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แบบเสนอโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ

2. โครงการ  ความสุขในการสอนภาษาอังกฤษ

Having Fun While Teaching English

3. คณะท่ีปรึกษาและคณะทํางาน

โดย วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
เลขท่ี 88 หมู 2 ต.ทุงหมอ อ.สะเดา จ. สงขลา

3.1 คณะท่ีปรึกษา

1. Venerable Dr. Wei Wu

ผูกอตั้ง และประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัย

2. Prof. Dr. Kapila Abhayawansa

รองอธิการบดีฝายวิชาการ และคณบดีคณะศาสนศึกษา

3. Dr. Fa Qing

อาจารยประจํา บัณฑิตวิทยาลัย และผูอํานวยการสารสนเทศและหอสมุด

4. Dr. Krishna Ghosh Santina

อาจารยประจํา บัณฑิตวิทยาลัย



วทิยาลยัพทุธศาสนานานาชาติ 2

3.2 คณะทํางาน

1. Ven. Dr. Zhen Yuan ผูจัดการโครงการ

2. ฤดีเดือน โสมเกษตรินทร ผูประสานงานและเลขานุการ

3. จรูญ ไชยเบา ผูชวยผูประสานงาน

4. ชุติมดี ไชยเบา ผูชวยเลขานุการ

5. เมธิณี สังขประเสริฐ เหรัญญิก

6. IBC Staff สมาชิก

7. IBC Student สมาชิก

4. ท่ีมาและความสําคัญ

สังคมไทยในยุคโลกสมัยใหม ท่ีมีกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและหลากหลาย ภาษาอังกฤษถือ
วามีบทบาทตอเราอยางมาก เปนภาษาหลักท่ีมีความสําคัญ ซึ่งผูคนสวนใหญท่ัวโลกใชในการติดตอสื่อสาร ใน
การทําธุรกิจ การทองเท่ียว การศึกษาและอ่ืนๆ ความสามารถทางภาษาอังกฤษจึงถือเปนทักษะท่ีจําเปนและ
ตองการในทุกสาขาอาชีพ ดังนั้นสถาบันการศึกษาท้ังระดับอุดมศึกษาและระดับข้ันพ้ืนฐานท้ังหลาย จึงหันมา
มุงเนนการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษาและนักเรียนของตน

คนไทยไดรับการพิจารณาวามีทักษะดานภาษาอังกฤษคอนขางนอย เม่ือเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย
อ่ืน ๆ เชน มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร อินเดีย เกาหลีใต ฮองกง เวียดนาม ฯลฯ เหตุผลอันหนึ่ง ก็คือคนไทย
มีโอกาสนอยในการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษกับสมาชิกในครอบครัวและในชีวิตประจําวัน ซึ่งผลกระทบท่ี
ตามมาก็คือทําใหไมมีความม่ันใจและเกิดความอายท่ีจะพูดภาษาอังกฤษ การขาดซึ่งโอกาสสวนนี้สงผลทําให
นักเรียนไทยขาดซึ่งความสนใจในภาษาอังกฤษ เม่ือนักเรียนจํานวนมากมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
นอยและอาจนําไปสูทัศนคติเชิงลบตอภาษาอังกฤษ จึงยากท่ีจะประสบความสําเร็จและเอาชนะความ
ยากลําบากในการเรียนรู อีกท้ังสวนใหญพวกเขาเรียนรูภาษาอังกฤษโดยผานการแปลจากภาษาไทย
และขาดโอกาสท่ีจะฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษหลังจากจบการศึกษาแลว รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาของไทย
มักจะคุนเคยกับรูปแบบการสอนท่ีมุงเนนใหนักเรียนผานการทดสอบ เพ่ือสามารถเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
โดยใหความสําคัญกับคําศัพท การอานและโครงสรางไวยากรณ ดังนั้นจึงเปนการยากสําหรับนักเรียนไทยท่ีจะ

สามารถ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ถึงแมจะมีวิธีการสอนใหมๆออกมา และสามารถหาสื่อตางๆไดท่ัวไปในหองสมุดหรือรานหนังสือ แตก็มี
ประเด็นปญหาท่ีเราจะตองพิจารณา ไดแก :

ประเด็นแรก คือการท่ีคนรุนใหมมีสวนเก่ียวของกับอุปกรณการเรียนการสอนท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งมี
ผลกระทบตอตัวเองความคิดและความรู สิ่งเหลานี้กลายเปนความทาทายสําหรับครูในวันนี้

