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บทคัดย่อ
งานวิจยั ชิ้นนี้ได้ศกึ ษาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนผ่านกระบวนการวิชาการรับใช้สงั คมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 22 คน ทีเ่ ข้าร่วมทํากิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ (1) เพื่อศึกษาถึงปั ญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิชาการรับใช้สงั คม และ (2)
เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการการแก้ไขปั ญหาภาษาอังกฤษหลังเสร็จสิน้ โครงการ โดยการวิจยั ครัง้ นี้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย (1) วิธกี ารเชิง
ปริมาณ สําหรับพัฒนาการด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ และ (2)
วิธกี ารเชิงคุณภาพด้วยการเปรียบเทียบข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทีต่ รวจพบในช่วงทีน่ ักศึกษาเตรียมกิจกรรม
เพื่อนําไปสอนให้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาและพัฒนาการของการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวหลังเสร็จสิน้ โครงการ ผลการวิจยั พบว่า
(1) หลังเสร็จสิน้ โครงการ นักศึกษามีผลการทดสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษทีด่ ขี น้ึ และ (2) นักศึกษามีการปรับปรุงและแก้ไขจุด
ผิดพลาดทัง้ ด้านคําศัพท์ การสะกดคําและด้านไวยากรณ์ โดยปั จจัยหลักทีท่ าํ ให้นกั ศึกษาสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเป็ นเพราะนักศึกษา
ต้องฝึ ก ฝนตนเองจนสามารถเป็ น ตัว อย่ างที่ถู กต้องให้กบั นัก เรียนชัน้ ประถมศึกษาได้ และในการเตรีย มกิจกรรมให้ก ับนักเรีย น
นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างจริงของการใช้ภาษาทีถ่ ูกต้อง ทําให้เกิดการฝึกฝนและเรียนรูจ้ ริงนอกห้องเรียนจนนํามาสูพ่ ฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ ใน
การใช้ภาษาอังกฤษ
คําสําคัญ: วิชาการรับใช้สงั คม, การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศ, การเรียนรูน้ อกห้องเรียน
สถานการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในการจัดอันดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency Index or EF EPI)ของประชากรจากประเทศที่
ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ทอ่ี นั ดับ 64 ของโลกจากจํานวนประเทศทัง้ หมด 88 ประเทศ และอยู่ท่ี
อันดับ16 ในภูมภิ าคเอเชียจากประเทศทัง้ หมด 21 ประเทศ (EF Education First, 2018) ซึ่งปั ญหาที่คนไทยไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึน้ ในทุกระดับชัน้ การศึกษา ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย ผล
การศึกษามากมายต่างชีใ้ ห้เห็นว่านักเรียนไทยจํานวนมากไม่สามารถนําความรูภ้ าษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
มีป ระสิท ธิภาพแม้จ ะผ่ านการเรีย นภาษาอัง กฤษมาเป็ น เวลาหลายปี ปั จ จัย หนึ่ งของปั ญ หาคือ การขาดแคลนครูผู้สอนในระดับ
ประถมศึกษาทัง้ การขาดแคลนในแง่จํานวนบุคลากรครูและครูท่จี บการศึกษามาทางการสอนภาษาอังกฤษ ทําให้ในหลายๆโรงเรียน
ผูส้ อนภาษาอังกฤษไม่ใช่ครูทเ่ี ชีย่ วชาญด้านภาษาอังกฤษ
โครงการวิชาการรับใช้สงั คมนี้จงึ ได้ถูกจัดขึน้ เพื่อช่วยบรรเทาปั ญหาดังกล่าว โดยได้จดั ให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชัน้ ปี ทส่ี อง ทีเ่ รียนในรายวิชาด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ทาํ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาชัน้
ปี ท่ี 6 เพื่อให้นกั เรียนได้มโี อกาสได้เรียนรูจ้ ากผูท้ ผ่ี ่านการฝึกฝนทางด้านนี้มาโดยตรง และในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ได้มกี ารทบทวน
ความรูแ้ ละฝึกฝนภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อให้สามารถนําความรูไ้ ปเผยแพร่ให้กบั นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงค์
หลักของโครงการคือทัง้ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาและนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีพฒ
ั นาการภาษาอังกฤษทีด่ ขี น้ึ
เหตุผลหลักในการจัดโครงการด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษกับวิขาการรับใช้สงั คมเป็ นเพราะในการ
เข้าร่วมกระบวนการนี้นกั ศึกษาไม่ได้เป็ นเพียงผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดความรู้ แต่เป็ นผูท้ ร่ี ่วมออกแบบการเรียนรูแ้ ละมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องอย่างชัดเจน (Rogoff et al. 1998; dePaula et al. 2001). นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากห้องเรียน
การประชุมวิชาการระดับชาติ: วิชาการรับใช้สงั คม ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษนอกห้องเรียนผ่านกระบวนการวิชาการรับใช้สงั คม
http://wjst.wu.ac.th/index.php/wuresearch

