ประกาศเทศบาลตาบลคลองจิก
เรือ่ ง สอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ
ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-----------------------------------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลคลองจิก มี ความประสงค์จ ะสอบราคาจ้างโครงการพัฒ นาศัก ยภาพนัก เรียนด้าน
ภาษาต่างประเทศ ครูสอนภาษาอังกฤษ จานวน 252 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2559 รายละเอียดตามที่เทศบาลตาบลคลองจิกกาหนด
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 151,200.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสอง
ร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกั น ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
กาหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลคลองจิก และยื่นซองเสนอราคา วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ระหว่าง
เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอบางปะอิน
และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอบางปะอิน เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สานักงานเทศบาลตาบลคลองจิก ระหว่างวันที่ 19 เมษายน
2559 ถึ ง วั น ที่ 4 พฤษภาคม 2559 ตั้ ง แต่ เ วลา 08.30 น.ถึ ง 16.30 น. ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.Klongjig.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 035 - 269755 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

(นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลคลองจิก

ประเทศและสถาบันจัดหาครูชาวต่างประเทศ
รายละเอียดคุณสมบัติของครูชาวต่าง
1) ครูชาวต่างประเทศ
คุณสมบัติ
1. ครูชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (Native English Speakers) ซึ่งได้แก่ ครูชาวต่างประเทศที่มาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนนาดา จานวน ๑ คน ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่าใน
ระดับปริญญาตรีในสาขาเฉพาะทาง มีประสบการณ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
2. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับอนุญาตจากคุรุสภาให้ทาการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรืออยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดทาใบประกอบวิชาชีพครู (Teacher License)
3. มี ความรู้แ ละประสบการณ์ ในด้านการสอน การเขียนแผนจัดการเรีย นรู้ (Lesson Plan) สามารถผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน ใบงาน ใบความรู้ การควบคุมชั้นเรียน (Classroom Management) นักเรียนหลักสูตรปกติจานวน
๓๐-๔๐ คน/ห้องเรียน และการวัดผลประเมินผล และผ่านการอบรม TEFL หรือ TESOL
4. เป็นผู้มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับของโรงเรียน
๕. มีใบอนุญาตทางาน (Work Permit) และ วีซ่า (Visa)
๒) สถาบันจัดหาครูชาวต่างประเทศ
คุณสมบัติ
1. เป็นสถาบันที่มีประสบการณ์ในการจัดหาและจัดเตรียมครูชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนรัฐบาลและ
เอกชนระดับประถมศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า ๖ คนต่อปีการศึกษา
2. เป็นสถาบันที่มีประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนจัดหาครูชาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนรัฐบาลและ
เอกชนระดับประถมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดหาครูชาวต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกาหนด
๒. จัดครูสอนแทนในทุกกรณีที่ครูขาด และแจ้งให้โรงเรียนทราบทุกครั้ง
๓. พัฒนาและเตรียมครูผู้สอนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. จัดหาครูทดแทนครูที่โรงเรียนไม่ประสงค์ให้สอนโดยเร็วภายใน 3 วัน
๕. การจัดทาใบอนุญาตทางาน (Work Permit) วีซ่า (Visa) และสวัสดิการต่างๆ แก่ครูชาวต่างประเทศ ให้บริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ ใิ ช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ
งบประมาณ พ.ศ.2559 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000.- บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 1 เมษายน 2559 เป็นเงิน 151,200.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึง่ พันสอง
ร้อยบาทถ้วน) ราคา/หน่วย ราคาชั่วโมงละ 600 บาท / ชั่วโมง จานวน 252 ชั่วโมง
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ แฮ๊พพิอิงลิช เลขที่ 19 หมู่ที่ 8 ตาบลจาปา อาเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
4.2 โรงเรียนสอนภาษา ไอคิว อเมริกัน อิงลิช เลขที่ 7/9 หมู่ที่ 1 ถนนจักรพรรดิ์ ตาบลประตูชัย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13300
4.3 โรงเรียนสอนภาษานานาชาติและกวดวิชา เดอะ เลิร์นนิ่ง ลิงค์ เลขที่ 21/2 และ 21/4 ซอยบางเอียน 10
ถนนนเรศวร ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1300
5. รายชื่อเจ้าหน้าทีผ่ ู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นางสาวเติบสิริ รุ่งแสงทอง ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ประธานกรรมการ
รก.ผอ.กองการศึกษา
5.2 นางสาวโสรดา จิตรฉาย ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
5.3 นายธานี
สิทธิโชค ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
กรรมการ

แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพดั อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1
บทที่

ชือ่ หน่วยการเรียนรู้

สาระสาคัญ

1

My Self

2

My Family

3

My School

4

Life Style

5

Special Time

ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคาง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน บอก
ความต้องการ พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเรือ่ งใกล้ตัว
ตอบ คาถามเลือกภาพตรงตามความหมายของคา กลุ่มคา เรือ่ งที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยว ข้องใกล้ตัว
ฟัง พูด ปฏิบัติตามคาสั่งง่าย ๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ทาท่าทางประกอบ ตามวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ปฎิบัติตามคาสั่งที่
ฟัง การพูดโต้ตอบด้วยคาสั้นๆง่ายๆ
เลือกภาพตรงตามความหมายของคาและกลุ่มคาที่ฟัง บอกชื่อคาและคาศัพท์ที่กับ
เทศกาลสาคัญของเจ้าของภาษาและกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ื่นเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพดั อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2
บทที่

ชือ่ หน่วยการเรียนรู้

สาระสาคัญ

1

Hello again!

2

Back to school

3

At home

4
5

All about me
On the farm

6

Nice weather

7

Play days

8

Festivals

การทักทายแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ การถาม-ตอบข้อมูลส่วนตัว การแนะนา
ชื่อตนเองแก่ผู้อื่น การทบทวนการเขียน A-Z ทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ และการฝึก
เขียนตัวอักษรเพื่อประกอบเป็นคา และประโยค
การเรียนรูค้ าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเรียนต่างๆ โครงสร้างประโยคคาถามและ
คาตอบ การใช้ article a/an และการร้องเพลงภาษาอังกฤษ ทาให้ผู้เรียนสามารถพูด/
เขียน เพื่อถามและตอบ เพื่อให้ข้อมูลของอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ของตนได้
การพูดเกี่ยวกับครอบครัว และห้องต่างๆ ภายในบ้านพักอาศัย เป็นการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
เพื่อนาไปใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน
การพูดบรรยายเกี่ยวกับตนเองเป็นข้อมูลสาคัญที่นาไปใช้ในการสนทนาในชีวิตประจาวัน
การพูดคุย และการบรรยายเกี่ยวกับสัตว์ เป็นเรือ่ งใกล้ตัวผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนสนุกสนาน มี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน ทาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ดี
การฟัง/พูด และบรรยายเกี่ยวกับสภาพอากาศ และเสื้อผ้าเครือ่ งแต่งกาย เป็นการขยายวง
คาศัพท์ ทาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การฟัง/พูด และบรรยายกิจกรรมที่ผู้เรียนทาในชีวิตประจาวัน ทาให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้
สนทนาตามสถานการณ์จริงได้
การทบทวนคาศัพท์ ประโยค และสานวนต่างๆ ที่ได้เรียนมาแล้วทาให้ผู้เรียนได้นาสิ่งที่
เรียนมาใช้ซ้าๆ ทาให้สามารถใช้ภาษาได้ดีขึ้น และเกิดความจาที่คงทน

แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพดั อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บทที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

1

Hello friends!

