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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

หนวยงานรับผิดชอบ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ผูรับผิดชอบโครงการ นายประสาน  บุญนอก

ระยะเวลาดำเนินการ ปงบประมาณ 2560

สอดคลองกับนโยบาย

ยุทธศาสตรท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

ชุดโครงการท่ี 10 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( Boot Camp)

หนวยงานรับผิดชอบ สถาบันภาษาอังกฤษ ประกอบดวย ๖ กิจกรรม/โครงการยอย ไดแก

๑) การพัฒนาครู ๒) การพัฒนานักเรียน ๓) การนิเทศกำกับติดตาม

๔) การสงเสริมการสอนแบบ EBE  ๕) การเผยแพรทำความเขาใจกรอบอางอิง

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ ๖) การพัฒนาความเปนศูนยกลาง

ทางการศึกษาของอาเซียน (Education Hub)

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาศักยภาพทางภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนไทยในยุคท่ีเขาสูการเปนประเทศ

สมาชิกสมาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบในปจจุบัน มีความจำเปนเรงดวนท่ีตองทำอยางเปนระบบ ต้ังแตระดับ

นโยบาย แนวทางการพัฒนาจากทุกระดับ ทุกฝาย ท้ังผูบริหาร ผูมีสวนสนับสนุนและนิเทศ ผูสอน ตัวนักเรียน โดย

ในสวนผูสอนน้ันตองพัฒนาท้ังความสามารถทางภาษา และเทคนิควิธีการสอน  ในดานการบริหารตองมี

กระบวนการท่ีจะสรางโอกาสใหครูทุกคนไดใชภาษาอังกฤษในการสอน มิใชเฉพาะครูสอนภาษาอังกฤษเทาน้ันท่ีจะ

แบกรับภาระการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ฝายบริหาร และผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ ตองมีแนวทาง

การสงเสริม และการสรางบรรยากาศ รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือเปนตัวอยางในการท่ีจะชวยใหการพัฒนาท้ังตัว

ครู และผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และในดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนน้ันจะไมมีเพียงแตการสอนในช้ันเรียน

หรือกิจกรรมในโรงเรียนเทาน้ัน การเสริมสรางโอกาสจากภายนอก การสรางเวทีในการแขงขันเพ่ือการแลกเปล่ียน

เรียนรูตอยอดการพัฒนา จะเปนการสงเสริมศักยภาพทางภาษาไดมากข้ึน ท้ังน้ีเปาหมายคุณภาพผูเรียนท่ีตองการ

ใหปรากฏชัดคือ ความสามารถทางภาษา และผลสัมฤทธ์ิจาการทดสอบระดับชาติ ดังน้ันสถาบันภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกำหนดแนวทางพัฒนาอยางหลากหลาย ในยุทธศาสตรการพัฒนา

ทักษะทางภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนท่ีปรากฏในชุดโครงการปงบประมาณ ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงกำหนดโครงการหลัก

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เปนโครงการใหญท่ีประกอบดวยกิจกรรม

การพัฒนาท่ีครอบคลุมหลายดานท้ังการพัฒนาครู การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา
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การสงเสริมเครือขายศูนยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(Primary Education

English Resource Center: PEER Center) การพัฒนากิจกรรมตอยอดในการฝกและเปดโอกาสในการใชภาษา

อังกฤษของนักเรียน ท้ังการจัดกิจกรรมเขาคาย  การแขงขันทักษะภาษา การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ

และการโตวาที  ท้ังน้ีเพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสรับการฝกฝนตอยอดความสามารถและทักษะอยางเขมขนจากครู

และโคชตามกิจกรรมท่ีจัดข้ึน

2. วัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา และทักษะการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนระดับประถมศึกษา

และโรงเรียนขยายโอกาส

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษ (การสอนแบบสอง

ภาษา หรือ EBE) ในสาระวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และ สุขศึกษาพลศึกษา รวมท้ัง

สาระทองถ่ินภาษาอังกฤษตามบริบทของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

3. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีผลศักยภาพในการในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารผานกิจกรรมคาย

กิจกรรมการประกวด แขงขัน ทักษะวิชาการตางๆท่ีใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร

4. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเครือขายครูมืออาชีพในศูนยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา (PEER Center)  ไดมีการพัฒนาและประยุกตใชส่ือ เทคโนโลยี และใชกรอบอางอิงความ

สามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับพ้ืนท่ีทุกอำเภอ

5. เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา (EBE)  โรงเรียนในโครงการ

ขยายผลสูเครือขายในพ้ืนท่ี

7.เพ่ือการนิเทศเชิงลึกในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสรางเครือขายการนิเทศ  และการ

ประเมินผลการจัดการศึกษา

3. เปาหมาย

เชิงปริมาณ

1. ครูผูสอนจากสถานศึกษาในสังกัด สพป. หนองบัวลำภู เขต ๒ ในทุกโรงเรียน มีการจัดการเรียน

การสอนกลุมสาระการเรียนรู (ภาษาอังกฤษ)และไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษา และทักษะการสอนผาน

