ISSUE 5 / September 2015

Newsletter

“In a Nutshell,
Professional
The New Generation
Development
Matters.”

1

Perspectives Newsletter

Letter from Management

วารสารฉบับนี้คงจะถึงมืออาจารย์ใน
ช่วงก่อนปิดเทอม ซึ่งผมและทีมงานหวัง
ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ให้ กั บ อาจารย์ ไ ด้ อ่ า นในช่ ว งพั ก ผ่ อ น
ปิดเทอมครับ
นับถอยหลังอีกไม่กเี่ ดือน AEC ก็จะเปิด
อย่างเป็นทางการ และทางรัฐบาลชุดนี้ได้
เล็งเห็นความสำ�คัญในการพัฒนาศักยภาพ
ครู เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูไทย
ในการเปิ ด กว้ า งของวงการศึ ก ษาแบบ
ไร้พรมแดน ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบาย
ของทวพ. ทีไ่ ด้มงุ่ เน้นการมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน
ครับ หลายสิบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัด
อบรมสัมมนาวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการพาครูไปทัศนศึกษา เพื่อให้
ครูไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนการสอนกับครูในประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาใน
วิชาชีพ
บริษทั ฯ ยังได้รว่ มกับสำ�นักพิมพ์ McGraw
- Hill ในการจัดอบรมหลักสูตร Professional

ดนัย ต.สุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษทั สำ�นักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช จำ�กัด

Development Programs เพื่อเป็นอีกทาง
เลือกให้กับครูภาษาอังกฤษในการพัฒนา
เทคนิคการสอน โดยวิทยากรต่างชาติผู้
มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนมายาวนาน
สำ�หรับโรงเรียนทีต่ อ้ งการจะพัฒนาครูอย่าง
ต่อเนื่อง หลักสูตรนี้ประกอบด้วยหลาย
หัวข้อและสามารถปรับตามความต้องการ
ของแต่ละโรงเรียน
มีข่าวสารเพิ่มเติมสำ�หรับอาจารย์ที่ใช้
หนังสือ Mega Goal ครับ ทางบริษัทฯ
ได้รวบรวมและปรับปรุงสื่อประกอบการ
เรียนการสอนต่างๆ เป็นชุด Multimedia
Pack ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาของ Mega
Goal ทุกเล่ม เพื่อให้อาจารย์ได้ใช้อย่าง
สะดวกและประหยัดเวลา โดยจะแล้วเสร็จ
ในปลายเดือนตุลาคมนี้ สำ�หรับอาจารย์ที่
สนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทฯ หรือ
พนักงานขาย
ท้ายนี้ผมและทีมงานขอให้อาจารย์ทุก
ท่านสนุกกับการพักผ่อนช่วงปิดเทอมครับ
ด้วยความเคารพ

of educators, independent reading and research,
observations of other’s work, or even learning from
a peer.
Everyone of us is a learner. Learning is our lives. We
teach our students to learn from us, yet we as a teacher,
Jamie Saw
Editor in Chief
is a chief learner in the classroom. It’s the essential
Business Development Director part of our beings that led us to become teachers
International Business
in the first place. We cannot nourish our students if we
“Empowering Learners”
neglect to nourish ourselves.
“A Great Teacher is like a fountain; she draws from the
still, deep waters of personal growth and professional
knowledge to serve others from her abundant overflow.” - Wynn Godbold, How to Be a Great Teacher
Great teachers create great students! We all know
by heart and confirmed by research that the most
important factor contributing to students’ achievement
is the quality of teaching. And it is always so critical as
an educator, even an experienced ones, to pay close
attention to how we develop ourselves as well as how
we support new educators.

It is very important for educators to have ongoing and
regular opportunities to learn not only through formal
processes but most importantly also from each other
by sharing experiences and techniques. The best
professional development is ongoing, experiential,
collaborative, and connected to and derived from
working with students and understanding their culture.
We strongly believe that what you bring from either
personal or professional development makes a positive
impact on your students’ achievement. What do you
believe?
“The best part of learning is sharing what you know.”
- Vaughn K. Lauer

In a nutshell, Professional Development matters and is
the only way educators can learn to improve teaching
performance in turn to raise students’ achievement.
“Whether you think you can or you can’t, you are
When we use the term “professional development”,
probably right.”- Henry Ford
we usually mean formal processes such as conferences,
seminars, or workshops. However, professional devel- Cheers for upcoming school holidays!
opment can also occur in many informal ways that we
normally overlooked such as discussions among group

Editor: Jeerawan Charoensin
Graphic Designer: Wisanu Chantong
Print Planner : Janya Promngam

มุมไทยไทยไป Inter
Vacation หรือ Annual แปลว่า พักร้อน
Maternity leave
แปลว่า ลาคลอด
Family responsibility leave แปลว่า การลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว

We would like to invite you to join our ONE Teachers
Network facebook group

Compassionate leave
Study Leave
Marriage Leave
Sick leave
Personal leave

Connect with other teachers of English language.
Exchange teaching techniques and experiences.
Refresh yourself with what’s new in your field.

		

แปลว่า
แปลว่า
แปลว่า
แปลว่า
แปลว่า

เช่น หยุดเฝ้าไข้ลกู , งานศพสมาชิกครอบครัว
ลาไปงานศพ
ลาไปเรียนต่อ
ลาแต่งงาน
ลาป่วย
ลากิจ

Search for “TWP One Teachers Network”
on
to join the group.
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Round Table

Jenny Lewis

the senior leadership team at a primary school

professional
development ideas
for teachers
Education experts tell us their
top tips for ensuring teachers to
get the most out of professional
development sessions

Track the success of sessions:

It takes commitment, but it’s
important to track the long-term

Ross Morrison McGill

Kate Oakley

Allocate adequate time and pick
delivery days carefully: The key

English teacher

a small straw poll I conducted
in the last few weeks, the vast
majority of teachers said that the
most helpful sessions they’ve had
were linked to hands-on classroom practice, peer-led observations in their own school or
getting out into other establishments. At my school, we’ve been
trying to follow this path for the
last couple of years, by giving
teachers the opportunity to attend workshops followed by real
lessons to see if we can practice
what we preach.

filling in questionnaires, but they
are really useful, including
anonymous ones where people
can be honest and up front.
A quick feedback session at the
beginning of subsequent training
can work well and provide the
basis for follow-up sessions.