ประเด็นท่ีสอง คือเด็กหลายคนในยุคนี้ใชเวลาหลายชั่วโมงตอวันในโซเชียลมีเดียเชน เกมออนไลน
เฟสบุคและวิดีโอเกม เปนตน ซึ่งทําใหความสนใจและสมาธิของพวกเขาในการศึกษานอยลง

ประเด็นท่ีสาม คือนักเรียนตองการคําแนะนําท่ีเปนประโยชนและกําลังใจ จากพอแม ครู หรือผูให
คําปรึกษา ดังนั้นครูจึงตองการการฝกอบรม เพ่ือยกระดับความรูและทักษะการสอน ดวยวิธีการแบบใหม อีก
ท้ังครูจําเปนตองสรางสรรค อุปกรณการเรียนการสอนใหนาสนใจ จึงจะสามารถดึงความสนใจของผูเรียนใหมี
สมาธิจดจอกับบทเรียนได

ประเด็นท่ีสี่ เนื่องจากพอแมสวนใหญในสังคมยุคใหมนี้เปนพอแมท่ีทํางานนอกบาน สิ่งท่ีคนรุนใหม
ตองการคือการมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเปนกันเองในการเรียนรู การยอมรับและใหเกียรติ การสัมผัส
ใกลชิด ความเขาใจซึ่งกันและกันจากครู

ตามคําชี้แนะของ สกอ. ทางวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติไดเลือกกิจกรรมตัวชี้วัดประเภท 1 คือ
ตัวชี้วัดท่ีมีกิจกรรมซึ่งสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนเปาหมายและความถนัดของสถาบัน อันจะแสดง
ใหเห็นวามีการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาสมรรถนะและความชํานาญการของครู ตามขบวนการ
PLC เพ่ือใหครูผูสอนสามารถสอนไดอยางสนุกสนาน ภายใตการจัดกิจกรรมแกนักเรียนท้ังสามระดับชั้น(ชั้น
เตรียมประถม ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา) นอกจากนี้โครงการนี้ยังชวยใหโรงเรียนเปาหมายสามารถผลิต
นักเรียนท่ีมีคุณภาพ เขาสูภาคการศึกษาท่ีสูงข้ึนและมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู
ประเทศไทย 4.0

5. วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม
1. เพ่ือกระตุนใหครูสอนภาษาอังกฤษไดอยางมีความสุข
2. เพ่ือสนับสนุนใหครูตั้งศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษในโรงเรียน
3. เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรน ท่ีจะมีสวนรวมในการฟง การพูด และการอาน
ภาษาอังกฤษ

6. เปาหมายโครงการ/กิจกรรม
1. ฝกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีการสมัยใหมซึ่งจะสามารถสอนคนรุนใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ฝกอบรมครเูก่ียวกับวิธีการทําสื่อการสอนท่ีสรางสรรค เขาใจงายและนาสนใจ
3. ฝกอบรมครูใหสามารถพ่ึงพาตัวเองไดและประสบความสําเร็จในระยะยาว

ดังสุภาษิต "สอนคนใหรูจักวิธีการหาปลา"
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7. ขอบเขตการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

แนวทางการดําเนินโครงการ กลุมเปาหมาย(โรงเรียน)
ผูเขารวม (คน)

ครู นักเรียน

ดําเนินการสอนภาษาอังกฤษตอเนื่องจากการดําเนินกจิกรรมปที่แลวเพื่อ

สังเกตและติดตามผลการพัฒนาดานวิธกีารสอนภาษาอังกฤษของครูและ
พัฒนาการทักษะการเรียนรูของนักเรียน

โรงเรียนวัดยางทอง 2 24

โรงเรียนวัดสองพี่นอง 2 58

โรงเรียนบอเกตุวิจิตรวิทยา 2 86

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทุงหมอ 2 47

8. กิจกรรม

โรงเรียน
ผูเขารวม (คน)

กิจกรรม (ครั้งที่)
ครู นักเรียน

โรงเรียนวัดยางทอง 2 24 1. การสอนภาษาอังกฤษ

2. การอบรมครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

3. การจัดคายภาษาอังกฤษเชิงคุณธรรม

4. จัดการประกวด แขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบอเกตุวิจิตรวิทยา 2 86

โรงเรียนวัดสองพี่นอง 2 58

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. ทุงหมอ 2 47

9. ระยะเวลาดําเนินงานและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม : ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลา

2561 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประสานงาน ลงพื้นที่และรางโครงการ √
2. เขียนโครงการ √
3. แตงต้ังคณะที่ปรึกษาและคณะทํางาน √
4. ประชุม วางแผน งานที่รับผิดชอบ √
5. ประสานงานกับโรงเรียนเปาหมาย √
6. ดําเนินกิจกรรม
7. ติดตามผลและประเมินผล
8. สรุปโครงการ
9. รายงานโครงการ 30
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10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

โครงการ/กิจกรรม ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การสอนภาษาอังกฤษ 1. เนนการปรับปรุงและพัฒนาครูและนกัเรียน

2. เนนการกระตุนใหนักเรียนรักการเรียนภาษาอังกฤษ

การอบรมครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูผูสอนแตละโรงเรียนไดรับความรูและประสบการณที่สามารถจะนําไปใชไดจริง
1. ฝกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษดวยวิธกีารสมัยใหมซ่ึงจะสามารถสอนคนรุนใหมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
2. ฝกอบรมครูเกี่ยวกับวธิีการทําส่ือการสอนที่สรางสรรค เขาใจงายและนาสนใจ ไดแก บันทกึการสอน

power point บัตรคํา ประโยค รูปภาพ เกมภาษาอังกฤษและวีดีโอนําเสนอ
3. ฝกอบรมครูใหสามารถพึ่งพาตัวเองไดและประสบความสําเร็จในระยะยาว

ดังสุภาษิต "สอนคนใหรูจกัวธิีการหาปลา"

การจัดคายภาษาอังกฤษเชิงคุณธรรม 1) นักเรียนรักการเรียนภาษาอังกฤษ
2) ผูเรียนสามารถใชทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษได เชน การฟง การออกเสียง การอานและคําศัพทได
3) นักเรียนสามารถฟงและตอบคําถามพื้นฐานได
4) นักเรียนสามารถประยุกตใชหลักจริยธรรมในชีวิตประจําวันได

จัดการประกวด แขงขัน
เลานิทานภาษาอังกฤษ

1) นักเรียนรักการเรียนภาษาอังกฤษ
2) ผูเรียนสามารถใชทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษเชนการฟง การออกเสียง การอานและคําศัพทได
3) นักเรียนสามารถฟงและตอบคําถามพื้นฐานได

11. งบประมาณของโครงการ

จํานวนรวมท้ังสิ้น = 120,000.00 บาท (จํานวน 30,000 บาท * จํานวน 4 โรงเรียน)
รายละเอียดดังตาราง

รายการ (โรงเรียน) จํานวนเงิน (บาท)

คาตอบแทนและคาดําเนินการ 6,000.00

คาอาหารและเคร่ืองด่ืม 5,000.00

คาวัสดุและอุปกรณ 6,000.00

คาของขวัญสําหรับโรงเรียน 4,000.00

คาประกาศนียบัตรและของรางวัล 4,000.00

คาพาหนะและการเดินทาง 5,000.00

รวม 30,000.00
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12. เปาหมายของผลผลิต ตัวช้ีวัด และวิธีการวัดผล

ผลผลิต ตัวชี้วดั

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

วิธีการวัดผล

รายงานโครงการ 1 ชุด การสํารวจ, การสัมภาษณ, การสังเกต
การวิเคราะหและการเปรียบเทียบ

บทความวจิัยเร่ืองการออกเสียงและการอานเพื่อเปนพื้นฐานใน
การพัฒนาทักษะดานภาษา

1 บทความ การสํารวจ, การสัมภาษณ, การสังเกต
การวิเคราะหและการเปรียบเทียบ

คูมือและส่ือการสอนภาษาอังกฤษ อยางนอย 5 ชุดขึ้นไป การสํารวจและการสังเกต

จํานวน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยที่เขารวมกิจกรรม อยางนอย 20 คนขั้นไป การสํารวจและการสังเกต

จํานวน โรงเรียน ครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการ อยางนอย 200 คนขึ้นไป การสํารวจและการสังเกต

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ระดับมากขึ้นไป แบบสอบถาม

ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกบัปกอนหนา ขอสอบ pre-test และ post-test

13. เปาหมายของผลลัพธ ตัวช้ีวัด และวิธีการวัดผล

ผลลัพธ
ตัวชี้วดั

(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
วิธีการวัดผล

วิทยาลัยดําเนินการจัดต้ังศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ใหแกชุมชน

