
ช่ือโครงการ : โครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก  
ช่ือหลักสูตร : คายภาษาอังกฤษ “เปดโลกการเรียนรู เปดประตูสูภาษา” 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลักสูตร :  
๑) สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 

1. หลักการและเหตุผล 

ภาษาอังกฤษ เปนภาษาสากลท่ีใชอยางแพรหลายท่ัวโลก และเปนภาษาตางประเทศภาษาท่ีหนึ่งของคน
ไทยท่ีใชในการสื่อสารกับชาวตางชาติ เด็กและเยาวชนไทยจึงจําเปนตองเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน หรือตั้งแตระดับปฐมวัย เพ่ือสรางความคุนเคยกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ คําศัพท การพูดและ
การฟงตั้งแตยังเด็ก ครอบครัว ผูปกครอง โรงเรียน และสถาบันการศึกษา จึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนให
บุตรหลานไดมีโอกาสไดเรียนรูภาษาอังกฤษ สามารถพูด ฟง อาน และเขียน ไดอยางคลองแคลว   

ดวยเหตุผลดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญ จึงไดจัด
โครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับเด็กข้ึน โดยใชชื่อหลักสูตร คายภาษาอังกฤษ “เปดโลกการเรียนรู เปดประตูสู
ภาษา” เพ่ือตอบสนองถึงความตองการและความจําเปนดังกลาว ใหแกเด็กและเยาวชนไดมีความรัก ความชื่น
ชอบ รวมถึงมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษในอนาคตตอไป 

 

2.  วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการแสดงบทบาทสมมติ การคิดวิเคราะห ใหกับเด็ก 
๒) เพ่ือฝกใหเด็ก มีความคิดสรางสรรค ฝกสมาธิ มีความม่ันใจและกลาแสดงออก สามารถทํากิจกรรม

กลุมรวมกับผูอ่ืนไดอยางสนุกสนาน ไดท้ังความรูและมีความสุข 

3. กลุมเปาหมาย  
เด็กอายุ ๕ - ๙ ป จํานวน ๓๐ คน  

 

4. ขอบเขตเนื้อหาการอบรม 
การเรียนรูจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ การฟงและการออกเสียงภาษาอังกฤษ กิจกรรมสําหรับฝกการคิด 

วิเคราะห และการเคลื่อนไหวรางกาย การแสดงบทบาทสมมติ การรองเพลง วาดภาพ ระบายสี เพ่ือฝกสมาธิและ
ความคิดสรางสรรค กิจกรรมกีฬาสเีพ่ือฝกความสามัคคีและความมีน้ําใจ กิจกรรมคริสตมาส เปนตน 
 
5. วิธีการจัดคาย 

ใหความรูและฝกทักษะภาษาจากการฝกฟง พูด อานและเขียน การคิดวิเคราะห ผานกิจกรรมกลุม เกม 
สันทนาการ เปนตน  
 

6. วิทยากร 
 ๑) ดร.วิชุรา วินัยธรรม 

 ๒) Mr. Frank Joseph 
3) นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 20 คน 

-๑- 

 



7.  สถานท่ีจัดคาย 
ตึกใหม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง   

จ.กําแพงเพชร 
8.  ระยะเวลารับสมัคร 

ตั้งแตวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ถึง วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

9.  ระยะเวลาในการจัดคาย 
วันเสาร- อาทิตย ท่ี ๗, ๘, ๑๔, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 

10. คาลงทะเบียน 
คนละ ๑,๖๐๐ บาท (รวมอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณตางๆ ตลอดคาย) 
 

11. ติดตอสอบถาม 
สอบถามไดท่ี สํานักบริการวิชาการและจัดหารรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เบอรโทร ๐๕๕ 

๗๐๖ ๕๕๕ ตอ ๗๙๐๗ รายละเอียดเพ่ิมเติม ติดตอสอบถาม ดร.วิชุรา วินัยธรรม เบอรโทร ๐๖๒ ๖๙๔๕๔๓๒  
 
12. การรับรองผลการฝกอบรม 

มีวุฒิบัตรมอบใหสําหรับนองๆ ท่ีเขารวมอบรมไมนอยกวา ๓ วัน 
 
13.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ           

๑) มีทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการแสดงบทบาทสมมติ และสามารถคิดวิเคราะห แยกแยะไดดียิ่งข้ึน 
๒) เกิดความคิดสรางสรรค มีสมาธิ และมีความม่ันใจและกลาแสดงออกมากข้ึน สามารถทํากิจกรรม

กลุมรวมกับผูอ่ืนไดอยางสนุกสนาม มีความรู และมีความสุข มีทัศนคติท่ีดี 

1๔. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใชในการจัดคาย จํานวน ๓๐ คน ๆ ละ 1,๖๐๐ บาท เปนเงินท้ังสิ้น ๔๘,๐๐0 บาท โดย

