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ภาคผนวก ก 
 
  -  รายช่ือผูทรงคุณวุฒิในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
  -  หนังสือราชการที่เกี่ยวของ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
 

1.  นายชํานาญ ปนเจริญพรทวี ครูชํานาญการ 
2.  นางสาวจันทรสอน หนูปอง ครูชํานาญการ 
3.  นายณมาตร เปยมสุวรรณ ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร 
  โรงเรียนเปยมสุวรรณวิทยา 
4.  นางสาวพิมพพรรณ บุญหนัก ครู คศ.1 
5.  นางสาวจิตรลดา จตุรนตรัศมี ครูชํานาญการ 
6.  นางสาวสุภาพ มณีศรี ครูชํานาญการ 
7.  นางวาสนา หวลระลึก หัวหนาหมวดวิชาภาษาตางประเทศ 
  โรงเรียนเปยมสุวรรณวิทยา 
8.  นางสาวระวี อินทรทูต ครูผูสอนวิชาภาษาตางประเทศ 
  โรงเรียนเปยมสุวรรณวิทยา 
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 23 มกราคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นายชํานาญ ปิ่นเจริญพรทวี 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวฐิติรัตน์ แก่นนคร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณ
วิทยา” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2121, 2122 
สายตรง 0-2890-2308 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว028 
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 23 มกราคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นางสาวจันทร์สอน หนูปอง 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวฐิติรัตน์ แก่นนคร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณ
วิทยา” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2121, 2122 
สายตรง 0-2890-2308 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว028 
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 23 มกราคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นายณมาตร เปี่ยมสุวรรณ 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวฐิติรัตน์ แก่นนคร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณ
วิทยา” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2121, 2122 
สายตรง 0-2890-2308 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว028 
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 23 มกราคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นางวาสนา หวลระลึก 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวฐิติรัตน์ แก่นนคร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณ
วิทยา” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2121, 2122 
สายตรง 0-2890-2308 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว028 
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 23 มกราคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นางสาวระวี อินทรฑูต 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวฐิติรัตน์ แก่นนคร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณ
วิทยา” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2121, 2122 
สายตรง 0-2890-2308 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว028 
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 23 มกราคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นางสาวสุภาพ มณีศรี 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวฐิติรัตน์ แก่นนคร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณ
วิทยา” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2121, 2122 
สายตรง 0-2890-2308 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว028 
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 23 มกราคม 2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน นางสาวพิมพ์พรรณ บุญหนัก 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
  
 ด้วย นางสาวฐิติรัตน์ แก่นนคร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเป่ียมสุวรรณ
วิทยา” ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยด้วยการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัยก่อนทําการเก็บข้อมูล 
 โครงการบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการวิจัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงความรู้ 
ประสบการณ์และความสามารถ จึงใคร่ขอเชิญท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถามที่จะใช้เป็นเครื่องมือวิจัย
ดังกล่าวแก่นักศึกษา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์) 
            ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
โครงการบัณฑิตศึกษา 
โทร. 0-2890-1801 ต่อ 2121, 2122 
สายตรง 0-2890-2308 
โทรสาร 0-2890-2308, http://dit.dru.ac.th/home/005 
 

โครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
 

ที่  ศธ 0563.12/ว028 
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ภาคผนวก ข 
 
 -  แผนการจัดการเรียนรู วิชาภาษาตางประเทศ เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ 
    พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1      เร่ือง Numbers (1-50) 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1      เวลา 2 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาระสําคัญ 

 การบอกจํานวนนับกับส่ิงตางๆ รวมท้ังการถามและตอบคําถามเกี่ยวกบัจํานวน เปนส่ิงท่ี

ปรากฏในชีวิตประจําวนัท่ีเดก็ๆ จะตองเรียนรูและปฏิบัตไิด     

มาตรฐาน ต 3.1 

 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปนพื้นฐานใน

การพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 1. นักเรียนสามารถนับจํานวนเปนภาษาอังกฤษได 

 2. นักเรียนสามารถอานและสะกดคําศัพทจํานวนนับได 

 3. นักเรียนสามารถบอกจํานวนนับตามส่ิงของท่ีกําหนดใหได 

สาระการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

  การทําแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ

พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวนั 

 ดานคุณลักษณะ (A) 

  ซ่ือสัตย สุจริต มีวินัยใฝเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู 

 1. ครูลองสุมนักเรียนถามเกี่ยวกับจํานวนวาจํานวนนับท่ีนกัเรียนเห็นประกอบไปดวย

ตัวอักษรภาษาอังกฤษอะไรบาง 
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one = 1  two = 2  fourteen = 14 

twenty = 20  thirty = 30 

forty = 40  fifty = 50 

 2. ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวาจํานวนชวงไหนบางท่ีมีความแตกตางกันเพื่อให

จดจําไดงายข้ึน เชน จํานวนท่ีลงทายดวยคําวา “teen” และ “ty” จะมีเสียงอานวาอยางไร 

ขั้นนํา 

 1. นักเรียนทบทวนคําศัพทจากบัตรคําศัพทโดยการอานสะกดคําทีละจาํนวน 

 2. นักเรียนฟงครูอานออกเสียงคําศัพท คําละ 2 คร้ัง โดยใชบัตรคําประกอบ 

ขั้นสรุป 

 1. ครูสุมแจกบัตรจํานวนนับแลวใหนักเรียนลองจับคูกับคําศัพท 

 2. ครูแจกแบบฝก(Exercise) 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

 1. ตรวจแบบฝก(Exercise) 

 2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

ตัวอยางบัตรคาํจํานวนนับ 
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2      เร่ือง Days of the week 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1      เวลา 2 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาระสําคัญ 

 การเรียนรูเกี่ยวกับวันใน 1 สัปดาห เพื่อใหทราบวาแตละวนัคือวันอะไรพรอมท้ังวนัท่ีเปน

ภาษาอังกฤษเพื่อสามารถนําไปส่ือสารในชีวิตประจําวันได 

มาตรฐาน ต 3.1 

 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปนพื้นฐานใน

การพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 1. นักเรียนสามารถอานและสะกดคําศัพทวันในสัปดาหได 

 2. นักเรียนสามารถบอกบอกวันตามลําดบักอนหลังเปนภาษาอังกฤษได 

สาระการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

  การทําแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ

พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวนั 

 ดานคณุลักษณะ (A) 

  ซ่ือสัตย สุจริต มีวินัยใฝเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู 

 1. ครูใหนักเรียนตอบช่ือวนัตามสีประจําวนัท่ีกําหนดให 

ขั้นนํา 

 1. นักเรียนทบทวนคําศัพทจากบัตรคําศัพทโดยการอานสะกดคําทีละจาํนวน 

 2. นักเรียนฟงครูอานออกเสียงคําศัพท คําละ 2 คร้ัง โดยใชบัตรคําประกอบ 
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ขั้นสรุป 

 1. ครูสุมแจกบัตรคําวันในสัปดาหแลวใหนักเรียนลองจับคูกับคําศัพทแลวอานออกเสียง 

 2. ครูแจกแบบฝก(Exercise) 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

 1. ตรวจแบบฝก(Exercise) 

 2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

ตัวอยางบัตรคาํวันในสัปดาห 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday  ซันเดย  วันอาทิตย

สีแดง 

Monday มันเดย  วันจันทร

สีเหลือง 

Tuesday  ทิวซเดย  วันอังคาร

สีชมพู 

Wednesday เวนเดย   วันพุธ

สีเขียว 

Thursday เทริสเดย  วันพฤหัสบดี

สีสม 

Friday ไฟรเดย  วันศุกร 

สีฟา 

Saturday แซทเทอะเดย  วันเสาร

สีมวง 
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3      เร่ือง Months of the year 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1      เวลา 2 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาระสําคัญ 

 การเรียนรูเกี่ยวกับเดือน เพื่อใหทราบวาแตละเดือนมีชื่อท่ีเปนภาษาอังกฤษอะไรบางรวม

ไปถึงลําดับกอนหลังท่ีเปนภาษาอังกฤษเพือ่สามารถนําไปส่ือสารในชีวิตประจําวันได 

มาตรฐาน ต 3.1 

 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปนพื้นฐานใน

การพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 1. นักเรียนสามารถอานและสะกดคําศัพทเดือนได 

 2. นักเรียนสามารถบอกบอกเดือนตามลําดับกอนหลังเปนภาษาอังกฤษได 

สาระการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

  การทําแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ

พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวนั 

 ดานคณุลักษณะ (A) 

  ซ่ือสัตย สุจริต มีวินัยใฝเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู 

 1. ครูใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเดือน เชนลําดับของเดือน ชื่อของเดือนท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ขั้นนํา 

 1. นักเรียนทบทวนคําศัพทจากบัตรคําศัพทโดยการอานสะกดคําทีละจาํนวน 
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 2. นักเรียนฟงครูอานออกเสียงคําศัพท คําละ 2 คร้ัง โดยใชบัตรคําประกอบ 

ขั้นสรุป 

 1. ครูสุมแจกบัตรคําความหมายเดือนแลวใหนักเรียนลองจับคูกับคําศัพทแลวอานออกเสียง 

 2. ครูแจกแบบฝก(Exercise) 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

 1. ตรวจแบบฝก(Exercise) 

