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โครงการฝ	กปฏิบัติการเร่ือง เทคนิคการสอนและการสร�างข�อสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
วันท่ี 6–8 พฤษภาคม 2557 

ณ อาคารศูนย0ภาษาและคอมพิวเตอร0 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. หลักการและเหตุผล 
เป�นที่ทราบกันดีว�าภาษาอังกฤษเป�นภาษาสากลของโลกที่ใช�กันอย�างแพร�หลาย และเข�ามามีบทบาท

สําคัญในวิถีชีวิตของผู�คนมากมาย เพราะถือเป�นเครื่องมือที่ใช�ในการติดต�อส่ือสาร การศึกษาค�นคว�า
แสวงหาความรู�  รวมถึงการประกอบอาชีพในประเทศไทยรัฐบาล กําหนดให�ภาษาอังกฤษเป�น
ภาษาต�างประเทศที่เป�นสาระการเรียนรู�พ้ืนฐาน ซ่ึงนักเรียนทุกคนต�องได�เรียนรู� ครูผู�สอนภาษาอังกฤษเป�น
ผู�มีบทบาทสําคัญในการถ�ายทอดความรู� จึงจําเป�นต�องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอน 
แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหม�ๆ ใฝ7ศึกษาเรียนรู�ตลอดเวลาเพ่ือเสริมสร�างบรรยากาศและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู�ที่หลากหลาย เพ่ือส�งเสริมให�ผู�เรียนมีความสามารถ ในการใช�ภาษาอังกฤษได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

จากการที่ศูนย8ภาษา ได�รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป:งบประมาณ 2556 ในการจัดโครงการฝ>ก
ปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ในจังหวัดสงขลา  โดยใช�Phonics and Whole Language และได�ดําเนินการติดตามและประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการแก�สังคม นั้น พบว�า ผลการดําเนินงานเป�นไปตามแผน
ทั้งด�านความรู� ความเข�าใจ ความพึงพอใจ การนําไปใช�ประโยชน8ของผู�เข�าร�วมโครงการมีการบูรณาการการ
บริการวิชาการแก�สังคมเข�ากับการเรียนการสอน ตลอดจนผู�เข�ารับการอบรมสามรถนําความรู�ที่ได�รับไปใช�
ประโยชน8ได� และต�องการได�รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด�านเทคนิค หรือ หลักการสอน การออก
ข�อสอบภาษาอังกฤษ และด�านอื่นๆ ต�อไป 

 

ศูนย8ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐานะที่เป�นหน�วยงานที่ให�บริการวิชาการแก�ชุมชนรวมถึง
หน�วยงานต�างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได�เล็งเห็นความสําคัญดังกล�าว จึงได�จัดโครงการฝ>กปฏิบัติการเรื่อง 
เทคนิคการสอนและการสร�างข�อสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพ่ือให�ครูผู�สอนภาษาอังกฤษได�รับ
การพัฒนา และปรับปรุงเทคนิคการสอนให�ดีข้ึน มีความเข�าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอน และการสร�าง
ข�อสอบภาษาอังกฤษสามารถนําความรู�ที่ได�รับไปถ�ายทอดและพัฒนาผู�เรียนของตนเองได� ทั้งนี้เพ่ือสร�าง
ความแข็งแกร�งทางวิชาการและเพ่ิมศักยภาพให�กับบุคลากรครูของประเทศชาติให�มีความเช่ียวชาญด�าน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค0 
3.1 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการ มีความรู� ความเข�าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการสอน และการสร�างข�อสอบ

ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
3.2 เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถนําความรู�ที่ได�จากการอบรมไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน 

3. กลุ8มเป9าหมายผู�เข�าร8วมโครงการ 
ครูสอนภาษาอังกฤษประถมศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จํานวน 30 คน 

4. วัน เวลา สถานท่ี และระยะเวลาในการดําเนินงาน  
กิจกรรมท่ี 1 ฝ>กปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสอนและการสร�างข�อสอบภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา 