เพื่อถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ ่นื ในขณะเดียวกันก็มคี วามเข้าใจสังคมและได้เรียนรูเ้ รื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึน้ นอกจากนี้ การเข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการรับใช้สงั คม ยังทําให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงความสามารถทีแ่ ท้จริงของตนและเห็นความสําคัญของการเรียนรู้
กระบวนการที่ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรูผ้ ่านกระบวนการรับใช้สงั คมเป็ นอีกรูปแบบการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ความสําคัญของการมีสว่ นร่วมโดยตรงต่อการเรีนนรูข้ อง
ตนเอง Piaget (1977) กล่าวว่าผูเ้ รียนที่เรียนรูโ้ ดยวิธกี ารนี้จะประเมินตนเองจากประสบการณ์ตรง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนรูข้ องตนเองไปตามสภาพทีแ่ ท้จริงทีได้ประสบ และมีการต่อยอดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์น้ี Vygotsky (1979) and Halliday
(1980) เสนอว่านักศึกษาคือส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้ ซึง่ ปั จจัยหลักที่ทําให้เกิดการเรียนรู้คอื การมีประสบการณ์ตรงจาก
สังคม Halliday (1980) ได้ยกตัวอย่างการเรียนรูข้ องเด็กๆผ่านการลงมือกระทําด้วยตนเอง ดังนัน้ ในการเรียนภาษาอังกฤษ จึงมีความ
จําเป็ นที่ผเู้ รียนต้องมีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมที่เอื้อให้ผู้เรียนมีเป้ าหมายของการเรียนรู้ทช่ี ดั เจนและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ภาษาอังกฤษได้จริง (Berghoff et al. 2000) ตามที่ Krashen (1985) ได้เคยกล่าวไว้ว่าภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ฝึกในห้องเรียนควรสะท้อน
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง ซึง่ การจัดกิจกรรมต่างๆทีส่ ามารถกระตุน้ ให้นกั ศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง เป็ นปั จจัยทีส่ าํ คัญทีท่ ํา
ให้ผเู้ รียนเรียนรูไ้ ด้อย่างประสบความสําเร็จ
การบูรณาการวิชาการรับใช้สงั คมกับการเรียนรการสอนในห้องเรียนได้รบั ความนิยมสูงมากขึน้ ในสถานศึกษาต่างๆ เช่นใน
วิชาการเขียน Regan and Zuern (2000) ได้จดั ให้มกี จิ กรรมวิชาการรับใช้สงั คมโดยให้ผเู้ รียนต้องประยุกต์ใช้ความรูโ้ ดยการสอนการ
เขียนให้กบั คนในท้องถิน่ ซึง่ หลังเสร็จสิน้ โครงการ นอกจากนักศึกจะมีความเชีย่ วชาญมากขึน้ ในทักษะการเขียน นักศึกษายังได้เห็น
ปั ญหาว่ามีคนในสังคมมากเพียงใดทีม่ ปี ั ญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ และนักศึกษาได้เห็นว่าสังคมไม่ควรปล่อยให้เป็ นแบบนี้ ดังนัน้
