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เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Let’s talk
เรียน ผูปกครองทราบ
้
สิ่งที่สงมาด
วย
แนวทางการดำเนินกิจกรรม Let’s talk
่
้
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ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลทีน่ ยิ มใชสื้ อ่ สารกันแพรหลายทั
ว่ โลก และมีบทบาทในชีวติ ประจำวันของคนไทย
่
มากขึ้นเนื่องด้วยเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างประเทศต่างๆ ดังนั้นการเรียน
ภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีนั้น นักเรียนจะต้องฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องโดยมีกระบวนการในการสร้างประสบการณ์ตรง
และสรางองค
งกฤษอยางมี
์ความรูให
้
้ ใช
้ ภาษาอั
้
่ ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
สารสัมพันธฉ์ บับนี้ขอแนะนำกิจกรรม Let’s talk ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนจัดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552
เป็นต้นมา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอก
ห้องเรียนด้วยการสะสมแต้มจากการพูดภาษาอังกฤษ ใครจะได้แต้มมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถ
ความพยายาม และความมั่นใจในการใชภาษาอั
งกฤษ สว่ นแตมที
้
้ ่สะสมไดเด็
้ กๆ จะนำมาแลก หรือประมูลของรางวัล
ตามความสนใจกิจกรรมนีเ้ ป็นทีส่ นุกสนานถูกอกถูกใจของเด็กๆ มากคะ่ โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ ปกครองร
วมสนั
บสนุน
้
่
การดำเนินกิจกรรม Let’s talk เพือ่ ใหนั้ กเรียนไดใช
งกฤษทัง้ ทีบ่ านและโรงเรี
ยน โดยมีแนวทางใหผู้ ปกครอง
้ ภาษาอั
้
้
้
ปฏิบัติตามเอกสารที่แนบมานี้ค่ะ และในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นี้ ฝ่ายภาษาต่างประเทศ จะเปิดกิจกรรม
Let’s talk เพือ่ ประชาสัมพันธ์ใหเด็
้ กๆ ไดรั้ บทราบถึงแนวทางการเขาร
้ วมกิ
่ จกรรมคะ่ โรงเรียนหวังเป็นอยางยิ
่ ง่ วากิ
่ จกรรม
ที่จัดขึ้นนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ
และขอขอบคุณผูปกครองทุ
กทานที
วมมื
้
่ ่ใหความร
้
่ อในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนดวยดี
้ ตลอดมา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 22/2561
ขาพเจ
ด.ญ./ด.ช......................................................................................................ชื่อเลน........................
ชั้น................
้ าผู
้ ปกครองของ
้
่
ไดรั้ บสารสัมพันธแ์ จงเรื
ว้
้ ่องการดำเนินกิจกรรม Let’s talk เรียบรอยแล
้
มีขอคิ
้ ดเห็นดังนี้ ......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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English is an important language that is used as a medium language of communication. Those who
are proficient in English would be free to travel, work, and gain knowledge from all sources around
the world. To prepare our children for this excellent opportunity, Lertlah School has policies to build
up our students’ English capacity and knowledge to be able to communicate effectively and
efficiently.
One of Lertlah’s policies includes providing our students with opportunities to speak English with
their English native teachers both inside and outside of classrooms. “Let’s Talk” has been one of
our most popular projects since 2010 as it builds confidence and proves to be fun and challenging
for our students. This newsletter will provide students and parents with Let’s Talk rules and how we
can all enjoy it.
Lertlah School teachers and staff members would like to thank parents for your continued
support and we wish all students the best of luck in this activity!