 2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

January    February March April 

May     June     July      August 

September  October    November  December
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4       เร่ือง Colors 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1       เวลา 2 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาระสําคัญ 

 การเรียนรูเกี่ยวกับวันใน 1 สัปดาห เพื่อใหทราบวาแตละวนัคือวันอะไรพรอมท้ังวนัท่ีเปน

ภาษาอังกฤษเพื่อสามารถนําไปส่ือสารในชีวิตประจําวันได 

มาตรฐาน ต 3.1 

 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปนพื้นฐานใน

การพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 1. นักเรียนสามารถอานและสะกดคําศัพทสีตางไดอยางถูกตอง 

 2. นักเรียนสามารถบอกไดวาส่ิงท่ีกําหนดใหคือสีอะไร เชน moon = yellow , sun = red , 

leaf = green เปนตน 

สาระการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

  การทําแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ

พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวนั 

 ดานคณุลักษณะ (A) 

  ซ่ือสัตย สุจริต มีวินัยใฝเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู 

 1. ครูใหนักเรียนจับคูคําศัพทสีกับส่ิงของท่ีครูกําหนดใหโดยจับคูจากบัตรภาพ 

 2. ใหนกัเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสีตางๆ วานําไปใชกับอะไรบาง 
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ขั้นนํา 

 1. นักเรียนทบทวนคําศัพทจากบัตรคําศัพทโดยการอานสะกดคําทีละจาํนวน 

 2. นักเรียนฟงครูอานออกเสียงคําศัพท คําละ 2 คร้ัง โดยใชบัตรคําประกอบ 

ขั้นสรุป 

 1. ครูสุมแจกบัตรคําศัพทแลวชวยกันจับคูใหสัมพันธ เชน คําศัพทกับความหมายน้ันๆ 

 2. ครูแจกแบบฝก(Exercise) 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

 1. ตรวจแบบฝก(Exercise) 

 2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5       เร่ือง My body 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1       เวลา 2 ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สาระสําคัญ 

 การเรียนรูเกี่ยวกับอวัยวะ ผูเรียนตองทราบช่ืออวัยวะท่ีสําคัญๆ สามารถบอกไดวาอวยัวะท่ี

เห็นช่ืออะไรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหนาท่ีของอวัยวะตางๆ 

มาตรฐาน ต 3.1 

 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปนพื้นฐานใน

การพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตน 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 1. นักเรียนสามารถอานและสะกดคําศัพทอวัยวะตางไดอยางถูกตอง 

 2. นักเรียนสามารถบอกไดวาอวัยวะท่ีเห็นมีช่ือภาษาอังกฤษวาอะไร มหีนาท่ีอยางไร เชน 

eat = กิน , see = มองเห็น , smell = ดม เปนตน 

สาระการเรียนรู 

 ดานความรู (K) 

  การทําแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ

พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวนั 

 ดานคณุลักษณะ (A) 

  ซ่ือสัตย สุจริต มีวินัยใฝเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู 

 1. ใหนกัเรียนรองเพลง Head and Shoulder พรอมแสดงทาทางประกอบ 

 2. ครูใหนักเรียนจับคูคําศัพทอวัยวะกับบัตรภาพท่ีครูกําหนดให 

 3. ใหนกัเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอวัยวะตางๆวามีหนาท่ีอะไรเปนภาษาอังกฤษ 
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ขั้นนํา 

 1. นักเรียนทบทวนคําศัพทจากบัตรคําศัพทโดยการอานสะกดคําทีละจาํนวน 

 2. นักเรียนฟงครูอานออกเสียงคําศัพท คําละ 2 คร้ัง โดยใชบัตรคําประกอบ 

 3. ใหนกัเรียนรองเพลงและแสดงทาประกอบ 

ขั้นสรุป 

 1. ครูสุมแจกบัตรคําศัพทแลวชวยกันจับคูใหสัมพันธ เชน คําศัพทกับความหมายน้ันๆ 

 2. ครูแจกแบบฝก(Exercise) 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

 1. ตรวจแบบฝก(Exercise) 

 2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

 3. สังเกตจากการรองเพลงและแสดงทาประกอบ 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

            

 

 

My Body 

Head  Shoulder  Knee  And  Toe  Knee  And  Toe. 

Head  Shoulder  Knee  And  Toe  Knee  And  Toe. 

Two  eyes  Two  ears  One  Mouth  And  A  Nose. 

Head  Shoulder  Knee  And  Toe  Knee  And  Toe. 
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ภาคผนวก ค 
 
 -  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินดานเนื้อหา 
  เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
 -  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินดานเทคโนโลยี 
  เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
 -  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบฝกหัดทายบทเรียน 
  เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
 -  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
 -  ตารางแสดงคาความยากงาย (P) และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 
  ประจําหนวย และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ตารางท่ี 1  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินดานเนื้อหา เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ 
     พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 1 Unit 1 Numbers (1-50) 
 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา รายการท่ีประเมิน 

1 2 3 4 5 

คาเฉล่ีย 
(IOC) 

วิเคราะหผล 
 

ดานเนื้อหา 
1. เนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
ดานแผนการสอน 
1. ตั้งสาระการเรียนรูอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. เนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. มีการประเมินผลที่ชัดเจน สามารถวัดได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
ดานแบบฝกหัด 
1. คําถามในแบบฝกหัดชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหดั +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
3. ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
ดานแบบทดสอบ 
1. คําถามในแบบทดสอบชัดเจน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกบั
วัยผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
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ตารางท่ี 2  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินดานเนื้อหา เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ 
     พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจาํวัน เลม 2 Unit 2 Days of the week (วันในสัปดาห) 
 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา รายการท่ีประเมิน 

1 2 3 4 5 

คาเฉล่ีย 
(IOC) 

วิเคราะหผล 
 

ดานเนื้อหา 
1. เนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาสาระ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
ดานแผนการสอน 
1. ตั้งสาระการเรียนรูอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. เนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. มีการประเมินผลที่ชัดเจน สามารถวัดได +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชได 
ดานแบบฝกหัด 
1. คําถามในแบบฝกหัดชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
ดานแบบทดสอบ 
1. คําถามในแบบทดสอบชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกบั
วัยผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 3  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินดานเนื้อหา เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ 
     พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 3 Unit Months of the year (เดือนใน 1 ป) 
 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา รายการท่ีประเมิน 

1 2 3 4 5 

คาเฉล่ีย 
(IOC) 

วิเคราะหผล 
 

ดานเนื้อหา 
1. เนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาสาระ +1 +1 +1 0 0 0.60 ใชได 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
ดานแผนการสอน 
1. ตั้งสาระการเรียนรูอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. เนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. มีการประเมินผลที่ชัดเจน สามารถวัดได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
ดานแบบฝกหัด 
1. คําถามในแบบฝกหัดชัดเจน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหดั +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 
3. ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
ดานแบบทดสอบ 
1. คําถามในแบบทดสอบชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกบั
วัยผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 4  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินดานเนื้อหา เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ 
     พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 4 Unit Color (สี) 
 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา รายการท่ีประเมิน 

1 2 3 4 5 

คาเฉล่ีย 
(IOC) 

วิเคราะหผล 

ดานเนื้อหา 
1. เนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาสาระ +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
ดานแผนการสอน 
1. ตั้งสาระการเรียนรูอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. เนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. มีการประเมินผลที่ชัดเจน สามารถวัดได +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
ดานแบบฝกหัด 
1. คําถามในแบบฝกหัดชัดเจน +1 0 0 +1 +1 0.60 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหดั +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 
3. ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
ดานแบบทดสอบ 
1. คําถามในแบบทดสอบชัดเจน +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกบั
วัยผูเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 ใชได 
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ตารางท่ี 5  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินดานเนื้อหา เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ 
     พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 5 Unit 5 My Body (รางกายของฉัน) 
 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา รายการท่ีประเมิน 

1 2 3 4 5 

คาเฉล่ีย 
(IOC) 

วิเคราะหผล 

ดานเนื้อหา 
1. เนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาสาระ +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
ดานแผนการสอน 
1. ตั้งสาระการเรียนรูอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. เนื้อหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. มีการประเมินผลที่ชัดเจน สามารถวัดได +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
ดานแบบฝกหัด 
1. คําถามในแบบฝกหัดชัดเจน +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหดั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน +1 +1 +1 +1 0 0.80 ใชได 
ดานแบบทดสอบ 
1. คําถามในแบบทดสอบชัดเจน +1 +1 +1 0 +1 0.80 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกบั
วัยผูเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 6  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินดานเทคโนโลยี เร่ือง คําศัพท 
     ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 1 Unit 1 Numbers (1-50) 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยี รายการที่ประเมิน 

1 2 3 

คาเฉล่ีย 
(IOC) 

วิเคราะหผล 

ดานภาพและเสียง 
1. ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความนาสนใจของภาพท่ีใชประกอบการเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน 0 +1 +1 0.67 ใชได 

