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How to Use this Manual
GENERAL: The updated version of  the project  manual features information in both 

English and Thai on corresponding pages so that volunteers and Thai counterparts can 

use it together. All information in English corresponds with the information in Thai. The 

goal of this manual is to help those who are interested in starting a theater group but 

perhaps have little or no experience. This manual features a step-by-step guide for how 

to start a Thai Youth Theatre group and all of the requirements for participating in the 

Thai Youth Theatre Festival. We hope you will find this information helpful!

FOR VOLUNTEERS: If you have never participated in Thai Youth Theatre before or if 

you are interested in starting a theater group with your students or youth group but have 

no theatrical experience, then this is the manual for you. This manual was written to 

give you simple, step-by-step information on how to put together a show or play at your 

site, including everything you need from forming a theater club to making the props and 

costumes. Don't be intimidated if you've never done a show before. TYT is a lot of fun, 

and Thai  students  (and Thai  teachers)  love it.  This  manual  includes resources and 

advice that you can use with your counterparts to ensure that they are involved in every 

step of the process. 

FOR THAI  TEACHERS: This  manual  was  written  to  give  you  simple,  step-by-step 

information on how to put together a show or play at your school, including everything 

you need from forming a theater club to making the props and costumes. Don't  be 

intimidated if you've never done a show before. TYT is a lot of fun and Thai students 

love it. Be sure that you have other people, such as other teachers or parents, to assist 

you along the way.  This manual  also includes sample forms for  your TYT group,  a 

detailed description of the TYT Project, and its objectives.
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การใช 
คู่มือ                          �มือ                                �อ

ข�อมูลท�ลทั่วไป:�	วไป: คู่มือ                          �มือ                                �อฉบัญ��บัญ�ปร�บัญ�ปร�งน9B มือ                                9ทำงาน	             �Bงภาษาไทำงาน	             ยแลือกบทละคร	             ะภาษาอ�งกฤษแบัญ�บัญ�หน
าตอหน
า เพ� อให
อาสา

สมือ                                �คู่มือ                          รแลือกบทละคร	             ะผ�
รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                งานชาวัตถุประสงค์โครงการ   ไทำงาน	             ยสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ใช 
งานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�นได
 ซ7 งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             ภาษาอ�งกฤษแลือกบทละคร	             ะภาษาไทำงาน	             ยจะเป@น

ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             ทำงาน	             9 ตรงก�น วัตถุประสงค์โครงการ   �ตถุประสงค์โครงการ         �ประสงคู่มือ                          �ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องคู่มือ                          �มือ                                �อน9B เพ� อชวัตถุประสงค์โครงการ   ยให
ผ�
ทำงาน	             9 สนใจในเร� องลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9แตไมือ                                มือ                                9ประสบัญ�การณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ� 

หร�อมือ                                9ประสบัญ�การณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ไมือ                                มือ                                ากพอ ได
ใช 
เป@นแนวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             างทำงาน	             9ลือกบทละคร	             ะข้อมูลบทละครและกิจกรรม             �Bนตอนต�Bงแตการเร� มือ                                ต
นจ�ดกลือกบทละคร	             �มือ                                ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 แลือกบทละคร	             ะ

ส� งทำงาน	             9 จ#าเป@นต
องทำงาน	             ราบัญ�เก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�การเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                เทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	             เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9เยาวัตถุประสงค์โครงการ   ชนไทำงาน	             ย ทำงาน	             9มือ                                งานหวัตถุประสงค์โครงการ   �งวัตถุประสงค์โครงการ   าคู่มือ                          �มือ                                �อเลือกบทละคร	             มือ                                น9Bจะเป@น

ประโยชน�ตอผ�
ทำงาน	             9 สนใจในการทำงาน	             #าลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ได
เป@นอยางด9

ส��หรับอ�บอ�ส�สมูลท�ครับอ: คู่มือ                          �มือ                                �อน9Bเหมือ                                าะส#าหร�บัญ�ผ�
ทำงาน	             9 ไมือ                                เคู่มือ                          ยเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�จกรรมือ                                ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9มือ                                ากอนหร�อ เป@นผ�
ทำงาน	             9 มือ                                9

คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สนใจในก�จกรรมือ                                ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�น�กเร9ยนหร�อกลือกบทละคร	             �มือ                                เยาวัตถุประสงค์โครงการ   ชน แตย�งไมือ                                มือ                                9ประสบัญ�การณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�คู่มือ                          �มือ                                �อเลือกบทละคร	             มือ                                น9B

ได
จ�ดทำงาน	             #าข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนเพ� อให
งาย แลือกบทละคร	             ะเป@นไปทำงาน	             9ลือกบทละคร	             ะข้อมูลบทละครและกิจกรรม             �Bนตอน เพ� อให
เร9ยนร�
ถุประสงค์โครงการ         7งการแสดงแลือกบทละคร	             ะการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ทำงาน	             9 พ�Bนทำงาน	             9  

รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ทำงาน	             �Bงส � งตางๆ ทำงาน	             9 จ#าเป@นตอการเร� มือ                                ต
น การทำงาน	             #าฉาก แลือกบทละคร	             ะช�ดแสดง ไมือ                                ต
องก�งวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             หากทำงาน	             านไมือ                                เคู่มือ                          ยทำงาน	             #า

ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9มือ                                ากอน ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9เป@นเร� องทำงาน	             9 ทำงาน	             �Bงคู่มือ                          ร�แลือกบทละคร	             ะน�กเร9ยนชอบัญ�แลือกบทละคร	             ะสน�กก�บัญ�มือ                                �น คู่มือ                          �มือ                                �อฉบัญ��บัญ�น9Bได
รวัตถุประสงค์โครงการ   บัญ�รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                

แหลือกบทละคร	             งคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ร�
 ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	              แลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          #าแนะน#า ทำงาน	             9 สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         น#าไปใช 
รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�ผ�
รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                งานชาวัตถุประสงค์โครงการ   ไทำงาน	             ย เพ� อให
ทำงาน	             านแนใจ

ได
วัตถุประสงค์โครงการ   าได
ทำงาน	             #างานถุประสงค์โครงการ         �กต
องตามือ                                ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             �Bนตอน

ส��หรับอ�บผู้ร่วม��รับอ�วมูลทง�นช�วไทั่วไป:ย: คู่มือ                          �มือ                                �อเลือกบทละคร	             มือ                                น9Bได
เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             9ยนข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนเพ� ออธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�บัญ�ายเป@นข้อมูลบทละครและกิจกรรม             �Bนตอนอยางงายส#าหร�บัญ�วัตถุประสงค์โครงการ   �ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท9การ

ทำงาน	             #าลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รหร�อการแสดงทำงาน	             9 โรงเร9ยนข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องทำงาน	             าน ซ 7 งได
รวัตถุประสงค์โครงการ   บัญ�รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ทำงาน	             �กส � งทำงาน	             9 คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รทำงาน	             ราบัญ�ส#าหร�บัญ�การเร� มือ                                ต
น ต�Bงแต

การจ�ดต�Bงชมือ                                รมือ                                การแสดงจนถุประสงค์โครงการ         7งการเตร9ยมือ                                เส �Bอผ
าประกอบัญ�การแสดง ไมือ                                ต
องก�งวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	              หากทำงาน	             านไมือ                                เคู่มือ                          ยทำงาน	             #า

ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9มือ                                ากอน TYT เป@นก�จกรรมือ                                ทำงาน	             9 สน�กสนานมือ                                ากแลือกบทละคร	             ะน�กเร9ยนไทำงาน	             ยก@ร�กลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 อยางไรก@ตามือ                                 

ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อให
ทำงาน	             านแนใจวัตถุประสงค์โครงการ   า ทำงาน	             านมือ                                9ผ�
ชวัตถุประสงค์โครงการ   ยเหลือกบทละคร	             �อคู่มือ                          นอ� นๆ เชนคู่มือ                          ร�ทำงาน	             านอ� นๆ หร�อผ�
ปกคู่มือ                          รองทำงาน	             9 สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ชวัตถุประสงค์โครงการ   ยทำงาน	             าน

ตลือกบทละคร	             อดโคู่มือ                          รงการน9B คู่มือ                          �มือ                                �อน9Bย�งได
รวัตถุประสงค์โครงการ   บัญ�รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                แบัญ�บัญ�ฟอร�มือ                                ตางๆ ทำงาน	             9 กลือกบทละคร	             �มือ                                 TYT ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องทำงาน	             านสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         น#าไปใช 
ได
 

พร
อมือ                                คู่มือ                          #าอธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�บัญ�ายถุประสงค์โครงการ         7งแนวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             างทำงาน	             9 จะทำงาน	             #าให
โคู่มือ                          รงการส#าเร@จ แลือกบทละคร	             ะวัตถุประสงค์โครงการ   �ตถุประสงค์โครงการ         �ประสงคู่มือ                          �ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องโคู่มือ                          รงการ
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Project Objectives

Mission Statement:

The Thai Youth Theatre (TYT) Project is committed to furthering the art 

of  theater  throughout  Thailand  in  order  to  encourage  confidence  and 

creativity among Thai students. The TYT Project promotes youth leadership 

and greater opportunities for youth to collaborate with peers and community 

members.

Vision Statement:

The  TYT  Project  aims  to  provide  students  with  opportunities  for 

fostering or  improving skills  in the areas of  creative and critical  thinking, 

English  language,  business,  artistic  design,  effective  leadership,  public 

speaking  and  presentation,  community  and  peer  cooperation,  and 

intercultural  understanding.  The  medium  of  theater,  supported  by  a 

balanced community effort, offers these opportunities in one collective effort, 

while allowing all to share and contribute in the process, performance, and 

sustainability of the club.
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วัตถุประสงค์โครงการ   �ตถุประสงค์โครงการ         �ประสงคู่มือ                          �โคู่มือ                          รงการ

ภ�รับอกิจห�จหล�กิจห:

โคู่มือ                          รงการเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9เยาวัตถุประสงค์โครงการ   ชนไทำงาน	             ย หร�อ โคู่มือ                          รงการ TYT มือ                                �งมือ                                � นทำงาน	             9 จะสงเสร�มือ                                ศ�ลือกบทละคร	             ปะการลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร

ในประเทำงาน	             ศไทำงาน	             ยเพ� อกระต�
นให
เก�ดคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                เช� อมือ                                � นแลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                คู่มือ                          �ดสร
างสรรคู่มือ                          �ในน�กเร9ยนไทำงาน	             ย 

โคู่มือ                          รงการ TYT เป@นโคู่มือ                          รงการทำงาน	             9 สงเสร�มือ                                คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                เป@นผ�
น#า แลือกบทละคร	             ะเป�ดโอกาสให
เยาวัตถุประสงค์โครงการ   ชนได


ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�เพ� อนรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                งานแลือกบทละคร	             ะสมือ                                าช �กในช�มือ                                ชน

ว�ส �ยทั่วไป:�ศน!:

เป
าหมือ                                ายข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องโคู่มือ                          รงการน9Bคู่มือ                          �อเพ� อให
น�กเร9ยนได
มือ                                9โอกาสพ�ฒนาทำงาน	             �กษะเก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�

คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                คู่มือ                          �ดสร
างสรรคู่มือ                          � ภาษาอ�งกฤษ ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�รก�จ ศ �ลือกบทละคร	             ปะ การเป@นผ�
น#า การพ�ดในทำงาน	             9 สาธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงทารณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะแลือกบทละคร	             ะ

การน#าเสนอ การทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�ช�มือ                                ชนแลือกบทละคร	             ะเพ� อนรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                งาน แลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจในวัตถุประสงค์โครงการ   �ฒนธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงทรรมือ                                

ตางๆ ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ได
ร�บัญ�การสน�บัญ�สน�นโดยคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                พยายามือ                                ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องช�มือ                                ชนทำงาน	             9 เป�ดโอกาสให
ก�บัญ�

น�กเร9ยนแลือกบทละคร	             ะประชาชนทำงาน	             �กคู่มือ                          นแบัญ�งป�นแลือกบทละคร	             ะมือ                                9สวัตถุประสงค์โครงการ   นรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ในกระบัญ�วัตถุประสงค์โครงการ   นการ การแสดง แลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                

ย� งย�นข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องชมือ                                รมือ                                
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History
U.S. Peace Corps Volunteers Spencer Cryder, Beth Bowditch, Cate Ryan 

and  Katie Stuenkel,  of  Peace Corps  Thailand  Group 114,  in collaboration  with U.K. 

Project Trust Volunteers George Swithinbank and Nick Day, worked in late 2003 and 

early 2004 to bring the art of theater to classrooms in their respective Thai communities. 

Inspired by their own experiences with theater as students, they saw an opportunity 

to bring a fun new method of learning for Thai youth. Each volunteer formed a theater 

club in their towns and  each selected a Shakespearean  play to adapt. The 

Shakespearean English was modified to fit the  English  language  level  of  the  Thai 

students involved. The volunteers then worked with students, teachers and community 

members to produce the play in full. The plays were then performed for audiences in 

their communities. 

The culmination of their efforts was the Bangkok Shakespeare Festival. In March 

2004 each volunteer brought their theater  club to perform their play at the National 

Museum’s outdoor stage for an audience of  other theater clubs and their friends, 

families and supporters, various Peace Corps staff and  volunteers, the U.S. 

Ambassador and E mbassy staff, and interested passersby. 

Having experienced great success in this first effort, the volunteers decided  to 

make it an annual event and to expand volunteer/ Thai community participation. Today, 

the Thai Youth Theatre Festival continues to offer opportunities for Thai youth to express 

their  love  of  theater.  The  Festival  has  been  hosted  in  many  different  provinces  in 

Thailand, and schools from all over the country have participated. Every year, several 

groups return to perform, and several  new groups join the activities.  The organizing 

committee seeks to  continue the success of  TYT within  Thailand for  many years  to 

come.
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ประวัตถุประสงค์โครงการ   �ต�โดยยอ

ในป9 2546 แลือกบทละคร	             ะ 2547 อาสาสมือ                                �คู่มือ                          รหนวัตถุประสงค์โครงการ   ยส�นต�ภาพสหร�ฐอเมือ                                ร�กาคู่มือ                          �อ Spencer Cryder, Beth 

Bowditch, Cate Ryan แลือกบทละคร	             ะ Katie Stuenkel ร�น 114 รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�อาสาสมือ                                �คู่มือ                          รจากสหราชอาณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแาจ�กรช� อ 

George Swithinbank แลือกบทละคร	             ะ Nick Day ได
น#าลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9มือ                                าส�ห
องเร9ยนแลือกบทละคร	             ะช�มือ                                ชนข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องพวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยแรง

บัญ��นดาลือกบทละคร	             ใจจากประสบัญ�การณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�เก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ทำงาน	             9 พวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ามือ                                องวัตถุประสงค์โครงการ   า เป@นโอกาสทำงาน	             9 จะน#าวัตถุประสงค์โครงการ   �ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท9การเร9ยนใหมือ                                ๆ ทำงาน	             9 

สน�กสนานมือ                                าส�เยาวัตถุประสงค์โครงการ   ชนไทำงาน	             ย

อาสาสมือ                                �คู่มือ                          รทำงาน	             �กคู่มือ                          นได
เร� มือ                                ต
นทำงาน	             9 ชมือ                                รมือ                                การลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รในโรงเร9ยนข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องพวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าเอง แลือกบทละคร	             ะแตลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          นก@เลือกบทละคร	             �อกทำงาน	             9 

จะน#าเร� องข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องเช@คู่มือ                          สเป9ยร�มือ                                าด�ดแปลือกบทละคร	             ง ภาษาอ�งกฤษข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องเช@คู่มือ                          สเป9ยร�ได
ถุประสงค์โครงการ         �กด�ดแปลือกบทละคร	             งเพ� อให
ตรงก�บัญ�ระด�บัญ�

คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ทำงาน	             างภาษาอ�งกฤษข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กเร9ยน แลือกบทละคร	             ะจากน�Bน อาสาสมือ                                �คู่มือ                          รจะทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�น�กเร9ยน คู่มือ                          ร� แลือกบทละคร	             ะ

สมือ                                าช�กในช�มือ                                ชนในการสร
างลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 ซ 7 งจะแสดงให
ก�บัญ�ผ�
ชมือ                                ทำงาน	             9 อย�ในช�มือ                                ชนข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องพวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             า แลือกบทละคร	             ะบัญ�ร�เวัตถุประสงค์โครงการ   ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ

ใกลือกบทละคร	             
เคู่มือ                          9ยง แลือกบทละคร	             ะผลือกบทละคร	             พวัตถุประสงค์โครงการ   งส�ดยอดข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                พยายามือ                                ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องกลือกบทละคร	             �มือ                                คู่มือ                          �อ งาน Bangkok Shakespeare Festival 

ในเด�อนมือ                                9นาคู่มือ                          มือ                                 2547 ซ7 งอาสาสมือ                                �คู่มือ                          รได
น#าชมือ                                รมือ                                ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องพวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ามือ                                าจ�ดแสดงทำงาน	             9 เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9กลือกบทละคร	             างแจ
ง ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ 

พ�พ�ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงทภ�ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแฑสถุประสงค์โครงการ         านแหงชาต� เพ� อแสดงให
ผ�
ชมือ                                จากชมือ                                รมือ                                เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รอ� นๆ เพ� อนๆ คู่มือ                          รอบัญ�คู่มือ                          ร�วัตถุประสงค์โครงการ    ผ�
ให
การ

สน�บัญ�สน�น เจ
าหน
าทำงาน	             9 หนวัตถุประสงค์โครงการ   ยส�นต�ภาพสหร�ฐอเมือ                                ร�การวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ทำงาน	             �Bงเพ� อนอาสาสมือ                                �คู่มือ                          รอ� นๆ เอกอ�คู่มือ                          รราชทำงาน	             �ต

สหร�ฐอเมือ                                ร�กา ประจ#า ประเทำงาน	             ศไทำงาน	             ยแลือกบทละคร	             ะเจ
าหน
าทำงาน	             9  ตลือกบทละคร	             อดจนผ�
ทำงาน	             9 สนใจเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าชมือ                                

ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ส#าเร@จในคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                พยายามือ                                คู่มือ                          ร�Bงแรกน9Bเอง อาสาสมือ                                �คู่มือ                          รจ7งได
ต�ดส �นใจทำงาน	             9 จะจ�ดให
เป@นงาน

ประจ#า ป9 แลือกบทละคร	             ะข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ยายคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                มือ                                �อไปย�งเพ� อนอาสาสมือ                                �คู่มือ                          รแลือกบทละคร	             ะช�มือ                                ชนอ� นๆ ป�จจ�บัญ��น โคู่มือ                          รงการ TYT ย�ง

คู่มือ                          งเป�ดโอกาสแกเยาวัตถุประสงค์โครงการ   ชนไทำงาน	             ยทำงาน	             9 มือ                                9คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ร�กตองานลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9อยางตอเน� อง งานเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	             ได
จ�ดข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนใน

หลือกบทละคร	             ายจ�งหวัตถุประสงค์โครงการ   �ดข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องประเทำงาน	             ศไทำงาน	             ย แลือกบทละคร	             ะมือ                                9โรงเร9ยนจากทำงาน	             � วัตถุประสงค์โครงการ   ประเทำงาน	             ศเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                 ทำงาน	             �กๆป9 จะมือ                                9กลือกบทละคร	             �มือ                                ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รมือ                                ากมือ                                าย

ผลือกบทละคร	             �ดเปลือกบทละคร	             9 ยนมือ                                าเพ� อแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร แลือกบทละคร	             ะทำงาน	             �กป9จะมือ                                9สมือ                                าช �กกลือกบทละคร	             �มือ                                ใหมือ                                มือ                                าเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�จกรรมือ                                ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย คู่มือ                          ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะกรรมือ                                การ

จ�ดงานได
พยายามือ                                ทำงาน	             9 จะด#าเน�นการเพ� อสานตอโคู่มือ                          รงการ TYT ให
ประสบัญ�คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ส#าเร@จในประเทำงาน	             ศไทำงาน	             ย

ให
ตอเน� องตลือกบทละคร	             อดไป

7



Project Overview
 Volunteers / counterparts can be involved by:

◦ facilitating a TYT group and bringing them to the event
◦ serving as a committee member and planning the event
◦ attending the TYT Festival and assisting with games and rotations

 Facilitating a TYT group involves:
◦ Selecting or writing a 15 to 30 minute play in English.
◦ Coordinating and directing rehearsals.
◦ Assisting students with making all necessary costumes, props and sets.
◦ Making sure the students are fully prepared for the TYT Festival. TYT groups 

must  attend  the  Festival  with  a  pre-rehearsed  and  ready-to-perform 
show.

◦ Managing and fundraising transportation to and from the event.  Individual 
TYT groups are responsible for their own transportation to and from the 
event. The  Festival  will  be  responsible  for  their  meals,  snacks,  and 
accommodations while they are at the Festival.

 Student groups perform short dramas (15 minutes to 30 minutes in length). 
◦ The TYT Festival usually hosts about 20-25 students per school.
◦ Students can perform a short play or a musical, an adaptation of a movie, an 

adapted Thai fairy tale or folk tale, or even Shakespeare. 
◦ Past performances have also used puppetry or shadow puppetry and have 

involved both traditional Thai and modern dance. 
◦ The students perform in English, but the show can also include a Thai narrator 

to help facilitate understanding of the story.
◦ There are no limits to the story your students perform or how!

 The TYT Festival is a three-day event held at the beginning of each year (around 
January or February).

◦ Day One:
 student groups arrive at the Festival, check in, unpack, and participate 

in large group activities and games. 
◦ Day Two:

 students are divided into groups and participate in rotations involving 
theater and acting skills

◦ Day Three:
 each TYT group performs their drama for the audience
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ภาพรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                โคู่มือ                          รงการ

 อ�ส�สมูลท�ครับอ / ผู้ร่วม��รับอ�วมูลทง�นช�วไทั่วไป:ยส�มูลท�รับอถมูลท%ส�วนรับอ�วมูลทโดย:
◦ เตร9ยมือ                                กลือกบทละคร	             �มือ                                ทำงาน	             9 จะเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                โคู่มือ                          รงการ TYT แลือกบทละคร	             ะน#ากลือกบทละคร	             �มือ                                ไปรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                งานเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	              TYT
◦ ทำงาน	             #าหน
าทำงาน	             9 เป@นสมือ                                าช�กคู่มือ                          ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะกรรมือ                                การแลือกบทละคร	             ะวัตถุประสงค์โครงการ   างแผนส#าหร�บัญ�การเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                เทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	              TYT
◦ มือ                                าชวัตถุประสงค์โครงการ   ยงานเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	              TYT (เทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	             เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9เยาวัตถุประสงค์โครงการ   ชนไทำงาน	             ย) เพ� อชวัตถุประสงค์โครงการ   ยด#าเน�นงานในสวัตถุประสงค์โครงการ   นข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องเกมือ                                

แลือกบทละคร	             ะก�จกรรมือ                                ตางๆ

 กิจห�รับอเตรับอ%ยมูลทกิจหล*�มูลทเพื่อเข้าร่วมโครง,	อเข��รับอ�วมูลทโครับองกิจห�รับอ TYT ปรับอะกิจหอบด�วย:
◦ เลือกบทละคร	             �อกแลือกบทละคร	             ะเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             9ยนบัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเพ� อเลือกบทละคร	             นลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเป@นภาษาอ�งกฤษต�Bงแต 15 ถุประสงค์โครงการ         7ง 30 นาทำงาน	             9
◦ ประสานงานในการแสดง การฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                
◦ การออกแบัญ�บัญ�เคู่มือ                          ร� องแตงกาย อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�ฉาก แลือกบทละคร	             ะ ฉาก
◦ กิจหล*�มูลท TYT ทั่วไป:%	เข��รับอ�วมูลทง�นเทั่วไป:ศกิจห�ลจะต�องมูลท%กิจห�รับอเตรับอ%ยมูลทต�วและฝึกซ้อมละครที่จะเล่นล่วงหน้า และพร้อมที่จะแสดงละครในงา2กิจหซ�อมูลทละครับอทั่วไป:%	จะเล�น

ล�วงหน�� และพื่อเข้าร่วมโครงรับอ�อมูลททั่วไป:%	จะแสดงละครับอในง�นเทั่วไป:ศกิจห�ล
◦ TYT แต�ละกิจหล*�มูลททั่วไป:%	เข��รับอ�วมูลทง�นจะเป5นผู้ร่วม��รับอ�บผู้ร่วม�ดชอบค��เด�นทั่วไป:�งของตนเองทั่วไป:�6งไปและ

กิจหล�บจ�กิจหง�นเทั่วไป:ศกิจห�ล ส� งทำงาน	             9 ทำงาน	             าง TYT จะจ�ดเตร9ยมือ                                ให
น�กเร9ยนคู่มือ                          �อ อาหารทำงาน	             �กมือ                                �Bออาหาร
วัตถุประสงค์โครงการ   าง แลือกบทละคร	             ะทำงาน	             9 พ�ก ตลือกบทละคร	             อดระยะเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าทำงาน	             9 พวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าอย�ทำงาน	             9 งานเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	             

 กิจหล*�มูลท TYT จะแสดงละครับอส �6นๆ (ปรับอะมูลท�ณ 15 น�ทั่วไป:%ถ2ง 30 น�ทั่วไป:%)
◦ ต�มูลทปกิจหต�แล�วเทั่วไป:ศกิจห�ล TYT จะรับอ�บน�กิจหเรับอ%ยน 20-25 คน ต�อ โรับองเรับอ%ยน
◦ ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รอาจจะเป@นลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รส�Bน ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเพลือกบทละคร	             ง ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รจากภาพยนต� จากน�ทำงาน	             านพ�Bนบัญ�
านไทำงาน	             ย หร�อ

แมือ                                
แตเร� องข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องเช@คู่มือ                          สเป9ยร�
◦ ในการแสดงคู่มือ                          ร�Bงกอนๆ ย�งได
เคู่มือ                          ยใช 
ห�นเช �ด หน�งตะลือกบทละคร	             �ง รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ทำงาน	             �Bงมือ                                9การเต
นแลือกบทละคร	             ะร#าทำงาน	             �Bงแบัญ�บัญ�

ไทำงาน	             ยแลือกบทละคร	             ะสมือ                                �ยใหมือ                                
◦ น�กเร9ยนต
องแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเป@นภาษาอ�งกฤษ แตสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ใช 
บัญ�รรยายภาษาไทำงาน	             ยเพ� ออธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�บัญ�ายใน

สวัตถุประสงค์โครงการ   นทำงาน	             9 ส#า คู่มือ                          �ญหร�อยากได
เพ� อคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องผ�
ชมือ                                
◦ ไมูลท�มูลท%ข�อจ��กิจห�ดในกิจห�รับอเล,อกิจหบทั่วไป:ละครับอทั่วไป:%	จะเล,อกิจหให�น�กิจหเรับอ%ยนแสดง หรับอ,อแมูลท�แต�ว�ธีแสดง�ator to�.�摮挭汯牯¨�挰挰��J�Student groups perform short dramas (15%แสดง

 เทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	              TYT เป@นเทั่วไป:ศกิจห�ลปรับอะจ��ป%ทั่วไป:%	จ�ดข2 6นเป5นเวล�ส�มูลทว�น โดยจะเร� มือ                                ในชวัตถุประสงค์โครงการ   งต
นป9 
(ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแเด,อนมูลทกิจหรับอ�คมูลทหรับอ,อกิจห*มูลทภ�พื่อเข้าร่วมโครง�นธีแสดง�ator to�.�摮挭汯牯¨�挰挰��J�Student groups perform short dramas (15!) ในแตลือกบทละคร	             ะวัตถุประสงค์โครงการ   �นจะมือ                                9ก�จกรรมือ                                ตางๆก�น คู่มือ                          �อ

◦ วัตถุประสงค์โครงการ   �นทำงาน	             9 หน7 ง
▪ กลือกบทละคร	             �มือ                                การแสดงเด�นทำงาน	             างมือ                                าถุประสงค์โครงการ         7งทำงาน	             9 งานเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	              ลือกบทละคร	             งทำงาน	             ะเบัญ�9ยน จ�ดส�มือ                                ภาระเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าทำงาน	             9 พ�ก แลือกบทละคร	             ะเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
า

รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�จกรรมือ                                กลือกบทละคร	             �มือ                                ใหญ
◦ วัตถุประสงค์โครงการ   �นทำงาน	             9 สอง

▪ น�กเร9ยนจะถุประสงค์โครงการ         �กแบัญ�งออกเป@นกลือกบทละคร	             �มือ                                แลือกบทละคร	             ะผลือกบทละคร	             �ดเปลือกบทละคร	             9 ยนเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�จกรรมือ                                ตางๆ ทำงาน	             9 เก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�
ทำงาน	             �กษะการลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รแลือกบทละคร	             ะการแสดง

◦ วัตถุประสงค์โครงการ   �นทำงาน	             9 สามือ                                
▪ ทั่วไป:*กิจหกิจหล*�มูลทจะแสดงละครับอของแต�ละกิจหล*�มูลทให�ได�รับอ�บชมูลท
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Getting Started
The hardest part of any project is getting started, right? Here are some ideas for 

how to get your students up on stage:

FOR VOLUNTEERS: It is essential that volunteers always partner with community 
members to implement projects.  Talk to your counterparts or teachers first, and  get 
approval and support from your schools as necessary. Start small. Propose using a 

play  or starting a drama club to help students with their English. Read through the 

project manual with your counterparts and show them pictures of previous Festivals, 

which can help pique their interest. Give examples and ideas.

