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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

1.    ผูช่้วยศาสตราจารยน์าตยา วงครั์กมิตร ประธานหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
       สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
       มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
2.   อาจารยศิ์ริพงศ ์   ศรีพายพั ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
       โรงเรียนบา้นสนัคะยอม 
       อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.    อาจารยช์ญัญะพิชญ ์  ระดม  ครูชาํนาญการพิเศษ 
       โรงเรียนวฒัโนทยัพายพั 
       อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจเน้ือหานวตักรรม 
1.    ผูช่้วยศาสตราจารยน์าตยา วงครั์กมิตร ประธานหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
       สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
       มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
2.   อาจารย ์ดร.รณวีร์  พาผล  กรรมการหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
       สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
       มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
3.    อาจารยอุ์ไรวรรณ  ศรีธิวงค ์ ครูชาํนาญการพิเศษ 
       โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
       อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 
 

Pretest/Posttest 
 

แบบทดสอบรายวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโครงการวิจัยเร่ือง วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นการ
ปฏิบติังาน เพื่อพฒันาทกัษะภาษาแบบบูรณาการสําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในชุมชน
ชนบท 

 
คาํช้ีแจง   1.  ขอ้สอบเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว 

2.  ขอ้สอบมีจาํนวน  60  ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน  รวมทั้งส้ิน  60  คะแนน 
3.  วิธีตอบ ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว โดยใชดิ้นสอดาํ 

เบอร์ 2 (2B) ระบายทบัตวัเลือกท่ีตอ้งการใหเ้ตม็วง   
หมายเหตุ ก = a    ข = b    ค = c   ง = d)    จ = e 

เช่น ถา้นกัเรียนคิดวา่ขอ้ c หรือ ค เป็นคาํตอบท่ีถูกตอ้ง ใหร้ะบายดงัน้ี 
 
ขอ้ 0  ก     ข      ค     ง      จ 

__________________________________________________________________________________ 
 
1.   I am ______ singer.  
    a. some   b. an   c. the   d. a 
2.   Jenet is ______ actress. 
    a. any   b. a   c. an   d. the 
3.   Sandy: Hi, Micky.  Is that ______ new car?   
      Micky: Ah, yes.   
    a. a   b. an   c. some   d. much 
4.   Mark: This sports car runs 150 kilometers ______ hour. 
      Jenny: Wow.  That sounds great. 
    a. any   b. a   c. many   d. an 
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5.   This is our new house.     ______ will live here happily. 
    a. We   b. She   c. He   d. It 
6.   Miki:   Your bag is very old.  I bought a new one for ______. 
      Yuko: Thank you very much. 
   a. me   b. you   c. them   d. her 
7.   The children like balloons.  These beautiful balloons are for ______. 
   a. she   b. them   c. her   d. my 
8.   Ann is our new friend.  ______ is from England. 
   a. Our   b. I   c. She   d. Her 
9.   Chiang Mai ______ in the North of Thailand. 
   a. is   b. am   c. are   d. be 
10.  Kangaroos and koalas ______ from Australia. 
   a. be   b. am   c. is   d. are  
 
No. 11-12 
      Joe: Hello.  My name ___11___ Joe.  Nice to meet you. 
      Sam: Hi.  I ___12___ Sam.  Nice to meet you, too.    
11.   a. be   b. is   c. are   d. am 
12.   a. is   b. are   c. am   d. be 
 
13.  Lucy’s phone ______ a very good digital camera. 
    a. have got  b. is got   c. has got  d. are got 
 
No. 14-16 
My father ___14___ three brothers and two sisters.  My mother ___15___ three brothers and four 
sisters.  They___16___ big families.   
14.    a. is got   b. have got  c. had got  d. has got 
15.    a. has got  b. is got   c. are got  d. had got 
16.    a. had got  b. have got  c. has got  d. are got 
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17.         ______ are my balloons.  
a. This   b. That  

 c. These   d. Those 
 
 
 
 
 
18.         ______ flower is beautiful. 
      a. This   b. That   
      c. These   d. Those 
 
 
 
 
No. 19-20 
 
 
 

 
19.    a. This   b. That   c. These   d. Those 
20.    a. This   b. That   c. These   d. Those 
 