assistant head teacher

Rachael Stevens
Root training in real lessons: In

beliefs about what great
teaching and learning should
look like - sessions are about
and inspiring sessions must be
fundamental values as well as
part of the whole school’s
day to day practice. Many of our
development so teachers can
staff are engaged in their own
see the long term impact.
Training should always link back research and professional readto the school’s aims and values, ing is part and parcel of the way
so people understand the why we keep ourselves informed.
I feel it is an empowering way
behind the what.
At my school, we try to constantly of moving forward.
connect back to our own personal

Link training to the school’s aims
and personal beliefs: Effective

effects of continuing professional
development (CPD) models in
order to assess their worth. For so
many years in schools professional
development has been top-led
and driven by initiatives that
have fallen by the wayside in a
short amount of time. The movement towards evidence-based
practice in education can only
be good. Linking professional
development to practice is
crucial, it needs to have direct
effect on students’ and teachers’ development. It’s a big ask
for CPD coordinators and school
leaders, but it should be a priority.
Be on Twitter: The number of
articles, research papers, blogs
4
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and websites Twitter has put
me in touch with in the last 20
months has been far more than
I’d have ever come across in my
day-to-day professional life. It’s
encouraged me to blog, which
has helped me to reflect on my
practice and clarify how I think
about many aspects of teaching.
I love the fact it’s so easy to
converse with teachers from all
areas and at all stages of their
career. I’m increasingly finding
that online networking is leading
to mutual face-to-face CPD. I
will have had six Twitter-initiated
professional development experiences by the end of this year. It’s
been fascinating and empowering.

Be creative when buying-in
speakers: The best CPD providers

Follow-up on how people found
sessions: I know everyone hates

senior early years practitioner

Survey staff needs: My staffs
are
asked to fill out a training
to engaging professional
and the most engaging are
development sessions is giving
when you go searching for them needs analysis form at least
once a year and have plenty
staff the time to take part in
yourself, or when you receive
of opportunities to suggest
something meaningful for their a recommendation. Last year,
continuing professional
own development and balancing I brought in all of my school’s
development (CPD) training,
this with school priorities.
guest speakers via Twitter.
This cannot be achieved in five Before I made contact, I followed resource or visit ideas. This
inset days throughout the year. peoples’ timeline for a while and ensures that any resulting
sessions are targeted, relevant
The schools with outstanding
reviewed their blog and online
professional development models reviews. If they didn’t fit the bill, and make the best use of
encourage tailored CPD pathways I didn’t get in touch and I wasn’t limited time.
for the individual teacher
left with junk-mail or emptyand support members of staff
promises. Costs ranged from £300
throughout the year in dropdown for one hour to £2,000 for a full
sessions and after-school groups. day with 150 staff. Every single Susie Arnott
Voluntary sessions work best after penny was well-spent and staff
school hours and on Saturday
left feeling inspired time and time contributor
mornings, whereas formal training again.
Take charge of your own training:
tends to be best in the afternoons.
Don’t just wait for your school to
Avoid Mondays.
provide you with CPD, go out
looking for it. Loads of conferences, teachmeets, eTwinning
Thomas Starkey
and British Council events are
advertised on Twitter. I’ve also
contributor
been to excellent sessions orgaLet teachers drive training: Would I be too obvious if I said that
nized by my union. Once you’ve
organized CPD sessions should be chosen and instigated by
been to a session, follow up with
the teachers themselves? I believe that much of the disconnect
reading, trying things out in your
teachers feel during development days is because they are told
assroom and joining subject
what it will be about by senior management. A more collaborative clgroups.
Professional development
approach when planning sessions could be mutually beneficial. It’s will be the
most engaging when
a question of ownership, a phrase that’s heavily pushed in relation you follow your
interests.
to the students where I am. Development by teachers for teachers
may lead to greater investment and raise the chance of follow-up
implementation.
Source: www.theguardian.com
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Global Desk

Continuous
professional development:
teachers teaching teachers

Assistant vice principal, Peter Lee,
explains how he spiced up best
practice exchanges in his school
by asking different departments
teach each other a lesson
Teach Off is a continuous professional development
(CPD) activity that we developed where departments
compete to teach each other for half an hour
after school.
The idea for Teach Off came from various discussions with colleagues about the need to freshen up
how we were sharing best practice. Like a lot of
schools, we used to run a sharing session at briefing
on a Monday morning which lasted between five
and 10 minutes. We’ve also held our own TeachMeets and encouraged departments to devote time
to showcasing strategies in their meeting time.
But this academic year we recognized the need
to use this time more productively and moved
towards a flexible meeting time on a Monday after
the students leave for the day. We then came up
with the idea to give departments 30 minutes to
teach a model lesson or a series of strategies they
use in their curriculum area. It marked a real step
away from our traditional model of sharing and
then, while watching the draw for the FA Cup on
television in December, we came up with the idea
of pairing departments against each other.
Although as part of our quality assurance programme we try to give staff the opportunity to visit
colleagues in other curriculum areas, it’s still much
too rare that teachers get the chance to see what

is actually going on in a different subject area. The
ability to celebrate, learn from and see other subject
disciplines in action seemed something staff would
buy into and really enjoy.
Despite the fact we decided to pair departments
against each other, we deliberately avoided
introducing any form of grading or actual competition.
The Teach Off was introduced with a 10-minute
briefing - complete with velvet bag and numbers
allocated to department areas. The draw threw up
some interesting matches:
Maths vs art
PE vs business and IT
Religious Education (RE) vs design and technology (DT)
History vs science
Geography vs modern foreign languages (MFL)
English vs performing arts