FOR THAI TEACHERS: Discuss with other teachers who would be interested in helping 

and what  they would like  to  help  with,  and  get  approval  and support  from your 
supervisors as necessary. It may help to call a meeting of several English teachers 

in your district to discuss the project/ club and its potential benefits to students. Ask 

the teachers to find out how many of their students would be interested in  being 

involved in a  drama club. Warn teachers that if they want their students to be 
involved in the project they too  must be involved. Show the teachers and/  or 

supervisors the TYT Project Manual to g ive  an  overv iew of  the projec t .

10



การเร� มือ                                ต
น

การเร� มือ                                ต
นถุประสงค์โครงการ         �อเป@นส � งทำงาน	             9 ยากส#าหร�บัญ�ทำงาน	             �กโคู่มือ                          รงการ แนวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             างข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
างลือกบทละคร	             างน9Bอาจชวัตถุประสงค์โครงการ   ยให
น�กเร9ยนพร
อมือ                                

ส#าหร�บัญ�การก
าวัตถุประสงค์โครงการ   ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนส� เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร

ส��หรับอ�บอ�ส�สมูลท�ครับอ: ส�	งส��ค�ญส��หรับอ�บอ�ส�สมูลท�ครับอค,อจะต�องรับอ�วมูลทกิจห�นกิจห�บสมูลท�ช�กิจหในช*มูลทชนใน

กิจห�รับอด��เน�นโครับองกิจห�รับอ เร� มือ                                ต
นด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยการพ�ดคู่มือ                          �ยก�บัญ�ผ�
รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                งานชาวัตถุประสงค์โครงการ   ไทำงาน	             ยหร�อคู่มือ                          �ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแคู่มือ                          ร� และขอคว�มูลทเห5น

ชอบและกิจห�รับอสน�บสน*นจ�กิจหผู้ร่วม��บ�งค�บบ�ญช�ต�มูลทคว�มูลทจ��เป5น แลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ   เร� มือ                                ต
นจากจ�ดเลือกบทละคร	             @กๆ กอนด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย

การเลือกบทละคร	             นลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร หร�อต�Bงชมือ                                รมือ                                การแสดงเพ� อชวัตถุประสงค์โครงการ   ยให
น�กเร9ยนได
เร9ยนภาษาอ�งกฤษ ศ7กษาคู่มือ                          �มือ                                �อโคู่มือ                          รงการ

รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�นก�บัญ�เพ� อนรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                งานชาวัตถุประสงค์โครงการ   ไทำงาน	             ย ให
ด�ร�ปภาพการแสดงคู่มือ                          ร�Bงกอนๆ เพ� อชวัตถุประสงค์โครงการ   ยให
เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจโคู่มือ                          รงการงายข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bน 

แลือกบทละคร	             ะเป@นการจ�ดประกายคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                คู่มือ                          �ดส#าหร�บัญ�โคู่มือ                          รงการด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย

ส��หรับอ�บผู้ร่วม��รับอ�วมูลทง�นช�วไทั่วไป:ย: หาร�อก�บัญ�คู่มือ                          ร�ทำงาน	             านอ� นๆ ทำงาน	             9 สนใจจะชวัตถุประสงค์โครงการ   ย แลือกบทละคร	             ะด�วัตถุประสงค์โครงการ   าสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         จะชวัตถุประสงค์โครงการ   ยในเร� อง

ใดได
บัญ�
าง เสนอขอคว�มูลทเห5นชอบและกิจห�รับอสน�บสน*นจ�กิจหผู้ร่วม��บ�งค�บบ�ญช�ต�มูลทคว�มูลทจ��เป5น มือ                                �น

อาจจะชวัตถุประสงค์โครงการ   ยได
มือ                                ากหากทำงาน	             านจะเช �ญประช�มือ                                คู่มือ                          ร�สอนภาษาอ�งกฤษในอ#าเภอข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องทำงาน	             านมือ                                ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                หาร�อถุประสงค์โครงการ         7ง

โคู่มือ                          รงการ/ ชมือ                                รมือ                                 เพ� อช9Bให
เห@นถุประสงค์โครงการ         7งประโยชน�ทำงาน	             9 น�กเร9ยนจะได
ร�บัญ� แลือกบทละคร	             ะเช �ญชวัตถุประสงค์โครงการ   นให
คู่มือ                          ร�ประชาส�มือ                                พ�นธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�ให


น�กเร9ยนในโรงเร9ยนทำงาน	             ราบัญ� เพ� อให
น�กเร9ยนทำงาน	             9 สนใจเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                โคู่มือ                          รงการ/ ชมือ                                รมือ                                 แตต
องย#Bา ให
ก�บัญ�คู่มือ                          �ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแคู่มือ                          ร�วัตถุประสงค์โครงการ   า 

หากต
องการให
น�กเร9ยนข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องตนเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                โคู่มือ                          รงการ ค*ณครับอ�จะต�องเข��รับอ�วมูลทโครับองกิจห�รับอด�วย ซ7 งทำงาน	             าง

โคู่มือ                          รงการจะแจกคู่มือ                          �มือ                                �อโคู่มือ                          รงการให
คู่มือ                          ร�/ ผ�
บัญ��งคู่มือ                          �บัญ�บัญ��ญชา เพ� อให
ศ 7กษาแลือกบทละคร	             ะเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจโคู่มือ                          รงการมือ                                ากข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bน
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Getting Started (continued)
 Identify your resources: does your community have a location you can use as a 

rehearsal space? (Consider using a meeting room in a school -- they generally 

have small stages.) Are there organizations able to provide funding for your group 

for the costumes, sets, props, and transportation? Would the school, ESAO, or 

SAO be  willing  to  assist  in  funding?  Financial  support  may  be  more  readily 

provided if you refer to the Festival as a type of English camp.

 Talk  to  your  students  and  find  out  who  is  interested  and  what  they  are 
interested in doing. Some students might want to help only with the sets or the 

costumes. Do some easy performance games in your classroom to find out who 

your stars are - any student brave enough to play "charades" in front of their 

friends has star potential!

 Work with your teachers and students to pick a script. Students might not want to 

do Shakespeare but they might prefer to do a version of  High School Musical, 

Snow White, or even Harry Potter.  It often helps to let the students pick the 
show they perform.

 Hold  auditions  and  start  your  rehearsals.  Keep  in  mind  that  it  will  take  your 

students time to memorize the show and prepare for performing. Give yourself 

and your group lots of time -- at least a few months.

 Be sure that  everyone involved, including the students,  other teachers,  school 

administrators, and parents, understands the objectives of this project. If everyone 

understands from the very beginning what is expected, the fewer problems you 

will have later on.

12
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การเร� มือ                                ต
น (ตอ)

• รับอะบ*แหล�งทั่วไป:รับอ�พื่อเข้าร่วมโครงย�กิจหรับอ: คู่มือ                          
นหาวัตถุประสงค์โครงการ   าในช�มือ                                ชนมือ                                9สถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9 ส#าหร�บัญ�การฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                หร�อไมือ                                 อาจพ�จารณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแา

ใช 
ห
องประช�มือ                                ในโรงเร9ยนซ7 งสวัตถุประสงค์โครงการ   นใหญจะมือ                                9เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9เลือกบทละคร	             @กๆ ทำงาน	             9 อาจใช 
ส#าหร�บัญ�ฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ได
 หร�อจะมือ                                9

หนวัตถุประสงค์โครงการ   ยงานใดทำงาน	             9 สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ให
การสน�บัญ�สน�นเง�นทำงาน	             �น เส�Bอผ
า อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�การแสดง ฉากแลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          าใช 
จาย

ในการเด�นทำงาน	             าง หร�อ เป@นไปได
หร�อไมือ                                ทำงาน	             9  โรงเร9ยน ส#าน�กงานเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ตพ�นทำงาน	             9 การศ7กษา หร�อ อบัญ�ต. 

จะสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ให
การสน�บัญ�สน�นเง�นชวัตถุประสงค์โครงการ   ยเหลือกบทละคร	             �อ ซ7 งเง�นสน�บัญ�สน�นน9B อาจจ�ดสรรให
ได
 หากช9Bให
เห@น

วัตถุประสงค์โครงการ   า โคู่มือ                          รงการ TYT ก@เป@นคู่มือ                          ายภาษาอ�งกฤษร�ปแบัญ�บัญ�หน7 งด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยเชนก�น

• พ�ดคู่มือ                          �ยก�บัญ�น�กเร9ยนแลือกบทละคร	             ะด�วัตถุประสงค์โครงการ   า ใครับอสนใจบ��งและเข�สนใจทั่วไป:%	จะทั่วไป:��อะไรับอ น�กเร9ยนบัญ�างคู่มือ                          นอาจ

ต
องการชวัตถุประสงค์โครงการ   ยในเร� องฉากแลือกบทละคร	             ะช�ดแสดง จ�ดบัญ�ทำงาน	             ทำงาน	             ดสอบัญ�การแสดงแบัญ�บัญ�งายๆ เพ� อด�วัตถุประสงค์โครงการ   าใคู่มือ                          รจะเป@น

ดาวัตถุประสงค์โครงการ   เดน น�กเร9ยนคู่มือ                          นทำงาน	             9 กลือกบทละคร	             
าแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รปร�ศนา คู่มือ                          #าใบัญ�
ตอหน
าเพ� อนจะเป@นคู่มือ                          นทำงาน	             9 มือ                                9ศ�กยภาพทำงาน	             9 จะ

เป@นดาวัตถุประสงค์โครงการ   เดน

• รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                มือ                                �อก�บัญ�คู่มือ                          ร�แลือกบทละคร	             ะน�กเร9ยนในการเลือกบทละคร	             �อกบัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รทำงาน	             9 จะแสดง น�กเร9ยนอาจจะไมือ                                อยากแสดงบัญ�ทำงาน	             

ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รจากเชคู่มือ                          สเป9ยร� แตอาจจะอยากแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รส�Bน สโนไวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             � หร�อแมือ                                
แตแฮร9 พอตเตอร� มูลท�กิจห

จะเป5นกิจห�รับอด%ทั่วไป:%	จะให�น�กิจหเรับอ%ยนเล,อกิจหบทั่วไป:ละครับอทั่วไป:%	จะแสดงเอง

• เร� มือ                                ฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                 ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อให
ระลือกบทละคร	             7กไวัตถุประสงค์โครงการ   
เสมือ                                อวัตถุประสงค์โครงการ   า น�กเร9ยนต
องการเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าในการจ#าบัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร แลือกบทละคร	             ะเตร9ยมือ                                การ

แสดง ให
เวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าแกต�วัตถุประสงค์โครงการ   เอง แลือกบทละคร	             ะน�กเร9ยนอยางน
อย 2-3 เด�อน

• ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อให
มือ                                � นใจวัตถุประสงค์โครงการ   า ทำงาน	             �กคู่มือ                          นทำงาน	             9 เก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อง น�กเร9ยน คู่มือ                          ร�ทำงาน	             านอ� นๆ ผ�
บัญ�ร�หารโรงเร9ยน แลือกบทละคร	             ะผ�
ปกคู่มือ                          รอง

เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจวัตถุประสงค์โครงการ   �ตถุประสงค์โครงการ         �ประสงคู่มือ                          �ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องโคู่มือ                          รงการ หากทำงาน	             �กคู่มือ                          นเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจต�Bงแตเร� มือ                                ต
น ตอไปป�ญหาตางๆ ก@จะน
อย

ลือกบทละคร	             ง
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Timeline
Each year, the Festival is held around the end of January or February. Here is a 

sample schedule that your group can use as a rough guideline:

July/ August/ September:
• Teacher/ club leader choose a script.
• Hold club auditions. Invite students based on their English ability and interest in 

theater. 
• Explore club fundraising options and community partnerships. 
• Cast the play.
• Hand out the scripts and assign parts.
• Club leaders work with students and teach students how to pronounce their lines. 
• Students transliterate their lines into Thai phonetics, which they can refer to for 

pronunciation.
• PCVs and teachers translate into Thai so students understand their lines and the 

script.
• Students practice at home.

September: 
• Clubs hold practice one or two days a week, for one to two hours each. 
• Students practice at home and memorize lines.
• Stage and block.
• Send out permission slips describing the project; parents sign.
• Hold community/ parent meeting. 
• Create club budget.
• Work  with  parents  and  community  to  fundraise  for  transportation,  props,  set 

pieces, and costumes.
• Students design drafts of scenery, props, sets and costumes.

October (Bit-term): 
• Clubs hold practice one or two days a week, for one to two hours each.
• Students practice at home and memorize lines.
• Clubs set date for a performance in the village and community.
• Begin planning performance.
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กรอบัญ�ระยะเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าการทำงาน	             #างาน

งานเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	              TYT จะจ�ดข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนทำงาน	             �กป9ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแปลือกบทละคร	             ายเด�อนมือ                                กราคู่มือ                          มือ                                หร�อก�มือ                                ภาพ�นธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท� ตารางข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
างลือกบทละคร	             าง
น9Bคู่มือ                          �อต�วัตถุประสงค์โครงการ   อยางกรอบัญ�ระยะเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าการทำงาน	             #างานสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ใช 
เป@นแนวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             างได


กิจหรับอกิจหฎ�คมูลท / ส �งห�คมูลท / กิจห�นย�ยน:
• คู่มือ                          ร� / ผ�
น#า ชมือ                                รมือ                                เลือกบทละคร	             �อกบัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร
• จ�ดการทำงาน	             ดสอบัญ�การแสดงข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนในชมือ                                รมือ                                 น�กเร9ยนทำงาน	             9 ได
ร�บัญ�เช �ญจะข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนอย�ก�บัญ�คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ในการใช 


ภาษาอ�งกฤษแลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สนใจในลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9
• ระบัญ��ทำงาน	             างเลือกบทละคร	             �อกแหลือกบทละคร	             งเง�นทำงาน	             �นสน�บัญ�สน�นแลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                มือ                                �อข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องช�มือ                                ชน
• เลือกบทละคร	             �อกน�กแสดงทำงาน	             �Bงหมือ                                ด
• แจกสคู่มือ                          ร�ปต�แลือกบทละคร	             ะมือ                                อบัญ�หมือ                                ายบัญ�ทำงาน	             ตางๆ ให
น�กแสดง
• ผ�
น#าชมือ                                รมือ                                ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�น�กแสดงเพ� อสอนให
พวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าออกเส9ยงในสวัตถุประสงค์โครงการ   นข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องพวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าให
ถุประสงค์โครงการ         �กต
อง
• น�กแสดงเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             9ยนบัญ�ทำงาน	             พ�ดข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องพวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าเป@นภาษาอาน
• อาสาสมือ                                �คู่มือ                          ร แลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร�แปลือกบทละคร	             สคู่มือ                          ร�ปต�เป@นภาษาไทำงาน	             ยเพ� อให
น�กแสดงเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจสวัตถุประสงค์โครงการ   นข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องตนเองแลือกบทละคร	             ะบัญ�ทำงาน	             

ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร
• น�กเร9ยนฝึกซ้อม	         7กฝึกซ้อม	         นด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยตนเองทำงาน	             9 บัญ�
าน

กิจห�นย�ยน:
• ชมือ                                รมือ                                จ�ดให
มือ                                9การฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                หน7 งหร�อสองวัตถุประสงค์โครงการ   �นในหน7 งส�ปดาห� วัตถุประสงค์โครงการ   �นลือกบทละคร	             ะประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ 1-2 ช� วัตถุประสงค์โครงการ   โมือ                                ง
• น�กเร9ยนฝึกซ้อม	         7กฝึกซ้อม	         นตอทำงาน	             9 บัญ�
านแลือกบทละคร	             ะพยายามือ                                จ#าบัญ�ทำงาน	             ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องตนเอง
• ก#า หนดต#า แหนงบัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 แลือกบทละคร	             ะบัญ�อกต#า แหนงบัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ให
ก�บัญ�น�กแสดง
• สงแบัญ�บัญ�ฟอร�มือ                                ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ออน�ญาตให
ผ�
ปกคู่มือ                          รองข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กแสดง อธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�บัญ�ายโคู่มือ                          รงการ แลือกบทละคร	             ะให
ผ�
 ปกคู่มือ                          รอง

ลือกบทละคร	             งช� อในแบัญ�บัญ�ฟอร�มือ                                
• จ�ดประช�มือ                                รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�ช�มือ                                ชน / ผ�
ปกคู่มือ                          รอง
• จ�ดทำงาน	             #างบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องชมือ                                รมือ                                
• ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�ผ�
ปกคู่มือ                          รองแลือกบทละคร	             ะช�มือ                                ชนเพ� อระดมือ                                ทำงาน	             �นส#า หร�บัญ�คู่มือ                          าใช 
จายในการเด�นทำงาน	             าง อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�

ประกอบัญ�ฉาก ฉาก แลือกบทละคร	             ะเคู่มือ                          ร� องแตงกาย
• น�กเร9ยนรางแบัญ�บัญ�เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�ฉาก ฉาก แลือกบทละคร	             ะเคู่มือ                          ร� องแตงกาย

ต*ล�คมูลท (ช�วงป�ดเทั่วไป:อมูลท):
• ชมือ                                รมือ                                จ�ดให
มือ                                9การฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                หน7 งหร�อสองวัตถุประสงค์โครงการ   �นในหน7 งส�ปดาห� วัตถุประสงค์โครงการ   �นลือกบทละคร	             ะประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ 1-2 ช� วัตถุประสงค์โครงการ   โมือ                                ง
• น�กเร9ยนฝึกซ้อม	         7กฝึกซ้อม	         นตอทำงาน	             9 บัญ�
านแลือกบทละคร	             ะพยายามือ                                จ#าบัญ�ทำงาน	             ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องตนเอง
• ชมือ                                รมือ                                ก#าหนดวัตถุประสงค์โครงการ   �นเพ� อแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รในหมือ                                �บัญ�
าน หร�อช�มือ                                ชนข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องตน
• เร� มือ                                วัตถุประสงค์โครงการ   างแผนการแสดง
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Timeline (continued)
November: 

• Clubs hold two practices a week, for one to two hours each. 
• Students practice at home and memorize lines.
• Clubs construct set pieces, scenery, props, and costumes. 
• Teachers/ club leaders arrange transportation to the Festival. 
• Block and practice set changes. 
• PCVs and teachers concentrate on acting techniques with students.
• Start having practices where you work through the entire play as opposed to just 

one scene in isolation.

December: 
• Clubs hold two practices a week, for one to two hours each. 
• Students practice at home and memorize lines.
• Clubs conduct dress rehearsals and do a cue-to-cue two lines before each cue.
• Cues may include music changes, light changes, set changes.
• Promote/ advertise play.
• Put on community performances.

January:
• Community performances (on Children's Day)
• Attend the TYT Festival!
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กรอบัญ�ระยะเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าการทำงาน	             #างาน (ตอ)

พื่อเข้าร่วมโครงฤศจ�กิจห�ยน:
• ชมือ                                รมือ                                จ�ดให
มือ                                9การฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                หน7 งหร�อสองวัตถุประสงค์โครงการ   �นในหน7 งส�ปดาห� วัตถุประสงค์โครงการ   �นลือกบทละคร	             ะประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ 1-2 ช� วัตถุประสงค์โครงการ   โมือ                                ง
• น�กเร9ยนฝึกซ้อม	         7กฝึกซ้อม	         นตอทำงาน	             9 บัญ�
านแลือกบทละคร	             ะพยายามือ                                จ#าบัญ�ทำงาน	             ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องตนเอง
• ชมือ                                รมือ                                สร
าง / ประกอบัญ�ฉาก อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ส#าหร�บัญ�ฉาก แลือกบทละคร	             ะเคู่มือ                          ร� องแตงกาย
• คู่มือ                          ร� / ผ�
น#าชมือ                                รมือ                                 เตร9ยมือ                                การเด�นทำงาน	             างไปย�งงานเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	             
• ฝึกซ้อม	         7กเปลือกบทละคร	             9 ยนภาพฉาก
• อาสาสมือ                                �คู่มือ                          รแลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร�ให
คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สนใจเป@นพ�เศษในเทำงาน	             คู่มือ                          น�คู่มือ                          การแสดงข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กเร9ยน
• เร� มือ                                ให
มือ                                9การฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รทำงาน	             �Bงเร� องพร
อมือ                                ก�น โดยไมือ                                แยกฝึกซ้อม	         7กเป@นฉากๆ เพ� อให
เห@นการฝึกซ้อม	         7กพร
อมือ                                

ก�นตลือกบทละคร	             อดเร� อง

ธีแสดง�ator to�.�摮挭汯牯¨�挰挰��J�Student groups perform short dramas (15�นว�คมูลท:
• ชมือ                                รมือ                                จ�ดให
มือ                                9การฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                หน7 งหร�อสองวัตถุประสงค์โครงการ   �นในหน7 งส�ปดาห� วัตถุประสงค์โครงการ   �นลือกบทละคร	             ะประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ 1-2 ช� วัตถุประสงค์โครงการ   โมือ                                ง
• น�กเร9ยนฝึกซ้อม	         7กฝึกซ้อม	         นตอทำงาน	             9 บัญ�
านแลือกบทละคร	             ะพยายามือ                                จ#าบัญ�ทำงาน	             ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องตนเอง
• ชมือ                                รมือ                                จ�ดให
มือ                                9การฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยเคู่มือ                          ร� องแตงกายจร�ง แลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รให
พร
อมือ                                กอนทำงาน	             9 จะถุประสงค์โครงการ         7ง 2 บัญ�ทำงาน	             ตอไป
• ฝึกซ้อม	         7กการเปลือกบทละคร	             9 ยน เพลือกบทละคร	             ง ไฟ ฉาก
• โฆษณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแาลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร
• แสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รในช�มือ                                ชน

มูลทกิจหรับอ�คมูลท:
• แสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รในช�มือ                                ชน (ในวัตถุประสงค์โครงการ   �นเด@ก)
• เข��รับอ�วมูลทง�นเทั่วไป:ศกิจห�ล TYT!
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Finding a Script
Choose a play or select a few for your club to vote on. If you want your club 

to vote on a play, we suggest writing short summaries of the plays and translating 
those summaries into Thai. You may also want to consider simplifying the plot of the 
play or altering scenes  depending on the age and ability  of your students.  Find an 
idea that your students like and are comfortable with and adapt it to their level.

