemic Awareness and 
Phonics ของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ https://pratoolee.ac.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

        
  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

การเรียนรู้เกีย่วกับ 

Short Vowel and Long Vowel 
 

การเรียนรู้เกีย่วกับ 

ตัวอย่างคำศัพท์ และประโยค 

ตัวอย่างเรื่องสั้น พร้อมเน้นคำศัพท์ท่ีอยู่ในกฎต่าง ๆ ตัวอย่างคลิปวิดิโอนำเสนอกฎในการเรียน 
Phonics กฏท่ี 2 

https://pratoolee.ac.th/


 

 
 
 

การใช้สื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  E-Book 

 หนังสือท่ีการเรียนรู ้Phonics ในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีสร้างข้ึนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อยู่ใน
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแฟ้มข้อมูลท่ีใช้อ่านผ่านทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์ , 
Tablet ได้ท้ังในแบบ Offline และ Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเนื้อหา Phonics ในหนังสือ E-Book 

 

QR-Code ท่ีเชื่อมต่อไปยังหนังสือเรยีนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 



 

 
 
 

การประเมินผล 
 การประเมินผลและการเลื่อนระดับช้ันมีความสำคัญในการสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียน                    
ทราบความก้าวหน้าและข้อบกพร่องของตนเอง ผู้สอนสามารถนำผลมาพัฒนาวิธีกาและเทคนิคการเรียนการ
สอนของตนเอง ให้การเรียนการสอนของตนเองมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการค้นหาจุดเด่น – 
จุดด้อยของการเรียน ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีเครื่องมือในการวัดผล ซึ่งการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic Awareness and Phonics) โรงเรียน
เทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน จึงได้สร้างแบบประเมินรายบุคคลการอ่านออกเสียง (Phonemic Awareness 
and Phonics) ข้ึนทั้ง ๓ ระดับ ได้แก่ แบบประเมินรายบุคคลการอ่านออกเสียง (Phonemic Awareness 
and Phonics) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน ระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดย
ใช้แบบทดสอบมาตราประมาณค่า 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

     

 

 

เข้ารับการประเมินผลและเลื่อนระดับช้ัน นักเรียนอนุบาลเข้ารบัการประเมนิทักษะการอ่าน 

คณะครูและนักเรียนติดตามผลการเรียนการสอน การสะท้อนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 



 

 
 
 

 การวัดระดับทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนทุกคน โดยใช้แบบทดสอบที่เรียกว่า 
Placement Reading Test ซึ่งเป็นชุดคำศัพท์ในแต่ละเรื่องตามระดับช้ันโดยแบ่งออก  ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) 
ระดับอนุบาลศึกษา ๒) ระดับประถมศึกษา และ ๓) มัธยมศึกษา  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบการอ่าน 
ระดับ A และ B 

แบบทดสอบการอ่าน 
ระดับ C และ D 

แบบทดสอบการอ่าน 
ระดับ E และ F 

แบบทดสอบ 
การ Decoding 

คำศัพท์ 

แบบทดสอบ 
การ Decoding คำศัพท ์

Part 1 และ 2   
 

แบบทดสอบ 
การ Decoding คำศัพท ์

ประเภท Murmur 
และ Diphthong 

แบบทดสอบ 
ประเภทข้อเขียน 

ตัวอย่างการให้ 

คะแนนในแต่ละหัวข้อ 

ตัวอย่างแบบทดสอบ (Placement) 

 



 

 
 
 

Evaluation Level KG1 
ตัวอย่างแบบประเมินการอ่านรายบุคคล ระดบัช้ัน อนุบาล 1 มีเนื้อหาการประเมินอยู่ 3 เนื้อหาหลักดังนี ้

  1.  การอ่านออกเสียง A-Z 
  2.  การอ่านออกเสียงสระเสียงสั้น A 
  3.  การอ่านออกเสียงสระเสียงสั้น E 
    คะแนนการประเมินอยู ่5 ระดบั ดังนี ้ 
  ระดับ 5  Very good คะแนน 80 ข้ึนไป 
  ระดับ 4  Good  คะแนน 70 – 60  
  ระดับ 3  Moderate คะแนน 50 
  ระดับ 2  Fair  คะแนน 40 – 30 
  ระดับ 1  Poor  คะแนน 20 – 0  
   
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Evaluation Level D - B  
ตัวอย่างแบบประเมินรายบุคคล ระดับช้ัน ประถมศึกษา Level D – basic / Level B มเีนื้อหาการประเมินอยู่ 
12 เนื้อหาหลักดงันี ้
  1.  การอ่านออกเสียง Phoneme (b, d, f, g, c, k, h, j, m, n, p, q, r, s, t, v, w, y, z) 
  2.  การอ่านออกเสียง CVC Short Vowel Sounds 
  3.  การอ่านออกเสียง CVC Long Vowel Sounds 
  4. การอ่านออกเสียง R-L Blends (bl, cl, tl, gl, sl) (br, cr, dr, tr, gr, pr, tr) 
  5. การอ่านออกเสียง S Blends (sc, sk, sl, sm, sn, sp, st, stw) (scr, spr, str, spl, squ) 
  6. การอ่านออกเสียง Double Consonant (ss, ff, zz) 
  7. การอ่านออกเสียง Special Vowel Combination – NG/NK  
  (ang, ank, ung, unk, ing, ink) 
  8. Phonetics skill 1 - 5 and Decoding 
  9. Murmur Diphthong (ar, er, ir, or, ur) 
  10. Pisper (au, oi, ou, oo, aw, oy, ow) 
  11. Diagraph Blend (ch, sh, wh, th) (ph, gn, kn, wr, ck) 
  12. Diagraph Blend (thr, shr, phr, chl, chr, schr) 
คะแนนการประเมินอยู ่5 ระดับ ดังนี้  
  ระดับ 5  Very good คะแนน 80 ข้ึนไป 
  ระดับ 4  Good  คะแนน 70 – 60  
  ระดับ 3  Moderate คะแนน 50 
  ระดับ 2  Fair  คะแนน 40 – 30 
  ระดับ 1  Poor  คะแนน 20 – 0  
   
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

การนิเทศติดตามและให้คำปรึกษา 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านผู้บริหารให้คำแนะนำและติดตามผลงาน นักเรียนตัง้ใจและความพยายามในการเรียนรู ้

ให้ความรู้และเทคนิคในทักษะการอ่าน นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมอย่างสร้างสรรค์ 



 

 
 
 

Reskill and Upskill 

การพัฒนาครูแกนนำและครูทุกคนที่จะต้องไปสอน ทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้กำกับและติดตาม
อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ และแนวทางที่จะให้การจัดการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จดัง
เป้าหมาย จึงได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของครูและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร นอกจากนี้ยัง เพิ่ม
ความรู้ ทักษะและความเป็นครู ตามศักยภาพและความสนใจ ส่งผลให้ยกระดับประสิทธิภาพการสอนใน
ห้องเรียนของตนให้มีประสิทธิผล ซึ่งไดก้ำหนดเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็น ทั้งหมด 8 ข้ัน  ดังนี้ 

Steps Contents 

1 Letter sounds (A-Z) 

2 CVC Words / CVCC Words /CV Words 
(Phonetics Skill 1-2-3) + Decoding 

3 R – L – S Blends + Decoding 

4 Silent –e and Adjacent Vowel (Phonetics Skill 4-5) + Decoding 

5 Murmur Diphthong + Decoding 

6 Special Vowel Combination(-ll) + Decoding 

7 
Digraphs (ch/sh/wh/th) 

More Digraphs (ph,gn,kn,ck,wr) 
Digraph Blend (shr,thr,phl,phr,chl,chr,sch)+ Decoding 

8 Special Vowel sound (au/aw,ou/ow,oi/oy) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

รูปภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  
โครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร 

Reskill and Upskill of Phonemics and Phonics 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

Workshop: Phonics คณะครหูลังเลิกเรียน ทุกคนต้องเข้าเรียน เวลา 15:40 – 17:00  
การสอนเสมือนจรงิทีจ่ะนำไปนักเรียน 

 

แกนนำ Master เป็นผูส้อนคณะครเูพื่อสร้างความรู้และความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน 
และการเป็นต้นแบบที่ด ี

 

Workshop: Phonics คณะครหูลังเลิกเรียน ทุกคนต้องเข้าเรียน เวลา 15:40 – 17:00  
การสอนเสมือนจรงิทีจ่ะนำไปนักเรียน 

 

แกนนำ Master เป็นผูส้อนคณะครเูพื่อสร้างความรู้และความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนและการเป็นต้นแบบที่ดี 

 



 

 
 
 

ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 
 จากการดำเนินงานการจัดกระบวนการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสยีง และ
ตัวอักษร Plus ๔.๐ (Phonemic Awareness and Phonics) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน ได้รับ
รางวัลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน / รางวัลท่ีได้รับ หมายเหต ุ
๑ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘ เด็กหญิงมณธิณา เหมืองจา  

ได้รับรางวัลเหรยีญเงิน อันดับท่ี ๕ 
การแข่งขันทักษะวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

กรมส่งเสริมปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและ 

อบจ.แพร ่

๒ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘ ๑.เด็กหญิงศิริยรจัน์   เปี่ยมเพ็ชร 
๒.เด็กหญิงปรัชญา    สมฤทธ์ิ 
๓.เด็กชายธนโชติ    การะเกต ุ 
ได้รับรางวัลเหรยีญเงินอันดับท่ี ๔ 
การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 

กรมส่งเสริมปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและ 

อบจ.แพร ่

๓ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ เด็กหญิงเหมยฟ้า  เมธา  
ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันคนเกง่ในโรงเรียนท้องถ่ิน ระดับประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจงัหวัดและมูลนิธิ 
ช่วยการศึกษาท้องถ่ิน 

๔ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๙ เด็กชายพรรษา  อินทวงค์  
ได้รับรางวัลเหรยีญทองแดง ระดับประเทศ  
การแข่งขันคนเกง่ในโรงเรียนท้องถ่ิน ระดับประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๕ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจงัหวัดและมูลนิธิ 
ช่วยการศึกษาท้องถ่ิน 

๕ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ ๑. เด็กชายยศกร  สุปินยา  
๒. เด็กหญิงปราณปรียา  สิทธิเจริญ 
๓. เด็กหญิงชนกวนันท์   ตุ่นแก้ว 
ได้รับรางวัลเหรยีญเงิน อันดับท่ี ๖  
การแข่งขันทักษะวิชาการ  
โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖  

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและ 

เทศบาลนคร 
แม่สอด 

๖ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ ๑. เด็กหญิงสุภัคสร  ติใหญ่  
๒. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์ล้อม  
๓. เด็กหญิงปิยธิดา   เข่ือนศิร ิ
ได้รับรางวัลเหรยีญเงินอันดับท่ี ๗ 
การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและ 