ดานตัวอักษรและสี 
1. ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช +1 0 +1 0.67 ใชได 
3. รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย 0 +1 +1 0.67 ใชได 
4. การเลือกใชสีที่มีความเมาะสมและกลมกลืน 0 +1 +1 0.67 ใชได 
5. สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 0 +1 +1 0.67 ใชได 
6. สีของภาพโดยภาพรวม +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ดานการจัดการบทเรียน+ 
1. ความตอเน่ืองของเน้ือหาในบทเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม 0 +1 +1 0.67 ใชได 
3. การออกแบบหนังสือโดยภาพรวม +1 0 +1 0.67 ใชได 

ดานการนําเสนอ 
1. รูปแบบของบทเรียนที่นาสนใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 0 +1 +1 0.67 ใชได 
3. มีความสะดวกในการใชงาน 0 +1 +1 0.67 ใชได 
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ตารางท่ี 7  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินดานเทคโนโลยี เร่ือง คําศัพท 
     ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 2 Unit 2 Days of the week 
     (วันในสัปดาห) 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยี รายการที่ประเมิน 

1 2 3 

คาเฉล่ีย 
(IOC) 

วิเคราะหผล 

ดานภาพและเสียง 
1. ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความนาสนใจของภาพท่ีใชประกอบการเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน 0 +1 +1 0.67 ใชได 

ดานตัวอักษรและสี 
1. ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย +1 0 +1 0.67 ใชได 
4. การเลือกใชสีที่มีความเมาะสมและกลมกลืน 0 +1 +1 0.67 ใชได 
5. สีของตัวอักษรโดยภาพรวม +1 +1 +1 1.00 ใชได 
6. สีของภาพโดยภาพรวม +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ดานการจัดการบทเรียน 
1. ความตอเน่ืองของเน้ือหาในบทเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม +1 0 +1 1.00 ใชได 
3. การออกแบบหนังสือโดยภาพรวม +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ดานการนําเสนอ 
1. รูปแบบของบทเรียนที่นาสนใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. มีความสะดวกในการใชงาน 0 +1 +1 1.00 ใชได 
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ตารางท่ี 8  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินดานเทคโนโลยี เร่ือง คําศัพท 
     ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 3 Unit 3 Months of the year 
     (เดือนใน 1 ป) 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยี รายการที่ประเมิน 

1 2 3 

คาเฉล่ีย 
(IOC) 

 
วิเคราะหผล 

ดานภาพและเสียง 
1. ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความนาสนใจของภาพท่ีใชประกอบการเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน +1 0 +1 0.67 ใชได 

ดานตัวอักษรและสี 
1. ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย 0 +1 +1 0.67 ใชได 
4. การเลือกใชสีที่มีความเมาะสมและกลมกลืน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
5. สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 0 +1 +1 0.67 ใชได 
6. สีของภาพโดยภาพรวม +1 0 +1 0.67 ใชได 

ดานการจัดการบทเรียน 
1. ความตอเน่ืองของเน้ือหาในบทเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. การออกแบบหนังสือโดยภาพรวม +1 0 +1 0.67 ใชได 

ดานการนําเสนอ 
1. รูปแบบของบทเรียนที่นาสนใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. มีความสะดวกในการใชงาน 0 +1 +1 0.67 ใชได 
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ตารางท่ี 9  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินดานเทคโนโลยี เร่ือง คําศัพท 
     ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 4 Unit Color (สี) 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยี รายการที่ประเมิน 

1 2 3 

คาเฉล่ีย 
(IOC) 

วิเคราะหผล 

ดานภาพและเสียง 
1. ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความนาสนใจของภาพท่ีใชประกอบการเรียน +1 +1 0 0.67 ใชได 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ดานตัวอักษรและสี 
1. ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย +1 +1 0 0.67 ใชได 
4. การเลือกใชสีที่มีความเมาะสมและกลมกลืน 0 +1 +1 0.67 ใชได 
5. สีของตัวอักษรโดยภาพรวม +1 +1 0 0.67 ใชได 
6. สีของภาพโดยภาพรวม +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ดานการจัดการบทเรียน 
1. ความตอเน่ืองของเน้ือหาในบทเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม +1 +1 0 0.67 ใชได 
3. การออกแบบหนังสือโดยภาพรวม 0 +1 +1 0.67 ใชได 

ดานการนําเสนอ 
1. รูปแบบของบทเรียนที่นาสนใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ +1 0 +1 0.67 ใชได 
3. มีความสะดวกในการใชงาน +1 0 +1 0.67 ใชได 
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ตารางท่ี 10  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินดานเทคโนโลยี เร่ือง คําศัพท 
      ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 5 Unit 5 My Body (รางกายของฉัน) 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยี รายการที่ประเมิน 

1 2 3 

คาเฉล่ีย 
(IOC) 

วิเคราะหผล 

ดานภาพและเสียง 
1. ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน +1 +1 0 0.67 ใชได 
2. ความนาสนใจของภาพท่ีใชประกอบการเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน 0 +1 +1 0.67 ใชได 

ดานตัวอักษรและสี 
1. ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช 0 +1 +1 0.67 ใชได 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย +1 +1 0 0.67 ใชได 
4. การเลือกใชสีที่มีความเมาะสมและกลมกลืน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
5. สีของตัวอักษรโดยภาพรวม +1 +1 0 0.67 ใชได 
6. สีของภาพโดยภาพรวม +1 +1 +1 1.00 ใชได 

ดานการจัดการบทเรียน 
1. ความตอเน่ืองของเน้ือหาในบทเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. การออกแบบหนังสือโดยภาพรวม +1 0 +1 0.67 ใชได 

ดานการนําเสนอ 
1. รูปแบบของบทเรียนที่นาสนใจ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3. มีความสะดวกในการใชงาน 0 +1 +1 0.67 ใชได 
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ตารางท่ี 11  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบฝกหัดทายบทเรียน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ 
      พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 1 Unit 1 Numbers (1-50) 
 

ความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ 
ขอ 

1 2 3 4 5 
 IOC 

1 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

 
 
 
ตารางท่ี 12  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบฝกหัดทายบทเรียน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ 
      พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 2 Unit 2 Days of the week (วันในสัปดาห) 
 

ความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ 
ขอ 

1 2 3 4 5 
 IOC 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.80 
3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
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ตารางท่ี 13  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบฝกหัดทายบทเรียน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ 
      พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 3 Unit 3 Months of the year (เดือนใน 1 ป) 
 

ความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ 
ขอ 

1 2 3 4 5 
 IOC 

1 0 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
3 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

 
 
 
ตารางท่ี 14  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบฝกหัดทายบทเรียน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ 
      พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 4 Unit 4 Color (สี) 
 

ความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ 
ขอ 

1 2 3 4 5 
 IOC 

1 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
3 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
4 +1 +1 +1 + +1 5 1.00 
5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
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ตารางท่ี 15  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบฝกหัดทายบทเรียน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ 
      พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 5 Unit 5 My Body รางกายของฉัน 
 

ความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ 
ขอ 

1 2 3 4 5 
 IOC 

1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
5 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

 
 
 
ตารางท่ี 16  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  
 

ความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ 
ขอ 

1 2 3 4 5 
 IOC 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 0 0 +1 3 0.60 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6 +1 +1 0 0 +1 3 0.60 
7 +1 +1 0 0 +1 3 0.60 
8 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
9 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
10 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
11 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ตารางท่ี 16  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน (ตอ) 
 

ความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญ 
ขอ 

1 2 3 4 5 
 IOC 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
17 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

คะแนนรวม 0.15 
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การประมวลผลขอมูล 
 
ตารางท่ี 17 แสดงผลการหาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) 
 
ขอท่ี กลุมสูง (h) กลุมต่ํา (l) คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) 

1 0.90 0.43 0.53 0.53 
2 0.77 0.06 0.38 0.72 
3 0.89 0.70 0.80 0.28 
4 0.90 0.39 0.67 0.56 
5 0.64 0.10 0.35 0.58 
6 0.69 0.01 0.27 0.80 
7 0.81 0.37 060 0.46 
8 0.71 0.11 0.39 0.61 
9 0.88 0.69 0.79 0.27 
10 0.46 0.21 0.33 0.28 
11 0.83 0.57 0.71 0.31 
12 0.92 0.64 0.79 0.40 
13 0.92 0.65 0.80 0.39 
14 0.99 0.30 0.72 0.80 
15 0.95 0.60 0.80 0.51 
16 0.81 0.22 0.52 0.58 
17 0.78 0.28 0.53 0.50 
18 0.91 0.31 0.64 0.63 
19 0.83 0.44 0.67 0.38 
20 0.76 0.15 0.44 0.60 
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ตารางท่ี 18  แสดงผลการหาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบฝกหัดใน 
       บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
       เลม 1 Unit 1 Numbers (1-50) 
 

ขอท่ี คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) 
1 0.50 0.42 
2 0.71 0.35 
3 0.65 0.27 
4 0.52 0.52 
5 0.68 0.32 

 
 
 
ตารางท่ี 19  แสดงผลการหาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบฝกหัดใน 
       บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
       เลม 2 Unit 2 Days of the week (วันในสัปดาห) 
 