การบูรณาการความรูก้ บั ประสบการณ์ตรงในสังคมจะทําให้นักศึกษาเป็ นผูท้ เ่ี รียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ และได้ฝึกฝนกระบวนการการเรียนรู้
แบบมีสว่ นร่วม ผ่านกระบวนการทีก่ ระตุน้ และท้าทายให้เกิดการเรียนรูใ้ หม่ๆ นักศึกษาจะได้ตระหนักถึงความสามารถทีแ่ ท้จริงของตน
การทีน่ กั ศึกษาได้เห็นว่าการรับใช้สงั คมของตนนัน้ มีสว่ นทําให้สงั คมดีขน้ึ นักศึกษาจะมีความมันใจในตนเองมากขึ
่
น้ (Sagawa, 2003)
Furco (2002) ได้เสริมว่าการบูรณาการความรูก้ บั การรับใช้สงั คม ทําให้นักศึกษามีทกั ษะการทํางานทีด่ ขี น้ึ เช่นในทักษะด้านการวาง
แผนการ ราเชน มีศรี (2001) เสนอว่าในการจัดการเรียนรู้ ผูส้ อนควรกระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะต่างๆทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงสิง่ ที่
นักศึกษาจะประสบในสถานการณ์จริง โดยเป็ นการฝึ กฝนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ซึง่ จะทําให้ผเู้ รียนเข้าใจถึงความสําคัญของการ
ฝึกฝนทักษะความรูข้ องตน และสามารถบรรลุเป้ าหมายของการเรียนรูไ้ ด้อย่างประสบความสําเร็จ ดังนัน้ โครงการวิชาการรับใช้สงั คมนี้
จึงได้ถูกกจัดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักดังนี้
(1) เพื่อศึกษาถึงปั ญหาในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
(2) เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการการแก้ไขปั ญหาภาษาอังกฤษหลังเสร็จสิน้ โครงการ
ความรูค้ วามเชี่ยวชาญที่ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงนัน้
ในการดํานินโครงการบูรณาการวิชาการกับการรับใช้สงั คมในครัง้ นี้ เน้นการประยุกต์ใช้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอังกฤษชัน้ ปี ท่ี 2 จํานวน 22 คนได้เรียนรูจ้ ากรายวิชาการออกเสียง และความรูภ้ าษาอังกฤษในทักษะ
อื่นๆ เช่นด้านคําศัพท์ การสะกดคําและไวยากรณ์พน้ื ฐาน ในการนําความรูเ้ หล่านี้ไปถ่ายทอดต่อให้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
การเตรียมโครงการแบ่งเป็ นสองส่วน คือ 1. การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษาและ 2. การเตรียมความพร้อมด้าน
การสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กบั นักศึกษา โดยในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ก่อนเริม่ โครงการนักศึกษาได้รบั การ
ประเมินความสามารถด้านการออกเสียง โดยในโครงการนี้เน้นการออกเสียงพยัญชนะทีน่ ักเรียนไทยมีปัญหา คือ เสียง v, th และz ทัง้
ตําแหน่งต้นพยางค์และท้ายพยางค์ โดยนักศึกษาจะต้องออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษด้งแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 Place และ Manner of Articulation สําหรับเสียง f, v, th, s และ z
MANNER / PLACE OF