กระบวนการอบรมพัฒนา และการเขาคายพัฒนาทักษะภาษาและทักษะการสอน

2. มีหลักสูตรระดับช้ันเรียน (แผนการจัดการเรียนรู) ในโครงการการจัดการเรียนการสอนสองภาษา

สาระคณิตศาสตร  สุขพละ และสาระทองถ่ินภาษาอังกฤษ

3. มีคายภาษาอังกฤษบูรณาการ สำหรับนักเรียนตามระดับความสามารถ (กลุมออน กลุมปานกลาง

และกลุมเกง) ในความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER

Center) ท้ัง ๓ อำเภอ
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4. ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความเขมแข็ง สามารถจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู

เพ่ือการพัฒนาการประยุกตใชส่ือ เทคโนโลยี และใชกรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) ในการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

5. โรงเรียนในโครงการการจัดการเรียนการสอนสองภาษา ( EBE) ไดรับการสนับสนุนใหมีความ

เขมแข็ง เปนแหลงเรียนรู และเปนแกนนำในการขยายผลท้ัง 11 โรงเรียน

6. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการประยุกตใชส่ือเทคโนโลยี และกรอบอางอิงความสามารถใน

การจัด

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center)

เชิงคุณภาพ

1. รอยละ 80 ของ สถานศึกษาในสังกัด สพป. หนองบัวลำภู เขต ๒ มีการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระ

การเรียนรู (ภาษาอังกฤษ) ตามแนวทางและนโยบายท่ีกำหนดอยางมีคุณภาพ

2. รอยละ 80 ของ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จำนวน   โรงเรียน มี

ผลการสอบระดับชาติ O - NET สูงข้ึน

3. รอยละ 80 ของ สถานศึกษาเขารวมโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา   สามารถจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. ผูเรียน ท่ีเขารวมกิจกรรมคาย กิจกรรมการประกวด แขงขัน ทักษะวิชาการตางๆท่ีใชภาษาอังกฤษใน

การส่ือสาร มีความพึงพอใจ และไดพัฒนาศักยภาพในการในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

5. ศูนยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเครือขาย มีความเขมแข็ง สามารถจัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู และกิจกรรมสำหรับผูเรียนไดอยางมีคุณภาพทุกโครงการ(กิจกรรม)

4. วิธีการดำเนินงาน

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลา

ดำเนินงาน
ผูรับผิดชอบ

1. กิจกรรมท่ี 1 การสรางความเขาใจแนวนโยบายและ

การดำเนินการการจัดกิจกรรมเรียนการสอนภาษา

อังกฤษ  ของครูผูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 1- 3 (ขยายผล Boot Camp)

4 วัน

(2 จุดดำเนินการ คือ

นากลาง+นาวัง และสุวรรณ

คูหา จุดละ 2 คร้ังๆละ 2 วัน)

เมษายน –พฤษภาคม 2560

นายประสาน

บุญนอก/ศูนย

PEER
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2. กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ

ทางภาษาสำหรับนักเรียน (คาย/ประกวด-แขงขัน

ทักษะทางภาษาอังกฤษ)

4 วัน

ประชุมเตรียมการ 2 วัน

แขงขัน 2 วัน

เดือน กรกฎาคม 2560

นายประสาน

บุญนอก

3. กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต

ใชส่ือ เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ... ( PEER Center)

3 จุดดำเนินการ จุดละ 2 วัน

เดือน มิถุนายน 2560

นายประสาน

บุญนอก

4. กิจกรรมท่ี 4 สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE

2 วัน

ประชุมช้ีแจงและจัดสรรงบให

โรงเรียน

พฤษภาคม 2560 และ

สิงหาคม 2560

Symposium/Best Practice

นายประสาน

บุญนอก
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5. กิจกรรมท่ี 5  การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนบูรณาการ 2 ภาษา ในสาระวิชาคณิตศาสตร และ

สุขพละ

1 ภาคการศึกษา ประชุม

3 คร้ังๆ ละ 2 วัน

เมษายน – สิงหาคม 2560

นายประสาน

บุญนอก /

นางสาวไพ

พะยอม

พิมพพาเรือ

6 กิจกรรมท่ี 6 การนิเทศ และการสรางเครือขาย และ

เสริมสรางความเขมแข็งการนิเทศภายใน เพ่ือการ

นิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3 วัน

3 จุดดำเนินการ

มิถุนายน 2560

นายประสาน

บุญนอก /

นางสาวไพ

พะยอม

พิมพพาเรือ

7 กิจกรรมท่ี 7 การประเมินโครงการ การพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ตลอดระยะปงบประมาณ

พบประชุม

3 คร้ังๆ ละ 2 วัน

รวม 6 วัน

กรกฎาคม – กันยายน

2560

นายประสาน

บุญนอก /

นายสันติสุข

อยูสุข

นางสาวไพพยอม

พิมพพาเรือ

5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ

ปงบประมาณ 2560   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒

6.  งบประมาณ

6.1 งบประมาณจำนวน 1,408,000.00 บาท

6.2 รายการใชงบประมาณโดยยอ  ( ถัวจายทุกกิจกรรม)