ขอท่ี คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) 
1 0.66 0.43 
2 0.71 0.71 
3 0.56 0.55 
4 0.51 0.43 
5 0.44 0.37 
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ตารางท่ี 20  แสดงผลการหาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบฝกหัดใน 
       บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
       เลม 3 Unit 3 Months of the year (เดือนใน 1 ป) 
 

ขอท่ี คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) 
1 0.57 0.54 
2 0.72 0.37 
3 0.56 0.54 
4 0.67 0.29 
5 0.52 0.45 

 
 
 
ตารางท่ี 21  แสดงผลการหาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบฝกหัดใน 
       บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
       เลม 4 Unit 4 Color (สี) 
 

ขอท่ี คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) 
1 0.79 0.53 
2 0.59 0.77 
3 0.29 0.31 
4 0.78 0.50 
5 0.41 0.69 
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ตารางท่ี 22  แสดงผลการหาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบฝกหัดใน 
       บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
       เลม 5 Unit 5 My Body (รางกายของฉัน) 
 

ขอท่ี คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) 
1 0.67 0.30 
2 0.51 0.44 
3 0.64 0.26 
4 0.44 0.38 
5 0.55 0.53 

 
 
 
ตารางท่ี 23  แสดงคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 

คนท่ี คะแนน 
1 17 
2 15 
3 16 
4 16 
5 16 
6 18 
7 17 
8 18 
9 19 
10 20 
11 19 
12 18 
13 17 
14 15 
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ตารางท่ี 23  แสดงคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ตอ) 
 

คนท่ี คะแนน 
15 15 
16 17 
17 16 
18 16 
19 18 
20 17 
21 15 
22 19 
23 18 
24 19 
25 19 
26 20 
27 16 
28 15 
29 15 
30 16 

 
512 

 17.07 
S.D. 1.60 
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ภาคผนวก ง 
 
 -  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 
  เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
 -  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยี 
  เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
 -  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
  ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
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ตารางท่ี 24  แสดงคาคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 
      เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 1 Unit 1 Numbers (1-50) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการที่ประเมิน 

1 2 3 4 5  S.D. แปลผล 

ดานเน้ือหา 
1. เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 5 5 4 4 5 4.60 0.55 ดีมาก 
2. ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหาสาระ 5 5 4 5 5 4.80 0.45 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 5 5 4 5 5 4.80 0.45 ดีมาก 

รวมดานเน้ือหา 4.73 0.06 ดีมาก 

ดานแผนการสอน 
1. ต้ังสาระการเรียนรูอยางชัดเจน 5 4 5 5 5 4.80 0.45 ดีมาก 
2. เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 5 5 5 4 5 4.80 0.45 ดีมาก 
3. มีการประเมินผลที่ชัดเจน สามารถวัดได 5 5 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

รวมดานแผนการสอน 4.87 0.26 ดีมาก 

ดานแบบฝกหัด 
1. คําถามในแบบฝกหัดชัดเจน 5 5 4 5 4 4.60 0.55 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด 4 5 4 5 5 4.60 0.55 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน 5 5 4 5 4 4.60 0.55 ดีมาก 

รวมดานแบบฝกหัด 4.60 0.00 ดีมาก 

ดานแบบทดสอบ 
1. คําถามในแบบทดสอบชัดเจน 5 4 4 5 5 4.60 0.55 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 5 5 4 5 4 4.60 0.55 ดีมาก 
3. แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกับ
วัยผูเรียน 

4 4 4 5 5 4.40 0.55 ดี 

รวมดานแบบทดสอบ 4.53 0.00 ดีมาก 

ผลรวม/เลม5 4.68 0.16 ดีมาก 
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ตารางท่ี 25  แสดงคาคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 
      เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 2 Unit 2 Days of the week 
      (วันในสัปดาห) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการที่ประเมิน 

1 2 3 4 5  S.D. แปลผล 

ดานเน้ือหา 
1. เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 5 4 5 5 4 4.60 0.55 ดีมาก 
2. ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหาสาระ 5 5 5 5 4 4.80 0.45 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 4 4 5 5 5 4.60 0.55 ดีมาก 

รวมดานเน้ือหา 4.66 0.06 ดีมาก 

ดานแผนการสอน 
1. ต้ังสาระการเรียนรูอยางชัดเจน 5 4 5 4 5 4.60 0.55 ดีมาก 
2. เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 5 4 4 5 5 4.60 0.55 ดีมาก 
3. มีการประเมินผลที่ชัดเจน สามารถวัดได 5 4 5 5 5 4.80 0.45 ดีมาก 

รวมดานแผนการสอน 4.66 0.06 ดีมาก 

ดานแบบฝกหัด 
1. คําถามในแบบฝกหัดชัดเจน 5 5 5 4 5 4.80 0.45 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด 4 5 5 4 5 4.60 0.55 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน 4 5 5 4 5 4.60 0.55 ดีมาก 

รวมดานแบบฝกหัด 4.66 0.06 ดีมาก 

ดานแบบทดสอบ 
1. คําถามในแบบทดสอบชัดเจน 4 4 5 5 4 4.40 0.55 ดี 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 5 4 4 5 5 4.60 0.55 ดีมาก 
3. แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกับ
วัยผูเรียน 

5 4 5 5 4 4.60 0.55 ดีมาก 

รวมดานแบบทดสอบ 4.53 0.00 ดีมาก 

ผลรวม/เลม 4.63 0.05 ดีมาก 
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ตารางท่ี 26  แสดงคาคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 
      เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 3 Unit 3 Months of the 
      year (เดือนใน 1 ป) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการที่ประเมิน 

1 2 3 4 5  S.D. แปลผล 

ดานเน้ือหา 
1. เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 5 4 5 4 5 4.60 0.55 ดีมาก 
2. ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหาสาระ 4 4 5 5 5 4.60 0.55 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 3 4 5 5 5 4.80 0.89 ดีมาก 

รวมดานเน้ือหา 4.66 0.20 ดีมาก 

ดานแผนการสอน 
1. ต้ังสาระการเรียนรูอยางชัดเจน 4 5 4 5 5 4.60 0.55 ดีมาก 
2. เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 4 5 5 5 4 4.60 0.55 ดีมาก 
3. มีการประเมินผลที่ชัดเจน สามารถวัดได 5 4 5 5 4 4.60 0.55 ดีมาก 

รวมดานแผนการสอน 4.60 0.00 ดีมาก 

ดานแบบฝกหัด 
1. คําถามในแบบฝกหัดชัดเจน 4 5 5 5 5 4.80 0.45 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด 4 5 5 4 5 4.60 0.55 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน 4 5 5 4 5 4.60 0.55 ดีมาก 

รวมดานแบบฝกหัด 4.66 0.06 ดีมาก 

ดานแบบทดสอบ 
1. คําถามในแบบทดสอบชัดเจน 5 5 4 4 5 4.60 0.55 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 5 4 5 5 5 4.80 0.45 ดีมาก 
3. แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกับ
วัยผูเรียน 

4 5 4 4 5 4.40 0.55 ดี 

รวมดานแบบทดสอบ 4.60 0.06 ดีมาก 

ผลรวม/เลม 4.63 0.11 ดีมาก 
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ตารางท่ี 27  แสดงคาคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 
      เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 4 Unit 4 Color (สี) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการที่ประเมิน 

1 2 3 4 5  S.D. แปลผล 

ดานเน้ือหา 
1. เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 5 4 5 4 5 4.60 0.55 ดีมาก 
2. ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหาสาระ 5 5 5 4 5 4.80 0.45 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 5 5 5 4 5 4.80 0.45 ดีมาก 

รวมดานเน้ือหา 4.73 0.06 ดีมาก 

ดานแผนการสอน 
1. ต้ังสาระการเรียนรูอยางชัดเจน 4 5 4 5 5 4.80 0.55 ดีมาก 
2. เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 5 4 5 5 5 4.80 0.45 ดีมาก 
3. มีการประเมินผลที่ชัดเจน สามารถวัดได 4 4 5 5 5 4.60 0.55 ดีมาก 

รวมดานแผนการสอน 4.73 0.06 ดีมาก 

ดานแบบฝกหัด 
1. คําถามในแบบฝกหัดชัดเจน 5 5 4 5 4 4.80 0.55 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด 5 5 5 5 4 4.80 0.45 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน 4 5 5 5 5 4.60 0.45 ดีมาก 

รวมดานแบบฝกหัด 4.73 0.06 ดีมาก 

ดานแบบทดสอบ 
1. คําถามในแบบทดสอบชัดเจน 4 5 4 5 5 4.60 0.55 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 4 4 4 5 5 4.40 0.55 ดี 
3. แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกับ
วัยผูเรียน 

4 5 5 5 5 4.80 0.45 ดีมาก 

รวมดานแบบทดสอบ 4.60 0.06 ดีมาก 

ผลรวม/เลม 4.70 0.05 ดีมาก 
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ตารางท่ี 28  แสดงคาคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 
      เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 5 Unit 5 My Body  
      (รางกายของฉัน) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการที่ประเมิน 

1 2 3 4 5  S.D. แปลผล 

ดานเน้ือหา 
1. เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 4 5 5 5 4 4.60 0.55 ดีมาก 
2. ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหาสาระ 5 5 5 5 4 4.80 0.45 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 5 5 5 5 4 4.80 0.45 ดีมาก 