A brief introduction followed but we deliberately
allowed plenty of flexibility around how staff might
deliver the project. It could be a model lesson to
showcase how they would actually deliver or it
could be a demonstration of a series of strategies
or techniques the curriculum areas use which may
be beneficial in other departments. Staff were then
given time to plan their session with the first leg
taking place the following week.
6
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The first session was an undoubted success. Some
highlights included PE demonstrating their coaching
skills by teaching business and IT how to trampoline.
The focus for PE was to showcase their skills in
coaching to improve performance in students, with
the staff as willing guinea pigs. The participants were
even rewarded with a certificate for their efforts.
Colleagues commented how the really appreciated the skilful way they were coached and their
confidence improved as they were able to master
a range of techniques on the trampoline.
RE welcomed DT into their experiential lesson in
the synagogue at our school where they experienced some of the rituals that take place in the
Jewish faith. Maths decided to investigate which
member of art was the most mathematically beautiful, and history took the science team back to the
middle ages where they looked at some medical
treatments for ailments. This was right in their comfort
zone and the science team were able to add to
their colleagues’ understanding with additional bits
of information. The buzz, excitement and positivity
was fantastic; the bar had been set incredibly high
for the following week.
But a week later, the session didn’t disappoint.
DT teachers got RE staff doing some 3D printing
and provided them with their models the next day,
business made PE re-brand Manchester United and
MFL taught basic Spanish to geography teachers.
Some of the individual feedback was brilliant; from
colleagues saying they’d actually learned something
they didn’t know to staff receiving certificates for
excelling on the trampolines. English staff commented
that they really benefitted from the expertise of
our performing arts department in showing them
techniques to improve their drama delivery in the
classroom. We had also just been joined by our
PGCE students for their start of their second placement and they commented on how much this had

enabled them to feel part of the staff body so soon
into their time with us.
We then used an online survey tool to gauge
staff feedback immediately after this session. All the
respondents strongly agreed or agreed that they
had enjoyed the session and could take something
away to use in their own classroom. Colleagues also
provided ideas regarding how we could run the
project again and tweak the process. The majority
favoured not adding in competition but felt that a
focus, for example how you support literacy in your
subject area, could be used to alter the dynamic.
Nearly all replies liked the random nature of the
draw and all responses welcomed the opportunity
to work within and outside of their traditional subject
areas. The fact it was only half an hour also was
supported; it easily fits into any training plan across
any school and sits well in our flexible meeting time.
We did video snippets of the sessions but I think
next time we’ll video the whole 30 minutes so that
this can be stored on our network and we can
really begin to build up a library that staff can access
at their own convenience.
We may also develop the idea further by using
the format for our next full inset day. We’re thinking about focusing the sessions around more than
one subject area and maybe grouping staff in a
World Cup kind of format. We’ll also consider how
to include our support staff and let them see some
of the wonderful practice that is on display every
day in the academy.
Overall it was a really successful model to showcase best practice that can easily be transported
across schools and developed to fit the needs of
different institutions
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Source: www.theguardian.com

News / Events

“Super Fun Weekend Camp”
hool
“So Fun So Asian” At Rayongwittayakom Sc

ทวพ. ผู้สนับสนุนหลักในการจัดโครงการ
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นภาษาอั ง กฤษ
ให้ กั บ นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
มาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดกิจกรรม “Super
Fun English Camp” ตอน “So Fun So

Presents “Where rice come from”

อาชีพชาวนาในนา
ผื น เล็ ก ๆ โอบล้ อ ม
รอบเรือนไทยสมัยโบราณ
ได้ปลูกข้าว ดำ�นา ฟาดและตำ�ข้าว ซึง่
เป็นชีวติ ทีห่ าสัมผัสไม่ได้แล้ว ในสังคม
เมือง พร้อมเต็มอิ่มไปกับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ กับบุคลากรเจ้าของภาษา
(Native English Speakers) พร้อมทีม
งาน (Staffs) ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
อีกด้วย
จ.ปทุมธานีซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้สัมผัส
Super Fun Weekend Camp พาเด็กๆ
ไปย้อนเวลาไปสู่วิถีชีวิตของคนไทยใน
อดีต ในตอน “Where rice come
from” ณ บ้านครูธานี อ.ลาดหลุมแก้ว

Asian” ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม ให้ และกล้าแสดงออก ซึ่งบรรยากาศเป็นไป
น้องๆ ได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมนีด้ �ำ เนินงาน
นอกห้องเรียนไปกับครูเจ้าของภาษา อาทิ โดยทีมงาน บริษัท พีดูเอ็ด จำ�กัด
เกมส์ Twisted, Paparazzi, Yes, we know
และอืน่ ๆ อีกมากมาย ให้ได้รว่ มคิด ร่วมทำ�

ทวพ. เดินหนา้ อบรม O-Net
ภาพยนตร์ “ฟ.ฮีแลร์” ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ
ทวพ.ผู้ พิ ม พ์ และจั ด จำ � หน่ า ยแบบเรี ย นภาษาไทย
ชุด ดรุณศึกษา ได้จัดกิจกรรมตอบแทนครูผู้ใช้หนังสือ
โดยนำ�คณะครู ชมภาพยนตร์ เรื่อง “ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่ง
แห่งสยามประเทศ”ภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
อัตชีวประวัตขิ อง บราเดอร์ฟ.ฮีแลร์ นักบวชชาวฝรัง่ เศส
ผู้ประพันธ์แบบเรียนวิชาภาษาไทย ชุด ดรุณศึกษา
ทีค่ รูไทยนำ�มาใช้ในการเรียนการสอนยาวนานกว่า 100
ปี ซึ่งกิจกรรมนี้ทางสำ�นักพิมพ์ฯ จัดเต็มเหมาโรง
ภาพยนตร์ พารากอนซีนีเพล็กซ์ กว่า 200 ที่นั่ง ให้
เหล่าบรรดาคณะครูชมภาพยนตร์ ฟรี!
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ยกระดับครู วิชาภาษาอังกฤษ

ทวพ. ร่วมกับ ศูนย์ ERIC โรงเรียนระยอง
วิทยาคม จัดอบรม “The Competency
Development for Teachers of English
to Enhance O-NET Achievement” เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ระดับชาติ โดยใช้
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Mega Goal เป็น
แนวทางในการติวข้อสอบ ซึ่งมีคณะครูจาก
กลุม่ สาระฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมทัง้ หมด 100
ท่านจาก 14 จังหวัด ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้
จังหวัดระยอง
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“Developing Integrated
Skills” Seminar
ทวพ.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครู จัดอบรม
ทางวิ ช าการในหั ว ข้ อ “Developing
Integrated Skills” ให้ กั บ โรงเรี ย น 3
จังหวัดขายแดนภาคใต้นราธิวาส, ปัตตานี,
ยะลา ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการเรียนการสอน
ต่างๆ อาทิ An Overview of the CEFR,
Teaching Vocabulary Conveying and
Checking Meaning, The Model AIMLP
Lesson, The Three Phases, Developing
Communication Skills และปิดท้ายด้วย
กิจกรรม Questions and Answers เปิด
โอกาสให้ครูผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยน
เทคนิคการสอนต่างๆ อีกด้วย