เทศบาลนคร 
แม่สอด 



 

 
 
 

ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 

ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน / รางวัลท่ีได้รับ หมายเหต ุ
๗ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐ ๑.เดก็ชายยศกร  สุปินยา  

๒.เด็กชายสปุวีร์   ตะ๊กัน 
๓.เด็กหญิงชนกวนันท์   ตุ่นแก้ว 
ได้รับรางวัลเหรยีญทอง อันดับท่ี ๓  
การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ  
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 

กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินและ 
อบจ.พิษณุโลก 

๘ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐ 1. เด็กชายอัควุฒิ   ชัยประพันธ์  
2. เด็กหญิงปารย์รพี     ไชยชนะ 
3. เด็กหญิงจันทร์นิภา วงศ์ปัญญากลุย ์
ได้รับรางวัลเหรยีญทองอันดับท่ี ๔  
การแข่งขันทักษะวิชาการ  
โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 

กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินและ 
อบจ.พิษณุโลก 

๙ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐ เด็กหญิงษรสวรรค์   ธนพัฒน์โกศล 
ได้รับรางวัลเหรยีญเงิน อันดับท่ี ๑๐  
การแข่งขันทักษะทางวิชาการการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินและ  
อบจ.พิษณุโลก 

๑0 ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  แซ่มือ  
ได้รับรางวัลเหรยีญทอง  
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

สพป. เขต ๑ 
จังหวัดลำพูน 
  

11 ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ เด็กชายรัฐภูมิ  แยงพงษ์ 
ได้รับรางวัลเหรยีญทองแดง 
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภทชายระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 

สพป. เขต ๑ 
จังหวัดลำพูน 
  

12 ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ เด็กหญิงปารยร์พี  ไชยชนะ  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบัที่ 2 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันเล่านิทาน  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 

สพป. เขต ๑ 
จังหวัดลำพูน 
  

 

 



 

 
 
 

ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 

ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน / รางวัลท่ีได้รับ หมายเหต ุ
๑3 ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ เด็กหญิงชนกวนันท์  ตุ่นแก้ว  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดบัที่ 2 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

สพป. เขต ๑ 
จังหวัดลำพูน 

 

๑4 ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๐ ๑ .เดก็ชายณัฐนันท์  วงค์มอย 
๒. เด็กหญิงธันยธรณ์  ปัถวี 
๓. เด็กชายธนภูมิ  แก้วพงศ์ 
ได้รับรางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ 
การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 

กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินและ 

เทศบาลนครแมส่อด 

๑5 ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๐ 1. เด็กชายอัควุฒิ   ชัยประพันธ์ 
2. เด็กหญิงปารย์รพี     ไชยชนะ 
3. เด็กหญิงจันทร์นิภา วงศ์ปัญญากลุย ์
ได้รับรางวัลเหรยีญทอง ชนะเลศิ  
การแข่งขันทักษะวิชาการโครงงานภาษาอังกฤษ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 

กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินและ 

เทศบาลนครแมส่อด 

๑6 ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑ เด็กหญิงนันมนสั  ยาวิปา 
ได้รับรางวัลเหรยีญทอง อันดับท่ี ๔  
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินและ 

เทศบาลนครแมส่อด 

๑7 ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑ ๑. เด็กชายณัฐนันท์  วงค์มอย 
๒. เด็กหญิงธันยธรณ์  ปัถวี 
๓. เด็กชายธนภูมิ  แก้วพงศ์ 
ได้รับรางวัลอันดับท่ี ๗ 
การแข่งขันทักษะวิชาการนกัเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัประเทศ โครงงาน
ภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 

กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินและเทศบาล

เมืองภูเก็ต 

 

 



 

 
 
 

ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 

ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน / รางวัลท่ีได้รับ หมายเหต ุ
๑8 ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑ 1. เด็กชายอัควุฒิ   ชัยประพันธ์  

2. เด็กหญิงปารย์รพี     ไชยชนะ 
3. เด็กหญิงจันทร์นิภา วงศ์ปัญญากลุย ์
ได้รับรางวัลอันดับท่ี ๖  
การแข่งขันทักษะวิชาการนกัเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัประเทศ โครงงาน
ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินและ 

เทศบาลเมอืงภูเก็ต 

๑9 ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑ ด.ญ.ธันยธรณ์  ปัถวี  
ได้รับรางวัลเหรยีญทองชนะเลิศ 
แข่งขัน Multi Skills Competition ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุม่โรงเรียน 

สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด

ลำพูน 

 

20 ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑ ด.ญ.ธนภูมิ  แก้วพงค์  
ได้รับรางวัลเหรยีญทองชนะเลิศ 
แข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุม่โรงเรียน 

สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด

ลำพูน 

 

๒1 ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑ ด.ญ.ปาร์ยรพี  ไชยชนะ  
ได้รับรางวัลเหรยีญทองชนะเลิศ 
แข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับกลุม่โรงเรียน 

สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด

ลำพูน 

 

 

 

 



 

 
 
 

ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 

ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน / รางวัลท่ีได้รับ หมายเหต ุ
๒2 ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ด.ญ.ธันยธรณ์  ปัถวี  

ได้รับรางวัลเหรยีญเงิน 
แข่งขัน Multi Skills Competition ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

สพป. เขต ๑ 
จังหวัดลำพูน 

  

๒3 ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ด.ญ.ธนภูมิ  แก้วพงค์ 
ได้รับรางวัลเหรยีญทองรองชนะเลิศอันดบัที่ ๒ 
แข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

สพป. เขต ๑ 
จังหวัดลำพูน 

๒4 ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ด.ญ.ณัฐนันท์  วงค์มอย  
ได้รับรางวัลเหรยีญทอง 
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยขีองนักเรียน ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

สพป. เขต ๑ 
จังหวัดลำพูน 

๒5 ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ด.ญ.ปาร์ยรพี  ไชยชนะ  
ได้รับรางวัลเหรยีญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
แข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

สพป. เขต ๑ 
จังหวัดลำพูน 

 

 

 



 

 
 
 

ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 

ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน / รางวัลท่ีได้รับ หมายเหต ุ
๒6 ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ด.ช.อัควุฒิ  ชัยประพันธ์  

ได้รับรางวัลเหรยีญเงิน รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
แข่งขัน Multi Skills Competition  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

สพป. เขต ๑ 
จังหวัดลำพูน 

๒7 ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๒ ด.ญ.ธันยธรณ์  ปัถวี  
ได้รับรางวัลเข้าร่วม 
การแข่งขันคนเกง่ในโรงเรียนท้องถ่ิน ระดับประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจงัหวัดและมูลนิธิ
ช่วยการศึกษาท้องถ่ิน 

๒8 ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ เจนณรงค์  ไชยา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับท่ี 1 
การแข่งขันวันวิชาการ การแข่งขัน Spelling Bees 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 35 ณ โรงเรียนส่วน
บุญโญปถัมภ์ ลำพูน 

๒9 ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ เด็กชายธนภูมิ   แก้วพงค์  
ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับท่ี 2 
การแข่งขันวันวิชาการ การแข่งขัน Story Telling 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 35 ณ โรงเรียนส่วน
บุญโญปถัมภ์ ลำพูน 

30 ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ ๑. ด.ญ.กรกนก  ชุมภูถ่ิน 
๒. ด.ช.ณัฐนันท์  วงค์มอย  
๓. ด.ญ.ธันยธรณ์  ปัถวี 
ได้รับรางวัลเหรยีญเงิน รองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒  
การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ   
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน และเทศบาล

นครเชียงราย 

 

 



 

 
 
 

ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 

ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน / รางวัลท่ีได้รับ หมายเหต ุ
31 ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ ๑. นางสาวพรรณษา  ตื่นตา 

๒. ด.ญ.พชรพร     ศรีวนารักคีรี  
๓. ด.ญ.พิชญา   ชัยชนะ 
ได้รับรางวัลเหรยีญทอง อันดับท่ี ๔  
การแข่งขันทักษะวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน และเทศบาล

นครเชียงราย 

32 ๗ ส.ค. ๒๕๖๒ ๑. ด.ญ.กรกนก  ชุมภูถ่ิน 
๒. ด.ช.ณัฐนันท์  วงค์มอย  
๓. ด.ญ.ธันยธรณ์  ปัถวี 
ได้รับรางวัลเหรยีญทอง อันดับท่ี ๖  
การแข่งขันทักษะวิชาการนกัเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัประเทศ โครงงาน
ภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน และเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด 

33 9 -10 ต.ค 
2561 

๑. ด.ญ.กรกนก  ชุมภูถ่ิน 
ได้รับรางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒  
การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขัน Impromptu 
Speech 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 

สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด

ลำพูน 

๓4 10 ก.ย 2562 ๑. ด.ญ.ธันยธรณ์  ปัถวี 
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 

สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด

ลำพูน 

๓5 10 ก.ย 2562 ๑. ด.ญ. นันท์มนสั ยาวิปา 
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน และเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด 

36 10 ก.ย 2562 1. ด.ช.ธีรเชษฐ์ เหลอืงแสง  
2. ด.ญ.กัญญ์วรา พรหมณะ  
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
การแข่งขัน Crossword 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4-6  

สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด

ลำพูน 

 



 

 
 
 

ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 

ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน / รางวัลท่ีได้รับ หมายเหต ุ
3๗ 10 ก.ย. 2562 1. ด.ช.ทีปทัศน์  วรารัตน์  

2. ด.ญ.กิตติวรา  ศรีวงค์  
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
การแข่งขัน Crossword 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน และเทศบาล

นครเชียงราย 

๓๘ 9-10 ต.ค. 
2562 

๑. ด.ญ.กรกนก  ชุมภูถ่ิน 
ได้รับรางวัลเหรยีญเงิน 
การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขัน Impromptu 
Speech ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ระดับกลุ่มโรงเรียน 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

ลำพูน เขต 1 

๓๙ 9-10 ต.ค. 
2562 

๑. ด.ญ.ธันยธรณ์  ปัถวี 
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 เหรยีญทอง 
การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 
ระดับกลุ่มโรงเรียน 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน และเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด 

๔o 9-10 ต.ค. 
2562 

๑. ด.ญ. นันท์มนสั ยาวิปา 
รางวัลเหรียญทอง อันดับ4 
การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

ลำพูน เขต 1 

4๑ 9-10 ต.ค. 
2562 

1. ด.ช.ธีรเชษฐ์ เหลอืงแสง  
2. ด.ญ.กัญญ์วรา พรหมณะ  
รางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ 2 เหรยีญทอง 
การแข่งขัน Crossword 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4-6  