labiodental

interdental

[f]
[v]

[θ]
[ð]

alveolar

ARTICULATION

voiceless
voiced

fricative

[s]
[z]

นอกจากการออกเสียงแล้วอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบโครงการได้สงั เกตการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทัง้ ด้านการใช้
คําศัพท์ การสะกดคําและด้านไวยากรณ์ และมีการจดบันทึกข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษต่างๆ และได้มกี ารนําข้อผิดพลาดต่างๆ
เหล่านี้มาแนะนําและแก้ไขให้กบั นักศึกษาก่อนทีน่ ักศึกษาจะเริม่ ดําเนินโครงการ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านการถ่ายทอด
ความรูใ้ ห้กบั นักศึกษา ได้มกี ารจัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกซ้อมการสอนโดยใช้สอ่ื และอุปกรณ์การสอนจริงทีน่ ักศึกษาได้เตรียมไว้ทจ่ี ะดําเนิน
โครงการ โดยระหว่างการฝึกซ้อม นักศึกษาได้รบั คําแนะนําจากทัง้ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบโครงการและเพื่อนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ด้วยกัน
การประเมิ นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้
หลังเสร็จสิน้ โครงการ นักศึกษาเข้าทําแบบทดสอบด้านการออกเสียงอีกครัง้ ในส่วนของความรูด้ า้ นคําศัพท์ การสะกดคําและ
ไวยากรณ์พ่นื ฐานอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบโครงการได้เปรียบเทียบจากตัวอย่างจริงทีน่ ักศึกษาทัง้ 22 คนได้ใช้เวลาจากทัง้ ช่วงเตรียมการ
สอนและในระหว่างสอนจริง ซึ่งผลการประเมินด้านการออกเสียงได้แสดงในตารางและรูปด้านล่างทัง้ การออกเสียงในตําแหน่ งต้น
พยางค์และท้ายพยางค์ และแม้การประเมินจะเน้นศึกษาพัฒนาการการออกเสียงทีผ่ เู้ รียนไทยมีปัญหาคือเสียง v, th และ z แต่ในผล
การประเมินจะแสดงผลของการออกเสียงทีผ่ เู้ รียนไทยสามารถออกเสียงได้ถูกต้องเนื่องจากภาษาไทยก็มเี สียงดังกล่าวคือเสียง f และ s
ไว้ดว้ ยเพื่อเป็ นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดขึน้ ว่านักศึกษาจะออกเสียง s และ f ได้ดอี ยู่แล้วตัง้ แต่ต้น แต่ในส่วนของเสียงทีไ่ ม่มใี น
ภาษาไทยและผูเ้ รียนไทยมีปัญหาด้านการออกเสียง คือ เสียง v, th และ z นัน้ นักศึกษายังไม่สามารถออกเสียงได้ถูกต้องในช่วงก่อน
เริม่ โครงการ และมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ หลังการเข้าร่วมโครงการดังแสดงให้เห็นในตารางและรูปด้านล่าง
1. การออกเสียง f, v, th, s และ z
ตารางที่ 2 การออกเสียง f, v, th, s และ z ในตําแหน่งต้นพยางค์
SYLLABLE-INITIAL

Pre-test

Post-test

%

%

90.91
9.09
100
36.36
27.27
4.55

100.00
86.36
100
45.45
63.64
54.55

CONSONANTS

[s]
[z]
[f]
[v]
[θ]
[ð]

sig.(2-tailed)
0.3292
0.0000**
0.4269
0.0079**
0.0001**

**significant at 0.05

การประชุมวิชาการระดับชาติ: วิชาการรับใช้สงั คม ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

3

การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษนอกห้องเรียนผ่านกระบวนการวิชาการรับใช้สงั คม
http://wjst.wu.ac.th/index.php/wuresearch

รูปที่ 1 ผลการออกเสียงต้นพยางค์ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
ตารางที่ 3 การออกเสียง f, v, th, s และ z ในตําแหน่งท้ายพยางค์
SYLLABLE-FINAL