รวมดานเน้ือหา 4.73 0.06 ดีมาก 

ดานแผนการสอน 
1. ต้ังสาระการเรียนรูอยางชัดเจน 5 4 5 4 5 4.60 0.55 ดีมาก 
2. เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 5 4 4 5 5 4.60 0.55 ดีมาก 
3. มีการประเมินผลที่ชัดเจน สามารถวัดได 5 5 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

รวมดานแผนการสอน 4.73 0.32 ดีมาก 

ดานแบบฝกหัด 
1. คําถามในแบบฝกหัดชัดเจน 4 5 5 4 5 4.60 0.55 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด 5 5 4 5 5 4.80 0.45 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน 4 5 5 5 5 4.80 0.45 ดีมาก 

รวมดานแบบฝกหัด 4.73 0.06 ดีมาก 

ดานแบบทดสอบ 
1. คําถามในแบบทดสอบชัดเจน 5 4 5 5 5 4.80 0.45 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 5 5 5 5 4 4.80 0.45 ดีมาก 
3. แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกับ
วัยผูเรียน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 ดีมาก 

รวมดานแบบทดสอบ 4.80 0.00 ดีมาก 

ผลรวม/เลม 4.75 0.15 ดีมาก 
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ตารางท่ี 29  แสดงคาคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แบบประเมินคุณภาพดาน 
      เทคโนโลยีเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 1 Unit 1 
      Numbers (1-50) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการที่ประเมิน 

1 2 3  S.D. แปลผล 

ดานภาพและเสียง 
1. ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
2. ความนาสนใจของภาพท่ีใชประกอบการเรียน 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 

รวมดานภาพและเสียง 4.77 0.33 ดีมาก 

ดานตัวอักษรและสี 
1. ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
3. รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 
4. การเลือกใชสีที่มีความเมาะสมและกลมกลืน 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 
5. สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
6. สีของภาพโดยภาพรวม 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 

รวมดานตัวอักษรและสี 4.77 0.30 ดีมาก 

ดานการจัดการบทเรียน 
1. ความตอเน่ืองของเน้ือหาในบทเรียน 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 
2. การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 
3. การออกแบบหนังสือโดยภาพรวม 5 4 4 4.33 0.58 ดี 

รวมดานการจัดการบทเรียน 4.55 0.00 ดีมาก 

ดานการนําเสนอ 
1. รูปแบบของบทเรียนที่นาสนใจ 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
3. มีความสะดวกในการใชงาน 4 4 5 4.33 0.58 ดี 

รวมดานการนําเสนอ 4.66 0.33 ดีมาก 

ผลรวม/เลม 4.70 0.27 ดีมาก 
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ตารางท่ี 30  แสดงคาคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แบบประเมินคุณภาพดาน 
      เทคโนโลยีเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 2 Unit 2 Days 
      of the week (วันในสัปดาห) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการที่ประเมิน 

1 2 3  S.D. แปลผล 

ดานภาพและเสียง 
1. ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 
2. ความนาสนใจของภาพท่ีใชประกอบการเรียน 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

รวมดานภาพและเสียง 4.77 0.33 ดีมาก 

ดานตัวอักษรและสี 
1. ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช 4 5 4 4.33 0.58 ดี 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 
3. รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย 4 4 5 4.33 0.58 ดี 
4. การเลือกใชสีที่มีความเมาะสมและกลมกลืน 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 
5. สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 
6. สีของภาพโดยภาพรวม 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 

รวมดานตัวอักษรและสี 4.55 0.00 ดีมาก 

ดานการจัดการบทเรียน 
1. ความตอเน่ืองของเน้ือหาในบทเรียน 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 
2. การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
3. การออกแบบหนังสือโดยภาพรวม 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 

ดานการจัดการบทเรียน 4.77 0.33 ดีมาก 

ดานการนําเสนอ 
1. รูปแบบของบทเรียนที่นาสนใจ 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
3. มีความสะดวกในการใชงาน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

รวมดานการนําเสนอ 4.88 0.33 ดีมาก 

ผลรวม/เลม 4.70 0.26 ดีมาก 
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ตารางท่ี 31  แสดงคาคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แบบประเมินคุณภาพดาน 
      เทคโนโลยีเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 3 Unit 3 
      Months of the year (เดือนใน 1 ป) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการที่ประเมิน 

1 2 3  S.D. แปลผล 

ดานภาพและเสียง 
1. ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 
2. ความนาสนใจของภาพท่ีใชประกอบการเรียน 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 

รวมดานภาพและเสียง 4.66 0.00 ดีมาก 

ดานตัวอักษรและสี 
1. ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
3. รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 
4. การเลือกใชสีที่มีความเมาะสมและกลมกลืน 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 
5. สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 
6. สีของภาพโดยภาพรวม 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 

รวมดานตัวอักษรและสี 4.71 0.24 ดีมาก 

ดานการจัดการบทเรียน 
1. ความตอเน่ืองของเน้ือหาในบทเรียน 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 
2. การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 
3. การออกแบบหนังสือโดยภาพรวม 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

รวมดานการจัดการบทเรียน 4.77 0.33 ดีมาก 

ดานการนําเสนอ 
1. รูปแบบของบทเรียนที่นาสนใจ 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 
3. มีความสะดวกในการใชงาน 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 

รวมดานการนําเสนอ 4.66 0.06 ดีมาก 

ผลรวม/เลม 4.70 0.20 ดีมาก 
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ตารางท่ี 32  แสดงคาคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แบบประเมินคุณภาพดาน 
      เทคโนโลยีเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 4 Unit 4 Color  
      (สี) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการที่ประเมิน 

1 2 3  S.D. แปลผล 

ดานภาพและเสียง 
1. ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 
2. ความนาสนใจของภาพท่ีใชประกอบการเรียน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 

รวมดานภาพและเสียง 4.77 0.33 ดีมาก 

ดานตัวอักษรและสี 
1. ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
3. รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
4. การเลือกใชสีที่มีความเมาะสมและกลมกลืน 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 
5. สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
6. สีของภาพโดยภาพรวม 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 

รวมดานตัวอักษรและสี 4.83 0.32 ดีมาก 

ดานการจัดการบทเรียน 
1. ความตอเน่ืองของเน้ือหาในบทเรียน 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 
2. การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 
3. การออกแบบหนังสือโดยภาพรวม 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 

รวมดานการจัดการบทเรียน 4.66 0.00 ดีมาก 

ดานการนําเสนอ 
1. รูปแบบของบทเรียนที่นาสนใจ 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 
3. มีความสะดวกในการใชงาน 5 4 5 4.66 0.58 ดีมาก 

รวมดานการนําเสนอ 4.66 0.00 ดีมาก 

ผลรวม/เลม 4.75 0.27 ดีมาก 
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ตารางท่ี 33  แสดงคาคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แบบประเมินคุณภาพดาน 
      เทคโนโลยีเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 5 Unit 5  
      My Body (รางกายของฉัน) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการที่ประเมิน 

1 2 3  S.D. แปลผล 

ดานภาพและเสียง 
1. ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 
2. ความนาสนใจของภาพท่ีใชประกอบการเรียน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
3. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

รวมดานภาพและเสียง 4.88 0.33 ดีมาก 

ดานตัวอักษรและสี 
1. ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช 4 4 5 4.33 0.58 ดี 
3. รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 
4. การเลือกใชสีที่มีความเมาะสมและกลมกลืน 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
5. สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 
6. สีของภาพโดยภาพรวม 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 

รวมดานตัวอักษรและสี 4.66 0.24 ดีมาก 

ดานการจัดการบทเรียน 
1. ความตอเน่ืองของเน้ือหาในบทเรียน 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 
2. การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม 4 5 5 4.66 0.58 ดีมาก 
3. การออกแบบหนังสือโดยภาพรวม 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 

รวมดานการจัดการบทเรียน 4.77 0.33 ดีมาก 

ดานการนําเสนอ 
1. รูปแบบของบทเรียนที่นาสนใจ 5 5 5 5.00 0.00 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 
3. มีความสะดวกในการใชงาน 5 5 4 4.66 0.58 ดีมาก 

รวมดานการนําเสนอ 4.77 0.33 ดีมาก 

ผลรวม/เลม 4.75 0.28 ดีมาก 
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรยีน วิชา ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

เรื่อง  คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน 

สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

คําส่ัง  จง    ขอท่ีถูกตอง 

1. One  แปลวาอะไร 

a. 10 

b. 1 

c. 5 

2. forty-nine    +    one   =____________ 

a. fifty 

b. fifteen 

c. five 

3. twenty-three  คือจํานวนใด 

a. 13 

b. 17 

c. 23 

4. ขอใดสะกดถูกตอง 

a. fif 

b. five 

c. twenty-thir 

 

 

5. Wednesday  หมายถึงวันใด 

a. วันจันทร 

b. วันอังคาร 

c. วันพุธ 

 

6. ขอใดคือวันแรกของสัปดาห  

a. Sunday 

b. Tuesday 

c. Friday 

7. Saturday  อยูถัดจากวันใด 

a. วันเสาร 

b. วันอาทิตย 

c. วันศุกร 

8. ขอใดคือวันพฤหัสบดี 

a. Wednesday 

b. Tuesday 

c. Thursday 
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9. September   หมายถึงเดือนอะไร 

a. เดือนกันยายน 

b. เดือนตุลาคม 

c. เดือนกรกฎาคม 

10. เดือนลําดับท่ี  1  ของป  คือเดือนอะไร 

a. February 

b. December 

c. January 

11. เดือนมีนาคมคือขอใด 

a. March 

b. July  

c. December 

12. December  อยูลําดับท่ีเทาไรของป 

a. ลําดับท่ี  8 

b. ลําดับท่ี  12 

c. ลําดับท่ี  1 

13.                   คือสีใด 

a. yellow  

b. red 

c. orange 

14.  Brown  คือสีใด 

a.  

b.  

 c.  