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

ลำพูน เขต 1 

4๒ 9-10 ต.ค. 
2562 

1. ด.ช.ทีปทัศน์  วรารัตน์  
2. ด.ญ.กิตติวรา  ศรีวงค์  
รางวัลรองชนะเลิศ    อันดับ 2 เหรียญทอง 
การแข่งขัน Crossword 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 

 



 

 
 
 

ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 

ท่ี วัน/เดือน/ปี รายการแข่งขัน / รางวัลท่ีได้รับ หมายเหตุ 
4๓ 4-5 มกราคม 

2563 
1. ด.ช.ธีรเชษฐ์ เหลอืงแสง  
2. ด.ญ.กัญญ์วรา พรหมณะ  
การแข่งขัน Crosswordอันดับท่ี 50  
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4-6  

Maxploys 
Crossword Game 

Northern Champion 
2020 

ณ. ศูนย์การค้า 
เซนทรัลพลาซ่า 

เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
ครั้งที่ 23 

4๔ 4-5 มกราคม 
2563 

1. ด.ช.ทีปทัศน์  วรารัตน์  
2. ด.ช.ฐิตินันท์  คำโสภา 
การแข่งขัน Crossword อันดับที่ 98  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 

4๕ 4-5 มกราคม 
2563 

1. ด.ญ.พรรณษา  ดื่นตา 
2. ด.ญ.กิตติวรา  ศรีวงค์ 
การแข่งขัน Crossword อันดับที่ 104 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ผลงานท่ีได้รบัจากพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและ
ตัวอักษร (Phonemic Awareness and Phonics) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน 

 
 
 
 
 
 

        

กิจกรรม  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ชื่อ  เดก็หญิงมณธิณา เหมืองจา ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  อันดับที่ ๕ คะแนน ๗๘.๖๗  หลักฐาน เกียรติบัตร 
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดแพร่และองค์การบรหิารส่วนจังหวัดแพร่  
สถานท่ี   องค์การบรหิารส่วนจังหวัดแพร่  จังหวัด   แพร่  วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ชื่อ  ๑.เด็กหญงิศิริยรจัน์   เปี่ยมเพ็ชร์  ๒.เดก็หญิงปรัชญา    สมฤทธ์ิ  ๓.เด็กชายธนโชติ    การะเกตุ  

ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  อันดับที่ ๔ คะแนน ๗๓  หลักฐาน  เกียรติบัตร 
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดแพร่และองค์การบรหิารส่วนจังหวัดแพร่  
สถานท่ี   องค์การบรหิารส่วนจังหวัดแพร่  จังหวัด   แพร่  วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

 

 

 

 
  

กิจกรรม   การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนทอ้งถ่ิน ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๕ 



 

 
 
 

ชื่อ  เด็กชายพรรษา  อินทวงค์  ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง คะแนน ๗๓ คะแนน หลักฐาน  เกียรติบัตร 
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดและมลูนิธิช่วยการศึกษาท้องถ่ิน 
สถานท่ี   โรงแรมรเิวอร์ไซด์  จังหวัด   กรงุเพทมหานคร  วันท่ี  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม การแข่งขันคนเกง่ในโรงเรียนท้องถ่ิน ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒  
ชื่อ  เด็กหญิงเหมยฟ้า   เมธา  ได้รับรางวัล  ได้เข้าร่วม  หลักฐาน  เกียรตบิัตร 
สงักัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดและมลูนิธิช่วยการศึกษาท้องถ่ิน  
สถานท่ี   โรงแรมรเิวอร์ไซด์  จังหวัด   กรงุเพทมหานคร  วันท่ี  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

      

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ชื่อ  ๑. เด็กหญิงสุภัคสร  ติใหญ่  ๒. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์ล้อม  ๓. เด็กหญิงปิยธิดา   เข่ือนศิริ 
ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  อันดับที่ ๗   คะแนน ๗๘.๖๗  หลักฐาน  เกียรตบิัตร 
สังกัด  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานท่ี   เทศบาลนครแม่สอด  จังหวัด   ตาก   
วันท่ี  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

 



 

 
 
 

กิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ชื่อ  ๑. เด็กชายสุปวีร์   ต๊ะกัน ๒. เด็กหญิงปราณปรียา  สิทธิเจรญิ ๓. เด็กหญิงชนกวนันท์   ตุ่นแก้ว 
ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  อันดับที่ ๖  คะแนน   หลักฐาน  เกียรติบัตร 
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  สถานท่ี  เทศบาลนครแม่สอด     จังหวัด   ตาก    
วันท่ี  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
 

 

 

 

 
กิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
ชื่อ เด็กหญงิษรสวรรค์  ธนพัฒน์โกศล ได้รับรางวัล เหรียญเงินอันดับที่ ๑๐ คะแนน ๗๐ หลักฐาน เกียรติบัตร 
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดพิษณุโลก 
สถานท่ี   องค์การบรหิารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  จังหวัด   พิษณุโลก  วันท่ี  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ชื่อ  ๑. เด็กชายอัควุฒิ  ชัยประพันธ์  ๒. เด็กหญิงปารยร์พี  ไชยชนะ  ๓. เด็กหญิงจันทร์นิภา  วงศ์ปัญญากลุย ์
ได้รับรางวัล  เหรียญทอง อันดับที่ ๔ คะแนน ๘๙  หลักฐาน  เกียรติบัตร 
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดพิษณุโลก 
สถานท่ี   องค์การบรหิารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  จังหวัด   พิษณุโลก  วันท่ี  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

 



 

 
 
 

 กิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

ชื่อ  ๑. เด็กชายยศกร  สุปินยา  ๒. เด็กชายสุปวีร์   ต๊ะกัน ๓. เด็กหญิงชนกวนันท์   ตุ่นแก้ว 
ได้รับรางวัล  เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒  คะแนน ๘๙.๓๓  หลักฐาน  เกียรตบิัตร 
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดพิษณุโลก 
สถานท่ี   องค์การบรหิารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  จังหวัด   พิษณุโลก  วันท่ี  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

  
 
 
 
 
 
กิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันขับรอ้งเพลงสากล ประเภทหญิง   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
ชื่อ  เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์     แซ่มือ  ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  หลักฐาน  เกียรตบิัตร 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
สถานท่ี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

  
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันขับรอ้งเพลงสากล ประเภทชาย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ชื่อ  เด็กชายรัฐภูมิ  แยงพงษ์  ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง  หลักฐาน  เกียรตบิัตร 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
สถานท่ี   สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

 
 



 

 
 
 

กิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันเล่านิทาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ชื่อ  เด็กหญิงปารยร์พี   ไชยชนะ  ได้รับรางวัล  อันดับที่ ๓  หลักฐาน  เกียรติบัตร 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
สถานท่ี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  จังหวัด   ลำพูน   
วันท่ี  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
 

 

 
 
 
 
กิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 
ชื่อ  เด็กหญิงชนกวนันท์   ตุ่นแก้ว  ได้รับรางวัล  อันดับที่ ๓  หลักฐาน  เกียรติบัตร 
สังกดั สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 
สถานท่ี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  จังหวัด   ลำพูน   
วันท่ี  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

  

 

 

 

 

 

กิจกรรม   การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนทอ้งถ่ิน ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒ 

ชื่อ  เด็กชายอัควุฒิ  ชัยประพันธ์  ได้รับรางวัล  เข้าร่วม คะแนน ๔๕ คะแนน  หลักฐาน  เกียรตบิัตร 
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดและมลูนิธิช่วยการศึกษาท้องถ่ิน 
สถานท่ี   อเลก็ซานเดอร์โฮเทล รามคำแหง  จังหวัด   กรุงเพทมหานคร  วันท่ี  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

  
 



 

 
 
 

กิจกรรม   การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนทอ้งถ่ิน ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๕ 

ชื่อ  เด็กชายธนภูมิ  แก้วพงค์  ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง คะแนน ๗๙ คะแนน  หลักฐาน  เกียรตบิัตร 
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดและมลูนิธิช่วยการศึกษาท้องถ่ิน 
สถานท่ี   อเลก็ซานเดอร์โฮเทล รามคำแหง  จังหวัด   กรุงเพทมหานคร  วันท่ี  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

 
 

 

 

  

กิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ชื่อ  ๑. เด็กชายธนภูมิ  แก้วพงค์ ๒. เด็กชายณัฐนันท์  วงค์มอย ๓. เด็กหญิงธันยธรณ์  ปัถวี 
ได้รับรางวัล  เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑  คะแนน ๘๗.๖๗  หลักฐาน  เกียรตบิัตร 
สงักัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  สถานท่ี   เทศบาลนครแม่สอด     จังหวัด   ตาก   
วันท่ี  ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 

 

 

 

 

กิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ชื่อ  ๑. เด็กชายอัควุฒิ  ชัยประพันธ์ ๒. เด็กหญิงปารยร์พี  ไชยชนะ ๓. เด็กหญิงจันทร์นิภา  วงศ์ปัญญากลุย ์
ไดร้ับรางวัล  เหรียญทอง ชนะเลิศ   คะแนน ๙๓.๖๗  หลักฐาน  เกียรติบัตร 
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  สถานท่ี   เทศบาลนครแม่สอด     จังหวัด   ตาก   
วันท่ี  ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
 

 
 



 

 
 
 

กิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
ชื่อ เด็กหญิงนันท์มนสั  ยาวิปา  ได้รบัรางวัล เหรียญทอง  อันดับที่ ๔  คะแนน ๘๘.๖๗  หลักฐาน เกียรติบัตร 
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  สถานท่ี   เทศบาลนครแม่สอด     จังหวัด   ตาก   
วันท่ี  ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ชื่อ  ๑. เด็กชายธนภูมิ  แก้วพงค์ ๒. เด็กชายณัฐนันท์  วงค์มอย ๓. เด็กหญิงธันยธรณ์  ปัถวี 
ได้รับรางวัล  อันดับที่ ๗  หลักฐาน  เกียรติบัตร  สังกัด  กรมสง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ินและเทศบาล 
เมืองภูเก็ต    สถานท่ี   เทศบาลเมืองภูเก็ต     จังหวัด   ภูเก็ต  วันท่ี  ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม   การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ชื่อ  ๑. เด็กชายอัควุฒิ  ชัยประพันธ์ ๒. เด็กหญิงปารยร์พี  ไชยชนะ ๓. เด็กหญิงจันทร์นิภา  วงศ์ปัญญากลุย ์
ได้รับรางวัล  อันดับที่ ๖  หลักฐาน  เกียรติบัตร  สังกัด  กรมสง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ินและเทศบาลเมอืงภูเก็ต    
สถานท่ี   เทศบาลเมอืงภูเก็ต     จังหวัด   ภูเก็ต  วันท่ี  ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