With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No. 22 / 2018
I, Parent of __________________________________________Nickname___________________ Class ____________
Have received the letter entitled “Let’s Talk Activities 2018”
Comments: ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Signed ________________________________ Parent
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แนวทางการดำเนินกิจกรรม Let’s talk
กิจกรรม Let’s talk เปนกิจกรรมที่มุง
สงเสร�มทักษะการพ�ดภาษาอังกฤษเพ�่อ
การสื่อสารในชีว�ตประจำวันใหเสมือน
เจาของภาษา

วัตถุประสงค
(1) มุงส
ยนมาประยุกต์ใชในสถานการณ
์ใหม่ ๆ อยางสร
์
่ ่งเสริมใหนั้ กเรียนนำความรูที้ ไ่ ดจากการเรี
้
้
่ างสรรค
้
(2) สงเสริ
งกฤษ เพือ่ การสือ่ สาร
่ มใหนั้ กเรียนทุกคนฝึกการพูดภาษาอังกฤษจนเกิดทักษะ และมีความมัน่ ใจในการใชภาษาอั
้
(3) สรางความสั
มพันธอ์ นั ดีระหวางครู
้
่ และนักเรียน ตลอดจนเพือ่ นนักเรียนดวยกั
้ น
(4) นักเรียนรูจั้ กใชเวลาว
างให
้
่ เป็
้ นประโยชน์
(5) นักเรียนรักการเรียนรูภาษาอั
งกฤษ มีความสนุกสนานในการเขาร
้
้ วมกิ
่ จกรรม

เปาหมาย
ด้านคุณภาพ
(1) นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีในการใชภาษาอั
งกฤษเพื่อการสื่อสาร
้
(2) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรี
ยนวิชาภาษาอังกฤษ
่
ด้านปริมาณ
(1) นักเรียนรอยละ
92 มีความพึงพอใจในการเขาร
้
้ วมกิ
่ จกรรม Let’s Talk
(2) นักเรียนโรงเรียนเลิศหลาร
งใจแกกั่ นและกันในการสะสมแตม้
้ วมสร
่ างแรงจู
้

แนวทางการจัดกิจกรรม
(1) โรงเรียนประชาสัมพันธ์กิจกรรม Let’s Talk ใหครู
้ นักเรียน และผูปกครองทราบ
้
(2) ทุกๆ วันจันทรน์ กั เรียนทุกคนจะไดรั้ บแตม้ 500 แตม้ หากนักเรียนพูดภาษาไทยหรือใชภาษาอั
งกฤษไมเต็
้
่ มตามความสามารถ
ของตนเอง เชน่ ไมพู่ ดเต็มประโยค (ขึ้นอยูกั่ บอายุและความสามารถของนักเรียน) นักเรียนจะถูกหักแตม้
(3) เมื่อนักเรียนพูดภาษาอังกฤษกับครูชาวตางประเทศ
จะไดรั้ บแตมจากการพู
ดภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
่
้
(4) นักเรียนสามารถสะสมแตมกั
ชา Grammar ไดในช
้ บครูผสอนวิ
ู้
้ ่วงพักกลางวัน นักเรียนสามารถสะสมไดสู้ งสุดที่
500 แตม้ / สัปดาห์
(5) ทุกวันพฤหัสบดีครูชาวตางประเทศจะแจ
งคะแนนให
นั้ กเรียนทราบเพื่อดำเนินการเก็ยสะสมแตมให
่
้
้ มาขึ
้ ้น
(6) เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมนักเรียนทุกคนจะไดรั้ บรางวัลตามแตมที
้ ่สะสมไว้
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Objectives of Let’s Talk:
(1) Encourage students to apply knowledge obtained from their learning to adjust in new situations with creativity.
(2) Encourage all students to practice speaking English to further enhance skills and confidence.
(3) Create good relationships between teachers and students, and students with their classmates.
(4) Students will learn how to spend their spare time wisely.
(5) For students to enjoy learning the English Language.

Goals of Let’s Talk:
(1) Students develop better English communication.
(2) Students have a positive attitude towards learning English Language.
(3) 92% of all students are satisfied in attending the “Let’s Talk” activity.
(4) For Lertlah students to motivate each other to collect points.