Tips for Learners

1

EngVid.com
เว็บไซต์ยอดฮิต สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา 10 คน ที่มีเทคนิคการสอน
เฉพาะตัวที่ไม่ธรรมดา สนุกและได้ความรู้มากๆ มีหัวข้อน่าสนใจมาสอน
มากมาย ทัง้ เรือ่ งราวเกีย่ วกับชีวติ ประจำ�วัน การศึกษา บันเทิง ทีม่ กี ารสอนทีห่ ลาก
หลาย รวมถึงแนะนำ�การทำ�ข้อสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC ด้วย แบ่งการสอนเป็น
3 ระดับคือ Beginner, Intermediate และ Advanced ปัจจุบันมีคลิปมากกว่า
700 คลิปเลยทีเดียว
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3

5

6

8

9

TED.com
TedTalk เว็บไซต์สร้างเเรงบัน
ดาลใจระดั บ โลก ที่ จ ะทำ � ให้
คุณได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เเละยังได้
อาหารสมอง กำ�ลังใจ เเละไอเดียดีๆ
จากการ Talk show ของคนดังระดับ
โลก ผู้เชี่ยวชาญในสาขาความรู้ต่างๆ
โดยเราสามารถเลือกชมเรื่องบรรยายที่
น่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันหัวข้อการบรรยาย
ทั้งหมดมากกว่า 1,900 กว่าคลิป เเล้ว
ถูกแปลมากถึง 170 ภาษาทั่วโลก รวม
ทั้งภาษาไทยด้วย

อง

AudioEnglish
เว็ บ ไซต์ ที่ มี ก ารรวบรวมคลิ ป
เสียงไว้มากกว่า 2,500 ไฟล์เสียง
เหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
การฟัง เพราะมีการรวบรวมเสียงจาก
เจ้าของภาษาทั้งสำ�เนียงอเมริกัน และ
สำ�เนียงอังกฤษ จากมหาลัยชั้นนำ�ของ
โลก มีการจำ �ลองสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อฝึกบทสนทนา เช่น ในร้านอาหาร
ธนาคาร แหล่งชอปปิ้ง ไปรษณีย์ หรือ
การไปท่องเทีย่ วต่างประเทศ เราสามรถ
เลือกได้ตามความสนใจ
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Student Weekly
เว็ บ ไซต์ เ ว็ บ เรี ย น
ภาษาสไตล์วัยรุ่นอีก
เว็บหนึง่ ทีเ่ ด็กๆ วัยเรียนรูจ้ กั
กันดี มีการสอนภาษาอังกฤษ
ผ่านเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่อง
ราวทีน่ า่ สนใจต่างๆ มากมาย
เน้นการเรียนภาษาให้สนุก มี
สาระ ไม่เบื่อเเละทันสมัย
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ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Daily English
เว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษของ
ไทย ขวัญใจวัยรุ่น ที่มีเทคนิค
การเรียนภาษาอังกฤษสุดเจ๋ง พร้อมทั้ง
มีเกร็ดความรู้ สาระต่างๆ เเละข่าวสาร
การเรียนต่อต่างประเทศ ข่าวทุนการ
ศึกษา นิทานภาษาอังกฤษ เรียนจาก
เพลงฮิต เเละเคล็ดลับการใช้ชีวิตใน
ต่างเเดน

4

BangkokPost.com
เว็บไซต์ที่คุณสามรถเรียนภาษา
อังกฤษผ่านข่าวในประเทศไทย
เว็บไซต์ขา่ วนีจ้ ะมีหมวด Easy News คือ
นำ�ข่าวมาเรียบเรียงใหม่โดยใช้คำ�ศัพท์
พื้นฐาน แถมยังมีสรุปรวมคำ�ศัพท์ที่น่า
สนใจพร้อมคำ�อธิบายศัพท์ภาษาอังกฤษ
และคำ�แปลภาษาไทยไว้ให้อีกด้วย อีก
FluentU
ฝึ ก ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยเสี ย งเพลง ทั้งยังมีอีกหมวด การสอนภาษาอังกฤษ
FluentU เป็ น เว็ บ ไซต์ ฝึ ก ภาษ ผ่านเพลงฮิตเหมาะคนที่ชื่นชอบการฟัง
อังกฤษด้วยเสียงเพลง เเละเพื่อให้มีการ เพลงมากๆ
ฝึกฝนที่มีประสิทธิภาพ ควรท้าทายตัว
British Council
เองด้วยการเลือกเพลงจากระดับง่าย จาก
อั พ เดทเรื่ อ งราวเจ๋ ง ๆ ที่ น่ า
นั้นเพิ่มระดับให้เพลงค่อยๆ ยากขึ้น ร้อง
ติดตามในกระเเสโลกประจำ�วัน
เพลงตาม เเละฟังซ้ำ�ๆ ไปมา ซึ่งจะทำ�ให้
ได้สำ�นวนและคลังคำ�ศัพท์ใหม่ๆ ทั้งยัง พร้อมคลิปสอนภาษาอังกฤษสำ�เนียง
เพลิดเพลินไปเสียงดนตรีสนุกๆ อีกด้วย อั ง กฤษเเท้ ๆ พร้ อ มกั บ สำ � นวน บท
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน เเละศัพท์
ทีใ่ ช้ในการเรียน บทเรียน ข้อสอบภาษา
อังกฤษ
VOA.com
(Voice of America)
BBC.co.uk
เหมาะสำ�หรับคนอยากฟังอังกฤษ
เว็บไซต์ BBC สำ�นักข่าว
สำ�เนียงอเมริกัน คลิปของ VOA มีหลาก
ระดับโลก ที่มีคอลัมน์ฝึก
หลาย เช่นข่าวทัว่ ไป บันเทิง ดนตรี สุขภาพ ภาษาอังกฤษให้ฟรีๆ เหมาะสำ�หรับคน
สังคมเเละวัฒนธรรม เป็นต้น โดยใช้คำ� ที่ต้องการฝึกภาษาสำ�เนียงอังกฤษ ที่มี
ศัพท์พื้นฐานที่ไม่ยากจนเกินไป เเละพูด การสอนตั้งเเต่ไวยกรณ์ไปจนถึงการใช้
ช้าๆ นอกจากนี้ยังสามารถโหลดไฟล์เสียง ภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึง่ เราสามารถโหลด
มาไว้ฝึกฟังได้อีกด้วย
ได้ทงั้ ไฟล์เสียงไว้ฟงั และไฟล์บทความไว้
อ่านได้อีกด้วย

Round Table
Lifestyle

สถานที่ต้องไปเยือน
สักครั้งในชีวิต

1.