กิจกรรม   แข่งขัน Multi Skills Competition ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 
ชื่อ  เด็กหญิงธันยธรณ์  ปัถวี    ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ชนะเลิศ    หลักฐาน  เกียรติบัตร   
สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดลำพูน  สถานท่ี   สำนักงานเขตพื้นทีล่ำพูน เขต ๑     
จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม   แข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ชื่อ  เด็กชายธนภูมิ  แก้วพงค์     ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ชนะเลิศ    หลักฐาน  เกียรตบิัตร   
สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดลำพูน  สถานท่ี   สำนักงานเขตพื้นทีล่ำพูน เขต ๑     

จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

   

  

 
 
กิจกรรม   แข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ชื่อ  เด็กหญิงปาร์ยรพี  ไชยชนะ ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  ชนะเลิศ    หลักฐาน  เกียรติบัตร   
สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดลำพูน  สถานท่ี   สำนักงานเขตพื้นทีล่ำพูน เขต ๑     

จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

 
 
 



 

 
 
 

กิจกรรม   แข่งขัน Multi Skills Competition ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 
ชื่อ  เด็กหญิงธันยธรณ์  ปัถวี    ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน    หลักฐาน  เกียรติบัตร   
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑     สถานท่ี   โรงเรียนอนุบาลลำพูน 

จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
 

 

  

 

 

 
กิจกรรม   แข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ชื่อ  เด็กชายธนภูมิ  แก้วพงค์    ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒    หลักฐาน  เกียรติบัตร   
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑     สถานท่ี   โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม   แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖  
ชื่อ  เด็กชายณัฐนันท์  วงค์มอย ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  หลักฐาน  เกียรติบัตร   
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑     สถานท่ี   โรงเรียนอนุบาลลำพูน 

จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

  

  

 

 



 

 
 
 

กิจกรรม   แข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ชื่อ  เด็กหญิงปาร์ยรพี  ไชยชนะ ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒  หลักฐาน  เกียรติบัตร   

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑     สถานท่ี   โรงเรียนอนุบาลลำพูน 

จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม   แข่งขัน Multi Skills Competition ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ชื่อ  เด็กชายอัควุฒิ  ชัยประพันธ์   ได้รับรางวัล  เหรียญเงนิ รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๑  หลักฐาน  เกียรตบิัตร   
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑     สถานท่ี   โรงเรียนอนุบาลลำพูน 
จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรม   การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนทอ้งถ่ิน ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๕ 

ชื่อ  เด็กหญิงธันยธรณ์  ปัถวี  ได้รับรางวัล  เข้าร่วม หลักฐาน  เกียรติบัตร 
สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดและมลูนิธิช่วยการศึกษาท้องถ่ิน 
สถานท่ี   โรงแรมอเล็กซานเดอร์  จังหวัด   กรุงเพทมหานคร  วันท่ี  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
 
 
  

 

 



 

 
 
 

กิจกรรม   แข่งขัน Spelling  Bee ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑-๓ 
ชื่อ  เด็กชายเจนณรงค์  ไชยา    ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๑  หลักฐาน  เกียรติบัตร   
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕ สถานท่ี   โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัด   
ลำพูน  วันท่ี  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒    
 
  

 

 

 

 

 

กิจกรรม   การแข่งขันวันวิชาการ การแข่งขัน Story Telling ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ชื่อ  เด็กชายธนภูมิ   แก้วพงค์   ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒  หลักฐาน  เกียรติบัตร   
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕ สถานท่ี   โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัด   
ลำพูน  วันท่ี  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒    
 

 

 

 

 

 

กิจกรรม  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ชื่อ  ๑.เด็กชายณัฐนันท์  วงค์มอย ๒.เด็กหญงิธันยธรณ์  ปัถวี ๓.เด็กหญงิกรกนก ชุมภูถ่ิน 
ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน  รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒    หลักฐาน  เกียรตบิัตร 
สังกัด  กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน และเทศบาลนครเชียงราย     สถานท่ี  เทศบาลนครเชียงราย   
จังหวัด  เชียงราย     วันท่ี  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

 

 

 



 

 
 
 

กิจกรรม  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
ชื่อ  ๑.นางสาวพรรณษา   ดื่นตา ๒.เด็กหญิงพชรพร     ศรีวนารักคีรี ๓.เด็กหญงิพิชญา   ชัยชนะ   
ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  อันดับที่ ๔    หลักฐาน  เกียรตบิัตร 
สังกัด  กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน และเทศบาลนครเชียงราย 
สถานท่ี  เทศบาลนครเชียงราย  จังหวัด  เชียงราย วันท่ี  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 

 

 

 

 
 
 
กิจกรรม  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ชื่อ  ๑.เด็กชายณัฐนนัท์  วงค์มอย ๒.เด็กหญงิธันยธรณ์  ปัถวี ๓.เด็กหญงิกรกนก ชุมภูถ่ิน 
ได้รับรางวัล  เหรียญทอง   อันดับที่ ๖    หลักฐาน  เกียรตบิัตร 
สังกัด  ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และเทศบาลเมืองกรมรอ้ยเอ็ด   สถานท่ี  เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด   
จังหวัด  ร้อยเอ็ด     วันท่ี  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม   การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขัน Impromptu Speech ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ชื่อ  เด็กหญิงกรกนก  ชุมภูถ่ิน      ได้รับรางวัล  เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ หลักฐาน  เกียรติบัตร   
สังกัด  กลุ่มองค์กรการปกครองท้องถ่ิน จังหวัดลำพูน    สถานท่ี   โรงเรียนเทศบาลประตูลี ้ 

จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 



 

 
 
 

กิจกรรม   การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 
ชื่อ  เด็กหญิงธันยธรณ์  ปัถวี     ได้รับรางวัล  เหรียญทอง ชนะเลิศ  หลักฐาน  เกียรติบัตร   
สังกัด  กลุ่มองค์กรการปกครองท้องถ่ิน จังหวัดลำพูน    สถานท่ี   โรงเรียนเทศบาลประตูลี ้ 
จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 

 

 

 

 
 
กิจกรรม   การแข่งขัน Crossword  ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ชื่อ  เด็กชายธีรเชษฐ์ เหลืองแสงและเด็กหญิงกัญญ์วรา พรหมณะ ได้รับรางวัล  เหรียญทอง ชนะเลิศ   
หลักฐาน  เกียรติบัตร  สังกัด  กลุ่มองค์กรการปกครองท้องถ่ิน จังหวัดลำพูน     
สถานท่ี   โรงเรียนเทศบาลประตลูี้   จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
กิจกรรม   การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขัน Impromptu Speech ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ชื่อ  เด็กหญิงกรกนก  ชุมภูถ่ิน      ได้รับรางวัล  เหรียญเงนิ   อันดับที่ ๙   หลักฐาน  เกียรติบัตร   
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑     สถานท่ี   โรงเรียนรพีเลิศ     

จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

กิจกรรม   การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 
ชื่อ  เด็กหญิงธันยธรณ์  ปัถวี   ได้รับรางวัล  เหรียญทอง   รองชนะเลิศ อันดับที่    ๒  หลักฐาน  เกียรติบัตร   
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑     สถานท่ี   โรงเรียนรพีเลิศ     

จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรม   การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ 
ชื่อ  เด็กหญิงพรรณษา  ดื่นตา    ได้รับรางวัล  เหรียญทอง   รองชนะเลิศ อันดับที่    ๔  หลักฐาน  เกียรติบัตร   
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑     สถานท่ี   โรงเรียนรพีเลิศ    จังหวัด   ลำพูน 

วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 
 

 

 

 
กิจกรรม   การแข่งขัน Crossword   ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ ๔-๖ 
ชื่อ  เด็กชายธีรเชษฐ์ เหลืองแสง และเดก็หญงิกญัญ์วรา พรหมณะ   ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  รองชนะเลิศ  
อันดับที่ ๒       หลักฐาน  เกียรตบิัตร  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑      
สถานท่ี   โรงเรียนรพีเลิศ    จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

กิจกรรม   การแข่งขัน Crossword   ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ ๑-๓ 
ชื่อ  เด็กชายทีปทัศน์  วรารัตน์ และเด็กหญงิกิตติวรา  ศรีวงค์   ได้รับรางวัล  เหรียญทอง  รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

หลักฐาน  เกียรติบัตร  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑      
สถานท่ี   โรงเรียนรพีเลิศ    จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม   การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขัน Impromptu Speech ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ชื่อ  เด็กหญิงรัญชนา     นันทิ    ไดร้ับรางวัล  เหรียญทอง   รองชนะเลิศ  อันดับที่ ๒ หลักฐาน  เกียรติบัตร   
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑     สถานท่ี   โรงเรียนรพีเลิศ     

จังหวัด   ลำพูน  วันท่ี  ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม   การแข่งขัน MaxploysCrossword Game Northern Champion ๒๐๒๐ ครัง้ที่ ๒๓   
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๔-๖ วันท่ี  ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
ชื่อ  เด็กชายธีรเชษฐ์ เหลืองแสง และเดก็หญงิกญัญ์วรา พรหมณะ   ได้รับรางวัล  อันดับที่ ๕๐ 

หลักฐาน  เกียรติบัตร สถานท่ี   ศูนย์การค้าเซนทรลัพลาซา่ เชียงใหม่ แอร์พอร์ต    จังหวัด   เชียงใหม่   
 
 
 
 

 



 

 
 
 

กิจกรรม   การแข่งขัน MaxploysCrossword Game Northern Champion ๒๐๒๐ ครัง้ที่ ๒๓   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓   วันท่ี  ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
ชื่อ  เด็กชายทีปทัศน์  วรารัตน์ และเด็กชายฐิตินันท์  คำโสภา    ได้รับรางวัล  อันดับที่ ๙๘ 

หลักฐาน  เกียรติบัตร สถานท่ี   ศูนย์การค้าเซนทรลัพลาซา่ เชียงใหม่ แอร์พอร์ต    จังหวัด   เชียงใหม่ 
 

 

 

  

 

 

 
กิจกรรม   การแข่งขัน MaxploysCrossword Game Northern Champion ๒๐๒๐ ครัง้ที่ ๒๓   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑-๓ วันท่ี  ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
ชื่อ  เดก็หญิงพรรณษา  ดื่นตาและเด็กหญงิกิตติวรา  ศรีวงค์ได้รับรางวัล  อันดับที่ ๑๐๔ 

หลักฐาน  เกียรติบัตร สถานท่ี   ศูนย์การค้าเซนทรลัพลาซา่ เชียงใหม่ แอร์พอร์ต    จังหวัด   เชียงใหม่   