 Start with the age level and English ability of your students. Not all scripts 
are appropriate for all ages --  Romeo and Juliet might be too hard for Primary 
students,  and "Stone Soup" too easy for Secondary students.  Here are a few 
ideas:
◦ Primary

 Pippi Longstocking
 Stone Soup
 Chicken Little
 Little Red Riding Hood
 The Boy Who Cried Wolf
 Nursery rhymes

◦ Secondary
 Shakespeare
 Popular movies
 Thai folk stories
 Shadow puppetry
 Pantomime

 Your  script  does  not  need to  be  a  "theater"  script. Previous  groups  have 
performed:
◦ fairy tales or folk tales
◦ Shakespeare 
◦ musicals
◦ adapted movies (e.g. Disney movies)

 If adapting a movie, determine the crucial bits of dialogue and plot, and also be 
sure to adapt to your students' level of English. Keep in mind that what is seen on 
the screen will need to translate onto the stage, so think about how you will create 
the sets and costumes.
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การเลือกบทละคร	             �อกบัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร
การเลือกบทละคร	             �อกบัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รเลือกบทละคร	             �อกเพ9ยงหน7 ง หร�อ 2 ถุประสงค์โครงการ         7ง 3 เร� องเพ� อให
ชมือ                                รมือ                                ได
ลือกบทละคร	             งคู่มือ                          ะแนนเส9ยงเลือกบทละคร	             �อก 

หากต
องการให
สมือ                                าช�กชมือ                                รมือ                                ลือกบทละคร	             งคู่มือ                          ะแนนเลือกบทละคร	             �อก คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจะทำงาน	             #าบัญ�ทำงาน	             ยอข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเป@นภาษาไทำงาน	             ย อาจเลือกบทละคร	             �อก
เฉพาะบัญ�ทำงาน	             ทำงาน	             9 งายๆ หร�อปร�บัญ�เปลือกบทละคร	             9 ยนบัญ�ทำงาน	             บัญ�
างเพ� อให
เหมือ                                าะสมือ                                ก�บัญ�วัตถุประสงค์โครงการ   �ยแลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กเร9ยน 
สอบัญ�ถุประสงค์โครงการ         ามือ                                คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                เห@นข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กเร9ยนวัตถุประสงค์โครงการ   าชอบัญ�แลือกบทละคร	             ะพอใจก�บัญ�บัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รแบัญ�บัญ�ใด เพ� อจะได
ปร�บัญ�ให
เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าก�บัญ�คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                
พอใจแลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กเร9ยน

• ให�เรับอ�	มูลทต�นทั่วไป:%	ว�ยและคว�มูลทส�มูลท�รับอถทั่วไป:�งภ�ษ�อ�งกิจหฤษ เพราะไมือ                                ใชวัตถุประสงค์โครงการ   าทำงาน	             �กบัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รจะเหมือ                                าะ
สมือ                                ใช 
ได
ก�บัญ�ทำงาน	             �กวัตถุประสงค์โครงการ   �ย เชน โรมือ                                �โอก�บัญ�จ�เลือกบทละคร	             9ยต อาจจะยากเก�นไปส#าหร�บัญ�ช�Bนประถุประสงค์โครงการ         มือ                                 ในข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะทำงาน	             9  “ส
โตนซ�ป” อาจจะงายไปส#าหร�บัญ�ช�Bนมือ                                �ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงทยมือ                                 เป@นต
น ลือกบทละคร	             องด�ต�วัตถุประสงค์โครงการ   อยางบัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รทำงาน	             9 เหมือ                                าะก�บัญ�ช�Bนเร9ยน
ด�งน9B
◦ ส#าหร�บัญ�ช�Bนประถุประสงค์โครงการ         มือ                                

 Pippi Longstocking
 Stone Soup
 Chicken Little
 Little Red Riding Hood
 The Boy Who Cried Wolf
 Nursery Rhymes

◦ ส#าหร�บัญ�ช�Bนมือ                                �ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงทยมือ                                
 Shakespeare
 Popular movies
 Thai folk stories
 Shadow puppetry
 Pantomime

• บทั่วไป:ละครับอไมูลท�จ��เป5นต�องเป5นสครับอ�ปต!ทั่วไป:%	เป5นละครับอเสมูลทอไป เคู่มือ                          ยมือ                                9ชมือ                                รมือ                                ทำงาน	             9 แสดงโดยใช 

◦ การเลือกบทละคร	             าเร� องประย�กต�
◦ เช@คู่มือ                          สเป9ยร�
◦ ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเพลือกบทละคร	             ง
◦ ภาพยนต�ประย�กต� (เชน ภาพยนต�ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องด�สน9ย�)

• หากเลือกบทละคร	             �อกทำงาน	             9 จะทำงาน	             #าลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9จากภาพยนต�ประย�กต� คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจะต
องพ�จารณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแาถุประสงค์โครงการ         7งบัญ�ทำงาน	             พ�ดแลือกบทละคร	             ะพลือกบทละคร	             @อต
เร� อง แลือกบทละคร	             ะทำงาน	             9 ส#าคู่มือ                          �ญต
องปร�บัญ�ให
เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าก�บัญ�วัตถุประสงค์โครงการ   �ยแลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กเร9ยนด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย พ7งระลือกบทละคร	             7กวัตถุประสงค์โครงการ   าส � งทำงาน	             9 
เห@นจากจอภาพยนต�จะต
องน#า เสนอในฉากลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย เพราะฉะน�Bนคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รคู่มือ                          #าน7งถุประสงค์โครงการ         7งเร� องการ
ออกแบัญ�บัญ�ฉากแลือกบทละคร	             ะเคู่มือ                          ร� องแตงกายด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย
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Script Resources and Ideas
For easy script ideas, check out these websites with FREE scripts:

▪ http://freedrama.net/   
plays for young children and one-act plays for older kids

▪ http://www.kidsinco.com/complete-list-of-playscripts/  
great plays for kids and  lots of plays to choose from; this site even 

has folk tales from around the world

▪ http://www.teachingheart.net/readerstheater.htm  
scripts that can be used in the classroom or on the stage 

▪ http://www.freeplays.org/  
several  plays  in  an  "Aesop's  Fable"  style;  includes  summaries  of 

each play as well as how many people and what props you will need

▪ http://www.one-act-plays.com/royalty_free_plays.html  
one-act plays by Chekov, etc., if your students are really advanced

▪ http://www.simplyscripts.com/  
scripts  for  plays  and  musicals  in  English  as  well  as  movies  for 

advanced students

For more resources, check out the TYT website: 

▪ http://tytproject.wordpress.com/resources/   
we have collected an assortment  of  adapted plays;  many of  these 

have been done at past festivals
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Theater Games, Resources, and Ideas
These websites have lots of games and activities that you can use either in your 

classroom or as warm-ups for your rehearsals. Enjoy!

▪ http://www.creativedrama.com/theater.htm  
Lots of fun games to get students practicing their improv skills

Our Favorite! -- try "Open Scenes"

▪ http://dramaresource.com/games  
17 games with instructions on how to play

▪ http://www.kidactivities.net/post/Improv-Games-and-Exercises.aspx  
Improv games for advanced students 

▪ http://www.childdrama.com/warmups.html  
Simple games with instructions on how to play;  also great  for  the 

classroom
Our Favorite! -- try "What Are You Doing?"

▪ http://improvencyclopedia.org/games/index.html  
A LOT of games, all relating to improv skills.

▪ http://www.theaterteachers.com/theater-games  
These games have been submitted by theater teachers and cover 

performance skills from improv to concentration to movement

▪ http://www.phillipmartin.info/liberia/text_play_actinggames.htm  
Great acting and improv games
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Auditions and Casting
 Your auditions can be as formal or as informal as you want (or  as the level of 

your  students  allows).  Keep  in  mind  that  the  TYT  Festival  usually 
accommodates 20-25 students per school. Auditions might involve asking the 
student to simply answer questions or talk about themselves in English for as 
long as they can. More advanced students can be asked to prepare a memorized 
audition monologue. You can also assess their dance or vocal skills if you think 
your show might involve them.

 Don’t turn people away just because they’re not brilliant actors. There will  be 
plenty of tasks that come up during production that you’ll need students to help 
with. Encourage all the students to remain involved even if they’re not cast 
as actors. Students can help paint sets or design costumes.

 It is extremely beneficial  to know which play you will  be performing  before 
auditions so that you know what traits to look for in the actors. Make a list of your 
characters and their physical and personality traits before the audition.

 Have an idea of what you want for each character in terms of speaking ability, 
physical persona or appearance, age, etc. before you start the audition process.

 Explain your audition process to the students beforehand, along with expectations 
about everything from rehearsals to performances, so they know what to expect. 
Students  should  thoroughly  understand  what  they're  getting  themselves  into 
before they audition.

 Ask the auditioning student what they would want to do, whether it  be a main 
character  or  a  village  person.  Students  might  want  to  perform  but  not  be 
comfortable as the lead.

 Consider the "responsibility level" of all students (will the student show up on 
time, will the student show up consistently, etc.). Be sure to assign understudies 
for main roles.

 Give students a lot of time before the audition to learn any required dialogue to 
be performed. We suggest getting them to perform a two-person dialogue as well 
as a monologue so you can get a broad sense of  their stage presence and 
language ability.
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การทำงาน	             ดสอบัญ�การแสดงแลือกบทละคร	             ะเลือกบทละคร	             �อกน�กแสดง

• การทำงาน	             ดสอบัญ�การแสดงอาจจะทำงาน	             #าแบัญ�บัญ�ไมือ                                เป@นทำงาน	             างการหร�อเป@นทำงาน	             างการก@ได
แลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ   แตคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ต
องการ
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องทำงาน	             าน (หรับอ,อต�มูลทรับอะด�บคว�มูลทส�มูลท�รับอถของน�กิจหเรับอ%ยน) โปรับอดอย��ล,มูลทว�� TYT รับอ�บน�กิจหเรับอ%ยน 
20 ถ2ง 25 คน ตอโรงเร9ยน การทำงาน	             ดสอบัญ�การแสดงอาจทำงาน	             #าด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยการถุประสงค์โครงการ         ามือ                                -ตอบัญ�เป@นภาษาอ�งกฤษ
อยางงายหร�อให
เลือกบทละคร	             าเร� องเก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�ตนเองเป@นภาษาอ�งกฤษนานเทำงาน	             าทำงาน	             9 สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ทำงาน	             #าได
 ส#าหร�บัญ�
น�กเร9ยนทำงาน	             9 มือ                                9คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ด
านภาษาอ�งกฤษทำงาน	             9 ส�งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนไป อาจมือ                                9การทำงาน	             ดสอบัญ�โดยให
เตร9ยมือ                                ทำงาน	             องจ#า
บัญ�ทำงาน	             พ�ดมือ                                ากอน สวัตถุประสงค์โครงการ   นการเต
นหร�อการใช 
เส9ยง อาจมือ                                9การทำงาน	             ดสอบัญ�ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยหากมือ                                9บัญ�ทำงาน	             ทำงาน	             9 ต
องใช 
คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                
สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         น9B

• ไมือ                                คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รต�ดผ�
สมือ                                �คู่มือ                          รทำงาน	             9 มือ                                าทำงาน	             ดสอบัญ�ออกเพ9ยงเพราะย�งแสดงไมือ                                ด9 ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9มือ                                9งานอ9กมือ                                ากในระหวัตถุประสงค์โครงการ   าง
การแสดงทำงาน	             9 จะต
องใช 
คู่มือ                          นชวัตถุประสงค์โครงการ   ย ควรับอจะช �กิจหจ�งให�น�กิจหเรับอ%ยนมูลท%ส�วนรับอ�วมูลทในส�วนอ,	นๆ ต�อถ2งแมูลท�จะไมูลท�
ผู้ร่วม��นกิจห�รับอค�ดเล,อกิจห น�กเร9ยนย�งสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         มือ                                9สวัตถุประสงค์โครงการ   นชวัตถุประสงค์โครงการ   ยในการทำงาน	             #าฉาก หร�อ เคู่มือ                          ร� องแตงต�วัตถุประสงค์โครงการ   ได


• จะเป@นประโยชน�อยางมือ                                ากหากทำงาน	             ราบัญ�บัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเร� องทำงาน	             9 จะแสดงกอนการทำงาน	             ดสอบัญ�เพ� อทำงาน	             9 จะสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ร�

วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                9ลือกบทละคร	             �กษณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะเฉพาะอะไรบัญ�
างทำงาน	             9 จะต
องมือ                                องหาในการคู่มือ                          �ดเลือกบทละคร	             �อกน�กแสดง จ�ดทำงาน	             #ารายการต�วัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รทำงาน	             9 
ต
องการ ลือกบทละคร	             �กษณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะทำงาน	             างกายภาพแลือกบทละคร	             ะบัญ��คู่มือ                          ลือกบทละคร	             �กภาพเฉพาะข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องต�วัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รกอนการทำงาน	             ดสอบัญ�การแสดง

• ต�6งปรับอะเด5นส�	งทั่วไป:%	ต�องกิจห�รับอส��หรับอ�บแต�ละต�วละครับอ เชน คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ในการพ�ดแลือกบทละคร	             ะจ#า บัญ��คู่มือ                          ลือกบทละคร	             �ก
ภาพส#าคู่มือ                          �ญๆ หร�อภาพลือกบทละคร	             �กษณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ� อาย� แลือกบทละคร	             ะอ� นๆ กอนทำงาน	             9 จะเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าส� กระบัญ�วัตถุประสงค์โครงการ   นการทำงาน	             ดสอบัญ�การแสดง
นอกจากน9B

• คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รอธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�บัญ�ายข้อมูลบทละครและกิจกรรม             �Bนตอนการทำงาน	             ดสอบัญ�ให
ก�บัญ�น�กเร9ยนทำงาน	             ราบัญ�ลือกบทละคร	             วัตถุประสงค์โครงการ   งหน
าเพ� อให
ทำงาน	             ราบัญ�ถุประสงค์โครงการ         7งส � งทำงาน	             9 คู่มือ                          าดหวัตถุประสงค์โครงการ   �งในการ
ฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ตลือกบทละคร	             อดจนถุประสงค์โครงการ         7งการแสดง น�กเร9ยนคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจะเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจอยางลือกบทละคร	             7กซ7Bงเพ� อเตร9ยมือ                                ต�วัตถุประสงค์โครงการ   กอนการทำงาน	             ดสอบัญ�

• สอบัญ�ถุประสงค์โครงการ         ามือ                                น�กเร9ยนถุประสงค์โครงการ         7งบัญ�ทำงาน	             ทำงาน	             9 พวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าต
องการจะแสดงไมือ                                วัตถุประสงค์โครงการ   าจะเป@นต�วัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รหลือกบทละคร	             �กหร�อต�วัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รรอง
น�กเร9ยนบัญ�างคู่มือ                          นอาจต
องการแสดงแตไมือ                                พร
อมือ                                จะทำงาน	             9 จะเป@นต�วัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รน#า

• พื่อเข้าร่วมโครง�จ�รับอณ�ถ2ง "รับอะด�บคว�มูลทรับอ�บผู้ร่วม�ดชอบ" ของน�กิจหเรับอ%ยนทั่วไป:*กิจหคน (เชนน�กเร9ยนจะต
องแสดงต�วัตถุประสงค์โครงการ   ให

ตรงเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าหร�อไมือ                                 จะต
องมือ                                าทำงาน	             9 รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                งานสมือ                                # าเสมือ                                อหร�อไมือ                                ) แลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจ�ดเตร9ยมือ                                น�กแสดงต�วัตถุประสงค์โครงการ   ส#ารองไวัตถุประสงค์โครงการ   

ส#าหร�บัญ�บัญ�ทำงาน	             แสดงหลือกบทละคร	             �กเพ� อคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                มือ                                � นใจด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย

• ให
เวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าน�กเร9ยนให
มือ                                ากพอกอนทำงาน	             9 จะทำงาน	             #าการทำงาน	             ดสอบัญ� เพ� อให
เร9ยนร�
ทำงาน	             �กๆ บัญ�ทำงาน	             พ�ดทำงาน	             9 จะทำงาน	             #าการแสดง 
แนะน#าวัตถุประสงค์โครงการ   าพยายามือ                                ให
น�กเร9ยนได
แสดงบัญ�ทำงาน	             ทำงาน	             9 เป@นลือกบทละคร	             �กษณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะบัญ�ทำงาน	             สนทำงาน	             นา แลือกบทละคร	             ะบัญ�ทำงาน	             ทำงาน	             9 พ�ดคู่มือ                          นเด9ยวัตถุประสงค์โครงการ   เพ� อทำงาน	             9 
จะได
เห@นภาพในเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 แลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ทำงาน	             างภาษา
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Auditions and Casting (continued)
 It might be a good idea to have auditions after interested students have learned 

the plot of the play. 

 Explain how they will  be judged (e.g., expression, emotion, clarity, 
pronunciation, projection, etc.) so they know what to prepare for.

 Ask students to attach a picture of themselves to their form.

 If available, use a video camera or tape recorder. It makes the students take 
the audition more seriously and you can remember their auditions better.  Have 
the students say their name, school, and grade before they begin the audition.

 Make sure the lines you have students audition with are appropriate and allow a 
chance for acting and interchange between other actors.

 Try not to cast until  you know the students and their abilities, but if you wait too 
long, people may lose interest because they are tired of waiting.

 Have a variety of students read through each character and keep notes on 
who does well and who seems to enjoy each part.

 Use a large space for the auditions. Make sure that students auditioning for lead 
roles can project their voices to the back of the room. Projection is crucial to a 
good production.
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การทำงาน	             ดสอบัญ�การแสดงแลือกบทละคร	             ะเลือกบทละคร	             �อกน�กแสดง (ตอ)

• คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจะมือ                                9การทำงาน	             ดสอบัญ�หลือกบทละคร	             �งจากน�กเร9ยนทำงาน	             9 สนใจได
เร9ยนร�
จากบัญ�ทำงาน	             แสดง (โคู่มือ                          รงเร� อง) แลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ   

• ควรับออธีแสดง�ator to�.�摮挭汯牯¨�挰挰��J�Student groups perform short dramas (15�บ�ยให�น�กิจหเรับอ%ยนทั่วไป:รับอ�บว�� จะเล,อกิจหน�กิจหแสดงอย��งไรับอ (เชน อารมือ                                ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ� การแสดงออก 
คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ช�ดเจน การออกเส9ยง ศ�กยภาพ การเปลือกบทละคร	             งเส9ยงๆ) เพ� อให
น�กเร9ยนได
เตร9ยมือ                                พร
อมือ                                เพ� อการคู่มือ                          �ด
เลือกบทละคร	             �อก

• แจ
งให
น�กเร9ยนแนบัญ�ร�ปถุประสงค์โครงการ         ายข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องต�วัตถุประสงค์โครงการ   เองในแบัญ�บัญ�ฟอร�มือ                                ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย

• หากเป@นไปได
 ควรับอมูลท%บ�นทั่วไป:2กิจหกิจห�รับอทั่วไป:ดสอบด�วยกิจหล�องว�ด%โอหรับอ,อเทั่วไป:ปบ�นทั่วไป:2กิจหเส %ยง ซ7 งจะทำงาน	             #าให

น�กเร9ยนจร�งจ�งก�บัญ�การทำงาน	             ดสอบัญ�มือ                                ากข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนแลือกบทละคร	             ะทำงาน	             #าให
สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         จดจ#าการทำงาน	             ดสอบัญ�ได
ด9ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนให
น�กเร9ยนบัญ�อก
ช� อ โรงเร9ยน แลือกบทละคร	             ะระด�บัญ�ช�Bนกอนการแสดงทำงาน	             ดสอบัญ�

• ตรวัตถุประสงค์โครงการ   จสอบัญ�ให
แนใจวัตถุประสงค์โครงการ   า บัญ�ทำงาน	             พ�ดข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กเร9ยนทำงาน	             9 ใช 
ในการทำงาน	             ดสอบัญ�มือ                                9คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                เหมือ                                าะสมือ                                 แลือกบทละคร	             ะให
โอกาส
ทำงาน	             างการแสดง แลือกบทละคร	             ะแลือกบทละคร	             กเปลือกบทละคร	             9 ยนระหวัตถุประสงค์โครงการ   างน�กแสดงอ� นๆ

• พยายามือ                                ทำงาน	             9 จะไมือ                                ทำงาน	             ดสอบัญ�จนกวัตถุประสงค์โครงการ   าจะร�
จ�กน�กเร9ยนแลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องพวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             า แตถุประสงค์โครงการ         
าให
รอ
นานเก�นไปน�กเร9ยนอาจหมือ                                ดคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สนใจเพราะเหน� อยก�บัญ�การรอคู่มือ                          อย

• ให�น�กิจหเรับอ%ยนหล�ยๆ คนได�อ��นบทั่วไป:ของต�วละครับอแต�ละต�วแลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             #าการบัญ��นทำงาน	             7กวัตถุประสงค์โครงการ   าใคู่มือ                          รทำงาน	             #าได
ด9 แลือกบทละคร	             ะ
ใคู่มือ                          รทำงาน	             9 ร�
ส 7กสน�กไปก�บัญ�บัญ�ทำงาน	             น�Bนๆ

• ใช 
พ�Bนทำงาน	             9 9กวัตถุประสงค์โครงการ   
างในการคู่มือ                          �ดเลือกบทละคร	             �อกต�วัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร ให
แนใจวัตถุประสงค์โครงการ   าน�กเร9ยนทำงาน	             9 เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าคู่มือ                          �ดเลือกบทละคร	             �อกบัญ�ทำงาน	             น#าสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ออกเส9ยงด�ง
ได
ถุประสงค์โครงการ         7งหลือกบทละคร	             �งห
อง กิจห�รับอเปล�งเส %ยงทั่วไป:%	ด�งและช �ดเจนเป5นส�วนส��ค�ญในกิจห�รับอผู้ร่วมล�ตละครับอทั่วไป:%	ด%
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Casting Audition Form
แบบฟอรับอ!มูลทกิจห�รับอค�ดเล,อกิจหต�วละครับอ (ต�วอย��ง #1)

Audition Evaluation Form / แบบปรับอะเมูลท�นผู้ร่วมล 

Student Name ……………………………………… Number ...............   Sex       Male      Female  
ช,	อน�กิจหเรับอ%ยน ..................................................  เลขทั่วไป:%	   ................   เพื่อเข้าร่วมโครงศ     ชาย     หญ�ง 

E      n  g      l  i  s      h /     กิจห�รับอใช�ภ�ษ�อ�งกิจหฤษ  

Fluency: คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                คู่มือ                          ลือกบทละคร	             อง / คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ช#านาญ  1  2  3  4   5
Articulation: คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ช�ดเจน  1  2  3  4  5
Pronunciation: การออกเส9ยง  1  2  3  4  5
Accuracy: คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ถุประสงค์โครงการ         �กต
อง  1  2  3  4  5

A      c  t      i  n  g /     กิจห      �  รับอ  แ  สดง  

Speaks with emotion: การพ�ดแสดงอารมือ                                ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�  1                 2  3  4  5
Energy: พลือกบทละคร	             �งในการแสดง  1                 2  3  4  5 
Understanding of the scene / characters / situation: คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจบัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร / บัญ��คู่มือ                          ลือกบทละคร	             �กต�วัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร / สถุประสงค์โครงการ         านการณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�

 1  2  3  4  5 
Confidence: คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                มือ                                � นใจ  1                 2  3  4  5  
Stage Presence: คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สะด�ดตาเมือ                                � ออย�บัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9  1                 2  3  4  5 
Projection: การเปลือกบทละคร	             งเส9ยง  1  2  3  4  5

TOTAL / คู่มือ                          ะแนนรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                 ..……………………………………………………………………… ____  / 50

**********************************************************************************************************************

Major Character / ต�วัตถุประสงค์โครงการ   แสดงหลือกบทละคร	             �ก _____________   Minor Character / ต�วัตถุประสงค์โครงการ   แสดงรอง ______________

Comments / ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อเสนอแนะ

……………………………………………………………………..……………………..…………………

…………………………..…………………………………………………..………………………………

………………………………………..………………………………………………..…………………...

Evaluator’s Signature / ลือกบทละคร	             ายเซนต�ผ�
ประเมือ                                �น  __________
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TYT Club Participant Application Form
ใบสมูลท�ครับอผู้ร่วม��เข��รับอ�วมูลทชมูลทรับอมูลท TYT (ต�วอย��ง #2)

Name / ช� อ : 
_______________________________________________

Age / อาย� : 
_______________________________________________

Sex / เพศ : M / ชาย F / หญ�ง

Grade / ช�Bน : 
_________________________________________________

Why do you want to be in TYT? / เหต�ผลือกบทละคร	             ทำงาน	             9 ต
องการเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                โคู่มือ                          รงการ TYT? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Skills / ทำงาน	             �กษะข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องต�วัตถุประสงค์โครงการ   เอง (check all that apply / เลือกบทละคร	             �อกทำงาน	             �กอยางทำงาน	             9 สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ทำงาน	             #า ได
) :

 speaking English / พ�ดภาษาอ�งกฤษ

 acting / การแสดง

 singing / การร
องเพลือกบทละคร	             ง

 dancing / การเต
นร#า

 painting / drawing / การวัตถุประสงค์โครงการ   าดภาพ
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Club Structure
These are many  possible positions for play management. The positions listed 

below  are  for  professional/  semi-professional  theater;  they  do  not  all  need  to  be 
included in your club. The number of positions will vary for each club depending on its 
size and difficulty of the play. One person can hold more than one position. Be sure to 
adjust  responsibilities according to the needs of the club and community. While the 
list  of  responsibilities may seem overwhelming, it is important to remember (and 
remind  club members) that individuals  in these positions should delegate 
responsibility  to  their  assistants  or crews and  not  try  to  do  everything  themselves. 
These positions, excluding the Director and  Community Resource People,  can  be 
chosen  through  the  club  application.  All  positions  in  the  club,  excluding stage 
managers, can be filled  by students  who are acting in the play, as  long as 
responsibilities are manageable and not overwhelming.

