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บทคัดย่อ
กลุ่มบริ ษทั แอพพลายด์ สกอลาสติกส์ เอเชีย แปซิ ฟิค จากัด ตั้งอยูเ่ ลขที่ 314/1 อาคารลภา
เพลส ถนนบางบอน 3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุ งเทพฯ เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุ รกิจด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเรื่ องของการศึกษา การทาหลักสู ตรภาษาอังกฤษ รวมทั้งผลิตสื่ อการเรี ยน
การสอน ซึ่ งในการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ ผจู้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานในแผนกการเรี ยนการสอนได้รับ
มอบหมายงานด้านการดูแลความเรี ยบร้อยในห้องเรี ยน งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน
รวมถึงการทาศัพท์ PAL Glossary และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานในแผนกการเรี ยนการสอน ที่มีการปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับการ
การศึกษา หนังสื อในระดับต่างๆที่เป็ นหลักสู ตรของสถาบันรวมถึงคาศัพท์ ทาให้ผจู้ ดั ทาเล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการจัดทาโครงงานเรื่ อง “ คำศัพท์ ในหลักสู ตรของสถำบัน Learning Space ” โดย
ในโครงงานจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ คาศัพท์ในหลักสู ตร PAL for Kids 6 และคาศัพท์ใน
หนังสื ออ่านนอกเวลาสาหรับนักเรี ยน ระดับ PAL Level 4 ที่แผนกการเรี ยนการสอนมีหน้าที่จดั ทา
ขึ้น เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนที่จะใช้ประกอบการศึกษา ทาให้นกั เรี ยนเรี ยนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
คำสำคัญ : คาศัพท์หมวด / หลักสู ตรPAL / หนังสื ออ่านนอกเวลา
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Abstract
Applied Scholastics Asia Pacific Co., Ltd, is located at 314/1 2nd floor Lapha Place
Building, Bangbon3, Laksong, Bangkae, Bangkok. Applied Scholastics Asia Pacific Co., Ltd, is a
company engaging in the development of quality of life and education, the English courses and
preparing teaching materials. I work as a trainee in the Academic Department and my
responsibilities is to take care of students in the classroom, preparing documents related to the
teaching departments and making PAL Glossary and etc.
According to the above assigned tasks. I am interested in doing the project about
Vocabulary used in Learning Space Curriculum. The project is divided into 2 parts : vocabulary
in the course PAL for Kids 6 and vocabulary in the graded readers for students PAL Level 4. I
hope this project to be useful for students to study and make students study more effectively.
Keywords: Glossary / The course PAL / Graded Readers