 
ผลงานท่ีเกิดจากการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  

“ผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับภูมิภาค” 
ผลงานท่ีเกิดจากการดำเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ด้านพัฒนาการสมอง 
กระบวนการคิด (Head) จากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นในการคัดเลือก 

สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
๔H (Head Heart Hand Health)ของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามนโยบาย“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปี ๒๕๖๐” 
 

 

 

 



 

 
 
 

การเผยแพร่และการขยายผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่/หน่วยงาน 

๑๐ 
๑๗ ธ.ค. 
๒๕๖๑ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๑ 
๑๘ ม.ค. 
๒๕๖๒ 

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ 
หอประชุมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่/หน่วยงาน 

๑ 
๑๓ ม.ค. 
๒๕๖๐ 

ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  นำโดยนาย
ไพโรจน์  ฟักคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

๒ 
๒๔ ม.ค. 
๒๕๖๐ 

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และคณะฯ นำโดย นายสมชาย  ตันประเสริฐ 
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

๓ 
๗ พ.ย. 
๒๕๖๐ 

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมทางวิชาการ (Symposium)จัดโดย สำนัก
ปลัดนายกรัฐมนตรี ร่วมด้วยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงแรมมิ
ลาเคิล แกรดน์คอนเวนชัน่ ถนนวิภาวดี รังสิต นำโดย นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกลุ  
ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

๔ 
๑ ธ.ค. 
๒๕๖๐ 

เทศบาลตำบลเวียงเทิง และคณะฯ นำโดย นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวสัด์ิ 
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

๕ 
๒๔ ม.ค. 
๒๕๖๑ 

เทศบาลตำบลพระแท่น และคณะฯ นำโดย นายทรงศักด์ิ  โชตินิติวัฒน์ 
นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น 

๖ 
๒๖ ม.ค. 
๒๕๖๑ 

ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดพรหมวิหาร)  อำเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย นำโดย นายวีรเชษฐ์  วรรณรส รองผูอ้ำนวยการโรงเรียน
เทศบาล ๑ (วัดพรหมวิหาร) 

๗ 
๗ ก.พ. 
๒๕๖๑ 

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบางพลี, โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่าวนาง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่
นำโดย นายพันคำ  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวนาง จังหวัด
กระบี่ 

๘ 
๙ ก.พ. 
๒๕๖๑ 

ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา 
และเทศบาลตำบลหนองโดน จังหวัดสระบุรีนำโดย นายจักรพนัธ์ ตันติเสรีรัตน์ 
นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท และนายปราโมทย์ โพธิ์กะต้น 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโดน จังหวัดสระบุร ี

๙ 
๓ ธ.ค. 
๒๕๖๑ 

ต้อนรับนายกมานพ ปัทมาลัย  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ามะเขือ จังหวัด
กำแพงเพชร นายกสมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

 



 

 
 
 

การเผยแพร่และการขยายผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่/หน่วยงาน 

๑๐ 
๑๗ ธ.ค. 
๒๕๖๑ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๑ 
๑๘ ม.ค. 
๒๕๖๒ 

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ณ 
หอประชุมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๒ 
๒๑ ม.ค. 
๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร 
(Phonemic &  Phonics) รุ่นท่ี ๑ สันนิบาตภาคเหนอื สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

๑๓ 
๒๓ ม.ค. 
๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร 
(Phonemic &  Phonics) รุ่นท่ี ๒ สันนิบาตภาคเหนอื สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

๑๔ 
๑๒ ก.พ. 
๒๕๖๒ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ จังหวัดอ่างทอง 

๑๕ 
๒๖ ก.พ. 
๒๕๖๒ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จงัหวัดอุตรดิตถ์ 

๑๖ 
๘ มี.ค. 
๒๕๖๒ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกรรมการสถานศึกษาจากเทศบาลตำบลยุหว่า 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๗ 
๑๗ พ.ค. 
๒๕๖๒ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดยนายนิติธรรม  เทียนรัตน์ รองปลัดเทศบาล 
ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

๑๘ 
๑๔ มิ.ย. 
๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร 
(Phonemic &  Phonics) รุ่นท่ี ๓ สันนิบาตภาคเหนอื สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

๑๙ 
๑๖ มิ.ย. 
๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร 
(Phonemic &  Phonics) รุ่นท่ี ๔ สันนิบาตภาคเหนอื สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

๒๐ 
๕ ก.ค. 
๒๕๖๒ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลช่อแฮ่ จังหวัดแพร่ นำโดยนายศิริพงศ์ 
วงค์แสน 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่/หน่วยงาน 

๒๑ 
๑๘ ก.ค. 
๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร 
(Phonemic &  Phonics) รุ่นท่ี ๕ สันนิบาตภาคเหนอื สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

๒๒ 
๒๕ ก.ค. 
๒๕๖๒ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา นำโดย ศึกษานิเทศก์ 
เทศบาลเมืองพะเยา นางจารุภา ดรุณเทศน์ และผู้บริการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา  

๒๓ 
๒๑ ส.ค. 
๒๕๖๒ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำโดย ดร.นิรันดร์ 
ด่านไพบูรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการครู ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

๒๔ 
๘ ต.ค. 
๒๕๖๒ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ นำ
โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ประธานสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล 

๒๕ 
๒๒ พ.ย. 
๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร  
(Phonemic &  Phonics) รุ่นท่ี ๖ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์   
จังหวัดบุรีรัมย์ 

๒๖ 
๑๔ ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร  
(Phonemic &  Phonics) รุ่นท่ี ๗ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

๒๗ 
๑๙ ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

ต้อนรับคณะคณาจารย์และนกัศึกษาหลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข  
รุ่นท่ี 10  สถาบันพระปกเกล้า 

๒๘ 
๒๑ ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาทเมืองอโยธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

๒๙ 
๑๔ ม.ค. 
๒๕๖๓ 

ต้อนรับคณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดลำพูน นำโดย นายดนัย สังขทัด ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษา และจ่าเอกสนุทร อุไรสายนักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินชำนาญการ 

 

 

 

 



 

 
 
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรต่าง ๆ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร.ร.วัดมหาบุศย์ กทม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม 

ร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมเชิงวิชาการ 
(Symposium)จัดโดยสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีกทม. 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล 
ตำบลเวียงเทิงจังหวัดเชียงราย 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพระแท่น 
จังหวัดกาญจนบุร ี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๑ 
(วัดพรหมวิหาร) จังหวัดเชียงราย 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

         
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบรหิาร 
ส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี ่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสรรพยา  
จังหวัดชัยนาทและเทศบาลตำบลหนองโดน จังหวัดสระบรุี 

ต้อนรับนายกมานพ ปัทมาลัย  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ามะเขือ จังหวัดกำแพงเพชร 

นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 

แสดงความสามารถ ณ งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ณ หอประชุมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ  

จังหวัดเชียงใหม ่

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการ 
ถอดรหสัเสียงและตัวอักษร (Phonemic &  Phonics) 

 รุ่นที่ ๑ สันนบิาตภาคเหนือ สมาคมสันนิบาต 
เทศบาลแห่งประเทศไทย 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล 
เมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบรหิาร 
ส่วนตำบลห้วยไผ่ จังหวัดอ่างทอง 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลท่าอฐิ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล 
ตำบลยุหว่าจังหวัดเชียงใหม ่

ต้อนรับนายนิติธรรม  เทียนรัตน์ 
รองปลัดเทศบาลตะกั่วป่า จงัหวัดพงังา 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอด 
รหสัเสียงและตัวอักษร (Phonemic &  Phonics) 

รุ่นที่ ๒ สันนิบาตภาคเหนือ สมาคมสันนิบาต 
เทศบาลแห่งประเทศไทย 



 

 
 
 

 

      
 
 
 
 

 

 

      
 
 
 

 

 

      
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการ 
ถอดรหสัเสียงและตัวอักษร  
(Phonemic &  Phonics) 
รุ่นที่ ๓ สันนิบาตภาคเหนือ 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการ 
ถอดรหสัเสียงและตัวอักษร  
(Phonemic & Phonics) 

รุ่นที่ ๔ สันนิบาตภาคเหนือ  
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 
เทศบาลเมอืงพะเยา 

จังหวัดพะเยา 
 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการ 
ถอดรหสัเสียงและตัวอักษร  
(Phonemic &  Phonics)  

รุ่นที่ ๕ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ   
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูน 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลท่าอฐิ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสันนิบาต 
เทศบาลจงัหวัดบรุีรมัย ์

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย 
การถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemic &  Phonics) 
รุ่นที่ ๖  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรรีัมย์  จังหวัดบรุีรมัย ์

 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย 
การถอดรหัสเสียงและตัวอักษร 

(Phonemic & Phonics) รุ่นที่ ๗ 
โรงเรียนบุญญวิทยาคาร  จังหวัดชลบรุ ี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาทเมืองอโยธยา 
จังหวัด พระนครศรอียุธยา 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาหลกัสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10 

จาก สถาบันพระปกเกล้า 

ต้อนรับคณะกรรมการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวัดลำพูน นำโดย  
นายดนัย สังขทัด ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และจ่าเอกสุนทร อุไรสาย 

นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินชำนาญการ 



 

 
 
 

การจัดศูนย์การเรียนรู้ 
 เทศบาลเมืองลำพูนและโรงเรียนเทศบาลประตูลี้จัดต้ังและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาที่มี ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ (Phonemic Awareness and Phonics Center) มุ่งพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลตามความถนัด สนใจ และเตรียมความพร้อมให้สามารถดำรงชีวิต
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงใหม้ีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของพลเมืองไทย สมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และติดตามทิศทางการพัฒนา “สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย” สู่ NMT ๒๐๒๐ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๕)
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ซึ่งจะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป โดยจัดกิจกรรมพัฒนาครู นักเรียน และครูแกนนำ เพื่อให้นำความรู้จากการฝีกอบรมไปดำเนินงานตาม
บทบาทภารกิจ มีความเข้มแข็งทางเครือข่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เป็นศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพ
ครู นักเรียน ในการยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และขับเคลื่อนนโยบายต่าง  ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ได้แก่  ๑)คณะครูทุกสาขาวิชา มีทักษะในการถ่ายทักษะการสอนอ่านออกเสียง
ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรได้  ๒)พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) และ ๓)ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษการอ่านออกเสียงด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอั กษรได้ 
  
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วม 
 ๑. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษที่ดี  

๒. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการพูดภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ รักที่จะเรียนรู้ในภาษาอังกฤษมากขึ้น 
๓. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ต่อยอดจากหลักสูตรสถานศึกษา เช่ือมโยงการเรียนรู้สู่สากลได้ด้วยเครื่องมือ