15. blue คือสีใด 

a.  

b.  

c.  

 

16.             คือสีใด   

a. green 

b. orange  

c. pink 

17.  ขอใดสะกดถูกตอง 

a. eey 

b. eye 

c. era 

                                

 

 

18. จากรูปคือขอใด 

a. Eye 

b. Teeth 

c. Ear 
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19. จากรูปคือขอใด 

a. Knee 

b. Mouth 

c. Back 

 
 20. จากรูปคือขอใด 

 a.   Nose 

b.   Face 

c.   Hair 
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ตารางเฉลยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขอ เฉลย 

1 b. 

2 a. 

3 c. 

4 b. 

5 c. 

6 a. 

7 b. 

8 c. 

9 a. 

10 c. 

11 a. 

12 b. 

13 b. 

14 c. 

15 a. 

16 c. 

17 b. 

18 a. 

19 b. 

20 c. 
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ภาคผนวก จ 
 
 -  แบบประเมินคุณภาพดัชนีความสอดคลองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  สําหรับผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 
 -  แบบประเมินคุณภาพดัชนีความสอดคลองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  สําหรับผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี 
 -  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับผูเช่ียวชาญ 
  ดานเนื้อหา 
 -  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับผูเช่ียวชาญ 
  ดานเทคโนโลยี 
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แบบประเมนิคุณภาพดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 

เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 1 Numbers (1-50) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหทานพิจารณาวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีประเมินอยูนี้มีคุณภาพ
อยูในเกณฑระดับใด โดยทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองระดับความคิดเห็น มีเกณฑการพิจารณาให
คะแนนความคิดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

+1 =   ขอคําถามตรงตามจุดประสงค    
 0  =   ไมแนใจวาขอคําถามตรงจุดประสงคหรือไม 
 -1 =   ขอคําถามไมตรงจุดประสงค 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐาน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน 

+1 0 -1 
1. ดานเน้ือหา 

1.1 เน้ือหาสาระสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
1.2 ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหาสาระ 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน  

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

2. ดานแผนการสอน 
2.1 ต้ังสาระการเรียนรูอยางชัดเจน 
2.2 เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
2.3 มีการประเมินผลที่ชัดเจน  สามารถวัดได 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

3. ดานแบบฝกหัด 
3.1 ขอคําถามในแบบฝกหัดชัดเจน 
3.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด 
3.3 ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

4.  ดานแบบทดสอบ 
4.1 ขอคําถามในแบบทดสอบชัดเจน 
4.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 
4.3 แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกับวัยผูเรียน 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

180 

แบบประเมนิคุณภาพดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 

เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 2 Days of the week (วันในสัปดาห) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหทานพิจารณาวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีประเมินอยูนี้มีคุณภาพ
อยูในเกณฑระดับใด โดยทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองระดับความคิดเห็น มีเกณฑการพิจารณาให
คะแนนความคิดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

+1 =   ขอคําถามตรงตามจุดประสงค    
 0  =   ไมแนใจวาขอคําถามตรงจุดประสงคหรือไม 
 -1 =   ขอคําถามไมตรงจุดประสงค 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐาน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน 

+1 0 -1 
1. ดานเน้ือหา 

1.1 เน้ือหาสาระสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
1.2 ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหาสาระ 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน  

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

2. ดานแผนการสอน 
2.1 ต้ังสาระการเรียนรูอยางชัดเจน 
2.2 เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
2.3 มีการประเมินผลที่ชัดเจน  สามารถวัดได 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

3. ดานแบบฝกหัด 
3.1 ขอคําถามในแบบฝกหัดชัดเจน 
3.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด 
3.3 ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

4.  ดานแบบทดสอบ 
4.1 ขอคําถามในแบบทดสอบชัดเจน 
4.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 
4.3 แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกับวัยผูเรียน 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

181 

แบบประเมนิคุณภาพดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 

เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 3 Months of the year (เดือนใน1ป) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหทานพิจารณาวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีประเมินอยูนี้มีคุณภาพ
อยูในเกณฑระดับใด โดยทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองระดับความคิดเห็น มีเกณฑการพิจารณาให
คะแนนความคิดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

+1 =   ขอคําถามตรงตามจุดประสงค    
 0  =   ไมแนใจวาขอคําถามตรงจุดประสงคหรือไม 
 -1 =   ขอคําถามไมตรงจุดประสงค 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐาน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน 

+1 0 -1 
1. ดานเน้ือหา 

1.1 เน้ือหาสาระสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
1.2 ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหาสาระ 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน  

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

2. ดานแผนการสอน 
2.1 ต้ังสาระการเรียนรูอยางชัดเจน 
2.2 เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
2.3 มีการประเมินผลที่ชัดเจน  สามารถวัดได 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

3. ดานแบบฝกหัด 
3.1 ขอคําถามในแบบฝกหัดชัดเจน 
3.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด 
3.3 ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

4.  ดานแบบทดสอบ 
4.1 ขอคําถามในแบบทดสอบชัดเจน 
4.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 
4.3 แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกับวัยผูเรียน 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
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แบบประเมนิคุณภาพดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 

เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 4 Colors (สี) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหทานพิจารณาวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีประเมินอยูนี้มีคุณภาพ
อยูในเกณฑระดับใด โดยทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองระดับความคิดเห็น มีเกณฑการพิจารณาให
คะแนนความคิดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

+1 =   ขอคําถามตรงตามจุดประสงค    
 0  =   ไมแนใจวาขอคําถามตรงจุดประสงคหรือไม 
 -1 =   ขอคําถามไมตรงจุดประสงค 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐาน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน 

+1 0 -1 
1. ดานเน้ือหา 

1.1 เน้ือหาสาระสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
1.2 ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหาสาระ 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน  

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

2. ดานแผนการสอน 
2.1 ต้ังสาระการเรียนรูอยางชัดเจน 
2.2 เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
2.3 มีการประเมินผลที่ชัดเจน  สามารถวัดได 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

3. ดานแบบฝกหัด 
3.1 ขอคําถามในแบบฝกหัดชัดเจน 
3.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด 
3.3 ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

4.  ดานแบบทดสอบ 
4.1 ขอคําถามในแบบทดสอบชัดเจน 
4.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 
4.3 แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกับวัยผูเรียน 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
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แบบประเมนิคุณภาพดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 

เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 5 My body (รางกายของฉัน) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหทานพิจารณาวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีประเมินอยูนี้มีคุณภาพ
อยูในเกณฑระดับใด โดยทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองระดับความคิดเห็น มีเกณฑการพิจารณาให
คะแนนความคิดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

+1 =   ขอคําถามตรงตามจุดประสงค    
 0  =   ไมแนใจวาขอคําถามตรงจุดประสงคหรือไม 
 -1 =   ขอคําถามไมตรงจุดประสงค 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐาน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน 

+1 0 -1 
1. ดานเน้ือหา 

1.1 เน้ือหาสาระสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
1.2 ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหาสาระ 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน  

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

2. ดานแผนการสอน 
2.1 ต้ังสาระการเรียนรูอยางชัดเจน 
2.2 เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
2.3 มีการประเมินผลที่ชัดเจน  สามารถวัดได 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

3. ดานแบบฝกหัด 
3.1 ขอคําถามในแบบฝกหัดชัดเจน 
3.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด 
3.3 ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

4.  ดานแบบทดสอบ 
4.1 ขอคําถามในแบบทดสอบชัดเจน 
4.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 
4.3 แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกับวัยผูเรียน 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
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แบบประเมนิคุณภาพดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี 

เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 1 Numbers (1-50) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหทานพิจารณาวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีประเมินอยูนี้มีคุณภาพ
อยูในเกณฑระดับใด โดยทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองระดับความคิดเห็น มีเกณฑการพิจารณาให
คะแนนความคิดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 +1  =   ขอคําถามตรงตามจุดประสงค 0  =   ไมแนใจวาขอคําถามตรงจุดประสงคหรือไม 
 -1   =   ขอคําถามไมตรงจุดประสงค 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐาน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน 

+1 0 -1 
1. ดานภาพและเสียง 

1.1 ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน 
1.2 ความนาสนใจของภาพที่ใชประกอบการเรียน 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน  

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

2. ดานตัวอักษรและสี 
2.1 ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช 
2.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช 
2.3 รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย 
2.4 การเลือกใชสีที่มีความเหมาะสมและกลมกลืน 
2.5 สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 
2.6 สีของภาพโดยภาพรวม 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