3.
The Glore Psychiatric Museum
USA

Graffiti Art Laneways
Australia

Melbourne ประเทศออสเตรเลีย เมืองที่เคยได้รับรางวัลว่า
เป็นเมืองทีน่ า่ อยูท่ สี่ ดุ ในโลก ทีน่ เี่ ป็นเมืองทีม่ ชี อื่ เสียงในด้านศิลปะ
โดยรอบๆ เมืองจะมีนิทรรศการจัดแสดงงานศิลปะ แฟชั่น และ
ดนตรีอยู่บ่อยครั้ง นอกจากทิวทัศน์ แม่น้ำ� รถราง ร้านกาแฟ ไป
จนถึงบรรยากาศตึกเก่าๆ แบบวิคตอเรียทีด่ สู วยงาม คลาสสิกแล้ว
ใครจะไปคิดว่า กำ�แพงเลอะๆ ที่ถูกละเลงสีสันโดยเหล่า Artist ก็
ดูเป็นจุดเด่นของเมืองนี้ได้ดีไม่แพ้สิ่งอื่น โดยบางคนถึงขั้นขนาน
นามที่นี่ว่าเป็น Capital of Street Art

Igloo Village

2.

Finland

หมู่บ้านอิคลู ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ 250 กิโลเมตร ประเทศฟินแลนด์ โดย
สถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ มีวิว
ทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา และมีสิ่งนำ�เสนอจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ
นั่นคือ ความงดงามของแสงเหนือ (Northern Lights) หรือแสงออโรร่า (Aurora Borealis)
ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำ�คืน โดยสามารถชื่นชมได้ในช่วงปลายเดือน
สิงหาคมถึงปลายเดือนเมษายน จากภายในห้องพักส่วนตัวอันแสนอบอุ่น สะดวกสบาย
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พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลบ้า ตั้งอยู่ที่ St. Joseph เมื่อก่อนเป็นโรง
พยาบาลสำ�หรับผู้ป่วยโรคทางประสาท มีชื่อเดิมว่า State Lunatic Asylum
No. 2 ก่อตั้งโดย George Glore ในปี ค.ศ.1903 ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์นี้เป็น
สถานที่จัดแสดงวิธีการรักษาโรคทางประสาทในสมัยก่อนโดยใช้หุ่นจำ�ลอง
รวมถึงมีการจัดแสดงผลงานศิลปะของเหล่าคนไข้ในโรงพยาบาล ทีด่ เู หมือน
หลุดออกมาจากหนังสยองขวัญ

5.

4.

Yoyogi Park
Flea Market
Japan

เป็ น ตลาดนั ด ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของกรุ ง
โตเกียว มีร้านค้ามากกว่า 800 ร้าน มีของ
ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นของมือหนึ่งหรือมือ
สอง เสื้อผ้าแฟชั่นที่ยังสภาพดี จัดขึ้นทุก
วันอาทิตย์ นอกจากนี้ Yoyogi Park Flea
Market ยังเป็นสถานที่จัดงานวันรักษ์โลก
ซึ่งจะจัด Earth Day Market ทุกๆ เดือน
เดือนละ 1 ครั้ง นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ซื้อ
สินค้าออร์แกนิก ราคายุติธรรม อาหารเพื่อ
สุขภาพอร่อยๆ ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ
ใกล้ๆ ตึก NHK
ติดสถานีรถไฟฟ้า
Harajuku

Starbucks Coffee
China

ใครที่เป็นคอกาแฟ จะต้องเคยลิ้มลองกาแฟชื่อดังอย่าง สตาร์บัคส์ ซึ่งมีเปิดบริการ
อยู่หลายสาขาทั่วโลก และที่ประเทศจีน นับเป็นร้านสตาร์บัคส์ที่สะดุดสายตาผู้มาเยือน
ซึ่งมีแนวการตกแต่งที่เข้ากับวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมจีนอย่างน่าสนใจ แตกต่างด้วย
การตกแต่งในแบบสไตล์จีนประยุกต์ ผนังไม้ โต๊ะไม้เข้ากับโซฟา บางมุมของร้านให้
ความรู้สึกแบบนั่งอยู่ในโรงเตี๊ยมแบบหนังจีน แต่ไม่เก่าแบบโบราณเสียทีเดียว ใครที่ไป
ประเทศจีนก็อย่าลืมแวะ ยิ่งช่วงไหนอากาศหนาวๆ อุณหภูมิติดลบ ร้านสตาร์บัคส์นี้ให้
ความอบอุ่นได้มากทีเดียว
13

Perspectives Newsletter

Must Know

13
Must
Know
Professional Development
Websites for Teachers

1

8

Teachers Domain
Education World
This is a free digital media service for educational
This is a great website that offers all the resources you
need to grow professionally. It has different sections with use from public broadcasting and its partners. You will find
thousands of media resources, support materials, and tools
each one full of PDFs, books, articles an many more.
for classroom lessons, and teacher professional learning
communities.

2

Discovery Education
There is no way that you did not hear about this awesome
Getting Smart
website. Discovery Education provides high quality, dynamic,
Getting Smart offers several resources for professional
digital content to everyone be it a teacher, an administrator,
development. It has links, innovative ideas, books, articles
student or even parents.
and many more.
Staffdevelop.org
This is another great resource for professional development.It provides articles, books, workshops, and many
Common Sense Media
resources links.
CSM is dedicated to improving the lives of
students and educators by providing some great resources,
information, education, and independent voice they need
to thrive in a world of media and technology.
Ed Week
Ed Week is a also one of the leading websites in
education. It helps teachers and educators grow professionally by providing all kinds of resources for free.
Teacher Tap
Teacher Tap is a free , professional development
resource that helps educators and librarians address common
questions about the use of technology in teaching and
learning by providing easy access to practical, online
Educators Professional
resources and activities.
Development
The title says it all. EPD is the largest online database of
professional development conferences and workshops for
educators and teachers from Early Learning to Grade 12.
Teachers Network
Teachers Network provides great resources on
professional development such as lesson plans, how-toarticles, free videos and many more.
Read Write Think
This has a separate section dedicated to professional
development resources . Check it out , it is really great.