เทคโนโลยีและทักษะภาษาที่ได้รับการฝึกฝน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ตัวอย่างโปรแกรมเรียนออนไลน์ Reading Horizons ที่ใช้อ้างอิงในการฝึกอบรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หน้าจอหลักบทเรียนออนไลน ์ เนื้อหาบทเรียนการประสมคำ CV 

เนื้อหาบทเรียนเรื่อง Blends และการประสมคำ CCVC 

 

เนื้อหาบทเรียนการประสมคำ CVC 

เนื้อหาบทเรียนเรื่องกฎโฟนิคส์ ๕ ข้อ 

 

เนื้อหาบทเรียนเรื่องการแบ่งพยางค ์

เนื้อหาบทเรียนส่งเสริมทักษะการอ่าน 

 

หน้าจอแสดงผลการเรียนรายบคุคล 



 

 
 
 

กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐ 
(Phonemic Awareness & Phonics)  ณ โรงเรียนเทศบาลประตลูี ้

ครั้งที ่ รายการ หมายเหต ุ
1 สังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์การเรียนรู้ วิทยากรพี่เลี้ยง 

Reading Showcase & Inspiration ของโรงเรียนต้นแบบ ครูโรงเรียนต้นแบบ 
วิทยากรพี่เลี้ยงนำเสนอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียง 
และตัวอักษร 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

แนะนำและทำความเข้าใจเรื่อง Phonemic Awareness and Phonics    ดร. อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ทดสอบอ่านรายบุคคล  Reading Test ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
2 ฟังบรรยายเรื่อง “บทเรียนออนไลน์ Reading Horizons” และทดลองใช้โปรแกรม

ออนไลน์ 
ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

ศึกษาตัวอย่างบทเรียนและทบทวนบทเรียนในแต่ละหน่วย จำนวน 6 หน่วย 95 บทเรียน
ออนไลน์ 

ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

ทดสอบการอ่านออกเสียง ภาคทฤษฎี ครั้งที่๑ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ
วิทยากรพี่เลี้ยง 

กิจกรรม Coaching ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ
วิทยากรพี่เลี้ยง 

3 ฟังบรรยายเรื่อง “การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom English)” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ฟังบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์การอ่าน”   ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
แบ่งกลุ่มถอดบทเรียน และอภิปรายการจัดเรียนการสอนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
4 ฟังบรรยายเรื่อง “วิธีการประเมินผลและความก้าวหน้าของนักเรียน” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

เข้าร่วมงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
ฟังบรรยายเรื่อง “วิธีการประเมินผลและความก้าวหน้าของนักเรียน” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ทดสอบการอ่านออกเสียง ภาคทฤษฎีครั้งที่ ๒ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
5 ทดสอบการอ่านออกเสียงเพื่อวัดพัฒนาการรายบุคคล (Post Test) ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
กิจกรรม Reading Showcase / Reading Challenge โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
ครูนำเสนอผลการจัดกิจกรรม (Case Work and Showcase) โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนเสริมกับโรงเรียนที่เข้าร่วม  
ครูนำเสนอสื่อการสอนเพิ่มเติมและแบ่งปันเทคนิคการขยายผลไปสู่นักเรียน ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
6 ประชุมสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

จัดนิทรรศการและแสดงความสามารถในการอ่านของครูและนักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
ผู้เข้าอบรมสรุปผลที่ได้รับจากการอบรมและนำไปขยายผลสู่นักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และสมคม 

สันนิบาตภาคเหนือ 

 



 

 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) 

รุ่นท่ี ๑ 

๑. โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านในเมือง) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๒. โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) จงัหวัดเชียงใหม่ 
๓. โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิง้ จังหวัดเชียงใหม่ 
๔. โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รุ่นท่ี ๒ 

๑. โรงเรียนเทศบาลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร 
๒. โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 
๓. โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย 
๔. ศูนย์เด็กเลก็เทศบาลตำบลเวียงเทิง จงัหวัดเชียงราย 
๕. โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

รูปภาพการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) 

รุ่นที่ ๑ และ ๒ 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

เรียนรู้กบัผู้เช่ียวชาญโดยตรง เรียนรูผ้่านโปรแกรมเรียนออนไลน์ 
Reading Horizons จากสหรัฐอเมริกา 

กิจกรรม Coaching สอนคร ู
ให้เป็นโค้ช 

ชมการจัดการเรียนการสอนจากห้องเรียน
จริง 

ชมความสามารถในการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

กิจกรรมกล่าวคำปฎิญาณตน 
ในการเรียนภาษาอังกฤษ 



 

 
 
 

กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐ 
(Phonemic Awareness & Phonics)  ณ โรงเรียนเทศบาลประตลูี ้

ครั้งท่ี รายการ หมายเหต ุ
1 สังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์การเรียนรู้ วิทยากรพี่เลี้ยง 

Reading Showcase & Inspiration ของโรงเรียนต้นแบบ ครูโรงเรียนต้นแบบ 
วิทยากรพี่เลี้ยงนำเสนอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียง 
และตัวอักษร 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

แนะนำและทำความเข้าใจเรื่อง Phonemic Awareness and Phonics    ดร. อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ทดสอบอ่านรายบุคคล  Reading Test ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
2 ฟังบรรยายเรื่อง “บทเรียนออนไลน์ Reading Horizons” และทดลองใช้โปรแกรม

ออนไลน์ 
ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

ศึกษาตัวอย่างบทเรียนและทบทวนบทเรียนในแต่ละหน่วย จำนวน 6 หน่วย 95 บทเรียน
ออนไลน์ 

ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

ทดสอบการอ่านออกเสียง ภาคทฤษฎี ครั้งที่๑ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ
วิทยากรพี่เลี้ยง 

กิจกรรม Coaching ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ
วิทยากรพี่เลี้ยง 

3 ฟังบรรยายเรื่อง “การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom English)” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ฟังบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์การอ่าน”   ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
แบ่งกลุ่มถอดบทเรียน และอภิปรายการจัดเรียนการสอนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
4 ฟังบรรยายเรื่อง “วิธีการประเมินผลและความก้าวหน้าของนักเรียน” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

เข้าร่วมงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
ฟังบรรยายเรื่อง “วิธีการประเมินผลและความก้าวหน้าของนักเรียน” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ทดสอบการอ่านออกเสียง ภาคทฤษฎีครั้งที่ ๒ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
5 ทดสอบการอ่านออกเสียงเพื่อวัดพัฒนาการรายบุคคล (Post Test) ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
กิจกรรม Reading Showcase / Reading Challenge โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
ครูนำเสนอผลการจัดกิจกรรม (Case Work and Showcase) โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนเสริมกับโรงเรียนที่เข้าร่วม  
ครูนำเสนอสื่อการสอนเพิ่มเติมและแบ่งปันเทคนิคการขยายผลไปสู่นักเรียน ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
6 ประชุมสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

จัดนิทรรศการและแสดงความสามารถในการอ่านของครูและนักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
ผู้เข้าอบรมสรุปผลที่ได้รับจากการอบรมและนำไปขยายผลสู่นักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และสมคม

สันนิบาตภาคเหนือ 

 



 

 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) 

รุ่นท่ี ๓ 

๑. โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดภูเขาดิน) จังหวัดเพชรบรูณ์ 
๒. โรงเรียนเทศบาล๓ (ชาญวิทยา) จงัหวัดเพชรบรูณ์ 
๓. โรงเรียนเทศบาล๔ (บ้านไทรงาม) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๔. โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อปุการ) จังหวัดลำพูน 
๕. โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ 
๖. โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง จังหวัดลำพูน 
๗. ศูนย์เด็กเลก็เทศบาลตำบลวังผาง จงัหวัดลำพูน 
๘. โรงเรียนเทศบาล๑ กิตติขจร จังหวัดตาก 
๙. โรงเรียนเทศบาล๓ วัดชัยชนะสงคราม จงัหวัดตาก 
๑๐. โรงเรียนเทศบาล๔ รัตนวิทยานุสรณ์ จังหวัดตาก 
๑๑. โรงเรียนเทศบาลตำบลบางไผ่ จังหวัดพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

รูปภาพการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) 

รุ่นที่ ๓ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านปลัดฉัตรกลุ ช่ืนสุวรรณกลุ 

กล่าวตอ้นรบัผูเ้ข้ารับการอบรม 

ทดสอบการอ่านออกเสียงเป็น
รายบุคคล 

แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

กิจกรรมการออกแบบสือ่การสอน กิจกรรมสาธิตการสอน เยี่ยมชมเทคนิคการสอน 

ของแต่ละระดับช้ัน 

 



 

 
 
 

กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐ 
(Phonemic Awareness & Phonics)  ณ โรงเรียนเทศบาลประตลูี ้

ครั้งท่ี รายการ หมายเหต ุ
1 สังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์การเรียนรู้ วิทยากรพี่เลี้ยง 

Reading Showcase & Inspiration ของโรงเรียนต้นแบบ ครูโรงเรียนต้นแบบ 
วิทยากรพี่เลี้ยงนำเสนอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียง 
และตัวอักษร 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

แนะนำและทำความเข้าใจเรื่อง Phonemic Awareness and Phonics ดร. อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ทดสอบอ่านรายบุคคล  Reading Test ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
2 ฟังบรรยายเรื่อง “บทเรียนออนไลน์ Reading Horizons” และทดลองใช้โปรแกรม

ออนไลน์ 
ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

ศึกษาตัวอย่างบทเรียนและทบทวนบทเรียนในแต่ละหน่วย จำนวน 6 หน่วย 95 บทเรียน
ออนไลน์ 

ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

ทดสอบการอ่านออกเสียง ภาคทฤษฎี ครั้งที่๑ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ
วิทยากรพี่เลี้ยง 

กิจกรรม Coaching ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ
วิทยากรพี่เลี้ยง 

3 ฟังบรรยายเรื่อง “การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom English)” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ฟังบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์การอ่าน”   ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
แบ่งกลุ่มถอดบทเรียน และอภิปรายการจัดเรียนการสอนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
4 ฟังบรรยายเรื่อง “วิธีการประเมินผลและความก้าวหน้าของนักเรียน” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

เข้าร่วมงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
ฟังบรรยายเรื่อง “วิธีการประเมินผลและความก้าวหน้าของนักเรียน” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ทดสอบการอ่านออกเสียง ภาคทฤษฎีครั้งที่ ๒ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
5 ทดสอบการอ่านออกเสียงเพื่อวัดพัฒนาการรายบุคคล (Post Test) ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
กิจกรรม Reading Showcase / Reading Challenge โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
ครูนำเสนอผลการจัดกิจกรรม (Case Work and Showcase) โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนเสริมกับโรงเรียนที่เข้าร่วม  
ครูนำเสนอสื่อการสอนเพิ่มเติมและแบ่งปันเทคนิคการขยายผลไปสู่นักเรียน ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
6 ประชุมสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