3. ดานการจัดการในบทเรียน 
3.1 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหาในบทเรียน 
3.2 การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม 
3.3 การออกแบบบทเรียนโดยภาพรวม 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

4.  ดานการนําเสนอ 
4.1 รูปแบบของบทเรียนนาสนใจ 
4.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 
4.3 มีความสะดวกในการใช 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
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แบบประเมนิคุณภาพดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
สําหรับผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี 

เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 2 Days of the week (วันในสัปดาห) 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหทานพิจารณาวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีประเมินอยูนี้มีคุณภาพ
อยูในเกณฑระดับใด โดยทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองระดับความคิดเห็น มีเกณฑการพิจารณาให
คะแนนความคิดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 +1  =   ขอคําถามตรงตามจุดประสงค 0  =   ไมแนใจวาขอคําถามตรงจุดประสงคหรือไม 
 -1   =   ขอคําถามไมตรงจุดประสงค 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐาน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน 

+1 0 -1 
1. ดานภาพและเสียง 

1.1 ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน 
1.2 ความนาสนใจของภาพที่ใชประกอบการเรียน 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน  

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

2. ดานตัวอักษรและสี 
2.1 ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช 
2.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช 
2.3 รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย 
2.4 การเลือกใชสีที่มีความเหมาะสมและกลมกลืน 
2.5 สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 
2.6 สีของภาพโดยภาพรวม 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

3. ดานการจัดการในบทเรียน 
3.1 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหาในบทเรียน 
3.2 การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม 
3.3 การออกแบบบทเรียนโดยภาพรวม 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

4.  ดานการนําเสนอ 
4.1 รูปแบบของบทเรียนนาสนใจ 
4.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 
4.3 มีความสะดวกในการใช 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
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แบบประเมนิคุณภาพดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี 

เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 3 Months of the year (เดือนใน1ป) 

----------------------------------------------------------------------------- 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหทานพิจารณาวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีประเมินอยูนี้มีคุณภาพ
อยูในเกณฑระดับใด โดยทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองระดับความคิดเห็น มีเกณฑการพิจารณาให
คะแนนความคิดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 +1  =   ขอคําถามตรงตามจุดประสงค 0  =   ไมแนใจวาขอคําถามตรงจุดประสงคหรือไม 
 -1   =   ขอคําถามไมตรงจุดประสงค 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐาน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน 

+1 0 -1 
1. ดานภาพและเสียง 

1.1 ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน 
1.2 ความนาสนใจของภาพที่ใชประกอบการเรียน 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน  

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

2. ดานตัวอักษรและสี 
2.1 ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช 
2.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช 
2.3 รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย 
2.4 การเลือกใชสีที่มีความเหมาะสมและกลมกลืน 
2.5 สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 
2.6 สีของภาพโดยภาพรวม 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

3. ดานการจัดการในบทเรียน 
3.1 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหาในบทเรียน 
3.2 การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม 
3.3 การออกแบบบทเรียนโดยภาพรวม 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

4.  ดานการนําเสนอ 
4.1 รูปแบบของบทเรียนนาสนใจ 
4.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 
4.3 มีความสะดวกในการใช 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
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แบบประเมนิคุณภาพดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี 

เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 4 Colors (สี) 

----------------------------------------------------------------------------- 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหทานพิจารณาวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีประเมินอยูนี้มีคุณภาพ
อยูในเกณฑระดับใด โดยทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองระดับความคิดเห็น มีเกณฑการพิจารณาให
คะแนนความคิดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 +1  =   ขอคําถามตรงตามจุดประสงค 0  =   ไมแนใจวาขอคําถามตรงจุดประสงคหรือไม 
 -1   =   ขอคําถามไมตรงจุดประสงค 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐาน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน 

+1 0 -1 
1. ดานภาพและเสียง 

1.1 ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน 
1.2 ความนาสนใจของภาพที่ใชประกอบการเรียน 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน  

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

2. ดานตัวอักษรและสี 
2.1 ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช 
2.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช 
2.3 รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย 
2.4 การเลือกใชสีที่มีความเหมาะสมและกลมกลืน 
2.5 สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 
2.6 สีของภาพโดยภาพรวม 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

3. ดานการจัดการในบทเรียน 
3.1 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหาในบทเรียน 
3.2 การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม 
3.3 การออกแบบบทเรียนโดยภาพรวม 
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......... 
......... 
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4.  ดานการนําเสนอ 
4.1 รูปแบบของบทเรียนนาสนใจ 
4.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 
4.3 มีความสะดวกในการใช 
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แบบประเมนิคุณภาพดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี 

เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เลม 5 My body (รางกายของฉัน) 

----------------------------------------------------------------------------- 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหทานพิจารณาวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีประเมินอยูนี้มีคุณภาพ
อยูในเกณฑระดับใด โดยทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองระดับความคิดเห็น มีเกณฑการพิจารณาให
คะแนนความคิดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 +1  =   ขอคําถามตรงตามจุดประสงค 0  =   ไมแนใจวาขอคําถามตรงจุดประสงคหรือไม 
 -1   =   ขอคําถามไมตรงจุดประสงค 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐาน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน 

+1 0 -1 
1. ดานภาพและเสียง 

1.1 ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน 
1.2 ความนาสนใจของภาพที่ใชประกอบการเรียน 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน  
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2. ดานตัวอักษรและสี 
2.1 ความเหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช 
2.2 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช 
2.3 รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย 
2.4 การเลือกใชสีที่มีความเหมาะสมและกลมกลืน 
2.5 สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 
2.6 สีของภาพโดยภาพรวม 
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3. ดานการจัดการในบทเรียน 
3.1 ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหาในบทเรียน 
3.2 การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม 
3.3 การออกแบบบทเรียนโดยภาพรวม 
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4.  ดานการนําเสนอ 
4.1 รูปแบบของบทเรียนนาสนใจ 
4.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 
4.3 มีความสะดวกในการใช 
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แบบประเมนิคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 

เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
----------------------------------------------------------------------------- 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหทานพิจารณาวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีประเมิน
อยูนี้มคุีณภาพอยูในเกณฑระดับใด โดยทําเคร่ืองหมาย ( ) ลงในชองระดับความคิดเห็น มีเกณฑ
การพิจารณาใหคะแนนความคิดเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

5 = ระดับดีมาก  4 = ระดับดี  3 = ระดับปานกลาง  2 = ระดับนอย  1 = ระดับควรปรับปรุง 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีใชใน

ชีวิตประจาํวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
1. ดานเน้ือหา 

1.1 เน้ือหาสาระสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
1.2 ความถูกตองสมบูรณของเน้ือหาสาระ 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน  
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2. ดานแผนการสอน 
2.1 ต้ังสาระการเรียนรูอยางชัดเจน 
2.2 เน้ือหาสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
2.3 มีการประเมินผลที่ชัดเจน  สามารถวัดได 
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3. ดานแบบฝกหัด 
3.1 ขอคําถามในแบบฝกหัดชัดเจน 
3.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด 
3.3 ความชัดเจนในการสรุปผลคะแนน 
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4. ดานแบบทดสอบ 
4.1 ขอคําถามในแบบทดสอบชัดเจน 
4.2 ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 
4.3 แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสมกับวัยผูเรียน 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
ดานเนื้อหาสาระ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดานแผนการสอน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดานแบบฝกหัด 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดานแบบทดสอบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

           

     ลงช่ือ .............................................................. ผูประเมิน 

     วันท่ี  ..................../..................../.................... 
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แบบประเมนิคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี 

เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
----------------------------------------------------------------------------- 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหทานพิจารณาวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีประเมิน
อยูนี้มคุีณภาพอยูในเกณฑระดับใด โดยทําเคร่ืองหมาย ( ) ลงในชองระดับความคิดเห็น มีเกณฑ
การพิจารณาใหคะแนนความคิดเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

5 = ระดับดีมาก  4 = ระดับดี  3 = ระดับปานกลาง  2 = ระดับนอย  1 = ระดับควรปรับปรุง 
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ท่ีใชใน
ชีวิตประจาํวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

ระดับความคิดเห็น 
ขอ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
1. ดานภาพและเสียง 

1.1 ความเหมาะสมของภาพที่ใชประกอบการเรียน 
1.2 ความนาสนใจของภาพที่ใชประกอบการเรียน 
1.3  ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหาในบทเรียน 
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2. ดานตัวอักษรและสี 
2.1  ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช 
2.2  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรท่ีใช 
2.3  รูปแบบตัวอักษรมีขนาด สีชัดเจน อานงาย 
2.4  การเลือกใชสีที่มีความเหมาะสมและกลมกลืน 
2.5  สีของตัวอักษรโดยภาพรวม 
2.6  สีของภาพโดยภาพรวม 
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3. ดานการจัดการในบทเรียน 
3.1  ความตอเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหาในบทเรียน 
3.2  การจัดองคประกอบไดสัดสวนสวยงาม 
3.3  การออกแบบบทเรียนโดยภาพรวม 
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4. ดานการนําเสนอ 
4.1  รูปแบบของบทเรียนนาสนใจ 
4.2  ความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบ 
4.3  มีความสะดวกในการใช 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
ดานเนื้อหาสาระ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดานแผนการสอน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดานแบบฝกหัด 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดานแบบทดสอบ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

           

     ลงช่ือ .............................................................. ผูประเมิน 

     วันท่ี  ..................../..................../.................... 