3

4
5

6

9

10

11

12
13

Intel Teach Elements
This is a free professional development platform
from Intel that provides a series of compelling courses on
Teacher Vision
Teacher Vision provides a wide range of professional the 21st century learning concepts.
development resources for educators such as articles, lesson
Source: http://www.educatorstechnology.com
plans, links and many more.
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Zup Zip

คณะครู และนักเรียนทั่วประเทศ

รวมพลังสามัคคี ในโครงการ

มหกรรมวันแม่ปี 2558 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป
เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์
ของไทย อย่างกิจกรรม Bike for Mom
“ปั่นเพื่อแม่” มีการปั่นจักรยานรอบ
กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางต่างๆ และ
ผู้เข้าร่วมกว่า 146,266 คัน ทั่วประเทศ
บนท้องถนนเต็มไปด้วยเสื้อสีฟ้าซึ่งเป็น
เสื้อของพรีเมี่ยม ที่ทุกคนใส่เหมือนกัน มี
สกรีนลายว่า Bike for Mom ตรงกลางอก

ทั้งนี้ วงการศึกษาไทย นับว่าเป็นบุคลากร
กลุ่มใหญ่ ที่มาร่วมสร้างสีสันในกิจกรรมนี้ มี
โรงเรียนทั่วประเทศ ตัวแทนครู และนักเรียนร่วม
ปั่นจักรยานกันอย่างสนุกสนาน และสามัคคีเป็น
อย่างมาก
คำ�ว่า Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ก็เลือกใช้
ภาษาอังกฤษเป็นชื่อหลัก เพื่อให้เป็นกิจกรรม
ที่คนทุกเชื้อชาติมาร่วมได้ ไม่แบ่งแยกชนชาติ
ใดๆ สะท้อนชัดโดยวัตถุประสงค์ ว่าเป็นกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม
2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่
เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน

โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต
16

Perspectives Newstetter

พระมหากษัตริย์ ได้รว่ มแสดงออกถึงความรักทีม่ ี
ต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน และให้คนทุกหมูเ่ หล่า
ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างทั่วถึง และ
เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
เหนือสิ่งอื่นใด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาพระราชทาน
เสือ้ จักรยานสีฟา้ มีขอ้ ความว่า “BIKE FOR MOM
ปั่นเพื่อแม่” จำ�นวน 90,000 ตัว และเข็มกลัด
พระราชทาน จำ�นวน 100,000 เข็มให้กับผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมฯ
นอกจากนี้ ที่สำ�คัญยังเป็นการส่งเสริมสุข
ภาพของประชาชนในการร่ ว มออกกำ � ลั ง กาย
ทำ�ให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝัง
ให้ประชาชนรักการออกกำ�ลังกาย และเสริม
สร้างความมีน้ำ�ใจเป็นนักกีฬา ในขณะเดียวกัน
ก็สนับสนุนในเรื่องของการใช้รถจักรยาน ทั้งเพื่อ
การออกกำ�ลังกายและการเดินทาง ซึง่ เชือ่ ว่าจาก
กิจกรรมยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ย่อมสามารถที่จะนำ�ไป
ต่อยอดขยายผลต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน

DID
YOU
KNOW?

Your Color Perception
Changes With the Seasons

The shifting seasons alter the way we feel about the world, but
as it turns out, they also literally change the way we see the world.
Researchers from the University of York in the United Kingdom recently discovered that our vision automatically adjusts
the way we perceive colors, particularly yellow, to correspond
with the greenery of summer or the grayness of winter.

Mellow Yellow

There’s a seemingly infinite variety of colors in the world,
but humans only see four “pure” hues: blue, green, yellow and
red. Orange, for example, is perceived as a mixture of red and
yellow, and isn’t pure. But the four “pure” colors do not appear
to contain mixtures of any other colors.
Color, of course, is simply various wavelengths of light in the
visual spectrum. Greens and purples are shorter wavelengths,
whereas reds and oranges are longer. Color definitions are fluid;
individuals and cultures define “pure” blue, green and red at
different wavelengths.
However, yellow is a bit unique: Across cultures, everyone
settles on a similar wavelength to define pure yellow, even
though our eyes are all a little different. Researchers, therefore,
wondered if yellow’s stability was a result of the environment,
rather than the physiology of the eye.

Tuning In

The Guinness Book of

World Records

ได้บันทึกสถิติกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ “Bike for Mom
ปั่นเพื่อแม่” ในครั้งนี้แล้ว โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั่วประเทศ

146,266 คัน
ชนะประเทศไต้หวัน แชมป์เก่ากว่า

70,000 คัน

Researchers recruited 67 volunteers, 45 female, to participate in a simple experiment. Each person entered a darkened
room, let their eyes adjust, and were told to adjust the knobs
on a colorimeter until they felt they had reached “pure” yellow
– unpolluted by hues of green or red. In practice, turning the
knobs on a colorimeter is similar to adjusting the color balance
on photo editing software.
Participants completed the test in January and again in
June. It’s important to note that in York, where the study took
place, winters are gray and drab, while summers are flooded
with green from an abundance of foliage. Researchers discovered that participants’ perception of pure yellow also shifted
with the seasons.

In summer, participants’ definition of yellow shifted
toward shorter wavelengths, or a more greenish yellow.
In winter, yellow perception shifted toward longer wavelengths, or a reddish yellow. The results of the study were
published in the journal Current Biology.

Auto-balance

Researchers believe the auto-balancing effect may help
us keep our color perception consistent, even when the color
palette of our surroundings changes drastically – just like
adjusting the picture on your television. Researchers added
that it likely takes several weeks for our visual system to
re-calibrate to a particular season’s hues.
This newly discovered quirk in color perception probably
won’t lead to any medical breakthrough, but it is a colorful
example of how our bodies, unbeknownst to us, adapt to
changing environments.
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Source: www.discovermagazine.com

What’s Up!

เปลี่ยนบรรยากาศหองเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ ใหเปนโลกใบใหมที่ทุกคนกลาพูด กลาใชภาษาอังกฤษ
อยางสนุกสนาน พรอมเรียนรู เพิ่มประสบการณ และสรางแรงบันดาลใจในทุกกิจกรรม ภายใตการดูแล
ของครูเจาของภาษา (Native English Speakers) และทีมงาน (Staffs)ที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอยางมืออาชีพ

The ‘Drinkable Book’
Can Literally Save Your Life
Sure, a good book can forever
change your perspective on
life, but one book can literally
save your life.
According to the World Health Organization, 3.4 million people die each
year due to health issues stemming from
unsanitary water. To combat this alarming
trend, scientists are working to produce
and distribute “drinkable books” to people
living in third-world countries. But this isn’t
your ordinary book: Each page can be
torn out and used to turn sewage into
drinkable water.

Dankovich has teamed up with the
nonprofit organization WATERisLIFE to
mass-produce books that are filled with
this specialized paper. Each “drinkable
book” contains information in English and
the local language about water safety,
as well as filtering instructions. A single
sheet of paper can purify up to 26 gallons
of water, and a single book can supply a
person’s water needs for up to four years.
Scaling Up

Now, the goal is to raise funds in order to scale up production of the books.
Dankovich, to this point, has hand-produced each book in a church kitchen –
it’s a long process. Dankovich has made
about 50 books, which took over 60 hours
for the paper treatment and drying process. WATERisLIFE is working on securing
production funds to distribute the lifesaving books around the world.

Drink Up

The “drinkable book” in the brainchild
of Theresa Dankovich, from Carnegie
Mellon University in Pittsburgh, who was
researching a simple, inexpensive way
to sanitize water. She developed “pAge
drinking paper,” which is a sturdy sheet
of paper loaded with silver and copper
nanoparticles that kill dangerous microbes
living in dirty water. The nano-paper eliminates 99 percent of bacteria living in the
dirtiest water, and the resulting water contains metal levels well below U.S. guidelines
for safe drinking water. Dankovich tested
her filter papers on 25 different water
sources in five countries with success.

Source: www.discovermagazine.com

www.youtube.com/watch?v=qYTif9F188E
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“การเรียนรู...ไมไดมีอยูแคในหองเรียน”
สำหรับนองๆ หนูๆ และบุคคลทั่วไป รวมเปดประสบการณ และสราง
แรงบันดาลใจ ในการเรียนรูภาษาอังกฤษ ไปกับ Super Fun Weekend Camp
และ Super Fun Oversea Camp ภายใตการสรางสรรคโดย บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด
ผานกิจกรรมตางๆ ทั้งการฟง พูด อาน เขียน ที่ออกแบบไปตามสถานที่ตางๆ ได
อยางสนุกสนานเพลิดเพลินโดยบุคลากรเจาของภาษา (Native English Speakers)
และทีมงาน (Staffs) มืออาชีพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
บริษัท พีดูเอ็ด จำกัด 867 อาคารพรไพลิน บิสสิเนส พอยท ถ.สุขุมวิท (ออนนุช) แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท : 0-2331-6151-2

โทรสาร : 0-2331-6153
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ติดตามสิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิก ไดที่ www.p-do-ed.com

www.facebook/SuperFunEnglishCamp

Take a Break

6 Non-Teaching Books
Every Teacher Should Read

What this demonstrates is that, as teachers, we need to not solely
read professional books to grow. When we are caught up in the madness
of writing lesson plans, grading papers, department meetings, and
parent phone calls, we can escape it all with the certainty of a good
book. We can nourish our spirit with words and ideas when so many
forces seek to drain it. As Lincoln validates so comprehensively, it
need not be within our discipline or profession. We can achieve a
more-perfect union of our individual self with our teaching self if we
just find great books whose ideals speak to something foundational
in all of us.
Here are six non-teaching books that offer something dignified and
beautiful that will impact your teaching and your spirit.

It has to be first on my list because it is a
book I have returned to again and again in my
life, and it has yet to disappoint. Lee takes us
through the eyes of a child to see the injustice
of the adult world and how one parent’s love
and crusade to represent the underrepresented
teaches us all lessons in humility and compassion.

The Last Lecture

If you only read it to realize that
“the brick walls are there for a reason,”
this book would be worth reading. Yet
Randy Pausch offers so much more from
childhood to adulthood. While it is a book
about maintaining the preciousness of our
dreams, the true gift of this book is that in
dying, Pausch shows us with humor and
humility how to truly live.
Source: www.edutopia.org
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Van Gogh: The Life

His genius was also his downfall. Van
Gogh’s need for his mother’s love, his
“erratic and tumultuous romantic life,
his bouts of depression and mental illness”
all came together in the violent brushstrokes and intense colors on his canvas.
In seeking to understand Van Gogh the
painter, we will undoubtedly grow to
understand those students that suffer. We
will see those that have compulsions, that
need to create, that yearn for something
they can’t have, and that are disturbed,
in a more empathetic way, and this will
enable us to recognize what we can do
to make them feel safe, respected, and
valued.

To Kill a Mockingbird

Perspectives Newsletter

Steve Jobs

Leaves of Grass

Janet Maslin, in her New
York Times review wrote,
“ Here is an encyclopedic survey of all that Mr. Jobs
accomplished, replete with the passion
and excitement that it deserves.” It
is a book about how transformative
creativity can be when it questions
assumptions and defies long-standing
conventions. It has taught me that to
be innovative, in the classroom or in life,
we need to “think different” about what
we do and why we do it.

The Giving Tree

I have read this book dozens upon
dozens of times to my son and each time
it would stir my emotions. As teachers
we sacrifice so much for our students -our time, our energy, and our emotions.
Shel Silverstein’s book reminds us of the
tenderness of the relationship between
the giver and someone too young, too
naive to realize just how much has been
sacrificed. Ultimately, it reinforces the power of patience to
receive the mutual capacity of love.
My wife gave me the “deathbed edition” back when we
were in college and it remains one of my most treasured books.
Sometimes, when I am copying rubrics, graphic organizers,
or study guides in my school’s copy room I think about
“When I heard the Learn’d Astronomer.” In it Whitman
writes, “When I was shown the charts and diagrams, to
add, divide, and measure them… How soon unaccountable I became tired and sick,” and I begin to think less
about the busyness of handouts and think more about
how I can get my students to “Look up in perfect silence
at the stars.” There are too many great poems in this
collection to name completely but “O Me, O Life!” “A Noiseless
Patient Spider,” and “Crossing Brooklyn Ferry” would be three
worth beginning with.
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DID
YOU
KNOW?

