โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
หลักสูตรครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ รุ่นที่ ๑
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑. ชื่อโครงการ :

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน
หลักสูตรครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ รุน่ ที่ ๑
๒. เจ้าของโครงการ: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. ผู้รับผิดชอบ:
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. ความสอดคล้องกับ:
๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๔, ๕
 กลยุทธ์ ข้อที่ ๑๕, ๑๖, ๑๗
 ตัวชีว้ ัด ข้อที่ ๑๕.๑, ๑๕.๒, ๑๖.๑, ๑๗.๑
๔.๒ ตัวบ่งชีข้ อง สกอ. องค์ประกอบที่ ๕ และ ๘ ตัวชี้วดั ที่ ๘.๑
๕. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดตั้ง “สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย” (Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University; LiMCU) ขึ้น
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาภาษาต่างประเทศแก่พระภิกษุ สามเณร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ทั้งนี้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พุทธศักราช ๒๕๕๘ และการเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ด้านพระพุทธศาสนาของโลก ปัจจุบันสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัด การเรียน
การสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่นสิ ิตทั้งระดับปริญญาตรีถงึ ระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังได้จัดบริการ
วิชาการด้านภาษาหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น หลักสูตรการเขียนบทความทาง
วิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ หลั กสูต รประกาศนีย บัต รการแปล หลั กสูต รประกาศนี ย บัต ร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรภาษาอาเซียน ตลอดจน
โครงการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นานาชาติ (ISS) เป็นต้น
ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ จาเป็นในการสื่อสาร และเข้ามามีบทบาทความสาคัญต่อ
การศึ ก ษาของประเทศไทยและกลุ่ ม ประเทศในประชาคมอาเซี ย นทุ ก ระดั บ คณาจารย์ ครู ผู้ ส อน
ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสาคัญในการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นิสิต และ
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นักศึกษา เพื่อให้ ผู้เรียนภาษาอังกฤษทั้งหลายมีศั กยภาพในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปใน
อนาคต สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
ศั ก ยภาพในด้ า นการสอนภาษาอั ง กฤษให้ กั บ ครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษ และผู้ ที่ ต้ อ งการจะเป็ น ครู ส อน
ภาษาอั ง กฤษต่ อ ไปในอนาคต ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในด้ า นการสอนเป็ น มาตรฐานสากล และมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัด โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับ
บุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน หลักสูตรครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ รุ่นที่ ๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ร่วมกับ
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล (British Council) ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการสอน
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสาหรับครูยุคใหม่นั้นมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการสอนและการเพิ่มพูนทักษะ
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนของแต่ละบุคคล เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
เเก่ผู้เข้าอบรมด้านภาษาอังกฤษ
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทักษะด้านต่างๆ อาทิ ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
โครงสร้างหลักไวยากรณ์รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน อีกทั้งเรียนรู้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
และการสร้างสรรค์สื่อการสอนแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
๖.๒ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการสอนระหว่างผู้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาร่วมกัน เพื่อสามารถนาทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ได้ในการวาง
แผนการเรียนการสอน
๗. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
จานวน ๑๕ รูป/คน
ครูวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จานวน ๑๐ รูป/คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
คณาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ครู ส อนภาษาอั ง กฤษหรื อ สาขาวิ ช าภาษาต่ า งประเทศที่
เกี่ยวข้องของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในทักษะภาษาอังกฤษด้ านการฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนพัฒนาแนวคิด การเรียนการสอน
สื่อการสอนในชั้นเรียนได้
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๘. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องแต่
ได้ รั บ มอบหมายให้ ส อนภาษาอัง กฤษในจั งหวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ส นใจใน
ภาษาอัง กฤษ นิ สิ ต นั ก ศึ กษาสาขาวิ ชาศึ ก ษาศาสตร์ ห รื อครุ ศ าสตร์ นั ก วิ จั ย และนัก วิ ช าการที่มี ค วาม
จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและการพัฒนาการสอน
๙. เนื้อหาหลักสูตรที่อบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ :ภาคทฤษฎี : การฝึกอบรมและการบรรยาย แบ่งออกเป็น ๑๐ หัวข้อ จานวน ๓๐ ชั่วโมง
- หัวข้อที่ ๑ การทบทวนวิธีการสอน (Review of Teaching Methods) จานวน ๓ ชั่วโมง
- หัวข้อที่ ๒ การสอนคาศัพท์ (Teaching Vocabulary)
จานวน ๓ ชั่วโมง
- หัวข้อที่ ๓ การสอนการฟัง (Teaching Listening)
จานวน ๓ ชั่วโมง
- หัวข้อที่ ๔ การสอนการพูด (Teaching Speaking)
จานวน ๓ ชั่วโมง
- หัวข้อที่ ๕ การสอนการอ่าน (Teaching Reading)
จานวน ๓ ชั่วโมง
- หัวข้อที่ ๖ การสอนการเขียน (Teaching Writing)
จานวน ๓ ชั่วโมง
- หัวข้อที่ ๗ การสอนไวยากรณ์ (Teaching Grammar)
จานวน ๓ ชั่วโมง
- หัวข้อที่ ๘ การสอนเชิงบูรณาการทักษะการเรียนรู้
จานวน ๓ ชั่วโมง
(Teaching Integrated Skills)
- หัวข้อที่ ๙ การผลิตสื่อและการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน จานวน ๓ ชั่วโมง
(Instructional System Design and Educational Technology)
- หัวข้อที่ ๑๐ การสอนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Teaching)
จานวน ๓ ชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ : การศึกษาดูงานและการสอนในสถานศึกษา สัมมนาการสอน การประมวลและการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์การสอน จานวน ๑๒ ชั่วโมง
๑๐. วันและเวลาที่ดาเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. รวมเวลา ๔๒ ชั่วโมง จานวน ๗ วันทาการ
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๑๑. ปฏิทินดาเนินการฝึกอบรม
ขั้นตอนดาเนินการ

พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

๑. รวบรวมข้อมูล



๒. สร้างหลักสูตร



๓. จัดทาโครงการฝึกอบรม



๔. จัดเตรียมการฝึกอบรม
๕. ดาเนินการฝึกอบรม

หมายเหตุ









๖. สรุป ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินโครงการ



๑๒. สถานที่ดาเนินโครงการ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU)
ห้อง ดี ๔๐๐ ชัน้ ที่ ๔ โซน ดี อาคารเรียนรวม ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๙๘
โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๙๙ เว็บไซต์ www.li.mcu.ac.th เฟซบุก๊ LiMCU FC
๑๓. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๑๓.๑ ขั้นเตรียมการ
- ขออนุมัติโครงการ
- จัดหาวิทยากรและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมสื่อการสอนและตารางกิจกรรมการเรียนเชิงปฏิบัติการ
- ติดต่อประสานงานไปยังหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการและ
เอกชนทางการศึกษาต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครผู้เข้าอบรม
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๑๓.๒ ขั้นดาเนินการ
- ดาเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กาหนด
- ดาเนินการสอนภาคปฏิบัติและสรุปผลการดาเนินการสอน
๑๓.๓ ขั้นสรุปผลการดาเนินงาน
- ประเมิน/สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
- ส่งรายงานผลการดาเนินงาน
๑๔. งบประมาณดาเนินการ
ในโครงการนี้ ใช้งบประมาณจาก โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๕. เกณฑ์การรับประกาศนียบัตร
๑๕.๑ ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๘๐ ของจานวนชั่วโมง ทั้งหมดของหลักสูตร
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกสอน และการสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ (ระยะเวลา ๔๒ ชั่วโมง ลาได้
ไม่เกิน ๓ ชั่วโมง)
๑๕.๒ ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดหลักสูตร
๑๕.๓ ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการจัดทารายงานนาเสนอผลงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมายตาม
กาหนดเวลา
๑๖. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๑๖.๑ ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์สิ่งของใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑๖.๒ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีเเละเพิ่มพูนเทคนิคด้านการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่จากประเทศ
ตะวันตกที่นิยมใช้กันเพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างความสนใจจากนักเขียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
๑๖.๓ คณาจารย์ ครูผู้สอนวิช าภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
บุคลากรทางการศึกษาภาษาต่างประเทศที่ได้รับมอบหมายให้สอนภาษาอังกฤษ สามารถนาความรู้ความ
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เข้าใจทักษะการสอนและการสร้างสรรค์ สื่อการสอน รวมถึงองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินผลมาพัฒนาตนเองจนสามารถเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพได้
๑๖.๔ ผู้เข้าอบรมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ตลอดจนเทคนิคการสอนของแต่
บุคคลร่วมกัน
๑๖.๕ เป็นการเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนในท้องถิ่น (SchooI Effectiveness) ให้ได้มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
๑๖.๖ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปในอนาคต
๑๖.๗ โรงเรียนท้องถิ่นที่ขาดแคลนผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือเคยมอบหมายให้ครูผู้สอนวิชาอื่นๆ มา
สอนภาษาอังกฤษแทนอาจมีบุคลากรที่มีทักษะในการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
๑๖.๘ ผู้เข้าอบรมจะได้รับการพัฒนาทักษะในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในท้องถิ่นของ
ตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้ เจริญก้าวหน้าต่อไป
๑๗. การประเมินผลโครงการ
๑๗.๑ ออกแบบสารวจผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
๑๗.๒ จานวนผู้เข้าอบรม
-------------------------------------
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กาหนดการ
โครงการพัฒนาและฝึกอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
หลักสูตรครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ รุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย

๔ ส.ค. ๒๕๕๘

๕ ส.ค. ๒๕๕๘

๖ ส.ค. ๒๕๕๘

- ปฐมนิเทศโครงการ
(Opening Ceremony)
- การทบทวนวิธีการสอน
(Review of Teaching
Methods)
ห้อง C ๕๑๔ ชั้น ๕
การสอนการฟัง
(Teaching Listening)
ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔
การสอนการอ่าน
(Teaching Reading)
ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔
การสอนไวยากรณ์
(Teaching Grammar)

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐

การสอนคาศัพท์
(Teaching Vocabulary)

การสอนคาศัพท์
(Teaching Vocabulary)

ห้อง C ๕๑๔ ชั้น ๕
การสอนการพูด
(Teaching Speaking)
ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔
การสอนการเขียน
(Teaching Writing)
ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔
การสอนเชิงบูรณาการทักษะ
การเรียนรู้
(Teaching Integrated
Skills)

ห้อง C ๕๑๔ ชั้น ๕
การสอนการพูด
(Teaching Speaking)
ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔
การสอนการเขียน
(Teaching Writing)
ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔
การสอนเชิงบูรณาการทักษะ
การเรียนรู้
(Teaching Integrated
Skills)

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐

พักรับประทานอาหารเย็น

๓ ส.ค. ๒๕๕๘

๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐

พักรับประทานอาหารว่าง

วันที่

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา
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๗ ส.ค. ๒๕๕๘

๘ ส.ค. ๒๕๕๘

๙ ส.ค. ๒๕๕๘

ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔
การผลิตสื่อและการใช้
เทคโนโลยีประกอบการเรียน
การสอน
(Instructional System
Design and Educational
Technology)
ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔
การสอนภาคปฏิบตั ิ
(Practical English
Language Teaching )
ห้อง VIP ๒ D ๔๑๗ ชั้น ๔
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
(English Teaching
Seminar)
ห้อง VIP ๒ D ๔๑๗ ชั้น ๔

ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔
การสอนเชิงสร้างสรรค์
(Creative Teaching)

ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔
การสอนเชิงสร้างสรรค์
(Creative Teaching)

ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔
การสอนภาคปฏิบตั ิ
(Practical English
Language Teaching )
ห้อง VIP ๒ D ๔๑๗ ชั้น ๔
สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
(English Teaching
Seminar)
ห้อง VIP ๒ D ๔๑๗ ชั้น ๔

ห้องพุทธเมตตา ชั้น ๔
การสอนภาคปฏิบตั ิ
(Practical English
Language Teaching )
ห้อง VIP ๒ D ๔๑๗ ชั้น ๔
ปัจฉิมนิเทศ
(Closing Ceremony )
ห้อง VIP ๒ D ๔๑๗ ชั้น ๔

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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