List of Responsibilities and Job Descriptions:

 1. Director (Volunteer or Counterpart)
 a) Responsible for the production as a whole
 b) makes the final decision for every aspect of the play's production
 c) casts the play and works with actors at every rehearsal
 d) determines staging for the play
 e) gives concept ideas to the Technical Director, the Costume Designer, the Set 

Designer, and the Propmaster
 f) sets the rehearsal and performance schedule
 g) works with the Business Manager to create the budget and manage funds

 2. Assistant Director / Stage Manager (Volunteer or Counterpart)
 a) collaborates and shares ideas with the Director 
 b) attends every rehearsal and runs the rehearsal if the Director is absent
 c) communicates  with  and  manages  the  Technical  Director,  the  Costume 

Designer, the Set Designer, and the Propmaster
 d) organizes  information  about  all  club  members  and  maintains  contact 

information sheets
 e) distributes  rehearsal  schedules  and  updates  club  members  if  there  are 

changes
 f) writes  down all  of  the staging  directions  and updates them when they are 

changed by the Director 
 g) understands every staging direction (cue to cue) and is able to assist actors 

and crew as needed
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โคู่มือ                          รงสร
างชมือ                                รมือ                                

ต#าแหนงตางๆ ทำงาน	             9 จะกลือกบทละคร	             าวัตถุประสงค์โครงการ   ถุประสงค์โครงการ         7งตอไปน9Bเป@นต#าแหนงทำงาน	             9 ก#าหนดข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนส#าหร�บัญ�การจ�ดการการลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร
อาช9พหร�อก7 งอาช9พ ชมือ                                รมือ                                ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องทำงาน	             านอาจไมือ                                จ#าเป@นต
องมือ                                9ทำงาน	             �กต#าแหนงทำงาน	             9 กลือกบทละคร	             าวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                าน9B ทำงาน	             �Bงน9B ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนอย�ก�บัญ�ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             นาด
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องชมือ                                รมือ                                แลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ยากข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องบัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร น�กเร9ยนหน7 งคู่มือ                          นสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ร�บัญ�ผ�ดชอบัญ�ได
มือ                                ากกวัตถุประสงค์โครงการ   า 1 ต#าแหนง แต
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อให
แนใจวัตถุประสงค์โครงการ   าได
จ�ดคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ร�บัญ�ผ�ดชอบัญ�ตามือ                                คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ต
องการข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องชมือ                                รมือ                                แลือกบทละคร	             ะช�มือ                                ชน ถุประสงค์โครงการ         7งแมือ                                
คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ร�บัญ�ผ�ดชอบัญ�
ตอต#าแหนงทำงาน	             9 ได
ร�บัญ�จะมือ                                9มือ                                าก แตส � งส#าคู่มือ                          �ญทำงาน	             9 คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รคู่มือ                          #าน7งถุประสงค์โครงการ         7ง (แลือกบทละคร	             ะเต�อนสมือ                                าช�กข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องชมือ                                รมือ                                ) คู่มือ                          �อ ควรับอมูลทอบ
หมูลท�ยคว�มูลทรับอ�บผู้ร่วม�ดชอบให
ผ�
ชวัตถุประสงค์โครงการ   ยชวัตถุประสงค์โครงการ   ยแบัญ�งเบัญ�า หร�อให
ลือกบทละคร	             �กทำงาน	             9มือ                                ชวัตถุประสงค์โครงการ   ยก�นทำงาน	             #างาน โดยต
องไมือ                                พยายามือ                                ทำงาน	             9 
จะทำงาน	             #าทำงาน	             �กอยางด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยต�วัตถุประสงค์โครงการ   เอง ต#าแหนงเหลือกบทละคร	             าน9B ยกเวัตถุประสงค์โครงการ   
นต#าแหนง ผ�
ก#าก�บัญ�แลือกบทละคร	             ะทำงาน	             9 ปร7กษาในช�มือ                                ชน สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         
เลือกบทละคร	             �อกจากใบัญ�สมือ                                �คู่มือ                          รข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องชมือ                                รมือ                                 ทำงาน	             �กต#าแหนงในชมือ                                รมือ                                ยกเวัตถุประสงค์โครงการ   
นต#าแหนง ผ�
จ�ดการเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         เลือกบทละคร	             �อกจาก
น�กเร9ยนทำงาน	             9 สมือ                                �คู่มือ                          รเป@นน�กแสดงได
 ตราบัญ�ใดทำงาน	             9 น�กเร9ยนสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         บัญ�ร�หารจ�ดการด
านเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าแลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ร�บัญ�ผ�ด
ชอบัญ�ได


หน��ทั่วไป:%	และคว�มูลทรับอ�บผู้ร่วม�ดชอบของแต�ละต��แหน�ง:

 1.ผู้ร่วม��อ��นวยกิจห�รับอละครับอ (อ�ส�สมูลท�ครับอ หรับอ,อ ผู้ร่วม��รับอ�วมูลทง�นช�วไทั่วไป:ย)
 a) ร�บัญ�ผ�ดชอบัญ�ด�แลือกบทละคร	             การแสดงโดยรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                
 b) เป@นผ�
ต�ดส�นใจเด@ดข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าดส#าหร�บัญ�เร� องทำงาน	             9 ไมือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ต�ดส �นใจได

 c) ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�น�กแสดงในการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ทำงาน	             �กคู่มือ                          ร�Bง
 d)ก#าหนดจ�ดเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ส#าหร�บัญ�การแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร
 e) ให
แนวัตถุประสงค์โครงการ   คู่มือ                          �ดแกฝึกซ้อม	         ายเทำงาน	             คู่มือ                          น�คู่มือ                           ฝึกซ้อม	         ายออกแบัญ�บัญ�เคู่มือ                          ร� องแตงกาย ฝึกซ้อม	         ายออกแบัญ�บัญ�ฉาก แลือกบทละคร	             ะฝึกซ้อม	         าย

อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�ฉาก
 f) ก#าหนดการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                แลือกบทละคร	             ะตารางการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                
 g)ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�ฝึกซ้อม	         ายธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�รก�จเพ� อจ�ดทำงาน	             #างบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแแลือกบทละคร	             ะบัญ�ร�หารเง�นทำงาน	             �น

 2. รับอองผู้ร่วม��อ��นวยกิจห�รับอละครับอ / ผู้ร่วม��จ�ดกิจห�รับอเวทั่วไป:% (อ�ส�สมูลท�ครับอ หรับอ,อ ผู้ร่วม��รับอ�วมูลทง�นช�วไทั่วไป:ย)
 a) ให
คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                มือ                                �อแลือกบทละคร	             ะแลือกบทละคร	             กเปลือกบทละคร	             9 ยนคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                คู่มือ                          �ดเห@นก�บัญ�ผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร
 b) เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                การฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                แลือกบทละคร	             ะด#าเน�นการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ทำงาน	             �กคู่มือ                          ร�Bงทำงาน	             9 ผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รไมือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ได

 c) ส� อสาร แลือกบทละคร	             ะบัญ�ร�หารจ�ดการก�บัญ�ฝึกซ้อม	         ายตางๆ ฝึกซ้อม	         ายเทำงาน	             คู่มือ                          น�คู่มือ                          ฝึกซ้อม	         ายออกแบัญ�บัญ�เคู่มือ                          ร� องแตงกาย ฝึกซ้อม	         าย

ออกแบัญ�บัญ�ฉาก แลือกบทละคร	             ะฝึกซ้อม	         ายอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�ฉาก
 d)จ�ดระบัญ�บัญ�ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             เก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�สมือ                                าช�กข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องชมือ                                รมือ                                 แลือกบทละคร	             ะปร�บัญ�ปร�งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             ให
เป@นป�จจ�บัญ��นเสมือ                                อ
 e) แจกตารางการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                 แลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          อยแจ
งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าวัตถุประสงค์โครงการ   สารหากมือ                                9การเปลือกบทละคร	             9 ยนแปลือกบทละคร	             งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             
 f) บัญ��นทำงาน	             7กต#าแหนงบัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 แลือกบทละคร	             ะแจ
งให
น�กแสดงทำงาน	             ราบัญ� รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ถุประสงค์โครงการ         7งหากมือ                                9การเปลือกบทละคร	             9 ยนแปลือกบทละคร	             งด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย
 g)ทำงาน	             #าคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจเก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�ต#าแหนงตางๆ บัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9แบัญ�บัญ�บัญ�ทำงาน	             ตอบัญ�ทำงาน	             แลือกบทละคร	             ะสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ให
คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ชวัตถุประสงค์โครงการ   ยเหลือกบทละคร	             �อ

น�กแสดงแลือกบทละคร	             ะทำงาน	             9มือ                                งานได
เมือ                                � อจ#าเป@น
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Club Structure (continued)
3. Set Designer

 a) works with the Director to design concepts for the sets and backdrops
 b) works with the Business Manager to make the budget for set materials
 c) locates and purchases materials needed to build the sets and backdrops
 d)works with Crew (Stagehands) to build all of the sets and backdrops
 e) maintains the sets and backdrops

4. Propmaster
 a) works with the Director to determine what props are needed
 b) works with the Business Manager to make the budget for props
 c) creates a list of all the props needed for the show (what and when)
 d) locates materials to build props and locates/ purchases props
 e) works with Crew to maintain all  the props during the performances – fixes 

them if they break and replaces them if they get lost
 f) sets up the props where they will be needed during the performance 

5. Costume Director 
 a) works  with  the  Director  to  determine  what  costumes  are  needed  for  what 

characters and the "look" of the show
 b) works with the Business Manager to make the budget for costumes
 c) designs costumes for each of the characters
 d)determines what costumes can be borrowed and what needs to be made
 e) locates costumes and/ or costume materials
 f) purchases fabric and materials to make costumes
 g)ensures costumes fit the actors and makes adjustments
 h)maintains costumes during the performances

6. Technical Director
 a) works with the Director to determine what equipment will be needed for the 

show (what  and  when).  These  might  include  lights,  music,  sound  effects, 
microphones, etc.

 b) works with the Business Manager to make the budget for equipment
 c) understands how to operate all equipment used in the show
 d) locates, rents, or purchases equipment
 e) operates and maintains equipment during the performances
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โคู่มือ                          รงสร
างชมือ                                รมือ                                 (ตอ)
 3. ฝึกซ้อมละครที่จะเล่นล่วงหน้า และพร้อมที่จะแสดงละครในงา��ยฉ�กิจห

 a) ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�ผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รในการออกแบัญ�บัญ�ฉากแลือกบทละคร	             ะฉากหลือกบทละคร	             �ง
 b)ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�ฝึกซ้อม	         ายธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�รก�จส#าหร�บัญ�การจ�ดทำงาน	             #างบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแการทำงาน	             #าฉาก
 c) จ�ดซ�Bอจ�ดหาวัตถุประสงค์โครงการ   �สด�ส#าหร�บัญ�สร
างฉากแลือกบทละคร	             ะฉากหลือกบทละคร	             �ง
 d)ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�ทำงาน	             9มือ                                ฉากในการสร
างฉากแลือกบทละคร	             ะฉากหลือกบทละคร	             �ง
 e) บัญ�#าร�งร�กษาฉาก แลือกบทละคร	             ะฉากหลือกบทละคร	             �ง

 4. ฝึกซ้อมละครที่จะเล่นล่วงหน้า และพร้อมที่จะแสดงละครในงา��ยอ*ปกิจหรับอณ!ปรับอะกิจหอบกิจห�รับอแสดง
 a) ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�ผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รในเร� องการทำงาน	             #าอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�การแสดง
 b)ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�ฝึกซ้อม	         ายธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�รก�จเพ� อจ�ดทำงาน	             #างบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแส#าหร�บัญ�ทำงาน	             #าอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�การแสดง
 c) เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             9ยนรายการอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�การแสดงทำงาน	             �กอยางทำงาน	             9 ต
องใช 
ส#าหร�บัญ�การแสดง (อะไรแลือกบทละคร	             ะ

เมือ                                � อไร)
 d)จ�ดหาวัตถุประสงค์โครงการ   �สด�ทำงาน	             9 ใช 
ทำงาน	             #าอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�การแสดง / จ�ดซ�Bออ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�การ แสดง
 e) ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�ทำงาน	             9มือ                                งานในการบัญ�#าร�งร�กษาอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�การแสดงในระหวัตถุประสงค์โครงการ   างการแสดง

ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร ซอมือ                                แซมือ                                เมือ                                � อเส9ยหาย แลือกบทละคร	             ะหาทำงาน	             ดแทำงาน	             นเมือ                                � อส�ญหาย
 f) สงอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�การแสดงเมือ                                � อถุประสงค์โครงการ         7งเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าทำงาน	             9 ต
องใช 
ระหวัตถุประสงค์โครงการ   างการแสดง

 5. ฝึกซ้อมละครที่จะเล่นล่วงหน้า และพร้อมที่จะแสดงละครในงา��ยเครับอ,	องแต�งกิจห�ย
 a) ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�นก�บัญ�ผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการเพ� อก#าหนดวัตถุประสงค์โครงการ   าจะต
องมือ                                9เคู่มือ                          ร� องแตงกายอะไรบัญ�
าง
 b)ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�ฝึกซ้อม	         ายธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�รก�จเพ� อจ�ดทำงาน	             #างบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแส#าหร�บัญ�เคู่มือ                          ร� องแตงกาย
 c) ออกแบัญ�บัญ�เคู่มือ                          ร� องแตงกายให
ทำงาน	             �กต�วัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร พ�จารณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแาวัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                9เคู่มือ                          ร� องแตงกายอะไรบัญ�
างทำงาน	             9 สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         

ย�มือ                                ได
แลือกบทละคร	             ะเคู่มือ                          ร� องแตงกายอะไรบัญ�
างจะต
องทำงาน	             #าเอง
 d)จ�ดซ�Bอจ�ดหาเคู่มือ                          ร� องแตงกายหร�อวัตถุประสงค์โครงการ   �สด�ทำงาน	             9 ใช 
ส#าหร�บัญ�ทำงาน	             #าเคู่มือ                          ร� องแตงกาย
 e) ซ�Bอผ
าแลือกบทละคร	             ะวัตถุประสงค์โครงการ   �สด�ทำงาน	             9 ใช 
ทำงาน	             #าเคู่มือ                          ร� องแตงกาย
 f) ให
แนใจวัตถุประสงค์โครงการ   าน�กแสดงใสเคู่มือ                          ร� องแตงกายได
พอด9แลือกบทละคร	             ะปร�บัญ�เคู่มือ                          ร� องแตงกายถุประสงค์โครงการ         
าใสไมือ                                ได

 g)บัญ�#าร�งร�กษาเคู่มือ                          ร� องแตงกายในระหวัตถุประสงค์โครงการ   างการแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร

 6. ฝึกซ้อมละครที่จะเล่นล่วงหน้า และพร้อมที่จะแสดงละครในงา��ยเทั่วไป:คน�ค
 a) ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�นก�บัญ�ผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการเพ� อก#าหนดอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ทำงาน	             9 จะต
องใช 
ส#าหร�บัญ�การแสดง (อะไรแลือกบทละคร	             ะ

เมือ                                � อไร) ซ7 งรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ถุประสงค์โครงการ         7งแสง เส9ยง ดนตร9 เคู่มือ                          ร� องข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ยายเส9ยง แลือกบทละคร	             ะอ� นๆ
 b)ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�ฝึกซ้อม	         ายธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�รก�จเพ� อทำงาน	             #างบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแส#าหร�บัญ�อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�เทำงาน	             คู่มือ                          น�คู่มือ                          
 c) ทำงาน	             #าคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจวัตถุประสงค์โครงการ   �ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท9การใช 
อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�เทำงาน	             คู่มือ                          น�คู่มือ                          ทำงาน	             �กอยางทำงาน	             9 ต
องใช 
ส#าหร�บัญ�การแสดง
 d)จ�ดหา สร
าง เชา หร�อซ�Bออ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�
 e) บัญ�#าร�งร�กษาอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�เทำงาน	             คู่มือ                          น�คู่มือ                          ในระหวัตถุประสงค์โครงการ   างการแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร
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Club Structure (continued)
 7. Cast (performers/ actors)

 a) must follow the rehearsal schedule
 b) attends all rehearsals as required
 c) memorizes their lines, entrances, exits, choreography, etc.
 d) takes acting directions from the Director 
 e) assists Crew as necessary

 8. Crew (stagehands)
 a) assists with the construction and maintenance of the set and backdrops
 b)moves set pieces, backdrops, and props as necessary (as in a scene change)
 c) assists the Technical Director in maintaining the technical equipment
 d)assists Cast as necessary

 9. Business Manager
 a) works with the Director to create the production budget, including all  funds 

needed for sets,  props, costumes, technical  equipment,  performance costs, 
transportation costs, etc.

 b)maintains club finances
 c) keeps accounts of club expenses
 d)organizes fundraising and finds the money needed for the production

 10.Community/ School Resource Person
 a) serves as liaison between community organizations (such as the tessabahn or 

awbawtaw) to answer questions, raise awareness about the project, and gain 
support from the community
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โคู่มือ                          รงสร
างข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องชมือ                                รมือ                                 (ตอ)
 7. น�กิจหแสดง

 a) ต
องปฏิบัติ�บัญ��ต�ตามือ                                ตารางเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                
 b) เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ทำงาน	             �กฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ตามือ                                ทำงาน	             9 ร
องข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อ
 c) ต
องจ#าบัญ�ทำงาน	             การเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9การออกจากเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9แลือกบทละคร	             ะทำงาน	             าเต
น ฯลือกบทละคร	             ฯ
 d)ต
องปฏิบัติ�บัญ��ต�ตามือ                                คู่มือ                          #าส� งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร
 e) จะต
องชวัตถุประสงค์โครงการ   ยทำงาน	             9มือ                                งานตามือ                                คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                จ#าเป@น

 8. ทั่วไป:%มูลทกิจห��กิจห�บเวทั่วไป:%
 a) ชวัตถุประสงค์โครงการ   ยสร
างแลือกบทละคร	             ะเก@บัญ�ร�กษาฉากแลือกบทละคร	             ะฉากหลือกบทละคร	             �งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร
 b) เปลือกบทละคร	             9 ยนฉาก ฉากหลือกบทละคร	             �ง แลือกบทละคร	             ะอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�การแสดงตามือ                                คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                จ#าเป@น
 c) ชวัตถุประสงค์โครงการ   ยฝึกซ้อม	         ายเทำงาน	             คู่มือ                          น�คู่มือ                          บัญ�#าร�งร�กษาอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�เทำงาน	             คู่มือ                          น�คู่มือ                          
 d)ชวัตถุประสงค์โครงการ   ยน�กแสดงตามือ                                คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                จ#าเป@น

 9. ฝึกซ้อมละครที่จะเล่นล่วงหน้า และพร้อมที่จะแสดงละครในงา��ยธีแสดง�ator to�.�摮挭汯牯¨�挰挰��J�Student groups perform short dramas (15*รับอกิจห�จ
 a) ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�ผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการจ�ดทำงาน	             #างบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแส#าหร�บัญ�การผลือกบทละคร	             �ตลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร (รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                คู่มือ                          าใช 
จายทำงาน	             �Bงหมือ                                ด

ทำงาน	             9 ต
องใช 
ส#าหร�บัญ�ฉาก ฉากหลือกบทละคร	             �ง อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�การแสดง เคู่มือ                          ร� องแตงกายอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�
การแสดง อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�เทำงาน	             คู่มือ                          น�คู่มือ                           คู่มือ                          าใช 
จายในการแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร แลือกบทละคร	             ะ คู่มือ                          าเด�นทำงาน	             าง ฯลือกบทละคร	             ฯ)

 b)บัญ�ร�หารจ�ดการงบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องชมือ                                รมือ                                
 c) จ�ดทำงาน	             #าบัญ��ญช9ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องคู่มือ                          าใช 
จายในชมือ                                รมือ                                
 d)จ�ดการเร� องการระดมือ                                เง�นทำงาน	             �นแลือกบทละคร	             ะพ�จารณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแาเง�นทำงาน	             9 ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รจะต
องใช 


 10. ทั่วไป:%	ปรับอ2กิจหษ�ในช*มูลทชน / โรับองเรับอ%ยน
 a) ทำงาน	             #าหน
าทำงาน	             9 เป@นผ�
ประสานงานระหวัตถุประสงค์โครงการ   างองคู่มือ                          �กรช�มือ                                ชน (เชนเทำงาน	             ศบัญ�าลือกบทละคร	             หร�อ องคู่มือ                          �การบัญ�ร�หารสวัตถุประสงค์โครงการ   น

ต#าบัญ�ลือกบทละคร	             ) ตอบัญ�คู่มือ                          #าถุประสงค์โครงการ         ามือ                                ให
คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ร�
เก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�โคู่มือ                          รงการ แลือกบทละคร	             ะข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อการสน�บัญ�สนจากช�มือ                                ชน
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Rehearsals
Practice  makes  perfect,  therefore  rehearsing  makes  perfect.  The  rehearsal 

process is  crucial  to  the  success  of  your  TYT group. Some groups  choose  to 
rehearse on a weekly basis,  some choose to rehearse several  times a week.  Your 
rehearsal schedule is up to you, but here are a few tips to make sure the process runs 
as smoothly as possible:

 Create a rehearsal  schedule and hand  them out early  on. Start with a set 
schedule that won’t change rehearsal places or times. Make sure students know 
what to expect from the rehearsal. A rehearsal calendar also helps the director 
focus on working on specifics.  If you spend a rehearsal working only on Act 
One,  Scene One,  then students who aren't  in that scene do not need to 
attend or can be assigned to other tasks such as working on the sets, etc. 

 Begin  rehearsals  with  fun  warm-ups  such as  tongue twisters  or  easy English 
games. Students can warm up their voices, their bodies, even their faces (as in 
students stand in a circle and make silly faces.) 

 Spend the first  couple rehearsals reading through the script several times so 
students can get an idea of what the story is like. (If  your students have a 
beginner  level  of  English,  help  them  transliterate  their  lines  into  Thai 
phonetics so that they can read them by themselves later. You can help them 
with their pronunciation in rehearsals.) The next step will be to stage, or "block," 
the show, including all entrances and exits.

 Start each rehearsal from where you left off at the last rehearsal. Avoid ending 
rehearsals in the middle of scenes. Your goal should eventually be to get 
through the entire  play in one rehearsal, but  this will only be possible after 
several weeks  of  rehearsals,  once  the play  is blocked  and students begin to 
memorize their lines.

 Set  rules  for  missed  rehearsals. If  a  student  misses  too  many  rehearsals, 
especially if they're a lead, they will be replaced and not allowed to perform.

 Analyze movie clips with students so they can see examples of  act ing.
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การฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                
การปฏิบัติ�บัญ��ต�จร�งทำงาน	             #าให
การแสดงสมือ                                บัญ��รณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ� แลือกบทละคร	             ะการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ก@จะทำงาน	             #าให
การแสดงสมือ                                บัญ��รณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�แลือกบทละคร	             ะราบัญ�

ร� น กิจหรับอะบวนกิจห�รับอหรับอ,อข�6นตอนกิจห�รับอฝึกซ้อมละครที่จะเล่นล่วงหน้า และพร้อมที่จะแสดงละครในงา2กิจหซ�อมูลทเป5นส�	งส��ค�ญต�อคว�มูลทส��เรับอ5จของกิจหล*�มูลท TYT บัญ�าง
กลือกบทละคร	             �มือ                                เลือกบทละคร	             �อกทำงาน	             9 จะฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                เป@นรายส�ปดาห� บัญ�างกลือกบทละคร	             �มือ                                เลือกบทละคร	             �อกทำงาน	             9 จะฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ส�ปดาห�ลือกบทละคร	             ะหลือกบทละคร	             ายคู่มือ                          ร�Bง ก#าหนดการ
การฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ยอมือ                                ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนอย�ก�บัญ�ลือกบทละคร	             �กษณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะแลือกบทละคร	             ะป�จจ�ยข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องกลือกบทละคร	             �มือ                                 เคู่มือ                          ลือกบทละคร	             @ดลือกบทละคร	             �บัญ�ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
างลือกบทละคร	             างน9Bจะชวัตถุประสงค์โครงการ   ยให
แนใจวัตถุประสงค์โครงการ   า
กระบัญ�วัตถุประสงค์โครงการ   นการทำงาน	             #างานเป@นไปอยางราบัญ�ร� น:

• จ�ดทั่วไป:�� ต�รับอ�งกิจห�รับอฝึกซ้อมละครที่จะเล่นล่วงหน้า และพร้อมที่จะแสดงละครในงา2กิจหซ�อมูลทและแจ�งต�รับอ�งให� �กิจห�บน�กิจหแสดงและผู้ร่วม��ทั่วไป:%	เกิจห%	ยวข�องทั่วไป:รับอ�บแต�เน�	นๆ 
พยายามือ                                จ�ดตารางการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                โดยใช 
สถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9 เด�มือ                                 ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อให
แนใจวัตถุประสงค์โครงการ   า น�กเร9ยนได
ร�บัญ�ทำงาน	             ราบัญ�ถุประสงค์โครงการ         7งส � งทำงาน	             9 คู่มือ                          าด
หวัตถุประสงค์โครงการ   �งจากการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                 ปฏิบัติ�ทำงาน	             �นการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ย�งชวัตถุประสงค์โครงการ   ยให
ผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการมือ                                �งทำงาน	             #างานในรายลือกบทละคร	             ะเอ9ยดเฉพาะ 
เช�นห�กิจหจะทั่วไป:�� กิจห�รับอฝึกซ้อมละครที่จะเล่นล่วงหน้า และพร้อมที่จะแสดงละครในงา2กิจหซ�อมูลทในบทั่วไป:ทั่วไป:%	 1 ฉ�กิจหทั่วไป:%	 1 น�กิจหเรับอ%ยนทั่วไป:%	ไมูลท�เกิจห%	ยวข�องกิจห5ไมูลท�จ��เป5นต�อง
เข��รับอ�วมูลทกิจห�รับอฝึกซ้อมละครที่จะเล่นล่วงหน้า และพร้อมที่จะแสดงละครในงา2กิจหซ�อมูลท หรับอ,อพื่อเข้าร่วมโครงวกิจหเข�ส�มูลท�รับอถไปกิจห�รับอทั่วไป:��ง�นในอ,	นๆ ได�

• เร� มือ                                ต
นด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยก�จกรรมือ                                อ�มือ                                เคู่มือ                          ร� อง เชน เกมือ                                ตางๆ ประเภทำงาน	              tongue - twisters คู่มือ                          �อ
เป@นการพ�ดร�วัตถุประสงค์โครงการ   ๆ เป@นการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ลือกบทละคร	             �Bน เชน ยายก�นลือกบทละคร	             #าไย น#Bาลือกบทละคร	             ายยายไหลือกบทละคร	              หร�อเกมือ                                ภาษาอ�งกฤษ
งายๆ ทำงาน	             9 น�กเร9ยนสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         อ�นเคู่มือ                          ร� องทำงาน	             �Bงการใช 
เส9ยง แลือกบทละคร	             ะรางกาย หร�อแมือ                                
แตใบัญ�หน
า (เชน ในข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะทำงาน	             9 
น�กเร9ยนย�นอย�ในวัตถุประสงค์โครงการ   งกลือกบทละคร	             มือ                                 อาจให
ใช 
ใบัญ�หน
าแสดงคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ร�
ส 7กตางๆ)

