
 

ประชาสัมพนัธงาน/กิจกรรม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ปการศึกษา 2558 

 

1. กิจกรรม “อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของครูสอนภาษาตางประเทศโรงเรียนสังกัด 

   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา”  

      กิจกรรมน้ีจัดขึน้ในวันเสารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสุรนารีวิทยา  

   โดยมีคร ูอาจารย ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจากโรงเรียนตางๆที่สังกัด สพม.เขต 31 มาเขารวมกิจกรรม 

   หลากหลาย ดังตอไปน้ี 

 1. กระบวนการจัดการเรียนรู โดย นางสาวเยาวลักษณ  วีระภักดี 

 2. Independent Study โดย นางลดาวัลย  อูปแกว, นางสาวหน่ึงฤทัย  หาญนอก, นางจุฑารัตน  กระโทกนอก, 

              Mrs. Andrea G. Maglasar, นายธรรมวัฒน  พฤกษาชีพ และ นางสุดใจ  กลัยาณหริต 

 3. Japanese Teaching Techniques โดย Miss Kaori  Endo 

 4. Flipped Classroom โดย นางปานทิพย  นาเจริญ 

 5. สอนนักเรียนอยางไรครูจึงได C2 : CEFR  โดย นายกิจปกรณ  พูนศิร ิ

 6. ICT : The Best Buddy of Busy Teachers   โดย นางจิตติมา  ดวงมณ ี

 7. เสวนาปญหาและแนวทางการแกไขการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา โดย Miss Chen Junru, 

              นางสาวหน่ึงฤทัย  หาญนอก และ นางสาวดวงทิพยฉัตรทอง  วิริยะจารุ 

 8. Hang out on Air  โดย นายสวรรค  ดวงมณี และ นายวรเดช  ทุมชาติ 

 9. Critical Thinking & Problem Solving Activities โดย นางสาววณัฐฐา หงษอินทร 

 10. การจัดจางครูตางชาติและการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสาร Work Permit และ Visa โดย นางสาวสุดาดวง เกิดโมฬี 

               และ นางจิตติมา  ดวงมณ ี

 11. Basic Korean Language and Culture for Everyone โดย Miss Park  SuAh, Mr. Kwon  Eungl และ 

               นางสาวเปรมยุดา  ทองจันทึก 

 12. Communicative Language Teaching โดย นางสุดารัตน  ตรรกโชติ 

 13. French : ภาษาฝรั่งเศสกับประสบการณนักเรียนไทยในฝรั่งเศส โดย นางสาวสุพัชริน  เอ่ียมประภัสสร และ  

                นางสาวชนากานต  เจนเกรียงไกร 

 

 

 

 

 

 



 

รวมภาพกิจกรรม 

“การอบรมสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในศตวรรษที่ 21ของครสูอนภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา” 

 

         

         

        

        

        

        

        
 



 

2. กิจกรรม ภาษาญีปุ่น “วันทานาบาตะ” 

         วันทานาบาตะ เปนเทศกาลของญีปุ่น ตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกป  เช่ือกันวา ดวงดาวเจาหญิงทอผากับดาว 

   คนเลี้ยงวัวจะขามทางชางเผือกมาพบกันไดในวันน้ี  ชาวญี่ปุนมักตัดกิ่งไผ แลวเขียนคาํอธิษฐานหอยไวกับกิ่งไผ เพราะเช่ือวา 

   คําอธิษฐานจะสมหวัง สําหรับกิจกรรมทีก่ลุมสาระภาษาตางประเทศ วิชาภาษาญี่ปุนไดจัดขึ้นในวันที 7 กรกฎาคม 2558  

   ณ หอง 1121 และบริเวณหนาอาคาร 11 มีกิจกรรมการเขียนคําอธิษฐาน การแตงชุดยูกาตะ และการรองเพลงภาษาญี่ปุน 

รวมภาพกิจกรรม 

“วันทานาบาตะ” 

 

          

          
 

3. กิจกรรมการประกวด ละครภาษาอังกฤษ (Stage Plays) 

     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดเขารวมการประกวดแขงขันละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

    ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเขาแขงขันระดับประเทศ ไดแขงขันระหวางวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม  

    2558 ณ โรงเรียนสตรีศิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน โดยใชช่ือเรื่อง “Legends of Troys” 

    มีนักเรียนที่แสดงดังน้ี 

    1. นางสาวกลอนกานต รักสันติชาติ ช้ัน ม.4/2 

 2. นายภากร  กิติรัตนตระการ ช้ัน ม.4/2 

 3. นางสาวพิมพิศา เฮาจัตุรัส ช้ัน ม.4/3 

 4. นางสาวณัฐณิชา ปริชาตินนท ช้ัน ม.4/10 

 5. นางสาวปณฑารีย คุมจิตร  ช้ัน ม.4/10 

 6. นางสาวปทมาวรรณ แฮนฟอรด ช้ัน ม.4/11 

 7. นางสาวณัฐณภัทร หลักทอง ช้ัน ม.4/11 

 8. นางสาวพบธาร ขุนเกาะ  ช้ัน ม.4/11 

 9. นางสาวเอมรี่  เอเวณ  ช้ัน ม.4/11 

 10. นางสาวสริภัทร สุขสมบัติ ช้ัน ม.4/12 



 

 11. นางสาวมนพร ชัยชาญ  ช้ัน ม.4/12 

 12. นางสาวธนัชพร บุพตา  ช้ัน ม.4/12 

 13. นางสาวฟาใส ค้ําชู  ช้ัน ม.5/11 

 ครูผูควบคุม 

 1. นางสาวสุพัชริน เอ่ียมประภัสสร 

 2. นางสาวสุดาดวง เกิดโมฬี 

 3. นางเยาวลักษณ วาระรังสี 

 4. นางสาวแสงดาว พรหมสุรางค 

 5. Mr. Thomas Pakorn Doswald 

รวมภาพกิจกรรม 

“การประกวด ละครภาษาอังกฤษ (Stage Plays)” 

  

           

           

           

          
 

 

 



 

4. แสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยน ประจําปการศึกษา 2558  

     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดพิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยทานผูอํานวยการ  

    ดร.สมัคร  ไวยขุนทด ผูอํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา และ รองผูอํานวยการโรงเรียน กลัดดอกไมแสดงความยินดีและ 

    ใหโอวาทกบันักเรียนแลกเปลี่ยน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ประจําปการศึกษา 2558 จาํนวน 16 คน  จากจํานวน 5 โครงการ  

    ซึ่งนักเรียนจะเดินทางไปประเทศตางๆ ดังน้ี  

 1. โครงการ OEG  จํานวน 4 คน ดังนี ้

     1. นางสาวฟาใส ค้ําชู  ช้ัน ม.5/11 คณะ วิสุทธิกษตัรีย  เดินทางไปประเทศ สหรัฐอเมริกา 

     2. นางสาวณัฐชยา   ปทุมานนท ช้ัน ม.5/11  คณะ สุรนาร ี     เดินทางไปประเทศ สหรฐัอเมริกา 

     3. นางสาวกานตรวี ฟงสุวรรณรักษ ช้ัน ม.5/4 คณะ สาวิตรี     เดินทางไปประเทศ สหรฐัอเมริกา 

     4. นางสาวชลกร สิริโรจนานนท ช้ัน ม.4/12 คณะ มัทร ี     เดินทางไปประเทศ สหรฐัอเมริกา 

 2. โครงการ A & D  จํานวน 7 คน ดังนี ้

     1. นางสาวณัฐชนก วันดี  ช้ัน ม.4/4 คณะนพมาศ     เดินทางไปประเทศ ญี่ปุน 

     2. นางสาวชมพูนุท ลิ้มวรรณเดช ช้ัน ม.5/10 คณะสีดา     เดินทางไปประเทศ ญี่ปุน 

     3. นางสาววิชญาดา ศรีสวาง  ช้ัน ม.5/10 คณะมัทร ี     เดินทางไปประเทศ สหรฐัอเมริกา 

        4. นางสาวฐิติกานต เพ่ิมพีรพัฒน ช้ัน ม.5/12 คณะวิสาขา     เดินทางไปประเทศ สหรฐัอเมริกา 