* รายละเอียดปรากฏใน file ตารางคำนวณ ช่ือ ประมาณการคาใชจายโครงการภาษาอังกฤษ1.xlsx

กิจกรรม งบประมาณ *

กิจกรรมท่ี 1 การสรางความเขาใจแนวนโยบายและการดำเนินการการจัดกิจกรรมเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ  ของครูผูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1- 3 (ขยาย

ผล Boot Camp)

137,000

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียน (คาย/

ประกวด-แขงขันทักษะทางภาษาอังกฤษ)

- คายภาษาอังกฤษ

-โตวาที (อบรม/แขงขัน)

-แขงขันทักษะภาษาอังกฤษ

480,000

73,200

38,200
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กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกตใชส่ือ เทคโนโลยีประกอบการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยยึดกรอบอางอิงความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ( PEER Center) 58,600

กิจกรรมท่ี 4 สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE 55,000

กิจกรรมท่ี 5  การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ 2 ภาษา ในสาระวิชา

คณิตศาสตร และสุขศึกษาพลศึกษา

70,000

กิจกรรมท่ี 6 การนิเทศ และการสรางเครือขาย และเสริมสรางความเขมแข็งการนิเทศ

ภายใน เพ่ือการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

398,500

กิจกรรมท่ี 7 การประเมินโครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 97,500

รวม 1,408,000

หน่ึงลานส่ีแสนแปดพันบาทถวน
รายละเอียดการใชจายแตละกิจกรรมอยูใน file ช่ือ ประมาณการคาใชจายโครงการภาษาอังกฤษ1.xlsx

7. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ

1. ปจจัยความเส่ียง

- ความต้ังใจ มุงม่ันของครู  ผูบริหาร ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

- การบริหารจัดการและการสนับสนุนงบประมาณ

- การนิเทศติดตามไมท่ัวถึง

2. แนวทางการบริหารความเส่ียง

- บริหารโครงการแบบทีม สรางกลุมเครือขายครู (PLC)

- ประสานงานฝายการเงิน แผน คณะทำงานใหมีความเขาใจตรงกัน

- การสรางเครือขายการนิเทศ

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย

1. เชิงปริมาณ

1.สถานศึกษาในสังกัดจำนวนทุกโรง มีการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระ

การเรียนรู (ภาษาอังกฤษ)

2.ผลการสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6

และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทุกโรงเรียนสูงข้ึน

3.ครูผูสอนภาษาอังกฤษมีการพัฒนาการประยุกตใชส่ือเทคโนโลยีกรอบ

- โรงเรียนทุกโรงในสังกัด

- โดยภาพรวม ผลการสอบระดับ

ชาติ O-NET ของ สพป. หนองบัว

ลำภูเขต 2 สูงข้ึน

-  รอยละ 60 ของครูท่ีเขารวม

โครงการ
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อางอิงความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถม

ศึกษา

4.สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 11  โรง สามารถจัดการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษรูปแบบ EBE ไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. โรงเรียนท่ีเปนท่ีต้ังศูนย PEER สามารถเปนแหลงเรียนรู และเปนแกนนำ

ในการจัดกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได

- ครูผูสอนท่ีเขารวมโครงการใน

การจัดการเรียนการสอนสอง

ภาษา มากกวารอยละ 80

- ศูนย PEER ท้ัง 3 โรงเรียน
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เชิงคุณภาพ

1. โรงเรียนในสังกัด มีการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู (ภาษา

อังกฤษ)ไดอยางมีคุณภาพ

2. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  มี

ผลการสอบระดับชาติ O - NET สูงข้ึน

3. นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดเหมาะสมกับระดับช้ัน

4. สถานศึกษาเขารวมโครงการการจัดการเรียนการสอนสองภาษา

สามารถจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

-  โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กลุมสาระการเรียนรู (ภาษา

อังกฤษ)

- ผลมีผลการสอบระดับชาติ

O-NET โดยภาพรวมสูงข้ึน

- รอยละ 60 ของครูผูสอนภาษา

อังกฤษ

- รอยละของ 60 ครูผูสอนภาษา

อังกฤษ ท่ีเขารวมโครงการ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และครูในโครงการสองภาษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลำ

ภู เขต ๒ ไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถจัดการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ

2 .ครูสามารถพัฒนาการประยุกตใชส่ือ เทคโนโลยีกรอบอางอิงความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒  ไดรับการสงเสริมการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE  อยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

5. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และครูท่ีสอนสองภาษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลำภู เขต ๒  ไดรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางเหมาะสมจากผูนิเทศ และเครือขาย

6. นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดเหมาะสมกับระดับช้ัน

7. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ สูงข้ึน

ผูรับผิดชอบ/เบอรโทรศัพท

1. นายประสาน  บุญนอก เบอรโทร 0945479067