21.  We have many ______ in our farm. 
      a. oxes   b. ox   c. oxen   d. oxs  
 

___19___ is my husband.  He 

is feeding ___20___ pigs. 
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22.  Ayutthaya is famous for ______.  They are from Aranyik Village, Ayutthaya. 
      a. knife   b. knifes  c. knive    d. knives  
23.  The blue bottles are in those big ______. 
      a. boxing  b. box   c. boxs   d. boxes 
24.  I brush my ______ two times a day. 
      a. teeth   b. tooth   c. teeths   d. tooths 
25.  ______ one cinema near here. 
      a. There is  b. There  isn’t  c. There are  d. There aren’t 
26.  ______ a lot of waterfalls in Chiang Mai such as Mae Sa Waterfall, Mae Klang Waterfall, and 
Mae Ya Waterfall. 
      a. There is  b. Is there  c. There are  d. Are there  
27.  Jack: ______ any butterfly farms in Mae Rim District?  
      Jill:  I’m sorry.  I don’t know. 
      a. Is there  b. Are there  c. There are  d. There is 
28.  ______ any orchid farms around here. 
      a. Are there  b. There aren’t       c. Is there  d. There isn’t 
29.  Nadia and Rania are sisters.  ______ family are from Mexico. 
      a. Their   b. Her   c. Your   d. My 
30.  John is my friend’s brother.  ______ nationality is American. 
      a. My   b. Its   c. Our   d. His 
 
No. 31-32 
At school 
 Bua:  That is Mrs. Pauline.  She is an English teacher. 
 Boon:  ___31___ house is near the school.   ___32___ color is blue. 
 Bua:  Really?  She looks kind and nice. 
31.       a. My   b. Her   c. Our   d. Your 
32.       a. Our   b. Its   c. Their   d. Her 
 
33.  There are ______ beautiful flowers in this shop. 
       a. a   b. an   c. some   d. any 
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34.  I don’t have ______ money to buy a new bag. 
       a. any   b. the   c. some   d. an 
35.  Would you like ______ coffee? 
       a. many   b. any   c. an   d. some 
36.  Have you got ______ children? 
       a. some   b. a   c. any   d. an 
 
No. 37-40 

 
37.  The farmers are ______ the barn. 
      a. on   b. under   c. in front of  d. behind 
38.  A cat is sitting ______ the fence. 
      a. under   b. on   c. in   d. behind 
39.  A hen is ______ the roof. 
     a. next to  b. on   c. behind  d. under 
40.  A horse is ______ the barn. 
 a. in   b. on   c. under   d. next to 
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41.  We do exercises ______ the morning. 
 a. at   b. on   c. in    d. out  
42.  They go to work ______ 7.30 every day. 
 a. in   b. under   c. on    d. at  
43.  I teach English ______ Mondays. 
 a. on   b. in   c. over    d. at  
44.  We will meet you again ______ noon. 
 a. in   b. at   c. out    d. on  
45.  Marisa ______ to school every morning. 
 a. walk   b. walked  c. walking   d. walks  
46.  The children ______ their homework in the afternoons.  
 a. do   b. does   c. did    d. done  
47.  Mari ______ a big house in the village. 
 a. had   b. has   c. have    d. having  
48.  My father always ___12___ newspapers in the garden. 
 a. read   b. reading  c. reads   d. reader  
 
No. 49-52 
 
 
 
 
 
 
 
จากประโยคทีก่าํหนดให้ในข้อ 49-52  ถ้าประโยคมีความหมายสอดคล้องตามเนือ้เร่ืองให้เลอืกข้อ a แต่
ถ้าประโยคมีความหมายไม่สอดคล้องกบัเนือ้เร่ืองให้เลอืกข้อ c 
49.  The baby elephants can eat bananas when they are born. 
50.  The elephants cannot see anything clearly. 
51.  The elephants cannot hear from the faraway place.   
52.  The elephants can use their tusks to fight. 

There are two main types of elephants; the African elephant and the Indian elephant.  A baby 

elephant is called a calf.  Their mother feeds milk to the baby.   They can eat up to 400 

pounds and drink up to 30 gallons of water each day.  They have bad eyesight, but they are 

very good at hearing.  Elephants use their tusks to dig.  Sometimes they use them to fight.  