     5. นางสาวภัทรนันท สังเสวก  ช้ัน ม.6/9 คณะสาวิตรี     เดินทางไปประเทศ สหรฐัอเมริกา 

     6. นางสาวศิริยากร จึงจรรยา ช้ัน ม.6/10 คณะมัทร ี     เดินทางไปประเทศ สหรฐัอเมริกา 

     7. นางสาววรวลัญช จิระกังวาน ช้ัน ม.4/3 คณะสาวิตรี     เดินทางไปประเทศ สหรฐัอเมริกา 

  3. โครงการ YFU  จํานวน 3 คน ดังนี ้

     1. นางสาวสาธิดา สุภัทรวณิชย ช้ัน ม.5/1 คณะนพมาศ     เดินทางไปประเทศ เยอรมันนี 

     2. นางสาวชวรรนุช ปุณยรัตนยืนยง ช้ัน ม.5/4 คณะสุรนาร ี     เดินทางไปประเทศ สหรฐัอเมริกา 

     3. เด็กหญิงพบธาร ขุนเกาะ  ช้ัน ม.4/11 คณะวิสุทธิกษตัรีย   เดินทางไปประเทศ สหรัฐอเมริกา  

  4. โครงการ Rotary  จํานวน 1 คน ดังนี ้

     1. นางสาวนีรชา ศรีพลกรัง ช้ัน ม.5/3 คณะสีดา     เดินทางไปประเทศ สหรฐัอเมริกา 

  5. โครงการ I STUDY  จํานวน 1 คน ดังนี ้

     1. นางสาวพีระญาณ จิระพิพัฒนาพร ช้ัน ม.5/8 คณะสาวิตรี     เดินทางไปประเทศ สหรฐัอเมริกา 

 

 

 

 

 

 

 



 

รวมภาพกิจกรรม 

“ทานผูอํานวยการ ดร.สมัคร  ไวยขุนทด ผูอํานวยการโรงเรียนสุรนารวิีทยา และ รองผูอํานวยการโรงเรียน 

กลัดดอกไมแสดงความยินดีและใหโอวาทกับนักเรียนแลกเปลี่ยน โรงเรียนสุรนารวิีทยา ประจําปการศึกษา 2558” 

 

            
 

           
        

                   
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษไดรับรางวลัชนะเลิศ 
 

ตามทีส่ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ไดจัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เพ่ือเปนตัวแทนของจังหวัดเขารวม
ประกวดในระดับภาค ครั้งที่ 13 ประจําป 2558 เพ่ือชิงเงินรางวัลและโลเกียรติยศจาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสุรพัฒน 2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี สําหรับการประกวด
ระดับจังหวัดในครั้งน้ี มีโรงเรียนสงโครงงานเขาประกวด จํานวน 65 โครงงาน ผลการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแกโรงเรียนสรุนารวิีทยา ไดรับรางวัลชนะเลิศ และไดเปนตัวแทนจังหวัด
นครราชสีมา ไปเขารวมแขงขันในระดับภาคตอไป 
 โครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนตน ช่ือโครงงาน “Meaningful Movies” 

     ครูที่ปรึกษา Mr. Justin Dunbar 

     ผูจัดทําโครงงาน  1. เด็กหญิงกัญญาภัค คําเทียนทอง ช้ัน ม.3/15 

       2. เด็กหญิงธัญลักษณ โชติกุลพัฒน ช้ัน ม.3/15 

       3. เด็กหญิงกานดา ทองศิริ  ช้ัน ม.3/16  

 โครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่ือโครงงาน “Korat Songs” 

     ครูที่ปรึกษา นางสาววาสนา  เสมามอญ 

     ผูจัดทําโครงงาน  1. นางสาวเทพลักขณา ขอยนอก ช้ัน ม.5/7 

       2. นางสาวนาธาร พิชัย  ช้ัน ม.6/5 

       3. นางสาวชนากานต เจนเกรียงไกร ช้ัน ม.6/17 

รวมภาพกิจกรรม 

“การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย” 

 

                            

                                             