• เร� มือ                                ต
นข้อมูลบทละครและกิจกรรม             �Bนตอนการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยการอานสคู่มือ                          ร�ปต�หลือกบทละคร	             ายคู่มือ                          ร�Bงเพ� อให
น�กเร9ยนได
เก�ดคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจ เห@น
ภาพวัตถุประสงค์โครงการ   าเร� องทำงาน	             9 จะแสดงเป@นอยางไร (ห�กิจหคว�มูลทส�มูลท�รับอถภ�ษ�อ�งกิจหฤษของน�กิจหเรับอ%ยนย�งอย��ใน
รับอะด�บเรับอ�	มูลทต�น อ�จช�วยให�น�กิจหเรับอ%ยนเข%ยนบทั่วไป:เป5น “ภ�ษ�อ��น” เป5นค��ๆ เพ� อจะได
สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         
ฝึกซ้อม	         7กฝึกซ้อม	         นด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยตนเองได
ในภายหลือกบทละคร	             �ง โดยทำงาน	             9 ทำงาน	             านสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ชวัตถุประสงค์โครงการ   ยน�กเร9ยนด
านการออกเส9ยงในระหวัตถุประสงค์โครงการ   างฝึกซ้อม	         7ก
ซ 
อมือ                                ) ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             �Bนตอนตอไปจะเป@นข้อมูลบทละครและกิจกรรม             �Bนตอนบัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 หร�อ ก#าหนดจ�ดแสดงรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ทำงาน	             �Bงทำงาน	             างเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าแลือกบทละคร	             ะออกทำงาน	             �Bงหมือ                                ด

• การซ 
อมือ                                ทำงาน	             �กคู่มือ                          ร�Bงให
เร� มือ                                ต
นจากทำงาน	             9 ฉากป�ดส�ดทำงาน	             
ายข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                คู่มือ                          ร�Bงกอน พยายามือ                                หลือกบทละคร	             9กเลือกบทละคร	             9 ยงการ
ส�Bนส�ดการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ในชวัตถุประสงค์โครงการ   งกลือกบทละคร	             างข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องฉาก เป
าหมือ                                ายในการซ 
อมือ                                แตลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร�Bงคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจะฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ให
ตลือกบทละคร	             อด
เร� อง แตอาจทำงาน	             #าได
หลือกบทละคร	             �งจากทำงาน	             9 ได
มือ                                9การฝึกซ้อม	         7กไปแลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ   หลือกบทละคร	             ายส�ปดาห� เมือ                                � อมือ                                9การก#าหนดจ�ดแสดงบัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9
แลือกบทละคร	             ะน�กเร9ยนเร� มือ                                ทำงาน	             9 จะจ#าบัญ�ทำงาน	             ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องตนเองได
แลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ   

• ควรับอต�6งกิจหฎกิจหต�กิจห�ส��หรับอ�บกิจห�รับอข�ดกิจห�รับอฝึกซ้อมละครที่จะเล่นล่วงหน้า และพร้อมที่จะแสดงละครในงา2กิจหซ�อมูลท หากน�กเร9ยนไมือ                                ได
เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                หลือกบทละคร	             ายคู่มือ                          ร�Bง โดย
เฉพาะอยางย� งหากน�กเร9ยนผ�
น�Bนเลือกบทละคร	             นเป@นต�วัตถุประสงค์โครงการ   เอกข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องเร� อง เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจะถุประสงค์โครงการ         �กเปลือกบทละคร	             9 ยนต�วัตถุประสงค์โครงการ   แลือกบทละคร	             ะไมือ                                อน�ญาต
ให
รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                แสดงอ9ก

• วัตถุประสงค์โครงการ   �เคู่มือ                          ราะห�คู่มือ                          ลือกบทละคร	             �ปตางๆ ในภาพยนตร�ก�บัญ�น�กเร9ยนเพ� อให
พวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจถุประสงค์โครงการ         7งคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                หมือ                                ายข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องการ
แสดง

35



Rehearsals (continued)
• Try to hold rehearsals in the same space every week. It would be helpful if your 

rehearsal space can be used as your first performance venue. This will  be more 
conducive to a smooth and successful performance since students will  feel most 
comfortable here. If this is not a possibility for your club, set aside some rehearsal 
time at the performance venue before the first scheduled performance.

• The closer you get to the performances, the more rehearsals you will want to 
have. This might involve a "tech" (technical) rehearsal, in which students practice 
using microphones, or any other tech equipment you will be using (such as music, 
sound effects, or lights.) Also give the students several dress rehearsals, in which 
they put on full costumes, full makeup, and use all the props, sets, etc. Practice the 
show in its entirety from beginning to end. 

• Don't let students sit around when their character is not involved in the scene being 
rehearsed. Give them tasks to do or have them practice their lines with other students 
also not on stage. If teachers are present at rehearsals or if you have designated 
acting directors, have them work with students who are waiting for their scenes to be 
rehearsed.

• Start students memorizing their lines early. Involving their regular English teacher 
in this process will be helpful, especially if your club is only meeting once a week. 
Their teacher should be able to find some spare time during school days to help them 
with their lines.

• If  students are having trouble memorizing their lines or with pronunciation, make 
audio tapes for them to listen to at home. Also spend as much one-on-one time 
with actors as you can to help them with their lines.

• It’s  natural  for  Thai  kids  to  see  the  initial  rehearsals  as  unimportant  since  the 
performance is so far away. Set up big activities, deadlines, etc., that you follow for 
the first few weeks of rehearsal.

• Rehearse on weekends if you can. You can get a lot done because students are 
available for larger blocks of time.
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การฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                 (ตอ)
• พยายามือ                                ฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ในสถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9 เด�มือ                                ทำงาน	             �กส�ปดาห� แลือกบทละคร	             ะหากสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ใช 
สถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9 น�Bนเป@นสถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9 ทำงาน	             9 จะใช 


แสดงในคู่มือ                          ร�Bงแรก ก@จะเป@นประโยชน�มือ                                าก เพราะจะทำงาน	             #าให
การแสดงในคู่มือ                          ร�Bงแรกราบัญ�ร� นแลือกบทละคร	             ะประสบัญ�
คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ส#าเร@จ เพราะน�กเร9ยนจะร�
ส 7กคู่มือ                          �
นเคู่มือ                          ยแลือกบทละคร	             ะมือ                                9คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                มือ                                � นใจ แตหากไมือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         เป@นไปได
 ก@คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจะ
ก#าหนดตารางเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าเพ� อไปฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ทำงาน	             9 สถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9 จร�งกอนการแสดงด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย

• ย�	งใกิจหล�ว�นแสดงย�	งต�องฝึกซ้อมละครที่จะเล่นล่วงหน้า และพร้อมที่จะแสดงละครในงา2กิจหซ�อมูลทมูลท�กิจหข2 6น ซ7 งอาจจะต
องรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ไปถุประสงค์โครงการ         7งการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                โดยใช 
อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�
เทำงาน	             คู่มือ                          น�คู่มือ                          อยางคู่มือ                          รบัญ�คู่มือ                          ร�น เชนไมือ                                โคู่มือ                          รโฟน หร�ออ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�เทำงาน	             คู่มือ                          น�คู่มือ                          อ� นๆ เชน ดนตร9ประกอบัญ� เส9ยง
ประกอบัญ� หร�อแสง พร
อมือ                                ทำงาน	             �Bงให
น�กเร9ยนฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                เปลือกบทละคร	             9 ยนช�ดหลือกบทละคร	             ายๆ ช�ด ส#าหร�บัญ�น�กเร9ยนทำงาน	             9 มือ                                9ช�ดแสดง
มือ                                าก ฝึกซ้อม	         7กแตงหน
าแบัญ�บัญ�เต@มือ                                ร�ปแบัญ�บัญ� ฝึกซ้อม	         7กใสอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�การแสดง เปลือกบทละคร	             9 ยนอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�ฉาก แลือกบทละคร	             ะ
แสดงแบัญ�บัญ�เต@มือ                                เร� องต�Bงแตต
นจนจบัญ�

• ไมือ                                คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รให
น�กเร9ยนน� งลือกบทละคร	             
อมือ                                รอบัญ�หร�อบัญ�ร�เวัตถุประสงค์โครงการ   ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9หากย�งไมือ                                ถุประสงค์โครงการ         7งเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าแสดงข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องตนเอง ให
พวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             า
ทำงาน	             #างานอยางอ� น หร�อให
ซ 
อมือ                                บัญ�ทำงาน	             ก�บัญ�น�กเร9ยนคู่มือ                          นอ� นทำงาน	             9 ย�งไมือ                                ต
องอย�บัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 หร�ออาจให
คู่มือ                          �ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแคู่มือ                          ร�ทำงาน	             9 ไป
เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                การฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย หร�อผ�
ทำงาน	             9 ได
ร�บัญ�มือ                                อบัญ�หมือ                                ายจากผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการไปทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�น�กเร9ยนทำงาน	             9 ย�ง
ไมือ                                ถุประสงค์โครงการ         7งเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าแสดง

• ควรับอเรับอ�	มูลทกิจหรับอะบวนกิจห�รับอจ��บทั่วไป:แต�เน�	นๆ โดยให
มือ                                9คู่มือ                          ร�ภาษาอ�งกฤษเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ชวัตถุประสงค์โครงการ   งน9Bด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย โดยเฉพาะ
อยางย� งหากชมือ                                รมือ                                ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องทำงาน	             านประช�มือ                                เพ9ยงส�ปดาห�ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร�Bงเทำงาน	             าน�Bน คู่มือ                          �ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแคู่มือ                          ร�ก@คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจะพยายามือ                                หาเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             า
ระหวัตถุประสงค์โครงการ   างทำงาน	             9 อย�ทำงาน	             9 โรงเร9ยนชวัตถุประสงค์โครงการ   ยน�กเร9ยนฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                บัญ�ทำงาน	             ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย

• หากน�กเร9ยนมือ                                9ป�ญหาในการจ#าบัญ�ทำงาน	             หร�อการออกเส9ยง ให
ทำงาน	             #าเทำงาน	             ปเส9ยงไปฟ�งทำงาน	             9 บัญ�
าน และควรับอใช�
เวล�ฝึกซ้อมละครที่จะเล่นล่วงหน้า และพร้อมที่จะแสดงละครในงา2กิจหซ�อมูลทแบบหน2	งต�อหน2	งกิจห�บน�กิจหแสดงเทั่วไป:��ทั่วไป:%	ส�มูลท�รับอถทั่วไป:��ได�เพื่อเข้าร่วมโครง,	อช�วยในเรับอ,	องกิจห�รับอจ��บทั่วไป:

• โดยปกต�เด@กไทำงาน	             ยจะเห@นการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                คู่มือ                          ร�Bงแรกเป@นเร� องไมือ                                ส#าคู่มือ                          �ญ เพราะย�งเหลือกบทละคร	             �อเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าอ9กมือ                                าก จ7ง
คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รก#าหนดให
มือ                                9ก�จกรรมือ                                ใหญ แลือกบทละคร	             ะเส 
นตายอ� นๆ เพ� อให
เป@นเคู่มือ                          ร� องย7ดถุประสงค์โครงการ         �อส#าหร�บัญ�การฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ในคู่มือ                          ร�Bง
แรกๆ

• พยายามือ                                ฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ในชวัตถุประสงค์โครงการ   งวัตถุประสงค์โครงการ   �นหย�ด เพ� อจะได
มือ                                9เวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             ามือ                                ากพอทำงาน	             9 จะซ 
อมือ                                บัญ�ทำงาน	             ในฉากใหญๆ  ได
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Sample Rehearsal Calendar
It  is  the  director's  job  to  set  the  rehearsal  calendar  and  decide  what  will  be 

rehearsed,  when,  and  where.  The  following  is  an  example  of  what  your  rehearsal 
calendar might look like. Set your calendar based on the availability of your actors and 
your rehearsal space. You might practice one day a week or every day.

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3
After School
16:00-17:30
Scene 1-7

4
After School
16:00-17:30
Scene 1-2

5 6

7 8 9 10
After School
16:00-17:30
Scene 1-7

11
After School
16:00-17:30
Scene 3-4

12 13

14 15 16 17
After School
16:00-17:30
Scene 1-7

18
After School
16:00-17:30
Scene 5

19 20

21 22 23 24
After School
16:00-17:30
Scene 1-7

25
After School
16:00-17:30
Scene 6-7

26 27

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1
After School
16:00-17:30
Whole Show

2 3
After School
16:00-17:30
Act One

4 5 6

7 8
After School
16:00-17:30
Act Two

9 10
After School
16:00-17:30
Dance 
Rehearsal 

11
After School
16:00-17:30
Lead roles 
only

12 13

14 15 16
After School
16:00-17:30
Act One

17
After School
16:00-17:30
Act Two

18
After School
16:00-17:30
Whole Show

19 20

21 22
After School
16:00-17:30
Act One

23
After School
16:00-17:30
Act Two

24
After School
16:00-17:30
Whole Show
(dress 
rehearsal)

25
After School
16:00-17:30
Whole Show
(dress 
rehearsal)

26
Opening 
Night
curtain 
@ 19:00

2
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ต�วัตถุประสงค์โครงการ   อยางปฏิบัติ�ทำงาน	             �นการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                

ผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รจะเป@นผ�
ร�บัญ�ผ�ดชอบัญ�ในเร� องการจ�ดตารางการซ 
อมือ                                วัตถุประสงค์โครงการ   า จะซ 
อมือ                                เมือ                                � อไร แลือกบทละคร	             ะ
ทำงาน	             9 ไหน ตารางด
านลือกบทละคร	             างน9Bเป@นต�วัตถุประสงค์โครงการ   อยางข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องปฏิบัติ�ทำงาน	             �นการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                 การจ�ดตารางคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รพ�จารณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแาจากเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อง
น�กแสดงแลือกบทละคร	             ะสถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9  อาจจะซ 
อมือ                                หน7 งวัตถุประสงค์โครงการ   �นตอส�ปดาห�หร�อทำงาน	             �กวัตถุประสงค์โครงการ   �นก@ได


วัตถุประสงค์โครงการ   �นอาทำงาน	             �ตย� วัตถุประสงค์โครงการ   �นจ�นทำงาน	             ร� วัตถุประสงค์โครงการ   �นอ�งคู่มือ                          าร วัตถุประสงค์โครงการ   �นพ�ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท วัตถุประสงค์โครงการ   �นพฤห�สบัญ�ด9 วัตถุประสงค์โครงการ   �นศ�กร� วัตถุประสงค์โครงการ   �นเสาร�

1 2 3
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:00-17:30
ฉาก1-7

4
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:00-17:30
ฉาก 1-2

5 6

7 8 9 10
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:00-17:30
ฉาก1-7

11
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:00-17:30
ฉาก 3-4

12 13

14 15 16 17
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:00-17:30
ฉาก1-7

18
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:00-17:30
ฉาก 5

19 20

21 22 23 24
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:00-17:30
ฉาก1-7

25
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:00-17:30
ฉาก 6-7

26 27

วัตถุประสงค์โครงการ   �นอาทำงาน	             �ตย� วัตถุประสงค์โครงการ   �นจ�นทำงาน	             ร� วัตถุประสงค์โครงการ   �นอ�งคู่มือ                          าร วัตถุประสงค์โครงการ   �นพ�ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท วัตถุประสงค์โครงการ   �นพฤห�สบัญ�ด9 วัตถุประสงค์โครงการ   �นศ�กร� วัตถุประสงค์โครงการ   �นเสาร�

1
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
15:30-17:30
ทำงาน	             �Bงเร� อง

2 3
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:30-17:30
คู่มือ                          ร7 งแรก

4 5 6

7 8
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:30-17:30
คู่มือ                          ร7 งหลือกบทละคร	             �ง

9 10
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
15:30-17:30
ฝึกซ้อม	         7กเต
น

11
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:00-17:30
เฉพาะน�กแสดงหลือกบทละคร	             �ก

12 13

14 15 16
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:30-17:30
คู่มือ                          ร7 งแรก

17
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:30-17:30
คู่มือ                          ร7 งหลือกบทละคร	             �ง

18
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:00-17:30
ทำงาน	             �Bงเร� อง

19 20

21 22
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:30-17:30
คู่มือ                          ร7 งแรก

23
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:30-17:30
คู่มือ                          ร7 งหลือกบทละคร	             �ง

24
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:00-18:00
ทำงาน	             �Bงเร� อง (พร
อมือ                                
เคู่มือ                          ร� องแตงกาย
แลือกบทละคร	             ะแตงหน
า)

25
หลือกบทละคร	             �งเลือกบทละคร	             �กเร9ยน
16:00-18:00
ทำงาน	             �Bงเร� อง (พร
อมือ                                
เคู่มือ                          ร� องแตงกายแลือกบทละคร	             ะ
แตงหน
า)

26
การแสดงคู่มือ                          ร�Bง
แรกเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             า 19:00 
น.
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Staging
“Staging”  (also  referred  to  as  “blocking”) means  the  specific  movements  the 

actors do on stage, as decided by the director. The Director blocks the show before the 
rehearsals begin. Then the first weeks of rehearsals begin with the actors learning 
their stage directions and blocking. 

 Staging / Blocking includes: 
◦ when the student enters/ exits and from what side
◦ all the actions a character performs -- where they walk and when, when they 

stand up, sit down, run, cross the stage, etc.
◦ crosses across the stage, costume changes, set changes, and props (if there 

are any of the above). For example: in a scene, if a character exits stage right, 
then they must also enter back on stage right. If the actor has exited stage 
right and they will enter back on stage left, part of their blocking will be the 
cross behind the stage to get to stage left.

• Remember:  stage  directions  are  from  the  actor's  point  of  view,  not  the 
audience's. Stage right is the audience's left, etc. Explaining this to students helps 
them understand where they are supposed to move on the stage. Don't worry too 
much about stage blocking, and don't make it too complicated. A lot of the blocking 
comes naturally with the plot and the script. 

• Make sure students write their staging directions in their scripts and take notes 
so they don't forget. The director's copy of the script should have all the characters' 
staging directions written down.  Students should be responsible for their own 
scripts.

• Watch out -- Thai students generally stand very rigid and stiff and will stand facing 
the other actors on the stage. However, this posture prevents the audience from 
seeing their faces, and their voices also don't project out to the audience. Students 
should "cheat out," turning their bodies and faces towards the audience as much as 
they can while still making their conversations on stage believable. Remind students 
not to stand in a straight line while on stage (they like to stand shoulder to shoulder 
with their friends, which results in the other actors being blocked from the audience's 
view), or turn their back on the audience (in this case, you can implement the "no 
butt" rule, in which certain directors have taken to simply yelling "BUTT!" at their 
students whenever they commit this crime.)
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การก#าก�บัญ�เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9

"การก#าก�บัญ�เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9" (บัญ�างคู่มือ                          ร�Bงอาจเร9ยกวัตถุประสงค์โครงการ   า "บัญ�ลือกบทละคร	             @อก") หมือ                                ายถุประสงค์โครงการ         7ง การก#าก�บัญ�การเคู่มือ                          ลือกบทละคร	             � อนไหวัตถุประสงค์โครงการ   ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�ก
แสดงบัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ตามือ                                ทำงาน	             9 ผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการส� ง ผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการจะทำงาน	             #าบัญ�ลือกบทละคร	             @อกส#าหร�บัญ�การแสดงกอนการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                 แลือกบทละคร	             ะ
ในส�ปดาห�แรกๆ ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                เพ� อให
น�กแสดงเร9ยนร�
ทำงาน	             �ศทำงาน	             างแลือกบทละคร	             ะต#าแหนงบัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9

• ต��แหน�งบนเวทั่วไป:%รับอวมูลทถ2ง
◦ เวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าทำงาน	             9 น�กแสดง เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
า / ออก
◦ ทำงาน	             �กกร�ยาทำงาน	             าทำงาน	             างทำงาน	             9 น�กแสดงทำงาน	             �กคู่มือ                          นจะต
องแสดง - เด�นไปทำงาน	             9 ไหน เมือ                                � อไร เมือ                                � อไรจะลือกบทละคร	             �กข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bน น� ง

ลือกบทละคร	             ง วัตถุประสงค์โครงการ   � ง หร�อข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ามือ                                เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9
◦ การก#าก�บัญ�เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ต
องพ�จารณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแาถุประสงค์โครงการ         7งการเด�นต�ดข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ามือ                                เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 ตอนเปลือกบทละคร	             9 ยนเคู่มือ                          ร� องแตงกาย เปลือกบทละคร	             9 ยนฉาก 

อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�การแสดงแลือกบทละคร	             ะอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�ฉาก ต�วัตถุประสงค์โครงการ   อยางเชน ถุประสงค์โครงการ         
าน�กแสดงต
องออกมือ                                าทำงาน	             างข้อมูลบทละครและกิจกรรม             วัตถุประสงค์โครงการ   า 
ก@จะต
องกลือกบทละคร	             �บัญ�เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าทำงาน	             างข้อมูลบทละครและกิจกรรม             วัตถุประสงค์โครงการ   าเชนก�น หากไมือ                                กลือกบทละคร	             �บัญ�เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าทำงาน	             างเด�มือ                                 อาจทำงาน	             #า ให
น�กแสดงทำงาน	             9 เหลือกบทละคร	             �อต
อง
ต�ดข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ามือ                                เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9

• ข�อควรับอจ��: น�กิจหแสดงต�องเข��ใจทั่วไป:�ศทั่วไป:�งบนเวทั่วไป:%ในมูลท*มูลทมูลทองของน�กิจหแสดงไมูลท�ใช�ในมูลท*มูลทมูลทอง
ของผู้ร่วม��ชมูลท ทำงาน	             างข้อมูลบทละครและกิจกรรม             วัตถุประสงค์โครงการ   าข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9คู่มือ                          �อทำงาน	             างด
านซ 
ายข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องผ�
ชมือ                                ฯลือกบทละคร	             ฯ อธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�บัญ�ายให
น�กเร9ยนทำงาน	             ราบัญ� เพ� อชวัตถุประสงค์โครงการ   ยให

พวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจวัตถุประสงค์โครงการ   าพวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจะมือ                                องจากมือ                                �มือ                                มือ                                องบัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9แลือกบทละคร	             ะไมือ                                ต
องก�งวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             ก�บัญ�ต#าแหนงบัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9แลือกบทละคร	             ะ
ไมือ                                ทำงาน	             #าให
มือ                                �นซ�บัญ�ซ 
อนเก�นไป ให
เป@นไปตามือ                                ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงทรรมือ                                ชาต�ตามือ                                การด#าเน�นเร� องแลือกบทละคร	             ะบัญ�ทำงาน	             แสดง

• แน�ใจว��น�กิจหเรับอ%ยนไมูลท�ล,มูลทเข%ยนต��แหน�งบนเวทั่วไป:%แสดงละครับอของพื่อเข้าร่วมโครงวกิจหเข�ในบทั่วไป:ละครับอของต�ว
เองแลือกบทละคร	             ะบัญ�ทำงาน	             ต
นฉบัญ��บัญ�ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รต
องจะมือ                                9ทำงาน	             �ศทำงาน	             างทำงาน	             �Bงหมือ                                ดข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องต�วัตถุประสงค์โครงการ   แสดงแลือกบทละคร	             ะต#าแหนงบัญ�น
เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 น�กิจหเรับอ%ยนต�องมูลท%คว�มูลทรับอ�บผู้ร่วม�ดชอบส��หรับอ�บบทั่วไป:ในส�วนของต�วเอง

• ข�อควรับอรับอะว�ง - น�กเร9ยนไทำงาน	             ยโดยทำงาน	             � วัตถุประสงค์โครงการ   ไปจะย�นแข้อมูลบทละครและกิจกรรม             @งๆ แลือกบทละคร	             ะจะย�นต�ดก�บัญ�น�กแสดงอ� นๆ ทำงาน	             9 อย�บัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 
ซ7 งทำงาน	             าแบัญ�บัญ�น9Bจะทำงาน	             #าให
ผ�
ชมือ                                ไมือ                                ได
เห@นใบัญ�หน
าข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กแสดง แลือกบทละคร	             ะผ�
ชมือ                                อาจจะไมือ                                ได
ย�นเส9ยงข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องต�วัตถุประสงค์โครงการ   
ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร น�กเร9ยนคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจะ “หลือกบทละคร	             อกตา”ผ�
ชมือ                                โดยห�นด
านหน
าข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องรางกายออกหาผ�
ชมือ                                ในข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะสนทำงาน	             นา
บัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9เพ� อให
ผ�
ชมือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ได
ย�นช�ดเจน เต�อนน�กเร9ยนไมือ                                คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รย�นเป@นแถุประสงค์โครงการ         วัตถุประสงค์โครงการ   ตรงในข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะทำงาน	             9 บัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 
(น�กเร9ยนอาจชอบัญ�ทำงาน	             9 จะย�นต�ดก�นก�บัญ�เพ� อนบัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ทำงาน	             #าให
 ผ�
ชมือ                                มือ                                องไมือ                                เห@นน�กแสดงอ� นๆ) หร�อห�น
หลือกบทละคร	             �งให
ก�บัญ�ผ�
ชมือ                                 (กฎน9Bคู่มือ                          �อ "ไมือ                                อยากมือ                                องเห@นก
น" ซ7 งผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รบัญ�างทำงาน	             านจะบัญ�อก "BUTT!" 
ให
ก�บัญ�น�กเร9ยน เมือ                                � อใดก@ตามือ                                ทำงาน	             9 มือ                                9ใคู่มือ                          รทำงาน	             #าผ�ดในข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อน9B)
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Staging (continued)
It is the director's job to stage the play and tell the actors where to go and when. 

Here is a map of what your general stage directions will include. 