มีจํานวนครูและนกัเรียนเขารวม
อยางนอย 200 คนขึ้นไป

การสํารวจ, เยี่ยมชม,
สรรหาบุคลากรโดยการสงเทียบเชิญ
งานศิลปะสรางสรรค บัตรรูปภาพ
คําศัพท ประโยค การประกวด แขงขัน
หนังสือเลาเร่ืองที่สรางสรรคและ
นาสนใจ เทคโนโลยี่ส่ือการสอนตางๆ

โรงเรียนในโครงการเปนศูนยกลางการเรียนรูภาษาอังกฤษ ใน
ชุมชนและโรงเรียนใกลเคียง

จํานวนอยางนอย 1 โรงเรียน การสํารวจ เยี่ยมชม

วิทยาลัย โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวน การสํารวจและการสังเกต

อัพโหลดคูมือและส่ือการสอน ขึ้นสูอินเทอรเน็ต เผยแพรบน
เว็บไซตของวิทยาลัย

ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การสํารวจ การสัมภาษณและใชการ
อางอิงจากหนังสืออางอิงอื่นๆ
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14. การติดตามความสําเร็จของโครงการ/การประเมินผลโครงการ

ชวงดาํเนินการ กิจกรรม ผลการดําเนินกิจกรรม

1) ม.ค. 2561 - ม.ีค. 2562
2) พ.ค. - ส.ค. 2562

การสอนภาษาอังกฤษ
1. ทักษะการฟงและพูด
2. ทักษะการออกเสียงและการอาน

1. นักเรียนสามารถเขาใจคําแนะนาํงายๆและการตอบรับ
2. นักเรียนสามารถออกเสียงคําไดอยางถูกตองและมั่นใจ
3. นักเรียนสามารถอานขอความงายๆไดอยางคลองแคลว

ก.พ. และ ก.ค. 2562 การอบรมครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
1. แบงปนการผลิตส่ือการสอนที่นาสนใจ

(power point บัตรรูปภาพ คําศัพทและประโยค)
2. แบงปนประสบการณ เทคนิคการสอนที่มีความสุข

และสรางสรรค และสามารถสอนไดดวยความมั่นใจ

1. ครูสามารถผลิตเคร่ืองมือการสอนที่นาสนใจของตนเองได
2. ครูสามารถสรางบรรยากาศทีเ่อื้ออํานวยตอนกัเรียนในการ

เรียนรูภาษาอังกฤษไดอยางมีความสุข

ก.พ. และ ม.ิย. 2562 การจัดคายภาษาอังกฤษเชิงคุณธรรม

1. การสรางปฏิสัมพันธระหวางครูกับนกัเรียน
ผานเกมและกิจกรรมการเลน

2. แสดงความกตัญู โดยมอบของขวัญที่สรางสรรคขึ้น
แกครูของตน

1. ครูและนักเรียนสามารถสรางความสัมพันธตอกันไดดีขึ้น
2. ครูสามารถรักและสอนนักเรียนอยางมีความสุข
3. นักเรียนมีความสุข ที่ไดแสดงความเคารพและเรียนรูจากครู

ของตนเอง

ส.ค. 2562 ประกวดการเลาเร่ืองภาษาอังกฤษ
1. กําหนดเร่ืองชื่อเร่ืองใหนักเรียนหนึ่งเดือนกอน

การแขงขันเพื่อใหพวกเขามีเวลามากพอที่จะเตรียมตัว
2. ชี้แนะ และเตรียมความพรอมใหนกัเรียน เปนคราวๆ ไป

1. นักเรียนสามารถออกเสียงไดอยางชัดเจนและถูกตอง
2. นักเรียนสามารถเลาเร่ืองราวดวยความมั่นใจ

15. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา

15.1 ควรจะมีการสอนโดยการใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณตรงมากข้ึน เชน
สนทนาภาษาอังกฤษ การประกวด แขงขันภาษาอังกฤษเปนตน

15.2 การพัฒนาการสอนควรมุงพัฒนาท้ังนักเรียนและครูผูสอน
15.3 การจัดการเรียนการสอนควรเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูอยางสนุกสนาน โดยใชสื่อการสอนและ

กิจกรรมท่ีนาสนใจ เชน Power point ปริศนา เกมฝก บัตรรูปภาพ คําศัพท ประโยค วีดีโอ
เพลงภาษาอังกฤษ เปนตน