The Heart of Teaching

use visuals, sketches, gestures,
intonation, and other
non-verbal cues to make both
language and content more
accessible to students. Teaching
with visual representations of
concepts can be hugely helpful to
ELLs.
stand in front of the class and
lecture, or rely on a textbook
as your only “visual aid.”

simply ask, “Are there any
questions?” This is not an
effective way to gauge what all
your students are thinking. Waiting
until the end of class to see what
people write in their learning log
is not going to provide timely
feedback. Also, don’t assume that
students understand because they
are smiling and nodding their
heads -- sometimes they are just
being polite!

Giving Instructions

Encourage Development of Home
Language

Use of Non-Linguistic Cues

Do’s & Don’ts

for Teaching English-Language Learners

Modeling

model for students what they are expected to do or produce,
especially for new skills or activities, by explaining and demonstrating the learning actions, sharing your thinking processes aloud, and
showing good teacher and student work samples. Modeling promotes
learning and motivation, as well as increasing student self-confidence
-- they will have a stronger belief that they can accomplish the learning
task if they follow steps that were demonstrated.
just tell students what to do and expect them to do it.
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Rate of Speech and Wait Time

speak slowly and clearly, and
provide students with enough
time to formulate their responses,
whether in speaking or in writing.
Remember, they are thinking and
producing in two or more languages!
After asking a question, wait for a
few seconds before calling on
someone to respond. This “wait
time” provides all students with an
opportunity to think and process,
and especially gives ELLs a needed period to formulate a response.
speak too fast, and if a student
tells you they didn’t understand
what you said, never, ever repeat
the same thing in a louder voice!

give verbal and written
instructions -- this practice
can help all learners, especially
ELLs. In addition, it is far easier for
a teacher to point to the board
in response to the inevitable
repeated question, “What are we
supposed to do?”
act surprised if students are
lost when you haven’t clearly
written and explained step-by-step
directions.

Check for Understanding

regularly check that students
are understanding the lesson.
After an explanation or lesson,
a teacher could say, “Please
put thumbs up, thumbs down, or
sideways to let me know if this is
clear, and it’s perfectly fine if you
don’t understand or are unsure -I just need to know.” This last phrase
is essential if you want students to
respond honestly. Teachers can
also have students quickly answer
on a Post-It note that they place
on their desks. The teacher can
then quickly circulate to check
responses.
When teachers regularly check
for understanding in the classroom,
students become increasingly
aware of monitoring their own
understanding, which serves as a
model of good study skills. It also
helps ensure that students are
learning, thinking, understanding,
comprehending, and processing
at high levels.

encourage students to continue
building their literacy skills in
their home Language, also known
as L1. Research has found that
learning to read in the home
language promotes reading
achievement in the second
language as “transfer” occurs.
These “transfers” may include
phonological awareness, comprehension skills, and background
knowledge.
While the research on transfer of
L1 skills to L2 cannot be denied, it
doesn’t mean that we should not
encourage the use of English in
class and outside of the classroom.
“ban” students from using
their native language in the
classroom. Forbidding students
from using their primary languages
does not promote a positive
learning environment where
students feel safe to take risks and
make mistakes. This practice can
be harmful to the relationships
between teachers and students,
especially if teachers act more like
language “police” than language
“coaches.”

Source: http://www.edutopia.org
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Can you control
your dreams?

If your dreams are particularly boring, or
you just want to have a little more fun at night,
scientists say you may be able to control what
you dream about. What’s even better is that it’s
possible to take control of your dream and do
whatever you want.

1. Start keeping a dream journal

Place a pen and notebook next to where you
sleep. When you wake up after dreaming, remain
still until you’ve remembered everything you can.
Write down as many details as possible. Over the
coming weeks you’ll be able to see patterns that
will help you with some of the other steps in the
process.

2. Give yourself “reality checks”

If you stop to ask yourself if you’re dreaming, you’ll likely know the answer. But getting
into the habit of asking yourself during the day
increases your chances of asking yourself while
you’re dreaming – and the only way to have a
lucid dream is to realize that you aren’t awake.
Throughout the day, keep asking yourself if you’re
dreaming. Do it as you read text or flip on a lightswitch. It may seem silly, but if you were asleep,
those tasks wouldn’t work in the same way. If
you flip a lightswitch and the sky turns purple,
and you’re able to ask yourself “Am I dreaming?”
you’ll know that you’re inside a dream and you
can begin to control it.

3. Redistribute your sleep

Scientists believe that late morning dreams
are the longest and most intense, and many agree
that redistributing your sleep is the most reliable
method for inducing lucid dreaming. This is how
it works: set an alarm to wake you up four hours
earlier than normal. Get up and go about your
business for two hours while imagining that you
cancontrol your dreams. Then get back in bed and
sleep for another two hours. Those delayed final
two hours of sleep are the most rich with REM
activity, and they’re your best chance at achieving lucidity.

4. Identify your personal dream signs

Here’s where your dream journal comes back
into play. Go through your dream entries and
highlight anything that appears more than once.
Identifying the objects, animals, or people that
recur are is another way to tell yourself that
you’re dreaming. For example, if you always dream
about your deceased grandmother, keep saying
to yourself “The next time I see Grandma, I’ll be
dreaming.” With any luck, the next time you dream
about her, you’ll realize you aren’t awake.

Source: www.dykn.com

TWP’s Events

MegaGoal Mu ltim e d ia Pack

แบบฝกหัด Reading
Comprehension แนว O-NET

PowerPoint ชวยสอน

CEFR Correlation

ASEAN Connect

คูมือครู

Simpliﬁed Reading

Workbook with
Answer Key

EZ Test

Interactive Activities

Audio MP3
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กิจกรรมสงเสริมแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
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สะดวก ใชงาย ไดประสิทธิภาพ ครอบคลุ
เนื้อหา ประหยัดเวลา ชวยลดภาระงาน