*** Remember that stage directions are from the actor's perspective and not 
the audience's.
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การก#า ก�บัญ�บัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 (ตอ)
งานข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องผ�
อ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยการลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ไปถุประสงค์โครงการ         7งการต�ดส�นใจต#าแหนงบัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ทำงาน	             �Bงหมือ                                ด แลือกบทละคร	             ะบัญ�อกน�กแสดงถุประสงค์โครงการ         7ง

ทำงาน	             �ศทำงาน	             างวัตถุประสงค์โครงการ   า ให
ไปทำงาน	             9 จ�ดไหน เมือ                                � อไร ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
างลือกบทละคร	             างน9B คู่มือ                          �อต�วัตถุประสงค์โครงการ   อยางแผนทำงาน	             9 ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องต#าแหนงบัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9โดยทำงาน	             � วัตถุประสงค์โครงการ   ไป

*** จ�� ไว�ว�� ทั่วไป:�ศทั่วไป:�งและต��แหน�งบนเวทั่วไป:%เป5นมูลท*มูลทมูลทองของน�กิจหแสดง ไมูลท�ใช�มูลท*มูลทมูลทองของผู้ร่วม��
ชมูลท.
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ลือกบทละคร	             งเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             วัตถุประสงค์โครงการ   า

ลือกบทละคร	             งเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9
ซ 
าย-
กลือกบทละคร	             าง

ลือกบทละคร	             งเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ซ 
าย

ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9
กลือกบทละคร	             าง

ออกจากเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9
ซ 
าย

ซ 
าย - 
กลือกบทละคร	             าง

ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9
ซ 
าย

ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9
ช 
าย-
กลือกบทละคร	             าง

ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             วัตถุประสงค์โครงการ   า-
กลือกบทละคร	             าง

ซ 
าย-
กลือกบทละคร	             าง

ผ
ามือ                                าน
ผ
ามือ                                าน
กลือกบทละคร	             าง

ผ
ามือ                                าน
ช 
าย

ออกจากเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             วัตถุประสงค์โครงการ   า

ผ�
ชมือ                                

ลือกบทละคร	             งเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9
กลือกบทละคร	             าง

ลือกบทละคร	             งเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             วัตถุประสงค์โครงการ   า-
กลือกบทละคร	             าง

ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             วัตถุประสงค์โครงการ   า

ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             วัตถุประสงค์โครงการ   า - 
กลือกบทละคร	             าง

เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9กลือกบทละคร	             าง 
ๆ

ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             วัตถุประสงค์โครงการ   า - 
กลือกบทละคร	             าง

ผ
ามือ                                าน
ซ 
าย-
กลือกบทละคร	             าง

ผ
ามือ                                าน 
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             วัตถุประสงค์โครงการ   า

ผ
ามือ                                าน
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             วัตถุประสงค์โครงการ   า-กลือกบทละคร	             าง



Props, Sets, and Costumes.

Props
• Start by making a prop list of every prop that will be needed from the beginning of the 

show until the end. Also make a note of what scenes those props are in. Ask the 
students what they have at home and what they can bring to share. They might have 
all the baskets, blankets, and toy tiaras that you need so that you don't have to buy 
them. Keep track of who brought what props so that they can be returned at the end 
of your production.

• Assign a student to be the "propmaster," the person in charge of taking care of and 
keeping track of all the props.

• Keep costs down by having the students make the props.

Sets 
• For the most part, the sets for TYT groups are backdrops, and do not need to be very 

complicated. Groups draw pictures on large pieces of paper and hold them up. Some 
groups have created set pieces out of futureboard, while others simply use large 
pieces of cloth to represent a house or castle. 

• Vinyls are also an inexpensive way to create your set or backdrop, and you can 
always find someone to create something to hang your backdrop on so that it can be 
freestanding.

• Larger productions have created their set out of painted cardboard boxes, stapled or 
taped together. They created multiple sets by painting each side of the box in a 
different style (bricks on one side, trees on the other), then rotated the boxes so that 
they formed a new set.

Costumes
• Decide  a look for  each character,  and make a costume list  for  each character. 

(Example -- the lion will need yellow pants, a yellow shirt, and a lion mask.) Figure out 
what  pieces you will  need, and ask the students what they have at  home.  The 
students can easily provide their own costumes.

• Once the costumes have been arranged, take a picture of each student in their full 
costume, and make a list  of  all  their  costume pieces, so you can keep track of 
everything.

• Thai dance costumes, which can be rented, might be appropriate for princesses, 
queens, fairies, etc.

• Schools sometimes have Thai traditional costumes on hand, such as pakamas or 
pasins.
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อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�การแสดง ภาพฉาก แลือกบทละคร	             ะเคู่มือ                          ร� องแตงกาย
อ*ปกิจหรับอณ!ปรับอะกิจหอบฉ�กิจห

• เร� มือ                                ต
นด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยการทำงาน	             #ารายการอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�ฉาก – อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�ฉากทำงาน	             �กๆ ช �Bนจะถุประสงค์โครงการ         �กน#ามือ                                าใช 

ต�Bงแตเร� มือ                                ต
นจนจบัญ�การแสดง แลือกบทละคร	             ะทำงาน	             #าการบัญ��นทำงาน	             7กวัตถุประสงค์โครงการ   า ฉากไหนอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�ฉากอะไรจะถุประสงค์โครงการ         �กน#ามือ                                า
ใช 
 สอบัญ�ถุประสงค์โครงการ         ามือ                                น�กเร9ยนวัตถุประสงค์โครงการ   าพวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         น#ามือ                                าจากบัญ�
าน แลือกบทละคร	             ะน#ามือ                                าแบัญ�งก�นได
หร�อไมือ                                 พวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าอาจ
จะมือ                                9ทำงาน	             �Bงหมือ                                ดในตระกร
าผ
า ตะกร
าข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องเลือกบทละคร	             น นอกจากส� งอ� นทำงาน	             9 จ#าเป@นต
องซ�Bอ ต�ดตามือ                                ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องทำงาน	             9 เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าน#า
ต�ดต�วัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                า เพ� อทำงาน	             9 พวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าอาจจะน#ากลือกบทละคร	             �บัญ�มือ                                าใช 
ในตอนทำงาน	             
ายข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องการแสดง

• มือ                                อบัญ�หมือ                                ายน�กเร9ยนทำงาน	             9 จะเป@น "คู่มือ                          นจ�ดการฉาก" เป@นบัญ��คู่มือ                          คู่มือ                          ลือกบทละคร	             ทำงาน	             9 ร�บัญ�ผ�ดชอบัญ�ในการด�แลือกบทละคร	              แลือกบทละคร	             ะต�ดตามือ                                ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อง
อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ทำงาน	             �Bงหมือ                                ด

• ลือกบทละคร	             ดคู่มือ                          าใช 
จาย โดยให
น�กเร9ยน ทำงาน	             #าอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�ฉากเอง

ภ�พื่อเข้าร่วมโครงฉ�กิจห
• ส#าหร�บัญ�ภาพฉากสวัตถุประสงค์โครงการ   นใหญ คู่มือ                          �อฉากหลือกบทละคร	             �ง แลือกบทละคร	             ะไมือ                                จ#าเป@นต
องเป@นฉากทำงาน	             9 ซ�บัญ�ซ 
อนมือ                                าก

• กลือกบทละคร	             �มือ                                ภาพวัตถุประสงค์โครงการ   าดทำงาน	             9 เป@นช�Bนใหญทำงาน	             9 ทำงาน	             #าจากกระดาษให
ถุประสงค์โครงการ         �อข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนมือ                                า สวัตถุประสงค์โครงการ   นบัญ�างกลือกบทละคร	             �มือ                                ทำงาน	             9 ได
สร
างช�Bนงาน จากฟ�วัตถุประสงค์โครงการ   
เจอร�บัญ�อร�ด ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะทำงาน	             9 คู่มือ                          นอ� นอาจใช 
ผ
าช�Bนใหญเพ� อทำงาน	             #าเป@น "บัญ�
าน" หร�อ "ปราสาทำงาน	             " ฯลือกบทละคร	             ฯ

• ป
ายไวัตถุประสงค์โครงการ   น�ลือกบทละคร	              เป@นวัตถุประสงค์โครงการ   �ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท9การทำงาน	             9 ไมือ                                แพงเพ� อสร
างภาพฉากหร�อฉากหลือกบทละคร	             �งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 แลือกบทละคร	             ะหาคู่มือ                          นทำงาน	             #าได
ไมือ                                
ยากส#าหร�บัญ�ฉากทำงาน	             9 จะแข้อมูลบทละครและกิจกรรม             วัตถุประสงค์โครงการ   นบัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 หร�อแบัญ�บัญ�ทำงาน	             9 สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ต�Bงได
อยางอ�สระ

• ในการสร
างฉากข้อมูลบทละครและกิจกรรม             นาดใหญสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         สร
าง "ภาพฉาก" ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนมือ                                าจาก กลือกบทละคร	             องกระดาษแข้อมูลบทละครและกิจกรรม             @งส9, เคู่มือ                          ร� องเย@บัญ�
หร�อเทำงาน	             ปกาวัตถุประสงค์โครงการ   ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยก�น อาจสร
างข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนหลือกบทละคร	             ายฉากโดยการวัตถุประสงค์โครงการ   าดภาพทำงาน	             างด
านข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
างข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องกลือกบทละคร	             องในแตลือกบทละคร	             ะ
สไตลือกบทละคร	             �ทำงาน	             9 แตกตางก�น (ด
านหน7 งอ�ฐ ด
านหน7 งต
นไมือ                                
 บัญ�นกลือกบทละคร	             องเด9ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�น) จากน�Bนหมือ                                �นกลือกบทละคร	             องเพ� อให

กลือกบทละคร	             ายเป@นภาพฉากใหมือ                                

เครับอ,	องแต�งกิจห�ย
• ต�ดส�นใจมือ                                องหาแตลือกบทละคร	             ะบัญ��คู่มือ                          ลือกบทละคร	             �ก แลือกบทละคร	             ะทำงาน	             #ารายการให
เคู่มือ                          ร� องแตงกายส#าหร�บัญ�ต�วัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รแตลือกบทละคร	             ะต�วัตถุประสงค์โครงการ    เชน 

ส�งโตจะต
องกางเกงเหลือกบทละคร	             �อง เส�Bอเหลือกบทละคร	             �อง แลือกบทละคร	             ะหน
ากากส�งโต) เร� มือ                                ต
นด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยการต�ดส�นใจเลือกบทละคร	             �อกช�Bนทำงาน	             9 
คู่มือ                          �ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแต
องการแลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ    แลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ   ถุประสงค์โครงการ         ามือ                                น�กเร9ยนถุประสงค์โครงการ         7งส� งทำงาน	             9 จะจ�ดหาได
จากทำงาน	             9 บัญ�
าน ถุประสงค์โครงการ         
าน�กเร9ยนสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         จ�ดหาเคู่มือ                          ร� อง
แตงกายข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องต�วัตถุประสงค์โครงการ   เองได


• ถุประสงค์โครงการ         ายภาพข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กเร9ยนแตลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          นในเคู่มือ                          ร� องแตงกายเต@มือ                                ร�ปแบัญ�บัญ�ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องพวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าเมือ                                � อได
จ�ดการเคู่มือ                          ร� องแตง
กายเร9ยบัญ�ร
อยแลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ    แลือกบทละคร	             ะทำงาน	             #ารายการเคู่มือ                          ร� องแตงกายแตลือกบทละคร	             ะช�Bนทำงาน	             �Bงหมือ                                ดข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กแสดงเพ� อจะได
สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         
ต�ดตามือ                                ทำงาน	             �กอยางในภายหลือกบทละคร	             �ง

• ช�ดร#าไทำงาน	             ยทำงาน	             9 สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         เชาได
 อาจเหมือ                                าะส#าหร�บัญ�ช�ดส#าหร�บัญ�เจ
าหญ�ง, ราช�น9, นางฟ
า, ฯลือกบทละคร	             ฯ

• บัญ�างคู่มือ                          ร�Bงโรงเร9ยนอาจมือ                                9ช�ดไทำงาน	             ยส#ารองไวัตถุประสงค์โครงการ   
อย�แลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ    เชน ผ
าข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                
าหร�อผ
าซ� น
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Props, Sets, and Costumes

Props

swords
brooms
baskets
books
stuffed animals
silverware
balls
pillows
lanterns
wands

Sets 

painted backdrops
cardboard
wood
futureboard
vinyl

Costumes

school uniforms
Thai traditional clothing
pajamas
dresses
jeans
the students' everyday clothing
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อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�การแสดง ภาพฉาก แลือกบทละคร	             ะเคู่มือ                          ร� องแตงกาย

อ*ปกิจหรับอณ!ปรับอะกิจหอบกิจห�รับอแสดง

ดาบัญ�
ไมือ                                
กวัตถุประสงค์โครงการ   าด
กระเช 
า
หน�งส�อ
ต�|กตาส�ตวัตถุประสงค์โครงการ   �
ช 
อนส 
อมือ                                
ลือกบทละคร	             �กบัญ�อลือกบทละคร	             
หมือ                                อน
โคู่มือ                          มือ                                ไฟ

ไมูลท�กิจห�ยส�ทั่วไป:ธีแสดง�ator to�.�摮挭汯牯¨�挰挰��J�Student groups perform short dramas (15�Oภ�พื่อเข้าร่วมโครงฉ�กิจห

เป@นฉากหลือกบทละคร	             �งภาพวัตถุประสงค์โครงการ   าด
กระดาษแข้อมูลบทละครและกิจกรรม             @ง
ไมือ                                

แผนฟ�วัตถุประสงค์โครงการ   เจอร�บัญ�อร�ด
ไวัตถุประสงค์โครงการ   น�ลือกบทละคร	             

เครับอ,	องแต�งกิจห�ย

ช�ดเคู่มือ                          ร� องแบัญ�บัญ�น�กเร9ยน
ช�ดไทำงาน	             ย
เส�Bอกางเกงนอน
ช�ดกระโปรง
กางเกงย9นส�

       ช�ดลือกบทละคร	             #าลือกบทละคร	             องข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กเร9ยน
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Advertising and Fundraising
It's  important  for  TYT  groups  to  have  the  support  of  their  communities. 

Performing  for  family  and  community  members  is  a  rewarding  experience  for  the 
students. Here are some tips for encouraging community interest and support for your 
TYT group and how to generate financial support through fundraising.

Advertising:
• Have  the  village  announcer  (the  man  with  the  loudspeaker)  drive  around  town 

announcing the play.

• Hold community performances. Find out when your village, Tambon, Amphur or 
Province is having an event (festival, holiday or even a graduation ceremony). Have 
them squeeze you in; all you have to do is ask, and you have a guaranteed audience.

• At festivals, arrange for theater club students to have a booth of their own.

• Most audiences won’t understand English. Include play/ scene summaries  in Thai 
either in a pamphlet or better yet, orally before/ during the play.

• Get sponsors within your community.

• Talk to instructors at schools where club members are not students about scheduling 
a  performance  for  their  students  (e.g.,  schools  in  nearby  communities,  local 
universities or technical colleges).

• Have students make invitations for their parents/ family.

Fundraising:
• Create a production budget -- how much you will need for the costumes, the sets, 

and how much the transportation cost will be. (Groups need to provide their own 
transportation costs to and from the event, along with all costs incurred from having a 
TYT group.)

• Build relationships with local shops. Arrange to purchase selected items at a discount 
so students can resell for profit (either door-to-door or at performances).
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การโฆษณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแาแลือกบทละคร	             ะระดมือ                                ทำงาน	             �น
ส� งส#าคู่มือ                          �ญส#าหร�บัญ�ชมือ                                รมือ                                 TYT คู่มือ                          �อคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจะได
ร�บัญ�การสน�บัญ�สน�นจากช�มือ                                ชนข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องตนเอง การแสดงทำงาน	             9 

ทำงาน	             #าเพ� อคู่มือ                          รอบัญ�คู่มือ                          ร�วัตถุประสงค์โครงการ    แลือกบทละคร	             ะช�มือ                                ชนข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องตนเอง จะทำงาน	             #าให
น�กเร9ยนได
ประสบัญ�การณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ทำงาน	             9 ด9 ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
างลือกบทละคร	             างน9B เป@น
คู่มือ                          #าแนะน#าถุประสงค์โครงการ         7งวัตถุประสงค์โครงการ   �ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท9ทำงาน	             9 จะสร
างคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สนใจให
แกช�มือ                                ชนเพ� อให
เก�ดการสน�บัญ�สน�นแกชมือ                                รมือ                                 TYT แลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          #า
แนะน#าถุประสงค์โครงการ         7งวัตถุประสงค์โครงการ   �ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท9สร
างการสน�บัญ�สน�นทำงาน	             างการเง�นผานการระดมือ                                ทำงาน	             �น

กิจห�รับอโฆษณ�
• ใช 
ชองทำงาน	             างประชาส�มือ                                พ�นธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�ทำงาน	             9 มือ                                9อย�หมือ                                �บัญ�
าน (เชน ใช 
ลือกบทละคร	             #าโพงข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ยายเส9ยงในหมือ                                �บัญ�
าน) ประชาส�มือ                                พ�นธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�

ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องทำงาน	             าน

• ทั่วไป:��กิจห�รับอแสดงในช*มูลทชน สอบัญ�ถุประสงค์โครงการ         ามือ                                ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             ถุประสงค์โครงการ         7งเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าทำงาน	             9 หมือ                                �บัญ�
าน ต#าบัญ�ลือกบทละคร	              อ#าเภอ หร�อ จ�งหวัตถุประสงค์โครงการ   �ดจะมือ                                9
ก�จกรรมือ                                ตางๆ (เชน เทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	             วัตถุประสงค์โครงการ   �นหย�ด หร�องานพ�ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท9) เพ� อข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ออน�ญาตไปแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รในก�จกรรมือ                                น�Bน 
วัตถุประสงค์โครงการ   �ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท9น9Bจะทำงาน	             #าให
มือ                                � นใจวัตถุประสงค์โครงการ   า จะมือ                                9ผ�
ชมือ                                แนนอน

• ห�พื่อเข้าร่วมโครง, 6นทั่วไป:%	ในง�นเทั่วไป:ศกิจห�ลของช*มูลทชนเพื่อเข้าร่วมโครง,	อจ�ดกิจห�รับอให�ชมูลทรับอมูลทละครับอมูลท%พื่อเข้าร่วมโครง, 6นทั่วไป:%	แสดงของตนเอง

• หากผ�
ชมือ                                สวัตถุประสงค์โครงการ   นใหญไมือ                                เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจภาษาอ�งกฤษ ต
องรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                บัญ�ทำงาน	             สร�ปข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเป@นภาษาไทำงาน	             ยทำงาน	             �Bงในใบัญ�ปลือกบทละคร	             �วัตถุประสงค์โครงการ    
หร�อ พ�ดกอนแลือกบทละคร	             ะระหวัตถุประสงค์โครงการ   างการแสดง

• คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รมือ                                9ผ�
สน�บัญ�สน�นจากช�มือ                                ชน

• พ�ดคู่มือ                          �ยก�บัญ�คู่มือ                          ร�ทำงาน	             9 โรงเร9ยนอ� นๆ (ทำงาน	             9 สมือ                                าช�กข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องชมือ                                รมือ                                ไมือ                                ได
เป@นน�กเร9ยน เชนโรงเร9ยนในช�มือ                                ชนใกลือกบทละคร	             

เคู่มือ                          9ยงหร�อมือ                                หาวัตถุประสงค์โครงการ   �ทำงาน	             ยาลือกบทละคร	             �ยทำงาน	             9 ใกลือกบทละคร	             
เคู่มือ                          9ยงอ� นๆ) เก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�การแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รให
น�กเร9ยนข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องโรงเร9ยนเหลือกบทละคร	             าน�Bน
ทำงาน	             ราบัญ�

• น�กเร9ยนสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         เช�ญผ�
ปกคู่มือ                          รองแลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รอบัญ�คู่มือ                          ร�วัตถุประสงค์โครงการ   ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องพวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าชมือ                                การแสดง

กิจห�รับอรับอะดมูลททั่วไป:*น
• ต�6งงบปรับอะมูลท�ณส��หรับอ�บละครับอ - จ�ดทำงาน	             #างบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแทำงาน	             �Bงหมือ                                ดทำงาน	             9 ต
องใช 
เพ� อเคู่มือ                          ร� องแตงกาย, ภาพ

ฉาก แลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          าใช 
จายส#าหร�บัญ�การเด�นทำงาน	             าง (ทำงาน	             �กชมือ                                รมือ                                 TYT ต
องร�บัญ�ผ�ดชอบัญ�คู่มือ                          าใช 
จายในการเด�นทำงาน	             าง
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องตนเองไปแลือกบทละคร	             ะกลือกบทละคร	             �บัญ�จากเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	              TYT งบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแน9Bคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                อย�ในงบัญ�ในการจ�ดต�Bงกลือกบทละคร	             �มือ                                 TYT 
ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย)

• สร
างคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ส�มือ                                พ�นธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�ก�บัญ�ร
านคู่มือ                          
าทำงาน	             
องถุประสงค์โครงการ         � น ในการซ�Bอส�นคู่มือ                          
าบัญ�างรายการในราคู่มือ                          าถุประสงค์โครงการ         �ก เพ� อน#ามือ                                าข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ายต อ 
แลือกบทละคร	             ะทำงาน	             #าก#าไรให
ชมือ                                รมือ                                เพ� อเป@นการระดมือ                                ทำงาน	             �น (ทำงาน	             �Bงแบัญ�บัญ�ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ายตรงตามือ                                บัญ�
านหร�อข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ายส�นคู่มือ                          
า ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ สถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9 
แสดง)

49



Advertising and Fundraising (continued)

• Find out where the parents of your students work. Sell tickets from their shops around 
town or from the shops of your personal friends.

• Amphur and Tambon offices have money for extracurricular activities. With the 
proper paperwork (a project proposal), they might be willing to establish a fund for 
your TYT club.  SAOs and ESAOs might have budget money set aside for English 
Camps. They may be willing to support your club if you mention that the TYT Festival 
teaches the students English and motivates them to learn English through theater.

• Consider fundraising  at  local  markets, either  sending  the  kids  out  to  collect 
donations or selling simple, handmade products. Making laminated bookmarks is an 
easy way to raise money. If the bookmarks are geared towards your theater club it is 
also a source of  marketing.  Kids make them,  kids sell  them. Consider taping a 
performance of your students' show and selling a DVD of the show as a fundraiser. 
Students can also make and sell t-shirts.

• After  asking  community  organizations,  your  local  tessabahns  and  schools,  etc., 
consider getting support from the parents.

• Hold fundraiser performances. Your students will get to practice their show in front 
of an audience, the parents will get to see their stars on stage, and you can ask for 
their support to get the students to the event.

• Children's Day is in January. Many TYT groups have successfully raised funds by 
holding performances on this day and inviting the community to attend.
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การโฆษณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแาแลือกบทละคร	             ะระดมือ                                ทำงาน	             �น (ตอ)

• หากผ�
ปกคู่มือ                          รองข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กเร9ยนทำงาน	             #างานในร
านคู่มือ                          
า อาจข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                มือ                                �อในการข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ายต�}วัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รในร
านคู่มือ                          
า
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องพวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าหร�อในร
านคู่มือ                          
าข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องบัญ��คู่มือ                          คู่มือ                          ลือกบทละคร	             ทำงาน	             9 ร�
จ�ก

• ทั่วไป:%	ว��กิจห�รับออ��เภอ และ ส��น�กิจหง�นเทั่วไป:ศบ�ลต��บล อ�จมูลท%งบปรับอะมูลท�ณส��หรับอ�บกิจห�จกิจหรับอรับอมูลทเสรับอ�มูลท
หล�กิจหส�ตรับอ หากสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             9ยนโคู่มือ                          รงการทำงาน	             9 นาสนใจ ก@อาจจะข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อ งบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแสน�บัญ�สน�นได
 หร�อ
แมือ                                
แต อบัญ�ต. หร�อ ส#าน�กงานเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ตพ�Bนทำงาน	             9 การศ7กษาก@อาจจะมือ                                9งบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแส#าหร�บัญ�ทำงาน	             #าก�จกรรมือ                                คู่มือ                          าย
ภาษาอ�งกฤษ ซ7 งอาจเช� อมือ                                โยงก�จกรรมือ                                ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ก�บัญ�คู่มือ                          ายภาษาอ�งกฤษได
 เพราะ TYT ก@คู่มือ                          �อ
ก�จกรรมือ                                ทำงาน	             9 ชวัตถุประสงค์โครงการ   ยเสร�มือ                                ทำงาน	             �กษะ แลือกบทละคร	             ะกระต�
นให
น�กเร9ยนได
มือ                                9โอกาสฝึกซ้อม	         7กฝึกซ้อม	         นภาษาอ�งกฤษ แลือกบทละคร	             ะกลือกบทละคร	             
า
แสดงออก

• พื่อเข้าร่วมโครงย�ย�มูลททั่วไป:��กิจห�รับอรับอะดมูลททั่วไป:*นในตล�ดทั่วไป:�องถ�	น อ�จจะส�งน�กิจหเรับอ%ยนออกิจหตล�ดเพื่อเข้าร่วมโครง,	อรับอวบรับอวมูลทเง�น
บรับอ�จ�ค หรับอ,อน�กเร9ยนสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ายส�นคู่มือ                          
าทำงาน	             #าด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยมือ                                �อ เชน ทำงาน	             #าทำงาน	             9 คู่มือ                          � นหน�งส�อเคู่มือ                          ลือกบทละคร	             �อบัญ�ลือกบทละคร	             ามือ                                �มูลท�เนตเป5นว�ธีแสดง�ator to�.�摮挭汯牯¨�挰挰��J�Student groups perform short dramas (15%
รับอะดมูลททั่วไป:*นทั่วไป:%	ง��ย แลือกบทละคร	             ะหากทำงาน	             9 คู่มือ                          � นหน�งส�อจะอธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�บัญ�ายเก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�ชมือ                                รมือ                                ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องทำงาน	             าน ก@ย�งเป@นแหลือกบทละคร	             ง
โฆษณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแาได
เป@นอยางด9 คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รให
น�กเร9ยนทำงาน	             #าส �นคู่มือ                          
าเองแลือกบทละคร	             ะข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ายเอง อาจทำงาน	             #าวัตถุประสงค์โครงการ   �ด9โอข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องการแสดงข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อง
น�กเร9ยนแลือกบทละคร	             ะข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ายด9วัตถุประสงค์โครงการ   9ด9เป@นกองทำงาน	             �น หร�ออาจเป@นเส�Bอแลือกบทละคร	             ะอ� นๆ

• นอกเหน�อจากน�Bนถุประสงค์โครงการ         ามือ                                องคู่มือ                          �กรช�มือ                                ชนทำงาน	             9 ให
การสน�บัญ�สน�นแลือกบทละคร	             ะชวัตถุประสงค์โครงการ   ยเหลือกบทละคร	             �อ ให�พื่อเข้าร่วมโครง�จ�รับอณ�รับอ�บกิจห�รับอ
สน�บสน*นจ�กิจหผู้ร่วม��ปกิจหครับอองด�วย

• ให�แสดงในช*มูลทชนทั่วไป:%	ต�องกิจห�รับอจะรับอะดมูลททั่วไป:*น เพราะน�กเร9ยนจะได
ฝึกซ้อม	         7กการแสดงข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องพวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าตอ
หน
าผ�
ปกคู่มือ                          รอง ซ7 งจะได
เห@นลือกบทละคร	             �กข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องตนแสดงบัญ�นเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 แลือกบทละคร	             ะสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อให
ผ�
ปกคู่มือ                          รองให
การ
สน�บัญ�สน�นแลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ชวัตถุประสงค์โครงการ   ยเหลือกบทละคร	             �อได


• วัตถุประสงค์โครงการ   �นเด@กแหงชาต�คู่มือ                          �อในเด�อนมือ                                กราคู่มือ                          มือ                                 ชมือ                                รมือ                                 TYT หลือกบทละคร	             ายกลือกบทละคร	             �มือ                                เคู่มือ                          ยประสบัญ�คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ส#าเร@จในการระดมือ                                
ทำงาน	             �นในวัตถุประสงค์โครงการ   �นเด@กแหงชาต�โดยให
แสดงให
คู่มือ                          นในช�มือ                                ชนได
ชมือ                                
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Sample Budget
***This is an example of what your budget might look like. The cost of your production 
might  be more or  less than what  is  shown here.  Remember to include the cost  of 
transportation to the Festival in your budget.

