Best Practice
MVK Kids Easy Multilingual

สุดยอด... นวัตกรรม
ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ

ชนะเลิศการประกวด Best Practice
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
รับโล่รางวัลจากสานักงานศึกษาธิการ ภาค 3
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
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MVK Kids Easy Multilingual

ซิสเตอร์พนิดา สุขสาราญ
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี

นวัตกรรมเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มีความเชื่อว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่การออกแบบกิจกรรมการเลือกใช้สื่อการสร้าง
บรรยากาศเพื่อชักจูงใจให้อยากรู้อยากเรียน และมีความสุข ร่าเริง สนุกสนาน
ในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่จะเรียนรู้ และมีการพัฒนาไปในทางทีด่ ี
หรือมีแนวโน้มเข้าสูเ่ ป้าหมายทั้งหมดนี้อาจต้องนาหลักจิตวิทยาเด็ก ทฤษฏีและ
ประสบการณ์มาร่วมด้วย

Best Practice
MVK Kids Easy Multilingual
คือ...นวัตกรรมของโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีที่คิดค้นขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาไทย และภาษาสากล ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสารระดับปฐมวัย โดยนาองค์ความรู้ /ประสบการณ์
/หลักจิตวิทยา /ทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งการใช้สื่อมาบูรณาการและ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้พัฒนาผู้เรียนตามกระบวนการ MVK Kids Easy Multilingual ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

PANIDA MODEL

Best Practice
MVK Kids Easy Multilingual
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ดังนี้

1.

ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาไทย และ
ภาษาสากล ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาญี่ปนุ่ ภาษาฝรั่งเศส
สื่อสารในชีวิตประจาวันได้เหมาะสม
กับวัย และ สถานการณ์
2.ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาสากล ฟัง พูด อ่าน เขียน ตาม
ความถนัดเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล

3. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย และภาษาสากลในการ
นาเสนอผลงานของตนเองในที่ประชุมได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ และใช้ภาษาได้อย่างสร้างสรรค์
4. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาไทย
และภาษาสากล มีพื้นฐานการใช้ภาษาในการ
สื่อสาร และเป็นพืน้ ฐานที่ดีในการศึกษาต่อ
ระดับที่สูงขึน้ ตลอดจนใช้ภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต
ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

แนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาตาม
Best Practice MVK Kids Easy Multilingual

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีมีเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ มีความก้าวหน้าเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนไป
ทุกวันๆ และเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้พื้นฐานมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ การใช้ภาษาสื่อสารที่สามารถเรียนรู้ สื่อสาร เข้าใจกันได้กับทุกชาติ
ทุกภาษาทั่วโลกจึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อการศึกษาอย่างยิ่งดังนั้นการคิดค้นนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเป้าหมายนั้นเป็นหน้าที่ของ ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการโดยตรง ฝ่ายวิชาการจึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน
หรือการดาเนินชีวิตที่ต้องใช้ภาษาไทยและภาษาสาก ล(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ) เพื่อการสื่อสาร รวมเป็น 5ภาษา MVK Kids Easy
Multilingual เป็น Best Practice ที่มุ่งฝึกทักษะการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายมี
10 ขั้นตอนตามกระบวนการ ของนวัตกรรมซึ่ง นวัตกรรม MVK Kids Easy
Multilingual นี้สามารถพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้ประสบความสาเร็จอย่างมี
คุณภาพตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาผู้เรียนคือผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษา
เรียนรู้ในชั้นต่อๆไป