จัดนิทรรศการและแสดงความสามารถในการอ่านของครูและนักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
ผู้เข้าอบรมสรุปผลที่ได้รับจากการอบรมและนำไปขยายผลสู่นักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และสมคม

สันนิบาตภาคเหนือ 

 



 

 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) 

รุ่นที่ ๔ 

๑. โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จังหวัดแพร่ 
๒. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ 
๓. โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัดพิษณุโลก 
๔. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก 
๕. โรงเรียนเทศบาลทาปลาดุก จังหวัดลำพนู 
๖. โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพนู 
๗. โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 
 รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๓๖ คน 

รูปภาพการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) 

รุ่นที่ ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนภาษาอังกฤษ 

ผู้เข้าอบรมทาองคำปฎิญาณตน นักเรียน show case กฎ 5 ข้อ วิทยากรทดสอบการออกเสียง 

 

แกนนำถ่ายทอดวิธีการออกเสียง 
ให้สมาชิกในกลุ่มของตนเอง 

กิจกรรมทดลองสอน กิจกรรมสาธิตการสอน 



 

 
 
 

กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐ 
(Phonemic Awareness & Phonics)  ณ โรงเรียนเทศบาลประตลูี ้

ครั้งท่ี รายการ หมายเหต ุ
1 สังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์การเรียนรู้ วิทยากรพี่เลี้ยง 

Reading Showcase & Inspiration ของโรงเรียนต้นแบบ ครูโรงเรียนต้นแบบ 
วิทยากรพี่เลี้ยงนำเสนอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียง 
และตัวอักษร 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

แนะนำและทำความเข้าใจเรื่อง Phonemic Awareness and Phonics    ดร. อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ทดสอบอ่านรายบุคคล  Reading Test ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
2 ฟังบรรยายเรื่อง “บทเรียนออนไลน์ Reading Horizons” และทดลองใช้โปรแกรม

ออนไลน์ 
ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

ศึกษาตัวอย่างบทเรียนและทบทวนบทเรียนในแต่ละหน่วย จำนวน 6 หน่วย 95 บทเรียน
ออนไลน์ 

ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

ทดสอบการอ่านออกเสียง ภาคทฤษฎี ครั้งที่๑ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ
วิทยากรพี่เลี้ยง 

กิจกรรม Coaching ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ
วิทยากรพี่เลี้ยง 

3 ฟังบรรยายเรื่อง “การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom English)” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ฟังบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์การอ่าน”   ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
แบ่งกลุ่มถอดบทเรียน และอภิปรายการจัดเรียนการสอนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
4 ฟังบรรยายเรื่อง “วิธีการประเมินผลและความก้าวหน้าของนักเรียน” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

เข้าร่วมงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
ฟังบรรยายเรื่อง “วิธีการประเมินผลและความก้าวหน้าของนักเรียน” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ทดสอบการอ่านออกเสียง ภาคทฤษฎีครั้งที่ ๒ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
5 ทดสอบการอ่านออกเสียงเพื่อวัดพัฒนาการรายบุคคล (Post Test) ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
กิจกรรม Reading Showcase / Reading Challenge โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
ครูนำเสนอผลการจัดกิจกรรม (Case Work and Showcase) โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนเสริมกับโรงเรียนที่เข้าร่วม  
ครูนำเสนอสื่อการสอนเพิ่มเติมและแบ่งปันเทคนิคการขยายผลไปสู่นักเรียน ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
6 ประชุมสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

จัดนิทรรศการและแสดงความสามารถในการอ่านของครูและนักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
ผู้เข้าอบรมสรุปผลที่ได้รับจากการอบรมและนำไปขยายผลสู่นักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และสมคม

สันนิบาตภาคเหนือ 

 



 

 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) 

รุ่นที่ 5 

รุ่นที่ ๕ (รุ่นพิเศษ) 
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ 
 
 รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๖๘ คน 

รูปภาพการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) 

รุ่นที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

คณะดูงานโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ศึกษาการออกเสียงในแต่ล่ะ STEP ชมสาธิตการสอนโดย 
ครูพัชรินทร์ พลอยทับทมิ 

ตัวแทนนำเสนอสิ่งที่ได้รับหลงัจาก 
การสอนแบบการดูการสาธิตการ 

สอนเสรจ็ 

การเรียนรูบ้ทเรียนออนไลน์ผ่าน 
Web browser  Phonics 

Reading Horizons Elevate 

เข้าร่วมดูงานการเรียน 
ที่ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 

จ. อุตรดิตถ์ 



 

 
 
 

กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐ 
(Phonemic Awareness & Phonics)  ณ โรงเรียนเทศบาลประตลูี ้

ครั้งท่ี รายการ หมายเหตุ 
1 สังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์การเรียนรู้ วิทยากรพี่เลี้ยง 

Reading Showcase & Inspiration ของโรงเรียนต้นแบบ ครูโรงเรียนต้นแบบ 
วิทยากรพี่เลี้ยงนำเสนอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียง 
และตัวอักษร 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

แนะนำและทำความเข้าใจเรื่อง Phonemic Awareness and Phonics    ดร. อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ทดสอบอ่านรายบุคคล  Reading Test ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
2 ฟังบรรยายเรื่อง “บทเรียนออนไลน์ Reading Horizons” และทดลองใช้โปรแกรม

ออนไลน์ 
ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

ศึกษาตัวอย่างบทเรียนและทบทวนบทเรียนในแต่ละหน่วย จำนวน 6 หน่วย 95 บทเรียน
ออนไลน์ 

ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

ทดสอบการอ่านออกเสียง ภาคทฤษฎี ครั้งที่๑ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ
วิทยากรพี่เลี้ยง 

กิจกรรม Coaching ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ
วิทยากรพี่เลี้ยง 

3 ฟังบรรยายเรื่อง “การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom English)” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ฟังบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์การอ่าน”   ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
แบ่งกลุ่มถอดบทเรียน และอภิปรายการจัดเรียนการสอนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
4 ฟังบรรยายเรื่อง “วิธีการประเมินผลและความก้าวหน้าของนักเรียน” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

เข้าร่วมงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
ฟังบรรยายเรื่อง “วิธีการประเมินผลและความก้าวหน้าของนักเรียน” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ทดสอบการอ่านออกเสียง ภาคทฤษฎีครั้งที่ ๒ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
5 ทดสอบการอ่านออกเสียงเพื่อวัดพัฒนาการรายบุคคล (Post Test) ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
กิจกรรม Reading Showcase / Reading Challenge โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
ครูนำเสนอผลการจัดกิจกรรม (Case Work and Showcase) โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนเสริมกับโรงเรียนที่เข้าร่วม  
ครูนำเสนอสื่อการสอนเพิ่มเติมและแบ่งปันเทคนิคการขยายผลไปสู่นักเรียน ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
6 ประชุมสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

จัดนิทรรศการและแสดงความสามารถในการอ่านของครูและนักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
ผู้เข้าอบรมสรุปผลที่ได้รับจากการอบรมและนำไปขยายผลสู่นักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และสมคม

สันนิบาตภาคเหนือ 

 



 

 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) 

รุ่นที่ 6 

๑. สังกัดเทศบาลตำบลพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์   
๒. สังกัดเทศบาลตำบลพนมรุ้ง  จังหวัดบุรีรัมย์     
๓. สังกัดเทศบาลตำบลกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์   
๔. สังกัดเทศบาลตำบลบึงเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์     
๕. สังกัดเทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์     
๖. สังกัดเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์     
๗. สังกัดเทศบาลตำบลนาโพธิ ์  จังหวัดบุรีรัมย์    
๘. สังกัดเทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์     
๙. สังกัดเทศบาลตำบลแสลงโทน จังหวัดบุรีรัมย์     
๑๐. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมพู  สังกัดเทศบาลตำบลชมพู จังหวัดเชียงใหม่   
รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๓๖ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

รูปภาพการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) 

รุ่นที่ ๖ 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
    

                     
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

คณะอบรมจากสันนิบาตบุรรีัมย ์
อบรมDecoding 

บรรยากาศการลงทะเบียน ตัวแทนผู้เข้า 

เยี่ยมชมการสาธิตการสอน 
ในระดับอนบุาล 

เยี่ยมชมการสาธิตการ 
สอนในระดบัประถม Class B1 

ทดสอบการอ่านออกเสียง 
ประโยค หรือ วลี สั้น ๆ 



 

 
 
 

กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Plus ๔.๐ 
(Phonemic Awareness & Phonics)  ณ โรงเรียนเทศบาลประตลูี ้

ครั้งท่ี รายการ หมายเหต ุ
1 สังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์การเรียนรู้ วิทยากรพี่เลี้ยง 

Reading Showcase & Inspiration ของโรงเรียนต้นแบบ ครูโรงเรียนต้นแบบ 
วิทยากรพี่เลี้ยงนำเสนอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียง 
และตัวอักษร 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

แนะนำและทำความเข้าใจเรื่อง Phonemic Awareness and Phonics    ดร. อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ทดสอบอ่านรายบุคคล  Reading Test ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
2 ฟังบรรยายเรื่อง “บทเรียนออนไลน์ Reading Horizons” และทดลองใช้โปรแกรม

ออนไลน์ 
ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

ศึกษาตัวอย่างบทเรียนและทบทวนบทเรียนในแต่ละหน่วย จำนวน 6 หน่วย 95 บทเรียน
ออนไลน์ 

ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

ทดสอบการอ่านออกเสียง ภาคทฤษฎี ครั้งที่๑ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ
วิทยากรพี่เลี้ยง 

กิจกรรม Coaching ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ
วิทยากรพี่เลี้ยง 

3 ฟังบรรยายเรื่อง “การใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน (Classroom English)” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ฟังบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์การอ่าน”   ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
แบ่งกลุ่มถอดบทเรียน และอภิปรายการจัดเรียนการสอนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
4 ฟังบรรยายเรื่อง “วิธีการประเมินผลและความก้าวหน้าของนักเรียน” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

เข้าร่วมงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 
ฟังบรรยายเรื่อง “วิธีการประเมินผลและความก้าวหน้าของนักเรียน” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 
ทดสอบการอ่านออกเสียง ภาคทฤษฎีครั้งที่ ๒ ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
5 ทดสอบการอ่านออกเสียงเพื่อวัดพัฒนาการรายบุคคล (Post Test) ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
กิจกรรม Reading Showcase / Reading Challenge โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
ครูนำเสนอผลการจัดกิจกรรม (Case Work and Showcase) โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนเสริมกับโรงเรียนที่เข้าร่วม  
ครูนำเสนอสื่อการสอนเพิ่มเติมและแบ่งปันเทคนิคการขยายผลไปสู่นักเรียน ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และ