Item Units Cost Per Unit Total Cost

General Photocopies of documents
         -- audition forms
         -- permission slips
         -- rehearsal calendar

300 pages 2 baht per page 600 baht

Rent videocamera for audition 1 day 300 baht per day 300 baht

Printing advertisements 100 flyers 2 baht per page 200 baht

Printing scripts 20 booklets 20 baht per booklet 400 baht

Subtotal = 1,500 B

Set Cloth for backdrop 10 meters 40 baht per meter 400 baht

Futureboard 15 sheets 35 baht per sheet 525 baht

White paint 3 buckets 120 baht per bucket 360 baht

Color paint 5 buckets 150 baht per bucket 750 baht

Paintbrushes 12 brushes 17 baht per brush 204 baht

Rollers 4 rollers 20 baht per roller 80 baht

Subtotal = 2,319 B 

Costumes Cloth for sewing costumes 10 meters 40 baht per meter 400 baht

Renting dresses 2 dresses 200 baht per dress 400 baht

Shirts 20 shirts 20 baht per shirt 400 baht

Makeup 5 kits 100 baht per kit 500 baht

Subtotal = 1,700 B

Props Fishing pole 1 pole 200 baht per pole 200 baht

Basket 3 baskets 100 baht per basket 300 baht

Princess crown 1 crown 300 baht 300 baht

Subtotal = 800 B

Technical Renting microphones and 
speakers

2 days 1,000 baht per day 2,000 baht

Wire 1 cable 500 baht per cable 500 baht

Subtotal = 2,500 B

Transportation Renting van for transportation 2 trips 1,000 per trip 2,000 baht

Subtotal = 2,000 B

TOTAL = 10,819 Baht
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งบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแต�วัตถุประสงค์โครงการ   อยาง
ต�วัตถุประสงค์โครงการ   อยางข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องงบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแทำงาน	             9 จ#าป@น คู่มือ                          าใช 
จายข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องการแสดงอาจจะมือ                                ากกวัตถุประสงค์โครงการ   าหร�อน
อยกวัตถุประสงค์โครงการ   า จ#าไวัตถุประสงค์โครงการ   
วัตถุประสงค์โครงการ   า 

คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจะต
องใสคู่มือ                          าใช 
จายส#าหร�บัญ�การเด�นทำงาน	             างทำงาน	             �Bงไปแลือกบทละคร	             ะกลือกบทละคร	             �บัญ�งานเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	              TYT ให
เป@นสวัตถุประสงค์โครงการ   นหน7 งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อง
งบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแเสมือ                                อ

รับอ�ยกิจห�รับอทั่วไป:%	 จ��นวน รับอ�ค�หน�วยละ รับอวมูลทเป5นเง�น

ทั่วไป:�	วไป ถุประสงค์โครงการ         ายเอกสาร
         -- แบัญ�บัญ�ฟอร�มือ                                การทำงาน	             ดสอบัญ�การแสดง
         -- แบัญ�บัญ�ฟอร�มือ                                ได
ร�บัญ�อน�ญาต
         -- ปฏิบัติ�ทำงาน	             �นการฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                

300 หน
า หน
าลือกบทละคร	             ะ 2 บัญ�าทำงาน	             600 บัญ�าทำงาน	             

เชากลือกบทละคร	             
องวัตถุประสงค์โครงการ   �ด9โอใช 
ส#าหร�บัญ�การออด�ช� น 1 วัตถุประสงค์โครงการ   �น วัตถุประสงค์โครงการ   �นลือกบทละคร	             ะ 300 บัญ�าทำงาน	             300 บัญ�าทำงาน	             

ทำงาน	             #าใบัญ�ปลือกบทละคร	             �วัตถุประสงค์โครงการ   ส#าหร�บัญ�การโฆษณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแา 100 ใบัญ�
 ใบัญ�
ลือกบทละคร	             ะ 2 บัญ�าทำงาน	             200 บัญ�าทำงาน	             

พ�มือ                                พ�ส#าเนาข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องสคู่มือ                          ร�ปต� 20 เลือกบทละคร	             มือ                                เลือกบทละคร	             มือ                                ลือกบทละคร	             ะ 20 บัญ�าทำงาน	             400 บัญ�าทำงาน	             

ทั่วไป:�6งหมูลทด = 1,500 B

ภ�พื่อเข้าร่วมโครงฉ�กิจห ผ
าส#าหร�บัญ�ภาพฉาก 10 เมือ                                ตร เมือ                                ตรลือกบทละคร	             ะ 40 บัญ�าทำงาน	             400 บัญ�าทำงาน	             

ฟ�วัตถุประสงค์โครงการ   เจอร�บัญ�อร�ด 15 ช�Bน ช�Bนลือกบทละคร	             ะ 35 บัญ�าทำงาน	             525 บัญ�าทำงาน	             

ส9น#Bาข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าวัตถุประสงค์โครงการ   3 กระป�@ก กระป�@กลือกบทละคร	             ะ 120 บัญ�าทำงาน	             360 บัญ�าทำงาน	             

ส9น#Bาหลือกบทละคร	             ายส9 5 กระป�@ก กระป�@กลือกบทละคร	             ะ 150 บัญ�าทำงาน	             750 บัญ�าทำงาน	             

แปรง 12 ด
ามือ                                ด
ามือ                                ลือกบทละคร	             ะ 17 บัญ�าทำงาน	             204 บัญ�าทำงาน	             

ลือกบทละคร	             �กกลือกบทละคร	             �Bง 4 อ�น อ�นลือกบทละคร	             ะ 20 บัญ�าทำงาน	             80 บัญ�าทำงาน	             

ทั่วไป:�6งหมูลทด = 2,319 B 

เครับอ,	องแต�งกิจห�ย ผ
าส#าหร�บัญ�เย@บัญ�เคู่มือ                          ร� องแตงกาย 10 เมือ                                ตร เมือ                                ตรลือกบทละคร	             ะ 40 บัญ�าทำงาน	             400 บัญ�าทำงาน	             

เชาช�ด 2 ช�ด ช�ดลือกบทละคร	             ะ 200 บัญ�าทำงาน	             400 บัญ�าทำงาน	             

เส�Bอ 20 ต�วัตถุประสงค์โครงการ   ต�วัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             ะ 20 บัญ�าทำงาน	             400 บัญ�าทำงาน	             

เคู่มือ                          ร� องแตงหน
า 5 ช�ด ช�ดลือกบทละคร	             ะ 100 บัญ�าทำงาน	             500 บัญ�าทำงาน	             

ทั่วไป:�6งหมูลทด = 1,700 B

อ*ปกิจหรับอณ!ปรับอะกิจหอบกิจห�รับอ
แสดง

คู่มือ                          �นเบัญ�@ด 1 คู่มือ                          �น คู่มือ                          �นลือกบทละคร	             ะ 200 บัญ�าทำงาน	             200 บัญ�าทำงาน	             

ตะกร
า กระจาด 3 ถุประสงค์โครงการ         �ง ถุประสงค์โครงการ         �งลือกบทละคร	             ะ 100 บัญ�าทำงาน	             300 บัญ�าทำงาน	             

มือ                                งก�ฎส#า หร�บัญ�เจ
าหญ�ง 1 อ�น อ�นลือกบทละคร	             ะ 300  บัญ�าทำงาน	             300 บัญ�าทำงาน	             

ทั่วไป:�6งหมูลทด = 800 B

อ*ปกิจหรับอณ!เครับอ,	องเส%ยง เชาไมือ                                โคู่มือ                          รโฟนแลือกบทละคร	             ะเคู่มือ                          ร� องเส9ยง 2 วัตถุประสงค์โครงการ   �น วัตถุประสงค์โครงการ   �นลือกบทละคร	             ะ 1,000 บัญ�าทำงาน	             2,000 บัญ�าทำงาน	             

ลือกบทละคร	             วัตถุประสงค์โครงการ   ด 1 ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ด  ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ดลือกบทละคร	             ะ 500 บัญ�าทำงาน	             500 บัญ�าทำงาน	             

ทั่วไป:�6งหมูลทด = 2,500 B

กิจห�รับอเด�นทั่วไป:�ง เชารถุประสงค์โครงการ         ต�
เพ� อไปทำงาน	             9 งานเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	              TYT 2 เทำงาน	             9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   เทำงาน	             9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             ะ 1,000 บัญ�าทำงาน	             2,000 บัญ�าทำงาน	             

ทั่วไป:�6งหมูลทด = 2,000 B

ทั่วไป:�6งหมูลทด =  10,819 บ�ทั่วไป:
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Getting to TYT
The largest cost of facilitating a TYT group is often the cost of transportation to 

and  from  the  event.  Remember  --  TYT  groups  are  responsible  for  their  own 
transportation to and from the TYT location.  So how can your group get to the 
Festival? Here are some ideas:

• Larger schools sometimes have a school van or school vehicle that can be used 
by students from the school or can possibly be rented from the school. This can save 
lots of money but may also involve more paperwork and so forth. Ask around and see 
what's available. If  your school does not have a school vehicle, perhaps another 
school in the area does.

• If  you are bringing a lot  of  students,  consider chartering a bus (schools often 
charter ป. 2 buses to bring students on trips). Hire a driver with experience driving in 
the location in which the Festival will be held.

• If you have a smaller group of students or if your students are in elementary school, 
consider asking teachers or parents to drive the students. They can also serve 
as chaperones at the event.

• Consider your travel distance -- if you're coming from a long way, the cost of driving 
yourselves might be more expensive, because you'll also need to pay for all the gas, 
etc., along the way. 

• When creating your production budget (especially if you are requesting money from a 
local tessabahn office), be sure to include your travel expenses. Your fundraising 
efforts should include transportation costs.

• It  is a good idea to arrange to travel with at least  one adult for every 10 kids. 
Distribute permission slips for going to the Festival very early.  Signed permission 
slips are REQUIRED. You can use the sample permission form in Appendix A.

• Check with your Thai co-teachers to make sure all liability bases are being covered. 
Peace Corps is adamant that volunteers make sure that neither they nor Peace 
Corps can be held liable for student safety. Thai teachers must be involved in the 
trip so that it does not appear as though you, the volunteer, are taking children to the 
TYT Festival by yourself.

54



การเด�นทำงาน	             างไปรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                โคู่มือ                          รงการ TYT

คู่มือ                          าใช 
จายก
อนใหญทำงาน	             9 ส�ดในการบัญ�ร�หารจ�ดการข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องชมือ                                รมือ                                 มือ                                �กจะเป@นคู่มือ                          าใช 
จายในการเด�นทำงาน	             างไป
แลือกบทละคร	             ะกลือกบทละคร	             �บัญ�สถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9 จ�ดงาน ชมูลทรับอมูลท TYT ทั่วไป:*กิจหชมูลทรับอมูลท รับอ�บผู้ร่วม�ดชอบในกิจห�รับอจ��ยค��เด�นทั่วไป:�งของต�วเองทั่วไป:�6ง
ไปและกิจหล�บจ�กิจหเทั่วไป:ศกิจห�ล ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อเสนอแนะส#าหร�บัญ�การจ�ดการการเด�นทำงาน	             างไปรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                เทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	             :

• โรงเร9ยนข้อมูลบทละครและกิจกรรม             นาดใหญบัญ�างคู่มือ                          ร�Bงอาจมือ                                9ย�นพื่อเข้าร่วมโครง�หนะหรับอ,อรับอถต��โรับองเรับอ%ยนทำงาน	             9 สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ใช 
ก�บัญ�น�กเร9ยนทำงาน	             9 มือ                                า
จากโรงเร9ยนน�Bน หร�อถุประสงค์โครงการ         
าเป@นไปได
อาจจะเชารถุประสงค์โครงการ         จากโรงเร9ยนน�Bน ซ7 งจะทำงาน	             #าให
ใช 
เง�นจ#านวัตถุประสงค์โครงการ   นไมือ                                มือ                                าก 
แตอาจต
องจ�ดทำงาน	             #าเอกสารเพ� มือ                                เต�มือ                                แลือกบทละคร	             ะอ� นๆ คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รลือกบทละคร	             องสอบัญ�ถุประสงค์โครงการ         ามือ                                ด�วัตถุประสงค์โครงการ   าเป@นไปได
หร�อไมือ                                 หากโรงเร9ยน
ไมือ                                ได
มือ                                9รถุประสงค์โครงการ         โรงเร9ยนอาจจะหาจากโรงเร9ยนอ� นในพ�Bนทำงาน	             9 น�Bนๆ

• ถุประสงค์โครงการ         
าหากคู่มือ                          �ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแจะน#าน�กเร9ยนจ#านวัตถุประสงค์โครงการ   นมือ                                ากเด�นทำงาน	             าง ขอให�พื่อเข้าร่วมโครง�จ�รับอณ�เช��เหมูลท�รับอถบ�ส (โรงเร9ยนมือ                                �กจะ
เชาเหมือ                                ารถุประสงค์โครงการ         โดยสาร ป.2 ให
ก�บัญ�การเด�นทำงาน	             างข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กเร9ยน) ให
หาคู่มือ                          นข้อมูลบทละครและกิจกรรม             �บัญ�รถุประสงค์โครงการ         ทำงาน	             9 มือ                                9ประสบัญ�การณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ� แลือกบทละคร	             ะ
เป@นคู่มือ                          นในพ�Bนทำงาน	             9 น�Bนๆ หร�อคู่มือ                          �
นเคู่มือ                          ยในสถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9 ทำงาน	             9 จะไป

• ถุประสงค์โครงการ         
าหากเป@นกลือกบทละคร	             �มือ                                เลือกบทละคร	             @กๆ หร�อถุประสงค์โครงการ         
าเด@กน�กเร9ยนเป@นเด@กเลือกบทละคร	             @กๆ ให�พื่อเข้าร่วมโครง�จ�รับอณ�ในกิจห�รับอรับอ�องขอให�ค*ณครับอ�
หรับอ,อ ผู้ร่วม��ปกิจหครับอองข�บรับอถไปให�เด5กิจหๆ ซ7 งผ�
ปกคู่มือ                          รองสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ร�บัญ�รองด�แลือกบทละคร	             ในก�จกรรมือ                                งานน�Bน

• พ�จารณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแาการเด�นทำงาน	             างไกลือกบทละคร	             ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องทำงาน	             านเองด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย ถุประสงค์โครงการ         
าหากทำงาน	             านเด�นทำงาน	             างไกลือกบทละคร	             โดยข้อมูลบทละครและกิจกรรม             �บัญ�รถุประสงค์โครงการ         ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องทำงาน	             านมือ                                าเอง 
คู่มือ                          าใช 
จายมือ                                �กจะส�ง เพราะทำงาน	             านต
องจายคู่มือ                          าน#Bา มือ                                �น อ� นๆ ตลือกบทละคร	             อดทำงาน	             างข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องการเด�นทำงาน	             าง

• เมือ                                � อมือ                                9การจ�ดทำงาน	             #างบัญ�ประมือ                                าณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ (โดยเฉพาะถุประสงค์โครงการ         
าคู่มือ                          �ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแก#าลือกบทละคร	             �งร
องข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อเง�นจากทำงาน	             
องถุประสงค์โครงการ         � น ส#าน�กงานเทำงาน	             ศบัญ�าลือกบทละคร	             )
ให
แนใจวัตถุประสงค์โครงการ   าได
รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                คู่มือ                          าใช 
จายในการเด�นทำงาน	             างข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องคู่มือ                          �ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ ในการระดมือ                                ทำงาน	             �นข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องคู่มือ                          �ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแพยายามือ                                รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ถุประสงค์โครงการ         7งคู่มือ                          าใช 

จายในการเด�นทำงาน	             างไปรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                งานเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	             ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย

• คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจ�ดให
มือ                                9ผู้ร่วม��ใหญ�หน2	งคนส��หรับอ�บเด5กิจห 10 คน คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจ�ดการเร� องใบัญ�อน�ญาตส#าหร�บัญ�ไปงาน
เทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	             ออกมือ                                าแตเน�นๆ กิจห�รับอลงน�มูลทในใบอน*ญ�ตเป5นเรับอ,	องส��ค�ญและจ��เป5น ใช 
แบัญ�บัญ�ฟอร�มือ                                
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ออน�ญาตได
จากในภาคู่มือ                          ผนวัตถุประสงค์โครงการ   ก (Appendix A)

• ตรวัตถุประสงค์โครงการ   จสอบัญ�ก�บัญ�คู่มือ                          ร�ผ�
รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                งานชาวัตถุประสงค์โครงการ   ไทำงาน	             ย เพ� อให
แนใจวัตถุประสงค์โครงการ   า ได
พ�จารณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแาแลือกบทละคร	             ะตรวัตถุประสงค์โครงการ   จสอบัญ�คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ร�บัญ�ผ�ดชอบัญ�
ตางๆ คู่มือ                          รอบัญ�คู่มือ                          ลือกบทละคร	             �มือ                                ไวัตถุประสงค์โครงการ   
คู่มือ                          รบัญ�หมือ                                ดทำงาน	             �กเร� องแลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ    หน�วยส �นต�ภ�พื่อเข้าร่วมโครงฯ ขอย�6�ว�� อ�ส�สมูลท�ครับอต�องแน�ใจ
ว��ไมูลท�ว�� หน�วยส �นต�ภ�พื่อเข้าร่วมโครงฯ หรับอ,อ อ�ส�สมูลท�ครับอไมูลท�ส�มูลท�รับอถรับอ�บผู้ร่วม�ดชอบคว�มูลทปลอดภ�ยของ
น�กิจหเรับอ%ยนในกิจห�รับอเด�นทั่วไป:�งไปรับอ�วมูลทเทั่วไป:ศกิจห�ลได� คู่มือ                          ร�ผ�
รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                งานชาวัตถุประสงค์โครงการ   ไทำงาน	             ยจะต
องเด�นทำงาน	             างไปพร
อมือ                                ก�บัญ�
น�กเร9ยนจนถุประสงค์โครงการ         7งสถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9 จ�ดงาน เพ� อทำงาน	             9 วัตถุประสงค์โครงการ   า อาสาสมือ                                �คู่มือ                          รจะต
องไมือ                                กลือกบทละคร	             ายเป@นผ�
ด�แลือกบทละคร	             น�กเร9ยนด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยตนเอง
แตเพ9ยงผ�
เด9ยวัตถุประสงค์โครงการ   
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Ideas for Sustainability
One of the main objectives of the TYT Project is  that theater clubs will remain 

active in their communities and schools long after we have moved on from Thailand. 
Here are some ideas to help your club find a sustainable position in your community.

• Find  community  members  (e.g.,  mothers)  who  are  not  as  busy.  Spread  out 
responsibilities  to  involve  the  community.  Family  members  who  own  shops  can 
provide easy advertising as well as sell any fundraiser items your group produces.

• Try your hardest not to do anything on your own. Gradually transfer all responsibilities 
to  students,  teachers  and  community.  Be  patient;  this  may  take  some  time  to 
accomplish.

• Distribute as much responsibility as possible to everyone but yourself so they are 
operating  almost  entirely  independent  of  you,  including  and  especially  when 
generating ideas for and obtaining venues, funding and materials.

• Have organizational meetings with students and teachers.

• Have the drama club perform for neighboring schools. If working with Matayom, have 
them perform for the elementary schools as well.

• Set up training/ camps for teachers/ students who are interested in continuing the 
drama club.

• Make flyers or brochures – both Thai and English friendly – to invite villagers and 
village leaders to performances to ensure future support or funding.

• Share information on where teachers and students can find easy, free English plays.

• Share your community specific information (venues, resource people who are willing 
to help, good places to buy materials, etc.) with as many teachers and students as 
possible.

• Try to keep all resources accessible within the community.
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การพ�ฒนาชมือ                                รมือ                                อยางย� งย�น
หน7 งในวัตถุประสงค์โครงการ   �ตถุประสงค์โครงการ         �ประสงคู่มือ                          �หลือกบทละคร	             �กข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องโคู่มือ                          รงการ TYT คู่มือ                          �อชมือ                                รมือ                                เวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9เยาวัตถุประสงค์โครงการ   ชนไทำงาน	             ยน9Bจะย�งคู่มือ                          งอย�ในช�มือ                                ชน

แลือกบทละคร	             ะโรงเร9ยนน�Bนๆอยางย� งย�น ถุประสงค์โครงการ         7งแมือ                                
วัตถุประสงค์โครงการ   าอาสาสมือ                                �คู่มือ                          รได
เด�นทำงาน	             างกลือกบทละคร	             �บัญ�ไปบัญ�
านเก�ดแลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ    ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
างลือกบทละคร	             างน9Bคู่มือ                          �อ
แนวัตถุประสงค์โครงการ   คู่มือ                          �ดเพ� อชวัตถุประสงค์โครงการ   ยให
โคู่มือ                          รงการมือ                                9คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ย� งย�นในช�มือ                                ชน

• พยายามือ                                คู่มือ                          
นหาสมือ                                าช�กในช�มือ                                ชน (เชน กลือกบทละคร	             �มือ                                แมือ                                บัญ�
าน) ทำงาน	             9 ไมือ                                มือ                                9ภาระงานมือ                                าก กระจายคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ร�บัญ�ผ�ดชอบัญ�
ออกไปให
ช�มือ                                ชน สมือ                                าช�กในคู่มือ                          รอบัญ�คู่มือ                          ร�วัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 เป@นเจ
าข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องร
านคู่มือ                          
าทำงาน	             9 สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ให
การสน�บัญ�สน�นด
านการ
โฆษณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแา ตลือกบทละคร	             อดจนการข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ายส�นคู่มือ                          
าเพ� อการระดมือ                                ทำงาน	             �นในกลือกบทละคร	             �มือ                                ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าเอง

• คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รพยายามือ                                ทำงาน	             9 จะไมือ                                ทำงาน	             #าทำงาน	             �กอยางเองทำงาน	             �Bงหมือ                                ด คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รมือ                                9การถุประสงค์โครงการ         ายโอนคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ร�บัญ�ผ�ดชอบัญ�ทำงาน	             �Bงหมือ                                ดให

น�กเร9ยน คู่มือ                          ร� แลือกบทละคร	             ะช�มือ                                ชน ซ7 งจะต
องใช 
คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                อดทำงาน	             นเป@นอยางมือ                                าก แลือกบทละคร	             ะใช 
เวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             านานเพ� อให
บัญ�รรลือกบทละคร	             �
วัตถุประสงค์โครงการ   �ตถุประสงค์โครงการ         �ประสงคู่มือ                          �น9B

• กระจายคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ร�บัญ�ผ�ดชอบัญ�ไปให
ทำงาน	             �กๆ คู่มือ                          น เทำงาน	             าทำงาน	             9 จะเป@นไปได
 ยกเวัตถุประสงค์โครงการ   
นต�วัตถุประสงค์โครงการ   อาสาสมือ                                �คู่มือ                          รเอง เพ� อทำงาน	             9 จะให

ทำงาน	             �กคู่มือ                          นทำงาน	             9 เก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
องสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ด#าเน�นการทำงาน	             �Bงหมือ                                ดได
ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยตนเอง รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ไปถุประสงค์โครงการ         7งการจ�ดหาสถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9  เง�นทำงาน	             �น 
แลือกบทละคร	             ะอ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ตางๆ

• จ�ดให
 มือ                                9การประช�มือ                                องคู่มือ                          �กรตางๆ รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�น�กเร9ยนแลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          �ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแคู่มือ                          ร�

• จ�ดให
ชมือ                                รมือ                                ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รได
มือ                                9โอกาสแสดงให
ก�บัญ�โรงเร9ยนทำงาน	             9 อย�ใกลือกบทละคร	             
เคู่มือ                          9ยง หากทำงาน	             #างานก�บัญ�โรงเร9ยน มือ                                �ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงทยมือ                                 ก@
คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รให
พวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าได
แสดงให
ก�บัญ�โรงเร9ยนประถุประสงค์โครงการ         มือ                                ศ7กษาได
ชมือ                                ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ย

• จ�ดให
มือ                                9การอบัญ�รมือ                                 / คู่มือ                          าย ส#าหร�บัญ�คู่มือ                          �ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแคู่มือ                          ร� น�กเร9ยน ทำงาน	             9 สนใจทำงาน	             9 จะทำงาน	             #าชมือ                                รมือ                                ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รอยางตอเน� อง

• จ�ดทำงาน	             #า ใบัญ�ปลือกบทละคร	             �วัตถุประสงค์โครงการ   หร�อโบัญ�รช�วัตถุประสงค์โครงการ   ร�ทำงาน	             �Bงภาษาไทำงาน	             ยแลือกบทละคร	             ะภาษาอ�งกฤษเพ� อเป@นการเช�Bอเช�ญให
ชาวัตถุประสงค์โครงการ   บัญ�
านแลือกบทละคร	             ะ
ผ�
น#าหมือ                                �บัญ�
าน ให
มือ                                ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ชมือ                                การแสดง เพ� อให
การสน�บัญ�สน�นชมือ                                รมือ                                หร�อเง�นทำงาน	             �นในอนาคู่มือ                          ต

• ให
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             แกคู่มือ                          �ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแคู่มือ                          ร�แลือกบทละคร	             ะน�กเร9ยนเก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�แหลือกบทละคร	             งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	              บัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รทำงาน	             9 เป@นภาษาอ�งกฤษทำงาน	             9 งายแลือกบทละคร	             ะไมือ                                
ต
องเส9ยคู่มือ                          าใช 
จาย

• ให
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             ทำงาน	             9 จ#าเป@นแลือกบทละคร	             ะเก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�ช�มือ                                ชนข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องคู่มือ                          �ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ (สถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9 ,บัญ��คู่มือ                          คู่มือ                          ลือกบทละคร	             ทำงาน	             9 มือ                                9คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ย�นด9พร
อมือ                                ให
คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ชวัตถุประสงค์โครงการ   ย
เหลือกบทละคร	             �อ, สถุประสงค์โครงการ         านส#าหร�บัญ�ซ�Bอวัตถุประสงค์โครงการ   �สด� ฯลือกบทละคร	             ฯ) ให
ก�บัญ�คู่มือ                          �ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแคู่มือ                          ร�แลือกบทละคร	             ะน�กเร9ยนให
มือ                                ากทำงาน	             9 ส�ดเทำงาน	             าทำงาน	             9 จะเป@นไปได


• พยามือ                                ยามือ                                เก@บัญ�ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             ทำงาน	             �Bงหมือ                                ดทำงาน	             9 สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าถุประสงค์โครงการ         7งได
ไวัตถุประสงค์โครงการ   
ในช�มือ                                ชน
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Internet Resources
TYT Website

http://tytproject.wordpress.com/
 

Through the website, club members have the ability to access  documents  and 
resources or connect with participating clubs throughout Thailand. The TYT website includes 
resources such as the TYT Project Manual, a collection of plays adapted by Peace Corps 
volunteers  for  their  students, and pictures from Festivals dating back to 2008. Since the TYT 
Project includes clubs from all  over Thailand, the website acts as a conduit between clubs, 
allowing information  regarding good practices, contacts, scheduling updates, and  recent 
news to be transmitted quickly and with ease.