10 ขั้นตอนการฝึกทักษะ
MVK Kids Easy Multilingual
1. Phonics การฝึกออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์
2. Vocabulary การเรียนรู้คาศัพท์ที่เป็นธรรมชาติ
3. Listening การเรียนรู้เสียงจากการฟัง
4. Basic Speaking การพูดคาศัพท์ยากขึ้น และ พูดเป็นประโยค
5. Spelling & Basic Reading การสะกดคา หรือ การอ่าน
6. Alphabet Writing การเขียนตัวอักษร
7. Songs การฝึกทักษะจาก English Song เพลงภาษาอังกฤษ
French Song เพลงภาษาฝรั่งเศส Chinese Song เพลงภาษาจีน
Japanese Song เพลงภาษาญี่ปุ่น แสดงทาทางประกอบเพลง
Fairy Tales การฝึกทักษะด้วยนิทานภาษา

8.
9. Language Games & Activities หมายถึง
และกิจกรรม

10. Projects การสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์

เกมภาษา

ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างไร
และ ได้ผลอย่างไรบ้าง ?
ผลสาเร็จจากการใช้นวัตกรรมที่เป็น

Best Practice ที่เรียกว่า MVK Kids
Easy Multilingual ของโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สามารถฝึกทักษะให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข แบบอิงธรรมชาติ คือ เรียนรู้โดยการฝึกทักษะ
และ จัดกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามธรรมชาติที่สุด อาจเริ่มจากการสนทนาสั้นๆ
จากสิ่งใกล้ตัว เช่น ฝึกการฟังการพูดคาศัพท์เกี่ยวกับ อาหาร ประเภทผัก ของใช้
ผลไม้ และการดาเนินชีวิตประจาวันก็ได้ ฝึกซ้าๆบ่อยๆ โดยใช้หลักจิตวิทยาเด็ก
เข้าไปเป็นตัวช่วย ทาให้คุณครูเข้าใจเด็กดียิ่งขึ้น จัดกับการพัฒนาการของเด็ก
เป็นรายบุคคล เด็กๆ ก็มีกาลังใจในการเรียนรู้ มีความสนุกสนานในการเข้าร่วม
กิจกรรมได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ ได้ร้องเพลง ได้เล่านิทาน ได้ดูภาพยนตร์
ได้ฟังเสียงดนตรี บ่อยๆ มีการโต้ตอบการสนทนา บ่อยๆ จนเกิดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยที่สุด
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Do you like pink?
Yes, I do.
I like a pink hat
and pink shoes.

1

Do you like blue?
Yes, I do.
I like blue shorts
and blue socks.

Vocabulary Picture Cards
Big Books
Shared Reading Big Books
To enable the learners to be confident in
answering questions.

Learning Objective Examples
To introduce words with pictures for the kids
easy recognition.
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你喜欢什么颜色？ Nǐ xǐhuān shénme yánsè? คุณชอบสีอะไร?
我喜欢蓝色 Wǒ xǐhuān lán sè ฉันชอบสีฟา้

红色
Hóngsè
สีแดง

黑色
hēisè
สีดา

蓝色
lán sè
สีฟ้า

粉色
fěnsè
สีชมพู

黄色
huángsè
สีเหลือง

绿色
lǜ sè
สีเขียว

白色
Báisè
สีขาว

橙色
chéng sè
สีส้ม

你想吃什么？ Nǐ xiǎng chī shénme? คุณอยากกินอะไร
我想吃 Wǒ xiǎng chī ฉันอยากกิน.........