จัดโครงการ ระหว�างวันที่ 6–8พฤษภาคม 2557ณ ห�อง Classroom 1 ช้ัน 3 อาคารศูนย8ภาษาและ
คอมพิวเตอร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
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กิจกรรมท่ี 2 การติดตามและประเมินผล โครงการ จํานวน 1 วัน (25 สิงหาคม 2557) 
ณ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ที่เข�าร�วมโครงการ 

5. วิทยากรจํานวน 7 คน   
5.1 อาจารย8เสริมศรี  ฤทธาภิรมย8  ผู�ทรงคุณวุฒิประจําศูนย8ภาษา/คณะครุศาสตร8 
5.2 ผศ.พุทธชาติ ราชปรีชา   ผู�ทรงคุณวุฒิประจําศูนย8ภาษา/คณะครุศาสตร8 
5.3 ผศ.เพียงใจ  ผลโภค   ผู�ทรงคุณวุฒิประจําศูนย8ภาษา/คณะครุศาสตร8 
5.4 อาจารย8ณิชภัทร ชัยวรากรณ8  คณะครุศาสตร8 
5.5 อาจารย8รติมา  เทียนไชย  คณะครุศาสตร8 
5.6 อาจารย8 Kevin Marshall  อาจารย8ประจําศูนย8ภาษา 
5.7 อาจารย8 Nigel Watson   คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 

6.  คุณสมบัติผู�เข�าร8วมโครงการ 
เป�นผู�ที่เคยเข�ารับการอบรมในโครงการฝ>กปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาอังกฤษ

สําหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา  โดยใช� Phonics and Whole 
Languageและครูสอนภาษาอังกฤษหรือผู�ที่ทําหน�าที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

7.  หลักสูตรและหัวข�อในการฝ	กอบรม 
7.1 การออกเสียงภาษาอังกฤษ และการสอนอ�านด�วยเสียงอักษร 

7.2 คําศัพท8 ประโยคต�างๆในการสอนและการทํากิจกรรมในห�องเรียน 
7.3 การสร�างข�อสอบภาษาอังกฤษ 

8.  ผลท่ีคาดว8าจะได�รับเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
8.1 ด�านผลผลิต (Output) 

1. ผู�เข�าร�วมโครงการ มีความรู� ความเข�าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการสอน และการสร�างข�อสอบ
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

2. ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถนําความรู�ที่ได�จากการอบรมไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
8.2  ด�านผลลัพธ0 (Outcome) 

ผู�เข�าร�วมโครงการสามารถนําความรู�ที่ได�ไปประยุกต8ใช�ในการจัดการเรียนการสอนได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 

 8.3  ด�านผลกระทบ (Impact) 
นักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1          
ในโรงเรียนที่เข�าร�วมโครงการ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

9.  แนวทางการพัฒนาโครงการไปสู8การพึ่งพาตนเองของชุมชน/ สังคม หรือองค0กรภายนอก 

 ผู�เข�ารับการอบรมสามารถถ�ายทอดความรู�ที่ได�รับ ให�แก�ผู�เรียน ชุมชน หรือสังคม และสามารถ
ส่ือสารกับชาวต�างประเทศได�อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

10.  การประเมินผลโครงการ 
14.1 ทดสอบก�อน – หลัง เข�ารับการฝ>กอบรม (Pre-test) – (Post test) 
14.2  แบบประเมินโครงการ ๓ มิติ 

11.  หน8วยงาน/ผู�รับผิดชอบโครงการ 
ศูนย8ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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A Workshop for Primary School English Teachers 

6th– 8th May 2014 
Language Center, SongkhlaRajabhat University 

Tuesday 6th May 2014 
 8.00 – 8.30 Registration 
 8.30 – 9.00 Opening ceremony 
 9.00 – 10.30 Pre-Test (Written and Oral) 
 10.30 – 10.45 Break 
 10.45 – 12.00 Comments on the Performance and Suggestions 
 12.00 – 13.00  Lunch 
 13.00 – 14.45 Pronunciation : Sound problems (Diphthongs and 

Consonants)  
 14.45 – 15.00  Break 
 15.00 – 16.30 Using dictionary and e-materials 
 16.30 – 17.00 Self reflections and Application 