K  ey         S  i      t  e         Fea      t  u  r      es  
TYT Project Manual and How To Guide

Pictures from Previous Festivals
Adapted Plays and Scripts

Project Committee Contact Info
Useful Theater & Resource Links

TYT Facebook Page
http://www.facebook.com/pages/Thai-Youth-Theatre-Project/181340331894295

The  TYT  Facebook  page  was  established  to  help  facilitate  the  creation  and 
maintenance of TYT clubs as well as to form and strengthen relationships among associated 
clubs. Strong relationships within and between clubs increase the integrity and sustainability 
of individual  member clubs and the project’s signature annual event,  the  TYT Festival. 
Additionally, the Facebook  page  helps to create and maintain relationships with those 
living  outside  of  Thailand;  specifically,  relationships  between  returned  volunteers  and  their 
club members. The website also offers potential supporters, curious individuals, friends and 
family the opportunity to catch a  glimpse at  the  endeavors  and accomplishments  of  Thai 
students and their communities.

K  ey         S  i      t  e         Fea      t  u  r      es  
Pictures from Previous Festivals
Project Committee Contact Info

Discussions with Previous and Current Members and Clubs
Updates on TYT Committee and TYT Club Activities
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แหลือกบทละคร	             งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             จากอ�นเทำงาน	             อร�เน@ต

เว5บไซต! TYT
http://tytproject.wordpress.com/

สมือ                                าช�กชมือ                                รมือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าถุประสงค์โครงการ         7งเอกสาร แลือกบทละคร	             ะแหลือกบทละคร	             งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	              หร�อต�ดตอก�บัญ�ชมือ                                รมือ                                ตางๆ ทำงาน	             9 เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                
โคู่มือ                          รงการจากทำงาน	             � วัตถุประสงค์โครงการ   ประเทำงาน	             ศไทำงาน	             ยผานทำงาน	             างเวัตถุประสงค์โครงการ   @บัญ�ไซต�ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อง TYT ซ7 งประกอบัญ�ด
วัตถุประสงค์โครงการ   ยแหลือกบทละคร	             งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	              เชนคู่มือ                          �มือ                                �อ
โคู่มือ                          รงการ บัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รทำงาน	             9 ได
ด�ดแปลือกบทละคร	             งแลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ   โดยอาสาสมือ                                �คู่มือ                          รหนวัตถุประสงค์โครงการ   ยส�นต�ภาพฯ แลือกบทละคร	             ะภาพจากเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	             ย
อน
ไปถุประสงค์โครงการ         7งป9 2008 เน� องจากโคู่มือ                          รงการ TYT เป@นโคู่มือ                          รงการทำงาน	             9 มือ                                9สมือ                                าช�กจากทำงาน	             � วัตถุประสงค์โครงการ   ประเทำงาน	             ศไทำงาน	             ย เวัตถุประสงค์โครงการ   @บัญ�ไซต�จ7งทำงาน	             #า
หน
าทำงาน	             9 เช� อมือ                                โยงระหวัตถุประสงค์โครงการ   างชมือ                                รมือ                                ตางๆ ให
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             เก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�วัตถุประสงค์โครงการ   �ธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท9ปฏิบัติ�บัญ��ต�ทำงาน	             9 เป@นต�วัตถุประสงค์โครงการ   วัตถุประสงค์โครงการ   อยางทำงาน	             9 ด9 ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             การต�ดตอ 
ก#าหนดตารางเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าทำงาน	             9 เป@นป�จจ�บัญ��น แลือกบทละคร	             ะข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าส�ดได
อยางรวัตถุประสงค์โครงการ   ดเร@วัตถุประสงค์โครงการ   แลือกบทละคร	             ะสะดวัตถุประสงค์โครงการ   กย� งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bน

ข�อมูลท�ลทั่วไป:%	น��สนใจในเว5บไซต!
คู่มือ                          �มือ                                �อโคู่มือ                          รการ TYT แลือกบทละคร	             ะแนวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             างการด#าเน�นการ

ภาพจากเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	             ในป9ตางๆ
บัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รด�ดแปลือกบทละคร	             งแลือกบทละคร	             ะสคู่มือ                          ร�ปต�ส#าหร�บัญ�การใช 
งาน

ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             ในการต�ดตอคู่มือ                          ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะกรรมือ                                การ
ลือกบทละคร	             �งคู่มือ                          �ทำงาน	             9 เก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9แลือกบทละคร	             ะแหลือกบทละคร	             งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             ทำงาน	             9 มือ                                9ประโยชน�

TYT Facebook 
http://www.facebook.com/pages/Thai-Youth-Theatre-Project/181340331894295

TYT Facebook กอต�Bงข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนเพ� อชวัตถุประสงค์โครงการ   ยอ#านวัตถุประสงค์โครงการ   ยคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สะดวัตถุประสงค์โครงการ   กในการสร
างแลือกบทละคร	             ะปร�บัญ�ปร�งข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อง
โคู่มือ                          รงการ TYT รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ถุประสงค์โครงการ         7งการเสร�มือ                                สร
างคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ส�มือ                                พ�นธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�ระหวัตถุประสงค์โครงการ   างชมือ                                รมือ                                 คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ส�มือ                                พ�นธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�ทำงาน	             9 ด9ทำงาน	             �Bงภายในชมือ                                รมือ                                
แลือกบทละคร	             ะระหวัตถุประสงค์โครงการ   างชมือ                                รมือ                                 ชวัตถุประสงค์โครงการ   ยเพ� มือ                                คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                มือ                                � นคู่มือ                          ง แลือกบทละคร	             ะย� งย�นข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องแตลือกบทละคร	             ะชมือ                                รมือ                                 รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ไปถุประสงค์โครงการ         7งคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                เป@นเอกลือกบทละคร	             �กษณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�
ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องงานประจ#าป9 เทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	              TYT นอกจากน9B Facebook ย�งชวัตถุประสงค์โครงการ   ยสร
างแลือกบทละคร	             ะร�กษาคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ส�มือ                                พ�นธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�ก�บัญ�ผ�
ทำงาน	             9 อย�
ตางประเทำงาน	             ศไทำงาน	             ยโดยเฉพาะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ส�มือ                                พ�นธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�ระหวัตถุประสงค์โครงการ   างอาสาสมือ                                �คู่มือ                          รทำงาน	             9 กลือกบทละคร	             �บัญ�ไปแลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�สมือ                                าช �กข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องชมือ                                รมือ                                ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อง
พวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             า เวัตถุประสงค์โครงการ   @บัญ�ไซต�น9Bย�งเป@นแหลือกบทละคร	             งทำงาน	             9 น#าเสนอข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             ให
แกผ�
ทำงาน	             9 สนใจให
การสน�บัญ�สน�น รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ทำงาน	             �Bงเพ� อนๆ แลือกบทละคร	             ะ
คู่มือ                          รอบัญ�คู่มือ                          ร�วัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9 ต
องการต�ดตามือ                                คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                เคู่มือ                          ลือกบทละคร	             � อนไหวัตถุประสงค์โครงการ   แลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ส#าเร@จข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กเร9ยนไทำงาน	             ยแลือกบทละคร	             ะช�มือ                                ชนข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องพวัตถุประสงค์โครงการ   ก
เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             า

ข�อมูลท�ลทั่วไป:%	น��สนใจในเว5บไซต!
ภาพจากเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	             ในป9ตางๆ

ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             ในการต�ดตอคู่มือ                          ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะกรรมือ                                การ
การหาร�อก�บัญ�สมือ                                าช�กเกาแลือกบทละคร	             ะป�จจ�บัญ��นแลือกบทละคร	             ะสโมือ                                สรตางๆ

ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             ทำงาน	             9 เป@นป�จจ�บัญ��นข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อง คู่มือ                          ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะกรรมือ                                การ TYT แลือกบทละคร	             ะ ก�จกรรมือ                                ชมือ                                รมือ                                 TYT
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Appendices and Forms
ภาคู่มือ                          ผนวัตถุประสงค์โครงการ   กแลือกบทละคร	             ะแบัญ�บัญ�ฟอร�มือ                                



Appendix A

TY      T   Clu      b     I      n  iti      a  l   Participation       P      e  r      m  i      ssi      o  n     Fo      r      m  
Date…………………

Subject: Parent permission for the student to participate in the Thai Youth Theatre (TYT) Club

Dear  ………………………………………………
 (Parent of the student)

In  order  for your child to participate in  the Thai Youth Theatre (TYT) Club, he or  she must attend 
regular meetings which consist of memorizing lines, helping with the building of  the set,  costumes, 
props,  finance and fundraising.  Students will  be  responsible for transportation to and from each 
rehearsal and meeting. They will also attend a three-day theater festival where they will perform their 
show. The meals and accommodations will be provided for the students while they are at the festival.

We hope that you allow your student to participate in this beneficial project.

Sincerely,

                                                             

TYT Project Director

If the parent has any questions or concerns about the TYT Project feel free to call us at 
 ______ - ______ - ___________ before completing the permission form.

    …………………………………………………………………………………………

P  e      rm  i  ssi      o      n     Fo      rm       
TY  T         P      r  o  j      ec  t         T  h      ea  t      r  e         C  l  u      b  

Name of parent ……………………………………  Name of student ………………………………………

Grade ……………………  School ……………………………………  Province …..……………………….

I have read and understood the conditions of this activity listed above, and I allow my child to 
participate in the Thai Youth Theatre Club.

I give permission   
I do not give permission    

………………………………………. …………/………………/…………. 
Parent signature Day  /      Month      /    Year
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ภ�คผู้ร่วมนวกิจห   A  
แบบฟอรับอ!มูลทอน*ญ�ตให�น�กิจหเรับอ%ยนเข��รับอ�วมูลทกิจห�จกิจหรับอรับอมูลทโครับองกิจห�รับอเวทั่วไป:%เย�วชนไทั่วไป:ย 
(  Thai Youth Theatre)   

วัตถุประสงค์โครงการ   �นทำงาน	             9  ... ... ... ... ... ... ...

เร� อง ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ออน�ญาตให
น�กเร9ยนเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�จกรรมือ                                โคู่มือ                          รงการเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9เยาวัตถุประสงค์โครงการ   ชนไทำงาน	             ย (Thai Youth Theatre) 

เร9ยน ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …
 (ผ�
ปกคู่มือ                          รองข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กเร9ยน) 

ตามือ                                ทำงาน	             9  บัญ��ตรหลือกบทละคร	             านข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องทำงาน	             านได
สนใจเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                โคู่มือ                          รงการเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9เยาวัตถุประสงค์โครงการ   ชนไทำงาน	             ย (Thai Youth Theatre – TYT) น�Bน 
โคู่มือ                          รงการข้อมูลบทละครและกิจกรรม             อเร9ยนให
ทำงาน	             านทำงาน	             ราบัญ�วัตถุประสงค์โครงการ   า ผ�
เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                โคู่มือ                          รงการจะต
องเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ประช�มือ                                แลือกบทละคร	             ะฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                อยางสมือ                                # าเสมือ                                อเพ� อ
ทำงาน	             องจ#าบัญ�ทำงาน	             ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร ชวัตถุประสงค์โครงการ   ยเหลือกบทละคร	             �อในการสร
างฉาก เคู่มือ                          ร� องแตงกาย อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�การแตงกาย รวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ถุประสงค์โครงการ         7งการ
จ�ดการบัญ�ร�หารการเง�น แลือกบทละคร	             ะการระดมือ                                ทำงาน	             �น ซ 7 งในการน9B ผ�
เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                โคู่มือ                          รงการจะต
องร�บัญ�ผ�ดชอบัญ�ในเร� องการเด�น
ทำงาน	             างไป-กลือกบทละคร	             �บัญ�สถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9 ประช�มือ                                แลือกบทละคร	             ะสถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9 ฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                เอง ส#าหร�บัญ�การแสดงในงานเทำงาน	             ศกาลือกบทละคร	             ประจ#าป9 น�กเร9ยนจะ
ต
องเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าคู่มือ                          ายรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�จกรรมือ                                เป@นเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             า 3 วัตถุประสงค์โครงการ   �น ซ7 งเป@นชวัตถุประสงค์โครงการ   งทำงาน	             9 น�กเร9ยนจะแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9ตอผ�
ชมือ                                ในสถุประสงค์โครงการ         านทำงาน	             9 จร�ง แลือกบทละคร	             ะ
ตลือกบทละคร	             อดระยะเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             า 3 วัตถุประสงค์โครงการ   �นทำงาน	             9 อย�ทำงาน	             9 คู่มือ                          ายก�จกรรมือ                                 โคู่มือ                          รงการจะจ�ดอาหารทำงาน	             �กมือ                                �Bอ แลือกบทละคร	             ะทำงาน	             9 พ�กให
ก�บัญ�น�กเร9ยนทำงาน	             9 เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                
โคู่มือ                          รงการทำงาน	             �กคู่มือ                          น 

หวัตถุประสงค์โครงการ   �งเป@นอยางย� งวัตถุประสงค์โครงการ   า ทำงาน	             านจะย�นด9อน�ญาตให
บัญ��ตรหลือกบทละคร	             านข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องทำงาน	             านได
เข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                โคู่มือ                          รงการทำงาน	             9 เป@นประโยชน�น9B 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ผู้ร่วม��อ��นวยกิจห�รับอโครับองกิจห�รับอ TYT

หากผ�
ปกคู่มือ                          รองมือ                                9คู่มือ                          #าถุประสงค์โครงการ         ามือ                                หร�อข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อสงส�ยเก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�โคู่มือ                          รงการ TYT กร�ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแาสอบัญ�ถุประสงค์โครงการ         ามือ                                กอนกรอกแบัญ�บัญ�ฟอร�มือ                                ได
ทำงาน	             9 
______ -- ______ -- ___________

………………………………………………………………………

แบบตอบรับอ�บอน*ญ�ต
โครับองกิจห�รับอเวทั่วไป:%เย�วชนไทั่วไป:ย   (  Thai Youth Theatre  )  

ช� อผ�
ปกคู่มือ                          รอง ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ช� อน�กเร9ยน ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ช�Bน ... ... ... ... ... ... ... ... ...โรงเร9ยน ... ... ... ... ... ... ... ...  ... … จ�งหวัตถุประสงค์โครงการ   �ด ... .. ... ... ... ... ... ...

ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าพเจ
าได
อานแลือกบทละคร	             ะเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าใจเง� อนไข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องโคู่มือ                          รงการทำงาน	             9 กลือกบทละคร	             าวัตถุประสงค์โครงการ   ไวัตถุประสงค์โครงการ   
แลือกบทละคร	             
วัตถุประสงค์โครงการ   ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
างต
น แลือกบทละคร	             ะย�นด9อน�ญาตให
บัญ��ตรหลือกบทละคร	             านใน
คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ปกคู่มือ                          รองข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
าพเจ
าเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                โคู่มือ                          รงการเวัตถุประสงค์โครงการ   ทำงาน	             9เยาวัตถุประสงค์โครงการ   ชนไทำงาน	             ย (TYT)

อน�ญาต    
ไมือ                                อน�ญาต    

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                      ... ... ... / ... ... ... ... ... ... / ... ... ...
    ลือกบทละคร	             ายเซ@นผ�
ปกคู่มือ                          รอง                                               วัตถุประสงค์โครงการ   �น     /        เด�อน          /     ป9
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Appendix B  
Information Handout for Participants and Parents  

T      he     Det  a      ils      

1.) The club will perform the play                           by                                     .

2.) The club will meet at least         times a week in the                                at                                         . As 

the performance nears, the club will increase the days of practice until eventually reaching 

        days of practice for the final week.

3.) The club will have                number of performances.

4.) Attendance at  all meetings is required. If a student feels that they might not have enough 

free time they should reconsider joining or rearrange their current schedule.  The  club is 

designed only for dedicated students who truly want to construct and perform a  play and 

learn about the responsibilities that go along with it.

5.) Members will choose and implement activities to raise money for the set, props, and 

      other expenses. Without adequate fundraising the play cannot be performed.

6.) Members should be able to cooperate with teachers and students from different schools.

The Ob  j  ec      t      i  v  es  

1.) Introduce students to acting and theater performances.

2.) Endow students with greater confidence as public speakers.

3.) Develop students’ ability to listen, speak and use emotions while speaking English.

4.) Introduce students to another culture through literature and theater. 

5.) Provide students the opportunity to establish relationships with students from  other 

schools both within the district and from other provinces.

6.) Deve lop  leadersh ip  sk i l l s  by  giving students the responsibility of creating, preparing, 

and performing a theatrical performance.

7.) Challenge the students to work with each other within the community on raising funds to 

support their project and its expenses (sets, costumes, props, miscellaneous).

8.) Learn about finance and money management with the funds that are raised prior to and 

collected at the performances.

9.) Establish a sustainable theater club for future teachers and students.

10.) Have  Fun!
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ภ�คผู้ร่วมนวกิจห   B  
ข�อมูลท�ลส��หรับอ�บผู้ร่วม��เข��รับอ�วมูลทกิจห�จกิจหรับอรับอมูลทและ  ผู้ร่วม*�  ปกิจหครับออง  

รับอ�ยละเอ%ยด

1.) ชมือ                                รมือ                                น9Bจะแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รเร� อง __________________  ประพ�นธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�โดย  ________________.

2.) ชมือ                                รมือ                                จะมือ                                9การประช�มือ                                เตร9ยมือ                                งานแลือกบทละคร	             ะฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                อยางน
อย  _______  คู่มือ                          ร�Bงตอส�ปดาห� ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ 
_                                 เวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             า  _______  เมือ                                � อใกลือกบทละคร	             
การแสดงทำงาน	             างชมือ                                รมือ                                จะเพ� มือ                                วัตถุประสงค์โครงการ   �นฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                เป@น 
_________วัตถุประสงค์โครงการ   �น ส#าหร�บัญ�ส�ปดาห�ส�ดทำงาน	             
ายกอนการแสดง

3.) ชมือ                                รมือ                                จะมือ                                9การแสดงจ#านวัตถุประสงค์โครงการ   น                                 รอบัญ�

4.) การเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ประช�มือ                                แลือกบทละคร	             ะฝึกซ้อม	         7กซ 
อมือ                                ทำงาน	             �กคู่มือ                          ร�Bงเป@นส� งจ#าเป@น หากน�กเร9ยนคู่มือ                          �ดวัตถุประสงค์โครงการ   าตนเองอาจไมือ                                มือ                                9เวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             า
วัตถุประสงค์โครงการ   างพอ น�กเร9ยนคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รพ�จารณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแาใหมือ                                อ9กคู่มือ                          ร�Bงวัตถุประสงค์โครงการ   าจะเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
ารวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                หร�อไมือ                                หร�ออาจต
องจ�ดตารางเวัตถุประสงค์โครงการ   ลือกบทละคร	             าใหมือ                                 
ชมือ                                รมือ                                ต
องการน�กเร9ยนทำงาน	             9 มือ                                9คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ต�Bงใจอยางแทำงาน	             
จร�งในการฝึกซ้อม	         7กฝึกซ้อม	         นแลือกบทละคร	             ะแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร พร
อมือ                                ทำงาน	             �Bงเร9ยนร�

คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ร�บัญ�ผ�ดชอบัญ�ตางๆ ไปพร
อมือ                                ก�น

5.) สมือ                                าช�กจะเลือกบทละคร	             �อกแลือกบทละคร	             ะด#าเน�นก�จกรรมือ                                เพ� อระดมือ                                ทำงาน	             �น ส#าหร�บัญ�การด#าเน�นการ อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�แลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          าใช 
จา
ยอ� นๆ โคู่มือ                          รงการไมือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ด#าเน�นก�จกรรมือ                                ได
 หากข้อมูลบทละครและกิจกรรม             าดเง�นทำงาน	             �นสน�บัญ�สน�น

6.) สมือ                                าช�กคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   รจะสามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ทำงาน	             #างานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�บัญ�คู่มือ                          ร�แลือกบทละคร	             ะน�กเร9ยนจากโรงเร9ยนอ� นๆได


ว�ตถ*ปรับอะสงค!

1.) แนะน#าน�กเร9ยนเก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�หน
าทำงาน	             9 แลือกบทละคร	             ะการแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร

2.) ทำงาน	             #าให
น�กเร9ยนมือ                                9คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                มือ                                � นใจมือ                                ากข้อมูลบทละครและกิจกรรม             7Bนในการพ�ดในทำงาน	             9 สาธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงทารณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะ

3.) พ�ฒนาคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                สามือ                                ารถุประสงค์โครงการ         ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องน�กเร9ยนในการฟ�ง พ�ดแลือกบทละคร	             ะ แสดงอารมือ                                ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแะทำงาน	             9 พ�ดภาษาอ�งกฤษ

4.) ทำงาน	             #าให
น�กเร9ยนได
ศ 7กษาวัตถุประสงค์โครงการ   �ฒนธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงทรรมือ                                ตางๆ ผานวัตถุประสงค์โครงการ   รรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแกรรมือ                                แลือกบทละคร	             ะศ�ลือกบทละคร	             ปะการลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร

5.) ให
น�กเร9ยนมือ                                9โอกาสทำงาน	             9 จะสร
างคู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ส�มือ                                พ�นธิบายเป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับวิธีการทำละครหรือการแสดงท�ก�บัญ�น�กเร9ยนจากทำงาน	             9 อ� นๆ ทำงาน	             �Bงโรงเร9ยนภายในเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             ตแลือกบทละคร	             ะ
จากจ�งหวัตถุประสงค์โครงการ   �ดอ� นๆ

6.) พ�ฒนาทำงาน	             �กษะการเป@นผ�
น#าโดยให
น�กเร9ยนร�บัญ�ผ�ดชอบัญ�ในการสร
าง การจ�ดเตร9ยมือ                                 แลือกบทละคร	             ะด#าเน�นการ
การแสดงลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          ร

7.) น�กเร9ยนได
เร9ยนร�
คู่มือ                          วัตถุประสงค์โครงการ   ามือ                                ทำงาน	             
าทำงาน	             ายในการทำงาน	             #างานก�บัญ�แตลือกบทละคร	             ะหนวัตถุประสงค์โครงการ   ยงานอ� นๆ ภายในช�มือ                                ชนเก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�การ
ระดมือ                                ทำงาน	             �น กองทำงาน	             �นเพ� อสน�บัญ�สน�นโคู่มือ                          รงการแลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          าใช 
จายข้อมูลบทละครและกิจกรรม             องพวัตถุประสงค์โครงการ   กเข้อมูลบทละครและกิจกรรม             า (ช�ดเคู่มือ                          ร� องแตงกาย, 
อ�ปกรณ์ประกอบการแสดง ภาพฉาก และเครื่องแ�ประกอบัญ�การ แสดง, อ� นๆ)

8.) เร9ยนร�
เก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ก�บัญ�การเง�นแลือกบทละคร	             ะการบัญ�ร�หารจ�ดการเง�นก�บัญ�เง�นทำงาน	             �นทำงาน	             9 ได
ร�บัญ� แลือกบทละคร	             ะการจ�ดการเง�นทำงาน	             9 
เก9 ยวัตถุประสงค์โครงการ   ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
องก�บัญ�การแสดง

9.) การจ�ดต�Bงชมือ                                รมือ                                ลือกบทละคร	             ะคู่มือ                          รทำงาน	             9 ย� งย�นส#าหร�บัญ�คู่มือ                          ร�ผ�
สอนแลือกบทละคร	             ะน�กเร9ยนในอนาคู่มือ                          ต

10.) น�กเร9ยนได
มือ                                9ก�จกรรมือ                                ทำงาน	             9 สน�กสนานรวัตถุประสงค์โครงการ   มือ                                ก�น
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Appendix C  
Pictures  
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Appendix C (continued)  
Pictures  
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Appendix C (continued)  
Pictures  
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If you have questions or would like more information,
please contact us at:

TYTproject@gmail.com

หากมือ                                9ข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อสงส�ยหร�อต
องการข้อมูลบทละครและกิจกรรม             
อมือ                                �ลือกบทละคร	             เพ� มือ                                เต�มือ                                
โปรดต�ดตอเรา:

TYTproject@gmail.com
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