Pre-test

Post-test

%

%

95.45
68.18
100
22.73
9.09
0

86.36
72.73
86.36
81.82
68.18
18.84

CONSONANTS

[s]
[z]
[f]
[v]
[θ]
[ð]

sig.(2-tailed)
0.162
0.6651
0.0828
0.0000**
0.0000**
0.0000**

**significant at 0.05

รูปที่ 2 ผลการออกเสียงท่ายพยางค์ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
2. ด้านคําศัพท์ การสะกดคําและไวยากรณ์พืน้ ฐาน
ตารางที่ 4 แสดงการเปรีย บเทียบตัว อย่ างของคําศัพท์ การสะกดคําและไวยากรณ์ พ้ืน ฐานที่พบขณะที่นัก ศึก ษาได้ฝึ ก
เตรียมการสอนและในระหว่างสอนจริง โดยในการเตรียมการสอนนัน้ จะเห็นได้ว่านักศึกษายังมีการใช้ภาษาทีผ่ ดิ พลาดและหลังจากที่
ได้รบั คําแนะนําแก้ไขจากผูส้ อน และนักศึกษาได้มกี ารฝึกฝนเพิม่ เติม นักศึกษาสามารถใช้ภาษาทีถ่ ูกต้องขึน้ ในขณะทีอ่ อกไปสอนจริง
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบตัวอย่างของคําศัพท์ การสะกดคําและไวยากรณ์พน้ื ฐานทีพ่ บระหว่างเตรียมการสอนและขณะสอนจริง
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แนวทางการติ ดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิ ดขึน้ ให้คงอยู่ต่อไป
การจัดโครงการวิชาการรับใช้สงั คมนี้ทงั ้ ชุมชนและมหาวิทยาลัยต่างได้รบั ประโยชน์ ในส่วนของชุมชนคือโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาทีย่ งั ขาดแคลนบุคลากรด้านการสอนภาษาอังกฤษ ได้รบั การจัดกิจกรรมเสริมภาษาอังกฤษให้กบั นักเรียนโดยนักศึกษา
และอาจารย์ทเ่ี ชีย่ วชาญทางด้านนี้โดยตรง นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาได้รบั การถ่ายทอดความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ต่อนักเรียนทัง้ ด้านการ
ออกเสียงที่ถูกต้อง การสะกดคําและการใช้ไวยากรณ์ พ้นื ฐานที่เหมาะสมกับความรู้ของระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในส่วนของ
นักศึกษา การเข้าร่วมทํากิจกรรมทําให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ท่ไี ด้เรียนในห้องเรียนโดยเฉพาะด้านการออกเสียง และได้
ทบทวนความรูพ้ น้ื ฐานภาษาอังกฤษได้แก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษทัง้ ในการคําศัพท์ การสะกดคําและไวยากรณ์พน้ื ฐาน
เพราแม้นกั ศึกษาจะกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่การใช้ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานในบางเรื่องก็ยงั มีขอ้ ผิดพลาดอยู่ดงั แสดงให้เห็นใน
ตารางด้านบน การได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงและการทีน่ กั ศึกษาต้องฝึกฝนจนสามารถเป็ นตัวอย่างทีถ่ ูกต้องให้นักเรียน
ทําให้นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากขึน้ นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมทําให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการสอนในสถานการณ์จริงซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการทํางานในอนาคตโดยเฉพาะนักศึกษาทีส่ นใจ
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
อย่างไรก็ตามการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็ นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการดําเนินโครงการ
ดังนัน้ โครงการลักษณะนี้จะเห็นผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นรูปธรรมมากขึน้ หากมีดาํ เนินการอย่างต่อเนื่อง และควรมีการขยายกลุ่มเป้ าหมายให้มาก
ขึน้ เช่นจัดโครงการให้กบั นักเรียนตัง้ แต่ระดับช่วงชัน้ ที่ 1 (ประถมศึกษาปี ท่ี 1-3) และช่วงชัน้ ที่ 2 (ประถมศึกษาปี ท่ี 4-6) เช่นในระดับ
ประถมศึกษาปี ท่ี 4 และทําต่อเนื่องกับนักเรียนกลุ่มเดิมในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 และ 6 เพื่อให้สามารถเห็นพัฒนาการด้าน
ภาษาอังกฤษทีช่ ดั ขึน้ และการได้รบั การฝึกฝนต่อเนื่องจะทําให้นกั เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึน้
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