Goals of Let’s Talk:
(1) Lertlah School announces the “Let’s Talk” activity to teachers, students and parents.
(2) Every Monday each student starts with the maximum number of points (500). This works out to be 100 point
per day. Whenever a student speaks Thai, mumbles, or doesn't use complete sentences (based on their age and ability),
points are deducted from their total.
(3) Based on the school’s set criteria, points will be given to students that speak English with Foreign teaching
staff. Conversing with fellow students will be rewarded as well.
(4) The students also have the chance to acquire bonus points from their Thai grammar teachers. The amount
the Thai teacher can allocate is up to their discretion but their maximum is also 500 per week.
(5) Every Thursday the students are informed about the amount of points that they have. This allows students to
acquire or make up points they may have lost during the week.
(6) At the end of the activity, all students can acquire rewards with their points.

2
Let’s Talk Activities 2018

เกณฑการใหแตมสะสมคะแนน ( สำหรับคุณครู )
(ขอความรวมมื
บัติตามเกณฑ์นี้อยางเคร
งครั
่ อคุณครูทุกทานปฏิ
่
่
่ ด เพื่อใหเกิ
้ ดความยุติธรรมสำหรับนักเรียนทุกคน )

50

10

points

points

นักเรียนพยายามพูดภาษาอังกฤษ
โดยใชคำศั
้ พทง์ ายๆ
่

นักเรียนพยายามพูดภาษาอังกฤษ
โดยการสนทนาตอเนื
่ อ่ งเป็น
ประโยคงาย
่ ๆ

100
points

นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษ
ไดอย
น่ ใจ
้ างถู
่ กตองด
้ วยความมั
้
และสามารถอธิบายรายละเอียด
ตาง
่ ๆ ในระหวางที
่ ส่ นทนาได้

การมีสวนรวมของผูปกครอง
(1) คุณครูจะมีบัตรสะสมแตม้ Let’s Talk Card สำหรับผูปกครองในการส
งเสริ
้
่ มการพูดภาษาอังกฤษของลูก ๆ ที่บาน
้
(2) เมื่อลูกพูดภาษาอังกฤษกับคุณพ่อ คุณแมที่ ่บ้าน ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนคะแนนให้กับลูกต่อวันตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ค่ะ
(ขอความรวมมื
บตั ติ ามเกณฑน์ อ้ี ยางเคร
งครั
่ อผูปกครองปฏิ
้
่
่ ดเพือ่ ใหเกิ
้ ดความยุตธิ รรมสำหรับนักเรียนทุกคน)

5

10

points

points

นักเรียนพยายามพูดภาษาอังกฤษ
โดยใชคำศั
้ พทง์ ายๆ
่

นักเรียนพยายามพูดภาษาอังกฤษ
โดยพูดตอเนื
่ อ่ งเป็นประโยคงาย
่ ๆ
อยางน
่ อย
้ 5 ประโยค

20

points

นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษ
ดวยความมั
น่ ใจ สามารถสนทนา
้
โตตอบร
วมกั
อเลา่
้
่ บผูปกครองหรื
้
เรือ่ งตางๆ
่ ไดด้ วยตนเอง
้
ตัง้ แต่ 10 ประโยคขึน้ ไป

(3) ใหนั้ กเรียนนำบัตรสะสมแตม้ มาสงที
่ ค่ รูประจำชัน้ ทุกวันพฤหัสบดีเพือ่ บันทึกสถิติ
บสนุนใหลู้ กเขาร
คุณพอ คุณแม ทานผู
่ ปกครองสามารถสนั
้
้ วมกิ
่ จกรรม