Wednesday 7th May 2014 
 9.00 – 9.30 Listening task 
 9.30 – 10.30 Sentence structure : Types of sentences 
 10.30 – 10.45 Break 
 10.45 – 12.00 Classifying Sentences 
 12.00 – 13.00 Lunch 
 13.00 – 14.30 Making comprehension questions from texts 
 14.30 – 14.45 Break 
 14.45 – 16.30 Comments on the workGiving feedback (individuals)   
 16.30 – 17.00 Self reflections and Application 

Thursday 8th May 2014 
 9.00 – 10.45 Analyzing Text Items 
 10.45 – 11.00 Break 
 11.00 – 12.00 Making sound exercises 
 12.00 – 13.00 Lunch 
 13.00 – 14.30 Do It Yourself 
 14.30 – 14.45 Break 
 14.45 – 16.00 Discussion (Participants’ Tests) 
 16.00 – 16.30 Post-Test 

 

พักรับประทานอาหารว�าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.  
หมายเหตุ กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม 
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ใบสมัครเข�ารับการฝ	กอบรม 

“โครงการฝ	กปฏิบัติการเร่ืองเทคนิคการสอนและการสร�างข�อสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา” 
ระหว8างวนัท่ี 6–8พฤษภาคม 2557 

ณ ศูนย0ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
_____________________________________ 

1. ข�อมูลท่ัวไป 
ชื่อ – สกุล……………………...........................………………………………..………
อายุ………………................……...... 
หน�วยงาน…………………………………………………….......................................……………………
…………….............. 
ท่ี
อยู�……………………………………………….....................................…………………………………
……........................ 
หมายเลขโทรศัพท8…………….............…………มือถือ…………………………                                
E-mail………...…..................………….. 

2. ประวัติการสอนภาษาอังกฤษ 
ระดบัชั้นท่ีสอน……………………............………….......…………สัปดาห8

ละ………...…..........………………….......คาบ 
สอนมาแล�วเป�นเวลา...........................................................ป: 

3. ขอความอนุเคราะห0ตอบแบบสอบถามเพ่ือประโยชน0ในการฝ	กอบรมคร้ังต8อไป โปรดเลือกหัวข�อท่ีท8านสนใจและ
ต�องการฝ	กอบรมมากท่ีสุด (กรุณาเรียงลําดับ 1-3) 
        การออกเสียง             ไวยากรณ8 
4.    การฟ�ง                                                  การพูด 
5.    การเขียน                                               การอ�าน 
6.    วิธีการสอน                                             การเขียนผลงานทางวิชาการ 

อ่ืน ๆ  โปรดระบุ......................................................................................................................   

4. วิธีการส8งใบสมัครเข�ารับการฝ	กอบรม 
1.ส�งใบสมัครเข�ารับการฝ>กอบรมทางไปรษณีย8 ส�งถึง “ผู�อํานวยการศูนย8ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ท่ีอยู� 

160 ม. 4  ถ.กาญจนวนิช  ต.เขารูปช�าง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000” หรือ 
2. ส�งใบสมัครเข�ารับการฝ>กอบรมทางโทรสาร หมายเลข 0 -7433-6987(ถึง คุณวทิตา  ศูนย8ภาษา) หรือ 
3. ส�งใบสมัครเข�ารับการฝ>กอบรมทางอีเมล8 โดยแนบไฟล8 (File) ส�งท่ี watita.r@hotmail.comหรือ 
4. ติดต�อสมัครอบรมโดยตรง หรือสอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี คุณวทิตา  ฤทธิโชคหมายเลขโทรศัพท8 0-7433-6933 

ต�อ 267หรือ มือถือ 085-4004589 
 

*หมดเขตรับใบสมัครวันศุกร0ที่  11 เมษายน 2557 รับจํานวนจํากัดเพียง 30 คน
เท8าน้ัน* 

หากมีผู�สมัครเข�ารับการอบรมครบตามจํานวนท่ีเปrดรับสมัครแล�ว 
ศูนย0ภาษา “ขอปrดรับสมัคร” อบรมก8อนกําหนด  

 

ขอขอบพระคุณในความร�วมมือมา ณ โอกาสนี้   ศูนย8ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 


