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โครงการสงเสรมิศักยภาพดานภาษาตางประเทศ Intensive English Course (IEC) 

โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 

********************* 
1. หลักการและเหตุผล 

ในสังคมโลกปจจุบัน ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลของโลกท่ีใชกันอยางแพรหลายและเขามามีบทบาท 

สําคัญในวิถีช ีว ิตของผู คนจํานวนไมนอย จากอิทธ ิพลของความกาวไกลทางดานเทคโนโลยีและการ

สื่อสาร  สงผลใหภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร

การศึกษาคนควาแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพ   นอกจากนี้ในยุค

ปจจุบันเปนสังคมของการจัดการขอมูล   ผูมีขอมูลมากหรือมีความสามารถเขาถึงขอมูลและมีวิธีการจัดการกับ

ขอมูลอยางชาญฉลาดนั ้น  ย อมเปนผู ท ี ่จะสามารถประกอบการตางๆได อยางราบรื ่นและรุ งโรจน   

ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากล ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลองคความรูตางๆ  ไดอยางกวางขวาง  

จําเปนตอการพัฒนาสรางสรรคความเจริญดานเทคโนโลยีที่สงผลใหคุณภาพชีวิตมนุษยชาติดีขึ้น 

 หลักสูตรการศึกษาระดับขั ้นการศึกษาพื ้นฐานตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของ

ภาษาอังกฤษ  มีการกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐานซึ่งนักเรียนทุก 

คนตองไดเรียนรู เพื่อใหมีความรูความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน เขาใจความแตกตางของภาษา ดาน

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและสามารถสื่อสารกับ

ชาวตางชาติได รวมทั้งชวยใหผูเรียนเขาถึงองคความรูตาง ๆ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนไดงายและกวาง

ขึ้น ในขณะท่ีภาษาตางประเทศอื่น ๆ เชน  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุน  ภาษาเกาหลี เปนตน สถานศึกษาสามารถ

จัดสอนไดตามความเหมาะสมโดยใหอยูในดุลพินิจ  และเมื่อประเทศไทยเปนอีกหนึ่งสมาชิกที่กําลังจะกาวสู

ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญและความจําเปนมากขึ้น คงถึงเวลาแลวที่

จะตองมีการวางแผนและเตรียมพรอมพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทยใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามท่ีสังคมคาดหวัง  ครูผูสอนซึ่งเปนบุคลากรสําคัญในการถายทอดความรูเพื่อพัฒนาสังคมตองมีการ

ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  ใฝศึกษาเรียนรูตลอดเวลา  แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหมๆ  เพื่อสรางบรรยากาศ

และจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย และถาไดฝกทักษะภาษาจากเจาของภาษา  หรือชาวตางประเทศที่ใช

ภาษาอังกฤษเปนหลักจะทําใหนักเรียนมีการใชภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและคลองแคลว   

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกนตระหนักถึงความสําคัญขององคความรูแขนงดังกลาวจึงไดจัดทํา 

“โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานภาษาตางประเทศ”   ซึ่งเปนหลักสูตรคูขนานกับหลักสูตรปกติที่ใช

อยูในปจจุบัน  ดําเนินการเรียนการสอนโดยอาจารยชาวตางประเทศ  เปนหลักสูตรทางเลือกใหผูสนใจสมัคร

เขาโครงการ  เริ่มดําเนินการในปพ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน และในหลักสูตรปกติมีการสอนภาษาอังกฤษที่เนน

การสื่อสาร (Conversation) ดําเนินการสอนโดยอาจารยชาวตางประเทศทุกยูนิท  ตลอดจนเสริมทักษะการใช

เทคโนโลยีที่เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรู เห็นความสําคัญ

ของภาษาประจําชาติและภาษาตางประเทศ เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงหาความรูในสังคมอาเซียน

และเวทีโลกตอไป 
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2. วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เนนภาษาอังกฤษ   

2.2 เพื่อใหโรงเรียนมีหลักสูตรสงเสริมศักยภาพดานภาษาตางประเทศ 

2.3 เพื่อจัดการสอน Conversation โดยอาจารยชาวตางชาติทุกยูนิท 

2.4 เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนใหเปนเยาวชนสําหรับประชาคมอาเซียน 

2.5 เพื่อเตรียมพ้ืนฐานความสามารถดานทักษะการใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

2.6 เพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และทักษะการคิด 

3. จํานวนและกลุมเปาหมาย 

3.1 จํานวนนักเรียน :  ปการศึกษา 2565 รับสมัครจากนักเรียนระดับอนุบาล 2 จํานวน 3 กลุม กลุมละ  

     35 คน รวมเปน 105 คน  

3.2 กลุมเปาหมาย :  พิจารณานักเรียนที่เรียนในหลักสูตร IEC ในระดับอนุบาล (หอง 2/4  หอง 2/5   

     หอง 2/6  และหอง 2/7)  หากยังมีจํานวนไมครบตามจํานวนที่รับจะพิจารณารับนักเรียนใน 

     หลักสูตรปกตใินระดับอนุบาล ( หอง 2/1  หอง 2/2 และหอง 2/3)  