วิทยากรพี่เลี้ยง 
6 ประชุมสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมการฝึกทักษะการอ่านออกเสียง” ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ 

จัดนิทรรศการและแสดงความสามารถในการอ่านของครูและนักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
ผู้เข้าอบรมสรุปผลที่ได้รับจากการอบรมและนำไปขยายผลสู่นักเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ดร.อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ และสมคม

สันนิบาตภาคเหนือ 

 



 

 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) 

๑. โรงเรียนบุญญวิทยาคาร   
    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
    จังหวัดชลบุรี   จำนวน 31 คน 
2.  สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
    จังหวัดชลบุรี  จำนวน 6 คน 
 รวมจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 37 คน 
 

รูปภาพการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics) 

รุ่นที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม รายงานผลการดำเนินการ 
ในแต่ละสังกัด 

ทดสอบการอ่านออกเสียงกับ 
ผู้ช่วยวิทยากร 

ทดสอบการอ่านออกเสียงกับวิทยากร ชมการสาธิตการสอนจากห้องเรียนจรงิ  
Class  D2 

ชมการสาธิตการสอนจาก 
ห้องเรียนระดับอนบุาล 

กิจกรรมอ่านคำปฏิญาณตน 
ก่อนเริ่มเรียน Phonics 



 

 
 
 

การจัดกิจกรรม Pratoolee Phonics Talent  
การจัดกิจกรรม Protoolee Phonics Talent เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นเพื่อให้ผู้เรียน               

ได้อ่านออกเสียงอย่างถูกวิธี อ่านถูกต้อง มีความชัดเจน และเกิดทักษะการอ่านออกเสียงที่คล่องแคล่วข้ึน 
นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีเวทีแสดงศักยภาพ ลดความ
กลัว และไม่กล้าแสดงออก และฝึกการพูดต่อสาธารณชน นอกจากการเน้นทักษะในการอ่านออกเสียงแบบโฟ
นิกส์แล้วยังได้จัดรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อดีและข้อด้อยของตนเอง โดยมีกรรมการที่มีความ
เช่ียวชาญด้านการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ที่มีความหลากหลายในแต่ระดับช้ัน เพื่อตัดสินและสะท้อนคิดให้
ผู้เรียนนำไปปรับปรุงต่อและพัฒนาต่อยอดจากข้อคิดเห็นจากกรรมการ กิจกรรมจึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์
ต่อผู้บริหารเพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสินใจในการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
ผู้สอนก็จะได้ทราบความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนและจะได้แก้ไขปรบัปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ
ตนเอง ผู้เรียนก็จะได้ทราบตำแหน่งและความก้าวหน้าของตนเอง ควรปรับปรุงวิธีการเรียนในทิศทางใดตาม
คำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ  
ภาพประกอบกิจกรรม Pratoolee Phonics Talent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการดำเนินการกิจกรรม Pratoolee Phonics Talent ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เทคนิค
วิธีการจากทักษะการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ ผู้เรียนเกิดความหมายในการเรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการ
เรียนแบบโฟนิกส์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงคำ ประโยค และเนื้อเรื่องได้ดี ข้ึนและมีพื้นฐานในการ
เรียนที่ขึ้นทำให้ผู้เรียนมีความสุขและเกิดความอยากเรียนรู้ข้ึน ทัศนคติของผู้เรียนถูกปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่
ข้ึนผู้เรียนสามารถนำความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในการเรียนในระดับสูงและในชีวิตประจำวันได้  อย่างมี
ความหมาย 

ด.ญ.ศุภิสรา บุญวิจิตร ตัวแทนผู้เรียนช้ัน อ.๒/๔ แสดงความสามารถในการ
อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ Phonics ด้วยการอ่านออกเสียงสระสั้น 
(CVC Words) จำนวน ๒๐ คำ 

 

ด.ช.ธีรเชษฐ์ เหลืองแสง นักเรียนช้ัน ป.๓/๒ ตัวแทนจาก Level B๓ ได้
แสดงความสมารถในการอ่านเรื่องสั้น เรื่อง They Play Monopoly for 
Fun ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน จนได้รับคำชมจากคณะกรรมการและ
สามารถเลื่อนข้ึนไป อยู่ Level A๑/๒s ได ้(fast track) 

 ท่านคณะกรรมการทั้งสามท่าน ลงคะแนนให้ตัวแทนผู้เรียนที่ออกมาแสดง
ความสามารถ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้เรียนทุกคนเพื่อนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 



 

 
 
 

กิจกรรมการดำเนินงานมัคคุเทศก์น้อย (Little  Guide) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน 

จากการเรียนตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร              
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน (Phonemic Awareness and Phonics) ตระหนักเห็นความสำคัญ           
ในการต่อยอดการดำเนินงานและเป็นการฝึกทักษะที่สูงข้ึน และให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง จึง ได้
ริเริ่มให้มีการจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยข้ึน (Pratoolee Municipal School Little Guide) ซึ่งได้มีหลักการ
และแนวคิดที่ว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวันแต่การ
สอนภาษาอังกฤษ ในช้ันเรียนพบว่านักเรียนขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาใน
ชีวิตจริง เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริงซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น 
การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังจากการเรียนในช้ันเรียนแล้ว ทำให้ให้
ขาดทักษะและการฝึกฝนที่ดี เป็นต้น   

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน
รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมไทยได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ นำ
ความรู้ความสามารถทางภาษาไปประกอบอาชีพ เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะทางภาษาส่งเสริมและสร้าง
ศักยภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ มีมนุษย์สัมพันธ์กับ
ชุมชนในท้องถ่ินและสังคมโลก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้และใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่น เห็น
ความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน จึงเล็งเห็นความสำคัญให้มีการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้
ได้รับการพัฒนาทักษะการอา่นด้วยระบบถอดรหสัเสยีงและตัวอักษร หรือเรียกว่าโฟนิกส์ (Phonics) อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษให้ได้พัฒนาตนเอง  อย่างเต็มศักยภาพและ
การจัดการเรียนรูท้ี่จะสามารถส่งเสริมให้ผูเ้รยีนเกิดการเรียนรูไ้ด้อย่างเต็มตามศักยภาพการจดัสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเนื่องจากสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้และ
เรียนรู้ได้ดีข้ึน  จึงได้จัดทำกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย (Little  Guide) โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ข้ึนและมุ่งพัฒนา
เยาวชนในท้องถ่ินให้มีความสามารถพูดเล่าประวัติและนำเที่ยวแหลง่ทอ่งเที่ยวในท้องถ่ินได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้
ทักษะอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพต่อไป โดยมีจุดประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมดังนี้  

๑) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในวิชาภาษาอังกฤษ ๒) เพื่อให้นักเรียน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ๓) เพื่อปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนในท้องถ่ินรักและหวง
แหน วัฒนธรรมของชุมชนของตนเอง ๔) เพื่อฝึกเป็นอาชีพในอนาคตให้นักเรียน   สร้างรายให้กับตนเองและ
ครอบครัวได้  ๕) เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ในการอ่านด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Phonics มาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  ๖) เพื่อเสริมสรา้งประสบการณ์เรียนรูน้อกหอ้งเรียน ได้พัฒนาทักษะการคิดจัดการแก้ปัญหา 
มีความเช่ือมั่นในตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานมัคคเุทศก์น้อย (Little Guide) โรงเรียนเทศบาลประตลูี้ จังหวัดลำพูน 
๑. ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่านออกเสียงแบบ Phonics และประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ            

ในการแนะนำสถานที่ต่าง ๆ 
๒. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตของตนเองให้เกิดความมั่นใจ ภูมิใจ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข          

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากห้องเรียนและจากการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในสถานการณ์จริง 
๓. ผู้เรียนได้ฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะ ถูกเวลา            

และฝึกทักษะทางสังคมมิได้ ได้แก้ปัญหาและร่วมคิดร่วมทำ 
๔. ผู้เรียนได้นำความรู้จากประสบการณ์มาประกอบอาชีพในอนาคต ให้เกิดรายได้ให้กับตนเองและ

ครอบครัว 
 
 

 

สรุปใจความสำคัญและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับเพื่อน 

จำลองสถานการณ์มัคคุเทศก์น้อย  

ฝึกการกล้าแสดงออกของนักเรียน 

 

น่ังรถรางชมสถานที่สำคัญและฟังการ

บรรยายจากมัคคุเทศก์ของเทศบาล 

ศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ

ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย 

ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติสถานที่จริง    

ในการเป็นมัคคุเทศก์น้อย 

ศึกษาประวัติความเป็นมา          

จากแหล่งที่อ้างอิงได้ 



 

 
 
 

กิจกรรมเสริม Phonics Talent : Reading Showcase 

 

 

 

               

                  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

          

 

 

  

 
            

 

การจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงความสามารถ นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงทักษะการอ่าน 

มอบรางวัลให้กับนักเรียนแสดงความสามารถ นักเรียนชั้นประถมแสดงทักษะการพูด 

นักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค ์ คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการร่วมกันให้คะแนนการแข่งขัน นักเรียนชั้นมัธยม Reading Showcase 



 

 
 
 

ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp 2019 
            

    

 

 

 

 

      บรรยายพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษ                ประธานกล่าวต้อนรบันักเรียนก่อนเข้าฐาน  

               

 

 

 

 

 นักเรียนกล่าว Vision and Mission เป็นภาษาอังกฤษ         กิจกรรมจัดกลุม่และ Ice breaking 

              

 

 

 

 

     คณะครูและนักเรียนระดับอนุบาลและมัธยมศึกษา         คณะครูและนักเรียนระดับประถมศกึษา  

     

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมอบรมเยี่ยมชมค่าย English day camp   คณะครแูละนักเรียนที่ได้รับรางวัล  
BEST CONTUME 

 



 

 
 
 

   ภาพถ่ายฐานกิจกรรม English Day Camp 2019 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน 

 

         

 

 
 

1. Story telling Station                   2. On board Station                3. Can you action? Station 

 

            

 

 
 

4. Asking & Question Station        5. Speaking Aloud Station            6. Phonics Talent Station 

    

             

 

 

7. Spelling Bee Station  8. Fashion and Shopping Station     9.  English Everyday Station 

 

                                                                                            
10. Snake Ladder Station               11. Telephone Station              12. Guess Words Station 

 

 

 

        

 
13. Dictionary Race Station 14. Sing a Song Station 