ผูปกครองจะจายคาลงทะเบียนในวันแรกของการจัดคาย 
 รายละเอียดคาใชจาย 

1. คาอาหารกลางวัน หัวละ ๕0 x ๓๐ คน x ๔ ม้ือ เปนเงิน   ๖,๐๐๐  บาท 
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม หัวละ ๓๐ x ๓๐ คน x ๘ ม้ือ เปนเงิน  ๗,๒๐๐  บาท 
3. คาวิทยากร  

- Mr. Frank Joseph จํานวน ๙ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เปนเงิน ๕,๔๐๐ บาท 
- นักศึกษาเอกอังกฤษจํานวน ๒๐ คนๆ ละ ๕๑๐ บาท เปนเงิน  ๑๐,๒๐๐ บาท  

๔. คาวัสดุ อุปกรณ หัวละ ๓๐๐ x ๓๐ คน เปนเงิน    ๙,๐๐๐ บาท  
๕. คาใบประกาศนียบัตร หวัละ ๒๐ x ๓๐ คน เปนเงิน      ๖๐๐ บาท 
๖. หักคาธรรมเนียมเขามหาวิทยาลัย ๑๐% เปนเงิน     ๔,๘๐๐ บาท 
๗. หักคาธรรมเนียมเขาคณะ ๗% เปนเงิน      ๓,๓๖๐ บาท 

-๒- 

 



๘. หักคาธรรมเนียมคาบริหารจัดการสํานักบริการวิชาการฯ ๓% เปนเงิน ๑,๔๔๐ บาท 
    รวมท้ังสิ้น เปนเงิน   ๔๘,๐๐0 บาท 

1๕.  ตารางกิจกรรม 
เวลา เรื่อง วิทยากร/ผูชวยวิทยากร 

วันเสารท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน ชําระเงิน เจาหนาท่ี 
9.00-12.00 น. - Ice breaking กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

ทําความรูจัก เปดงาน 
- Walk Rally เดินฐาน กิจกรรม outdoor 

 

๑. ดร.วิชุรา วินัยธรรม 
๒. Mr. Frank Joseph 
3. นักศึกษาเอกอังกฤษ ๒๐ คน 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เจาหนาท่ี นักศึกษา 
13.00-1๕.๓0 น. - Story telling (Fairy Tales and short 

stories) เลาเรื่อง 
- สรุปกิจกรรมของวัน  
 

Mr. Frank Joseph 
และนักศึกษาเอกอังกฤษ ๒๐ คน 
 

วันอาทิตยท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
9.00-12.00 น. - ลงทะเบียน 

- ทายคําจากเสียงปริศนา 

- แสดงนิทานสอนใจ วิเคราะหตัวละคร 

๑. ดร.วิชุรา วินัยธรรม 

๒. Mr. Frank Joseph 
3. นักศึกษาเอกอังกฤษ ๒๐ คน 
 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เจาหนาท่ี นักศึกษา 
13.00-1๕.๓0 น. - ฟงเพลงและรองดวยกัน 

- แสดงบทบาทสมมุติ อาชีพ 

- เกมสอานปากฉันสิ 

Mr. Frank Joseph 
และนักศึกษาเอกอังกฤษ ๒๐ คน 
 

วันเสารท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
9.00-12.00 น. - ลงทะเบียน 

- GPS พาฉันไป 

- สามัคคีกีฬาสี 

๑. ดร.วิชุรา วินัยธรรม 

๒. Mr. Frank Joseph 
3. นักศึกษาเอกอังกฤษ ๒๐ คน 
 

13.00-1๕.๓0 น. - จุด ดี ดี นะ 

- นิทานคุณซานตา 

- การแสดงบทบาทสมมุติ ฉลอง Christmas 

Mr. Frank Joseph 
และนักศึกษาเอกอังกฤษ ๒๐ คน 
 

วันอาทิตยท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
9.00-12.00 น. - ลงทะเบียน 

- 15 วิวาดรูป 

- ฝากระดาษมาหาเธอ, เขียนตามคําบอก 

Mr. Frank Joseph 
นักศึกษาเอกอังกฤษ ๒๐ คน 
 

-๓- 

 



13.00-1๕.๓0 น. - ปริศนาอาชีพ,  

- เขียนขอพรซานตา 

- Santa and his siblings Performance 

- พิธีปด 

Mr. Frank Joseph 
และนักศึกษาเอกอังกฤษ ๒๐ คน 
 

 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.45-15.00 น. 
 
 

 
ผูเสนอโครงการ    ลงชื่อ...................................................................... 

                     (อาจารย ดร.วิชุรา วินัยธรรม) 
                         ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
 ผูพิจารณาโครงการ   ลงชื่อ...................................................................... 
                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาลี ตระกูล) 
      ตําแหนง................................................................ 

 
 ผูเห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ...................................................................... 
                 (........................................................) 
                    รองอธิการบดี 
 
 ผูอนุมัติโครงการ    ลงชื่อ..................................................................... 
             (รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย  วงษบุญมาก) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

-๔- 

 