Elephants use their long trunks to pick up food.  Elephants are considered very intelligent.   
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No. 53-56 
Look at Jerry’s schedule 
 

 MON TUE WED THU FRI SAT SUN 
7.30-8.30 Do 

exercises 
 Do 

exercises 
 Do 

exercises 
  

8.30-9.00 Go to work 
by bus 

Go to work 
by bus 

Go to work 
by bus 

Go to work 
by bus 

Go to work 
by bus 

Watch TV Watch TV 

9.00-12.00 Work Work Work Work Work   
12.00-
13.00 

Have lunch 
with friends 

Have lunch 
with 
friends 

Have lunch 
with friends 

Have lunch 
with 
friends 

Have lunch 
with friends 

Have lunch 
with 
family 

Have lunch 
with 
family 

13.00-
17.00 

Work Work Work Work Work   

17.00-
19.00 

Go back 
home and 
watch TV 

Go back 
home and 
watch TV 

Go back 
home and 
watch TV 

Go back 
home and 
watch TV 

Go back 
home and 
watch TV 

Go out  
and watch 
TV 

Go out 
and watch 
TV 

 
53.  Jerry ______ does exercises in the morning.  

a. always  b. sometimes  c. never   d. usually 
54.  Jerry ______ drives to work. 
        a. usually  b. always  c. sometimes  d. never 
55.  Jerry ______ has lunch with friends. 
        a. never   b. sometimes  c. rarely   d. usually 
56.  Jerry ______ watches TV in the evening      

a. sometimes  b. always  c. usually  d. never 
57.  Anna: ______ are you so happy? 
      Jones: Because today is my birthday. 
      Anna: Happy birthday! 
        a. Why   b. When   c. Who   d. What 
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58.  Richard: ______ do you have a long holiday? 
      Nicole: In winter. 
        a. Who   b. Why   c. When   d. How 
59.  Bob: ______ do you go to school? 
      Vicky: By bus. 
        a. How   b. What   c. Where  d. When 
60.  Billy: ______ does this shirt cost? 
      Seller: 199 baht. 
 a. How long  b. How many  c. How much  d. How far  
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ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการวจัิยเร่ือง “วธีิสอนภาษาองักฤษแบบเน้นการปฏิบัตงิาน  
เพือ่พฒันาทกัษะภาษาแบบบูรณาการสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่1 ในชุมชนชนบท” 

 
คาํช้ีแจง ใหท้าํเคร่ืองหมาย    ท่ีตรงกบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ระดบั  5  หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  ระดบั  4  หมายถึง  พึงพอใจมาก  
 ระดบั  3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  ระดบั  2  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย   
 ระดบั  1  หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อที ่ รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านเนือ้หา      
1 เน้ือหาท่ีนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและ

มาตรฐานการเรียนรู้ 
     

ด้านการเรียนการสอน      
1 เทคนิคการสอนกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ภาษาองักฤษ      
2 การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาเพิ่มข้ึน      
3 แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษทาํใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษ 
     

4 ส่ือตวัอยา่งทาํใหน้กัเรียนสามารถผลิตช้ินงานได ้      
5 การเรียนการสอนพฒันาทกัษะการฟัง      
6 การเรียนการสอนพฒันาทกัษะการพดู      
7 การเรียนการสอนพฒันาทกัษะการอ่าน      
8 การเรียนการสอนพฒันาทกัษะการเขียน      
9 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุน้ใหเ้กิดการคิด      
10 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั      
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ด้านผู้สอน      
1 ผูส้อนมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ในการถ่ายทอดความรู้      
2 ผูส้อนใหค้วามสนใจ เป็นกนัเอง ทาํใหส้นุกในการเรียน      

ด้านบรรยากาศ      
1 บรรยากาศในการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้      
2 บรรยากาศในการเรียนการสอนเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการทาํ

กิจกรรม 
     

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ      
1 การจดัการเรียนรู้ทาํใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย      
2 การจดัการเรียนรู้ทาํใหส้ามารถผลิตช้ินงานดว้ยตนเองได ้      
3 การจดัการเรียนรู้ช่วยใหน้กัเรียนสร้างความรู้ ความเขา้ใจดว้ย

ตนเองได ้
     

4 กิจกรรมการเรียนการสอนน้ีทาํใหไ้ดท้าํงานร่วมกบัผูอ่ื้น      
ความพงึพอใจโดยรวม      
1 ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนโดยรวม      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
 

ส่ือตัวอย่าง 
 

1.    ส่ือตวัอยา่งในการบอกอาชีพ 
 

  
2.    ส่ือตวัอยา่งในการอธิบายลกัษณะของตนเอง 
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3.    ส่ือตวัอยา่งในการบอกตาํแหน่งส่ิงต่าง ๆ 
 