 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

193 

แบบประเมนิคุณภาพดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
สําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  
----------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง 

1.  แบบวัดท่ีสรางข้ึนเปนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยครอบคลุมองคประกอบ
ของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา  ขอความกรุณาผูเช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบขอ
คําถามวามีความสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตรหรือไม โดยทําเคร่ืองหมาย ( ) ลงในชอง
ระดับความคิดเห็น มีเกณฑการพิจารณาใหคะแนนความคิดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

+1 =   ทานเห็นวาขอคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตร   
  0 =   ทานไมแนใจวาขอคําถามท่ีสรางข้ึนมีความสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตร 
 -1 =   ทานเห็นวาขอคําถามไมสอดคลองกับเนื้อหาของหลักสูตร 
2.  ขอบเขตดานเนื้อหาจากหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)  ชวงช้ันท่ี  1  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1  ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช  2551  ประกอบดวย   

1.  Unit 1  =   Numbers (1-50) 
2.  Unit 2  =   Days of the week (วันในสัปดาห) 
3.  Unit 3  =   Months of the year (เดือนใน 1 ป)   
4.  Unit 4  =   Color  (สี)   
5.  Unit 5  =   My  body (รางกายของฉัน) 
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ระดับความคดิเห็น 
ขอ 

+1 0 -1 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
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ภาคผนวก ฉ 
 
 -  สตอร่ีบอรด 
 -  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เร่ืองคําศัพทภาษาองักฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

ของโรงเรียนเปยมสุวรรณวิทยา 

นางสาวฐิติรัตน แกนนคร 

 

Lesson 

สารบัญ 
 

แบบทดสอบกอนเรียน 

บทท่ี 1 จํานวนนบั 1-50 (one -fifty) 

บทท่ี 2 วันในสัปดาห (Days of the week) 

บทท่ี 3 12 เดือนใน 1 ป(months of the year) 

บทท่ี 4 สี (color) 

บทท่ี 5 รางการของฉัน (my body) 

แบบทดสอบหลังเรียน 

 
OBJECTIVE 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 

 
1.นักเรียนสามารถอานและสะกดคําศัพทไดถูกตอง 

2.นักเรียนสามารถพูดและเขียนคําศัพทไดถูกตอง 

3.นักเรียนสามารถนําคําศัพทที่เรียนรูไปใชหรือปฏิบัติใน 
ชีวิตประจําวันได 
 

หนา 1หนาปก 

หนา 3  สารบญั 

6 six  ซิคซ ฺ

7 seven เซฟวฺเวิน 

8 eight เอท 

9 nine ไนน 

10 ten เท็น 
 

หนา 2   ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

Pre‐test 

แบบทดสอบกอนเรียน 
 

หนา 4Pre‐test 

UNIT 1 namber 1-50 (one -fifty) 

บทท่ี 1 คําศัพทเร่ืองจํานวนนับ 1-50  

1 one วัน 

2 two ทู 

3 three ธร ี

4 four ฟอร 

5 five ไฟว 

หนา 6UNIT 1 namber 1-50 (one -fifty) 

VDO 

namber 1‐10 

หนา 7UNIT 1 namber 1-50 (one -fifty) 

 

แบบทดสอบกอนเรียน 

ทุกบท 20 ขอ 
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16 sixteen ซิคซทฺีน 

17 seventeen เซฟวฺเวินทีน 

18 eighteen  เอททีน 

19 nineteen ไนนทีน 

20 twenty  ทเวน ที 

 

11 eleven อิเล็ฟเวิน 

12 twelve ทเวลฟฺ 

13 thirteen เธอรทีน 

14 fourteen ฟอรทีน 

15 fifteen ฟฟทีน 

หนา 8UNIT 1 namber 1-50 (one -fifty) หนา 9UNIT 1 namber 1-50 (one -fifty) 

VDO 

namber11‐20 

28 twenty-eight  ทเวน ที เอท 

29 twenty-nine ทเวน ที ไนน 

30 thirty เธอรท ี

40 forty  ฟอรที 

50 fifty ฟฟ ที 

21 twenty-one ทเวน ทีวัน 

22 twenty-two ทเวน ที ทู 

23 twenty-three ทเวน ที ธรี 

24 twenty-four ทเวน ที โฟร 

25 twenty-five ทเวน ที ไฟว 

26 twenty-six ทเวน ที ซิคซฺ 

27 twenty-seven ทเวน ที เซฟวฺเวิน 

หนา 10UNIT 1 namber 1-50 (one -fifty) หนา 11UNIT 1 namber 1-50 (one -fifty) 

VDO 

namber21‐50 

Pre‐test Unit 1 

แบบทดสอบหลังเรียน บท 1 

 

หนา 12Post‐test Unit 1 

UNIT 2Days of the week 

บทท่ี 2วันในสัปดาห  

Sunday  ซั๊นเด  วันอาทิตย 
 
Monday  มั๊นเด  วันจันทร 
 
Tuesday  ทิ๊วสเด  วันอังคาร 
 
Wednesday เว็นสเด  วันพุธ 
 

หนา 14UNIT 2Days of the week 

 

VDO แบบทดสอบ 

5 ขอ 
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UNIT 2Days of the week 

บทท่ี 2วันในสัปดาห  

Friday  ไฟรเด  วันศุกร 

 

Saturday  แซททะเด วันเสาร 
 

หนา 15UNIT 2Days of the week 

VDO 

Days of the week 

Pre‐test Unit 2 
แบบทดสอบหลังเรียน บท 2 

 

หนา 16Post‐test Unit 2 

UNIT 3months of the year 

บทท่ี 312 เดือนใน 1 ป 

January  แจน-ยิวเอริเดือนมกราคม 

February เฟบ-รุเอริ  เดือนกุมภาพันธ 

March  มารชเดือนมีนาคม 

April   เอ-พริลเดือนเมษายน 

May   เมยเดือนพฤษภาคม 

June  จูนเดือนมิถุนายน 

 

หนา 18UNIT 3months of the year 

 

July                        จูไล      เดือนกรกฎาคม 

August                   ออ-กัซท    เดือนสิงหาคม 

September             เซพ-เทม-เบอะ  เดือนกันยายน 

October                 อ็อคโท-เบอะ เดือนตุลาคม 

November             โนะ-เวม-เบอะ  เดือนพฤศจิกายน 

December             ดิ-เซม-เบอะ    เดือนธันวาคม 

หนา 19UNIT 3months of the year 

Pre‐test Unit 2 
แบบทดสอบหลังเรียน บท 3 

 

หนา 21Post‐test Unit 3 

 

VDO แบบทดสอบ 

5 ขอ 

 

 

หนา 20UNIT 3months of the year 

 

VDO 

months of the year 

 

 

VDO แบบทดสอบ 

5 ขอ 
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UNIT 4color 

บทท่ี 4สี 

หนา 23UNIT 4  color 

UNIT 4color 

บทท่ี 4สี 

 

หนา 24UNIT 4  color 

VDO 

color 

Pre‐test Unit 4 
แบบทดสอบหลังเรียน บท 4 

 

หนา 25Post‐test Unit 4 

 

VDO แบบทดสอบ 

5 ขอ 

 

UNIT 4Mybody 

บทท่ี 4รางกายของฉัน 

 

หนา 27UNIT 5Mybody 

UNIT 5My body 
บทท่ี 5รางการของฉัน 

 

หนา 28UNIT 5my body 

UNIT 4Mybody 

บทท่ี 4รางกายของฉัน 

 

หนา 29UNIT 5Mybody 
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UNIT 5My body 
บทท่ี 5รางการของฉัน 

 

หนา 30UNIT 5my body 

VDO 

My body 

Pre‐test Unit 5 
แบบทดสอบหลังเรียน บท 5 

 

หนา 31Post‐test Unit 5 

 

VDO แบบทดสอบ 

5 ขอ 

 

Post‐test 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

หนา 32  Post‐test 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ทุกบท 20 ขอ 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวฐิติรัตน  แกนนคร 
วัน เดือน ปเกิด 1 ธันวาคม 2522 
ภูมิลําเนา  อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2538 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 
 พ.ศ. 2542 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร (ประชาสัมพันธ) 
  สถาบันราชภัฏนครปฐม 
 พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 พ.ศ. 2557 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2542-ปจจุบัน ครูสอนวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชวงช้ันท่ี 1 
   โรงเรียนเปยมสุวรรณวิทยา 
 
ท่ีอยูปจจุบัน 
 11 ซอยมาเจริญ 3 แยก 4 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10160 
 
ท่ีทํางานปจจุบัน  
 โรงเรียนเปยมสุวรรณวิทยา 51 ซอยเพชรเกษม 28 แยก 22 แขวงคูหาสวรรค เขต 
ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 
 
ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน 
 ครูสอนวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชวงช้ันท่ี 1  
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