2
All year round
3
School again
4
All year round
5
Around town

6
Yummy food

7
Playtime

8

Festivals

สาระสาคัญ

ทบทวนการพูดทักทายและการแนะนาตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
การเรียนรูค้ าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเรียนต่างๆ โครงสร้างประโยคคาถามและคาตอบ
การใช้ article a/an และการร้องเพลงภาษาอังกฤษ ทาให้ผู้เรียนสามารถพูด/เขียน เพื่อถาม
และตอบ เพื่อให้ข้อมูลของอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ของตนได้
การเรียนรูค้ าศัพท์เกี่ยวกับชื่อประเทศต่างๆ กิจกรรมที่ทาในชีวิตประจาวัน รวมถึงการใช้
ประโยคในการถามและตอบเกี่ยวกับประเทศที่มา การถามและตอบเกี่ยวกับเวลา และ
ประโยคบอกกิจกรรมที่ทาในช่วงเวลาต่างๆ เป็นการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
การเรียนรูค้ าศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศ ชื่อเดือน และฤดูกาล รวมถึงการใช้ประโยคในการ
ถามและตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศ และการถามและตอบเกี่ยวกับเดือนในฤดูกาลต่างๆ เป็น
การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
การเรียนรูค้ าศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ ยานพาหนะ และคาบุพบทบอกตาแหน่ง รวมถึงการใช้
ประโยคในการถามและตอบเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่ การถามและตอบเกี่ยวกับวิธีการ
เดินทางไปสถานที่ต่างๆ เป็นการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
ชีวิตประจาวัน
การเรียนรูค้ าศัพท์เกี่ยวกับอาหาร เลขลาดับที่ การใช้ประโยคเพื่อบอกความต้องการของ
ตนเอง การถามและตอบเกี่ยวกับอาหารที่ต้องการ รวมถึงการถามและตอบเกี่ยวกับวันเกิด
เป็นการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นใน
ชีวิตประจาวัน
เรียนรูค้ าศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาในชีวิตประจาวัน คาบอกเวลา รวมถึงการใช้ประโยคบอก
เกี่ยวกับกิจกรรมที่กาลังทาในช่วงเวลาต่างๆ ประโยคที่ใช้ในการถามและตอบเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ผู้อื่นกาลังทา และการถามและตอบเกี่ยวกับเวลา เป็นการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษเพื่อ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และสามารถประยุกต์ใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ได้
การเรียนรูค้ าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันปีใหม่ วันพ่อ และวันแม่ ทาให้ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและปฏิบัติตัวในวันสาคัญดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทที่
1
2

ชือ่ หน่วยการเรียนรู้
Are you ready?

สาระสาคัญ
การทักทายที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นสิ่งที่จาเป็นในการสื่อสาร

3

At school
Who’s that?

การพูดเกี่ยวกับวิธีการเดินทาง และกิจกรรมในโรงเรียน เป็นการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
การฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับอาชีพ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในอดีต เป็นทักษะการสื่อสารในชีวิตประจาวัน

4

Healthy habits

5

Amazing animals

การฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับสัตว์ป่าและการอนุรกั ษ์สัตว์ป่า
เป็นข้อมูลสาคัญที่นาไปใช้ใน
การสื่อสาร และยังนาไปใช้ใน
การเรียนรูส้ าระการเรียนรูอ้ ื่น

6

Help our planet!

การฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อการ
สื่อสารทางสังคม และยังนาไปใช้ในการเรียนรูส้ าระการเรียนรูอ้ ื่น

7

Free time

8

Culture

การฟังและพูดเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และสุขนิสัย เป็นทักษะการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันและ
ยังนาไปใช้ในการเรียนรูส้ าระ
การเรียนรูอ้ ื่น

การฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นข้อมูลสาคัญที่นาไปใช้ใน
การสื่อสาร
การทบทวนคาศัพท์ ประโยค และสานวนต่างๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว ทาให้ผู้เรียนได้นา
สิ่งที่เรียนมาใช้ซ้าๆ ทาให้สามารถใช้ภาษาได้ดีขึ้น และเกิดความจาที่คงทน

แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทที่
1

2

3

4
5

6

7
8
9
10

ชือ่ หน่วยการเรียนรู้
สาระสาคัญ
Can you remember? การทบทวนเกี่ยวกับคาศัพท์และโครงสร้างประโยคที่เรียนมาแล้ว การพูดคุย
เกี่ยวกับวิชา วันเวลาที่เรียน และบอกเล่าเกี่ยวกับวันหยุดที่ผ่านมา เป็นหัวข้อใน
การสื่อสารที่เหมาะสมสาหรับการเริม่ ภาคเรียนใหม่ ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน
การเรียนรูภ้ าษามากขึ้น
What do you want to การฟัง พูด อ่าน และเขียน เกี่ยวกับความสามารถ บุคลิกลักษณะ อาชีพที่ต้องการ
be?
จะทา ประวัติบุคคลสั้นๆ การถามคาถามเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เป็นทักษะ
การสื่อสารที่นาไปใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
Is it exciting?
การฟัง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับกีฬา อุปกรณ์กีฬา การให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
กีฬาและสุขภาพ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เป็นทักษะการสื่อสารที่
นาไปใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน และยังบูรณาการกับกลุ่มสาระการ
เรียนรูอ้ ื่นอีกด้วย
Friendship
การทบทวนคาศัพท์ ประโยค และสานวนต่างๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว ทาให้ผู้เรียนได้
นาสิ่งที่เรียนมาใช้ซ้า ทาให้สามารถใช้ภาษาได้ดีขึ้น และเกิดความจาที่คงทน
Going places
การฟัง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดการเดินทาง และบุคคลที่มี
ชื่อเสียง เป็นทักษะการสื่อสาร ที่นาไปใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน และ
ยังบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ื่นอีกด้วย
The school trip การฟัง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับการเดินทางและการไปเที่ยว การบรรยาย
เกี่ยวกับที่อยู่ของสัตว์และสิ่งแวดล้อม เป็นทักษะการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
และยังนาไปบูรณาการกับสาระการเรียนรูอ้ ื่นได้
Seeing the world การทบทวนคาศัพท์ ประโยค และสานวนต่างๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว ทาให้ผู้เรียนได้
นาสิ่งที่เรียนมาใช้ซ้า ทาให้สามารถใช้ภาษาได้ดีขึ้น และเกิดความจาที่คงทน
Out and about การฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับสถานที่ การบอกทิศทาง เป็นทักษะการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน
I want to be a star. การฟัง พูด อ่านและเขียนเกี่ยวกับความบันเทิง เป็นทักษะการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
Story time
การทบทวนคาศัพท์ ประโยค และสานวนต่างๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว ทาให้ผู้เรียนได้
นาสิ่งที่เรียนมาใช้ซ้า ทาให้สามารถใช้ภาษาได้ดีขึ้น และเกิดความจาที่คงทน

แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระดับชั้นอนุบาล 1-2
ระดับชั้น
ระดับอนุบาล 1

ระดับอนุบาล 2

สาระสาคัญ
- ทักษะการอ่าน ฝึกออกเสียง
- ทักษะการเขียน
- ระบายสี-โยงภาพ
- เกมส์,ร้องเพลง
- จับคู่คาศัพท์-โยงเส้น
- ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
- ตัวอักษรพิมพ์เล็ก
- คัด-เขียนตัวอักษร
- อ่าน-คัด-เขียนตัวอักษร และทบทวน-สรุป
- การอ่านออกเสียง
- ฝึกการเขียนอย่างถูกวิธี
- การระบายสี-โยงภาพ
- กิจกรรมเกมส์,ภาพ
- การจับคู่ภาพ-โยงเส้น-คาศัพท์
- คัด-เขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
- คัด-เขียนตัวอักษรพิมพ์เล็ก
- โยงเส้น-จับคู่ตวั อักษรพิมพ์ใหญ่-เล็ก
- การเติมตัวอักษรคาศัพท์
- ทบทวนและสรุป