 
4.    ส่ือตวัอยา่งในการบอกความสามารถ 
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5.    ส่ือตวัอยา่งในการบอกกิจวตัรประจาํวนั 
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ภาคผนวก จ 
 

ตัวอย่างผลงานของนักเรียน 
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ภาคผนวก ฉ 
 

การเผยแพร่และการนําผลจากการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 

ผูว้ิจยัไดเ้ผยแพร่นวตักรรมจากงานวิจยัเร่ือง “วิธีสอนภาษาองักฤษแบบเนน้การปฏิบติังานเพ่ือ
พฒันาทกัษะภาษาแบบบูรณาการสาํหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในชุมชนชนบท” ไดแ้ก่  

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 
2. คู่มือประกอบการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 
3. แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ  
4. คู่มือแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ  

 
โดยจดัส่งนวตักรรมไปยงัสถานศึกษาต่าง ๆ อาทิ 
1. โรงเรียนชุมชนวดัช่อแล  หมู่ 1 ตาํบลช่อแล อาํเภอแม่แตง  เชียงใหม่     
2. โรงเรียนบา้นทบัเด่ือ ตาํบลอินทขิล อาํเภอแม่แตง  เชียงใหม่   
3. โรงเรียนบา้นปางหว้ยตาด หมู่ 12 ตาํบลอินทขิล อาํเภอแม่แตง  เชียงใหม่   
4. โรงเรียนบา้นสนัคะยอม หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตาํบลข้ีเหลก็ อาํเภอแม่ริม  เชียงใหม่   
5. โรงเรียนบา้นหว้ยนํ้าขาว 312 หมู่ 2 ตาํบลม่อนจอง อาํเภออมก๋อย  เชียงใหม่   
6. โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 55 หมู่ 1 ตาํบลบ่อสลี อาํเภอฮอด  เชียงใหม่   
7. โรงเรียนขนุควรวิทยาคม 459 หมู่ 8 ตาํบลขนุควร อาํเภอปง  พะเยา   
8. โรงเรียนป่าไมอุ้ทิศ 4 หมู่ 4 บา้นป่าคา ตาํบลคีรีราษฎร์ อาํเภอพบพระ ตาก   
9. โรงเรียนบา้นเทอดไทย ตาํบลเทอดไทย อาํเภอแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย  
10. โรงเรียนบา้นหนองโคง้ หมู่ 2 ตาํบลตน้เปา อาํเภอสนักาํแพง เชียงใหม่  
11. โรงเรียนบา้นเป้าวิทยาคาร ตาํบลบา้นเป้า อาํเภอแม่แตง เชียงใหม่ 
12. โรงเรียนวดัดอนจัน่ ตาํบลท่าศาลา อาํเภอเมือง เชียงใหม่ 
13. โรงเรียนบา้นบวกคา้ง อาํเภอสนักาํแพง เชียงใหม่ 
14. โรงเรียนสนักาํแพงคนัธาอนุสรณ์ หมู่ 4 อาํเภอสนักาํแพง เชียงใหม่ 
15. โรงเรียนบา้นแม่ปูคา หมู่ 6 ตาํบลแม่ปูคา  อาํเภอสนักาํแพง เชียงใหม่ 
16. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อาํเภอดอยเต่า เชียงใหม่ 
17. โรงเรียนชุมชนบา้นดอยเต่า อาํเภอดอยเต่า เชียงใหม่ 
18. โรงเรียนบา้นโป่ง อาํเภอดอยเต่า เชียงใหม่ 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ นางภัทรกมล รักสวน 
MS. PATTARAGAMOL RUKSUAN 
 
ตําแหน่งปัจจุบัน 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรภาษาองักฤษ ภาควิชาภาษาตะวนัตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  
 

หน่วยงานทีต่ดิต่อได้ 
หลกัสูตรภาษาองักฤษ ภาควิชาภาษาตะวนัตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่   
202 ถนนชา้งเผอืก ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมือง เชียงใหม่ 
โทรศพัท ์053-885742 
 

ประวตัิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ มหาวยิาลยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่  
 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ Teaching English as a Foreign 
Language  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ผลงานทางวชิาการ 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางวฒันธรรม 1  
Course Book: English for Cultural Communication I โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

2. ตาํรา Culture: The Treasure of Wisdom 
3. หนงัสือ Introduction to Thai and Northern Thai Culture  
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