และมัธยมศึกษา โดยคุณครูมีเคล็ดลับในการสอนลูกมาฝากผูปกครองทุ
กทานค
้
่ ะ่

Let’s Talk ได้ ทัง้ ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา

สรางบรรยากาศในบ
านให
ยนรูภาษาอั
งกฤษ โดยคุณพอ่ คุณแม่ พูดภาษาอังกฤษกับลูก ซึง่ คุณพอคุ
้
้ เอื
้ อ้ ตอการเรี
่
้
่ ณแมต่ อง
้
จัดชวงเวลาที
่ชัดเจนในการพูด เชน่ หลังอาหาร หรือกอนนอน
10-15 นาที ฝึกวันละ 5-10 คำ เริ่มจากใชคำที
่
่
้ ่งาย
่ และใชกั้ นทั่วไป เช่น
อวัยวะตามรางกาย
เครื่องใชภายในบ
าน
่
้
้ เป็นตน้ เพื่อเป็นการเพิ่มคำศัพท์ กอนลู
่ กจะพูดหรือสื่อสารไดค้ ะ่
การสอนของพ่อแม่ต้องให้ความรัก และความเข้าใจ รวมทั้งสอนให้ลูกสนุก และเล่นไปพร้อมกับลูก ที่สำคัญควรสร้าง
ความมั่นใจในการพูดให้กับลูก ถ้าพูดไม่ตรงกับหลักไวยากรณ์ก็ไม่ควรขัดจังหวะการพูดของลูก แต่ควรปล่อยให้ลูกพูดต่อไปให้จบ
แลวจึ
อีกที
้ งคอยแนะนำ
่
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษใหดี้ นน้ั คุณพอคุ
กดวย
่ ณแมต่ องเข
้ าใจวิ
้ ถกี ารเลนของลู
่
้ เชน่ ถาลู
้ กชอบฟังเพลง ก็เอาเพลงอังกฤษ
มารองเล
ด ก็ควรหาเกมตอคำศั
พท์ หรือเกมตอคำมา
ใหเขาเล
น่ แตถ่ าเขาชอบวาดภาพ
ก็หากิจกรรมที่
้ นกั
่ บลูก ถาลู
้ กเป็นคนไมชอบพู
่
่
่
้
้
เนนการวาดภาพ
เชน่ มีคำศัพทม์ าอธิบายใหลู้ กเขาใจ
้
้ และใหลู้ กวาดภาพตามความหมายของคำๆ นั้น เป็นตน้
3
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Let’s Talk Criteria for Teachers:

(Please consider the criteria below when scoring your students.)

50

10

points

points

Students try to speak English
using simple words or phrases.

Students try to speak English
using simple continuing
conversations.

100
points

Students can speak with
confidence. Conversation is
complex and well thought out.

Let’s Talk Criteria for Parents:
1. Parents will receive “Let’s Talk Card” to encourage their child to speak English and to score them on this card.
2. Please consider the criteria below when scoring your child.

5

10

points

points

Students try to speak English
using simple words or phrases.

Students try to speak English
using simple continuing
conversations.

20

points

Students can speak with
confidence. Conversation is
complex and well thought out.

For Parents:
Parents can support your child both in Kindergarten and Primary levels to attend the “Let’s Talk” activity. We have some tips
in teaching your child to participate in the activity as follows:
Create a fun atmosphere while learning English together by having parents speaking in English with your child.
Parents can set up a time to speak English with your child such as after meals or before going to bed for 10-15 minutes. You
may start practicing 3-4 simple words a day. The words used with your child should be in general. For example: Parts of
body, household equipment, etc. This is one way to increase more vocabulary for your child before he/she will speak or
communicate with others.
Parents should teach your child with love and understanding. Parents have to teach your child and build up your
child’s confidence in speaking English. If he/she does not speak English with the correct grammar, parents should not
obstruct him/her suddenly. Parents should try to encourage and let your child speak out whatever he/she thought it should
be. Then after confidence in speaking is gained, we can advise him/her later of the correct structure.
Teaching techniques for English Language, parents must understand ways of how your child plays as well. For
example: If your child likes to listen to music, you can sing English songs with him/her. If your child does not like to speak
much, you can find some vocabulary games or words games to play with your child. However, if your child likes drawing
pictures, you can find some activities which focus on drawing such as some activities with drawing pictures with vocabulary
to explain to him/her. Maybe your child can draw pictures and try to find the meaning of those words.
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