面包
Miànbāo
ขนมปั ง

水果
Shuǐguǒ
ผลไม้

面条
Miàntiáo
ก๋วยเตี๋ยว

沙拉
Shālā
สลัด

牛奶
Niúnǎi
นม

香蕉
Xiāngjiāo
กล้ วยหอม

苹果
Píngguǒ
แอปเปิ ล

水
Shuǐ
น ้า

Français
The International New Generation Institute
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Annonceur 1:
Bonjour tout le monde, je m’appelle ……….. Je parle un peu français. Merci.
บ่งชู๊ฮร ตู๊ เลอ โมนดฺ, เฌอ มาแปลล์ …ชื่อ... เฌอ ปาล-ล เอิงเป่ อะ ฟฮรองเซ. แม็ฆ-ซี
สวัสดี ทุกท่าน, ฉันชื่อ..............ฉันพูดฝรั่งเศสได้ นิดหน่อย ขอบคุณ
J'aime maman et j'aime mon père.
I love mom and I love dad.
แชม มามอง, เอ แชม มอง แปฮ
Vous deux ne me faîtes jamais triste.
Both of you never make me sad.
ฟวู เดอ น-เมอ เฟ ชาเม ทวริ สเต
Je suis désolé, mais ne t'énerve pas.
I’m so sorry but do not get mad.
เชอ ซุย เด๊ โซ๊ เล, เม เนอ เตแน-ฮ เวอ ปา
Parce que mon Anglais n'est pas mauvais.
‘Cause my English is not too bad.
ป๊ าซ-ซ เกอ, มอง นอง เคล๊ , เน ป๊ าซ โมเฟ
Vois! Look! ฟวัว
A B C D E F G อา เบ เซ เด เออ แอ๊ ฟ เจ
H I J K L M N อ๊ าช อี ชี กา แอล แอ็ม แอน
O P Q R S T U โอ เป กื แอ-ฮ แอ๊ ซ เต อู
VWXYZ
เว ดับเบิ ้ลเว อิ๊ก อีกาแฮร๊ ก ซี

Annonceur 2:

Bonjour tout le monde, je m’appelle ……….. Je parle un peu français. Merci.
บ่งชู๊ฮร ตู๊ เลอ โมนดฺ, เฌอ มาแปลล์ …ชื่อ... เฌอ ปาล-ล เอิงเป่ อะ ฟฮรองเซ. แม็ฆ-ซี
สวัสดี ทุกท่าน, ฉันชื่อ..............ฉันพูดฝรั่งเศสได้ นิดหน่อย ขอบคุณ

Je parle anglais: ฉันพูดอังกฤษ
1 Je เฌอ

Je เฌอ

ฉัน

2 Je parle เฌอ ปาล

Je parle เฌอ ปาล ฉันพูด

3 anglais ออง กเล

anglais ออง กเล ภาษาอังกฤษ

4 Je parle anglais เฌอปาล ออง กเล

Je parle anglais เฌอปาล ออง กเล ฉันพูดอังกฤษ

5 un peu อังเปอ

un peu อังเปอ นิดหน่อย

6 Je parl un peu เฌอ ปาล อังเปอ

Je parl un peu เฌอปาล อังเปอ ฉันพูดนิดหน่อย

7 Je parle un peu anglais
เฌอปาล อังเปอ ออง กเล

Je parle un peu anglais
เฌอปาล อังเปอ ออง กเล ฉันพูดอังกฤษได้ นิดหน่อย

日本語 1
Chinese Speaking Program for Commercial and Travel

2017

きらきらぼし: Kira Kira Boshi
ひらがな

Singer's vocal

Meaning

きらきらひかる

กี่ดา่ กีฬา ฮี๊ก๊าลู

Twinkle, twinkle, little star.

おそらのほしよ

โอ๊ โซลา โน โฮชีโหย่

How I wonder what you are.

まばたきしては

ม๊ าบ๊ าตากี ชีเต๊ วา

Up above the world so high,

みんなをみてる

มิอนึ๊ นา โอ มี๊เต๊ ลู

Like a diamond in the sky.

きらきらひかる

กี่ดา่ กีฬา ฮี๊ก๊าลู

Twinkle, twinkle, little star.

おそらのほしよ

โอ๊ โซลา โน โฮชีโหย่

How I wonder what you are.

数字 :Sūji
1

いち

อิชิ

ichi

6

ろく

โระกุ

roku

2

に

นิ

ni

7

なな

นะนะ

nana

3

さん

san

8

はち

よん
ご

yon
go

9
10

きゅう
じゅう

ฮะชิ
คีว
จู

hachi

4
5

ซัง
ยง
โกะ

kyuu
jyuu