4.  การดําเนินการ 

        4.1  ประชุมวางแผน ศึกษาขอมูลสรุปแนวทางการดําเนินการ 

        4.2  สํารวจความสนใจ ความตองการของผูปกครอง 

        4.3  ประชาสัมพันธเปดรับสมัครผูสนใจเลือกเรียน 

        4.4  ดําเนินการสอนตามจุดประสงคโครงการและประเมินโครงการเปนระยะเพื่อปรับปรุงและพัฒนา  

        4.5  สรุปผลการดําเนนิงานและสะทอนผลรายงานตอผูเกี่ยวของ ไดแก นักเรียน ผูปกครองและ 

      รายงานตอกรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาและกรรมการคณะศึกษาศาสตรเมื่อสิ้น 

      ปการศึกษา 

        4.6  นําผลการประเมินสูวงจรการพัฒนาในปการศึกษาตอไป 

5.  ลักษณะเฉพาะของโครงการสงเสริมศักยภาพดานภาษาตางประเทศ 

  5.1  มีชั่วโมงการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่มากข้ึนและผูสอนเปนเจาของภาษาที่มวีุฒทิางการศึกษา 

        5.2  มีสภาพแวดลอมในหองเรียนที่สงเสริมการแสวงหาความรูและการจัดการองคความรู เชน หนังสือ

ภาษาอังกฤษ เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพเพื่อใชสืบคนและฝกทักษะภาษาอังกฤษ ใน

หองเรียนที่มีจํานวนสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 

        5.3  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมเขาคายวิชาการเพ่ือสงเสริมพัฒนาการความสามารถทาง

วิชาการ (ดูขอมูลเพิ่มเติมในโครงสรางหลักสูตรและเอกสารแนบ) 

        5.4  สาระวิชาอื่น ๆ นอกเหนือท่ีระบุในหลักสูตรผูเรียนยังคงไดเรียนรูตามโครงสรางของหลักสูตรเดิม

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร) (ขอมูลในเอกสารแนบ) 

5.5  นักเรียนที่เขาเรียนในหลักสูตรจะเรียนตั้งแตระดับชั้นยูนิทเอถึงยูนิทเอฟ  และยินดีปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของโครงการ 
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6.   งบประมาณคาใชจาย 

 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาในหลักสูตรสงเสริมศักยภาพจะมีคาใชจาย ดังนี้ 

 6.1 คาบํารุงการศึกษา (ขาราชการเบิกไดตามสิทธิ์) ภาคเรียนละ 17,500   บาท 

 6.2 คาธรรมเนียม 

6.2.1  คาเสื่อสภาพครุภัณฑ   ปการศึกษาละ     500  บาท 

  6.2.2  คาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส   ปการศึกษาละ     500  บาท 

 6.3  คาอาหาร  -  ระดับประถมการศึกษาตอนตน    ภาคเรียนละ   5,000  บาท 

      -  ระดับประถมการศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนละ   6,000  บาท  

 หมายเหตุ :ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 703/2561 และ 704/2561 

7. ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

7.1 คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

7.2 ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 

7.3 รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 

7.4 ผูชวยรองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน                 

ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 

8. ดัชนีชี้วัด 

8.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการทั้งผูเรียนและผูปกครองจํานวนไมนอยกวา รอยละ75 มีความ

พึงพอใจในระดับมาก 

8.2 ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษที่มีจํานวนนักเรียนไมนอย

กวารอยละ 70 ไดคะแนนในระดับ 3 

8.3 ความสมดุลของรายรับ – รายจาย งบประมาณของหลักสูตร 
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โครงสรางเวลาเรียน 

หลักสูตรสงเสริมศักยภาพดานภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน  ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 

ระดับยูนิท A B และ C (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1- 3): เปรียบเทียบกับแผนการเรียนปกติ 

รายวิชา 
ภาคปกติ 

 

เนนอังกฤษ  IEC  
(Intensive English 

Course)   

หมายเหตุ 

1.  ภาษาไทย 6 5  

2.  คณิตศาสตร 6 5  

3.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     - วิทยาศาสตร 

     - AI 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 3  

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 -  สุขศึกษา  1  คาบ 

-  พลศึกษา  1  คาบ 

6.  ศิลปะ 2 2 -  ทัศนศิลป   

-  ดนตรี 

-  นาฏศิลป 

7.  การงานอาชีพ 1 1  

8.  ภาษาตางประเทศ 

     -  ภาษาอังกฤษ 

     -  ภาษาจีน 

 

5 

1 

 

7* 

1 

 

* อาจารยชาวตางประเทศ  

9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   - ชุมนุม 

   - ทักษะชีวิต * 

 

1 

 

 

1 

 

 

 
* ทักษะชีวิต สอนในชวงเวลา 

08.30 – 08.50 น. 

10. กิจกรรมเสริมศักยภาพ - 1 ครั้ง/ปการศึกษา English Camp 

รวม 30 30  
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