โครงการฝึ กอบรมครูภาษาอังกฤษ
ด้ วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดที ัศน์ พ.ศ. 2555 - 2556
------------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สนองพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เรื่ อง
การปรับปรุงวิธีสอนภาษาต่างประเทศ โดยดําเนินการอบรมครูภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันทั ้งในและต่างประเทศ
เป็ นประจําทุกปี นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2546 เรื่อยมา ซึง่ มูลนิธิฯ ได้ พฒ
ั นารูปแบบการจัดอบรมและกิจกรรมระหว่าง
การจัดอบรมแต่ละครัง้ ให้ เกิดความน่าสนใจ และเกิดประโยชน์สงู สุดกับผู้ร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม
ครัง้ ล่าสุดคือโครงการฝึ กอบรมครูภาษาอังกฤษด้ วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทศั น์ พ.ศ. 2554 – 2555 ใน
หัวข้ อ“Unlocking Learners’ Potential” และหัวข้ อ “Unlocking Learners’ Voices” ระหว่างเดือน กรกฎาคม
2554 – มีนาคม 2555 โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ่วมอบรม ณ จุดประชุมทางไกล และผู้สมัครอบรมผ่านระบบออนไลน์มี
สิทธิ์ได้ รับใบประกาศนียบัตรทังสองช่
้
องทาง ซึง่ ได้ รับผลตอบรับจากครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษทัว่ ประเทศ และประสบ
ผลสําเร็จเป็ นอย่างดี
ครัง้ นี ้ มูลนิธิฯ ร่วมกับ Regional English Language Office สถานทูตสหรัฐอเมริ กา และ บริ ษัท
ทีโอที จํากัด(มหาชน) จะจัดอบรมครูภาษาอังกฤษขึ ้นอีก ในหัวข้ อ "Establishing a Culture of Achievement"
เพือ่ เป็ นการพัฒนาองค์ความรู้และรู ปแบบการสอนที่หลากหลายให้ แก่ครู ผ้ สู อนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ ้นและเป็ นไป
อย่างต่อเนื่อง อีกทังยั
้ งเป็ นการส่งเสริ มพัฒนาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษในประเทศให้ มีความก้ าวหน้ าเพื่อรองรับกับ
ความเปลีย่ นแปลงของสมาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตอันใกล้ นี ้
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาวิชาชีพครูให้ มีความรู้เพิ่มมากขึ ้นและมีทกั ษะในระดับก้ าวหน้ าขึ ้นในการสอน
ภาษาอังกฤษ ในหัวข้ อ "Establishing a Culture of Achievement" เพือ่ ให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนําวิธีการ
เรี ยนการสอนไปปฏิบตั ิในชันเรี
้ ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
หัวข้ อการอบรม
 "Establishing a Culture of Achievement" Part I
 "Establishing a Culture of Achievement" Part II
วิทยากร
 Dr. Marti Anderson, Education and Teacher Training Consultant, School for
International Training (SIT), Vermont, USA.
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-2 Ms. Sheiron Sanchez, English Instructor, Thammasat University
 Mr. Andy Halvorsen, Senior English Language Fellow, U.S. Department of State
ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดการฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 2 หลักสูตร (โดยสามารถเลือกลงทะเบียนอบรมในหลักสูตรที่สนใจได้ )
หลักสูตรละ 6 ครัง้ รวมทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ ใช้ เวลาครัง้ ละประมาณ 2 ชัว่ โมง (09.00 -11.00 น.) ดังนี ้
หลักสูตรที่ 1 Establishing a Culture of Achievement Part I
ครัง้ ที่ 1: ศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2555 ครัง้ ที่ 2: ศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2555
ครัง้ ที่ 3: ศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2555
ครัง้ ที่ 4: ศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2555
ครัง้ ที่ 5: ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2555
ครัง้ ที่ 6: ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2555
หลักสูตรที่ 2 Establishing a Culture of Achievement Part II
ครัง้ ที่ 1: ศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2556
ครัง้ ที่ 2: ศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2556
ครัง้ ที่ 3: ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
ครัง้ ที่ 4: ศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ครัง้ ที่ 6: ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2556
ครัง้ ที่ 5: ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2556
และถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ช่อง 14 โดยผ่าน
เครื อข่าย True Vision ในระบบดาวเทียม (DSTV) ช่อง 199 และ ระบบเคเบิลทีวี (CATV) ช่อง 60
สถานที่
 ห้ องประชุม 4 ชั ้น 8 อาคาร 3 บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ถนนแจ้ งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 ห้ องประชุมชันล่
้ าง อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรี ยนวังไกลกังวล หัวหิน ประจวบคีรีขนั ธ์
 ห้ องประชุมโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 39 อําเภอระแงะ จ.นราธิวาส
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
1. ผู้เข้ าร่ วมอบรม ณ จุดประชุมทางไกล 3 จุด
1.1 ครูสอนภาษาอังกฤษสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 30 คน และครู สอนภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 20 คน เข้ าร่วมอบรมที่ ห้ องประชุม บริ ษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) สํานักงานใหญ่แจ้ งวัฒนะ กรุ งเทพมหานคร (ต่อ 1 หลักสูตร)
1.2 ครูสอนภาษาอังกฤษ สังกัดเขตพื ้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดใกล้ เคียง จํานวน 30 คน เข้ าร่วมอบรมที่ห้องประชุมชันล่
้ าง อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนวังไกลกังวล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ (ต่อ 1 หลักสูตร)
1.3 ครูสอนภาษาอังกฤษ สังกัดเขตพื ้นที่การศึกษาจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้ เคียง
จํานวน 30 คน เข้ าร่วมอบรมที่ห้องประชุมโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 39 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส (ต่อ 1 หลักสูตร)
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-32. ผู้ร่วมอบรมผ่ านการรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ การศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม
ปลายทาง
ครูสอนภาษาอังกฤษทัว่ ประเทศ รับชมทางโทรทัศน์ช่อง DLTV 14 หรือ ทรูวิชนั่ 199
หรื อรับชมรายการสด และ/หรื อ ย้ อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.dlf.ac.th และ DLTV 14 หรื อ ทรูวชิ นั่ 199
วิธีดาํ เนินการ
1. การบรรยายและสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และการแปลและสรุป
ความโดยวิทยากรคนไทย โดยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทศั น์ (Videoconference)
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้และมอบหมายงานให้ ครูที่เข้ าร่วมการอบรมลงมือปฏิบตั ิในชันเรี
้ ยนและให้ ครู
นําเสนองานที่ได้ รับมอบหมายในรูปกิจกรรมกลุม่ และกิจกรรมเดี่ยว
3. การสนทนาแลกเปลีย่ นประสบการณ์และถามคําถามในประเด็นต่างๆ ด้ วยวิธีการโต้ ตอบแบบสองทาง
(Interactive)
4. การนําเสนอผลงานของครูหรือนักเรี ยนอันเกิดจากการที่ครูได้ นําสิง่ ที่เรี ยนรู้จากการอบรมไปใช้ ในชัน้
เรี ยนหรื อกับนักเรี ยน
การรับวุฒบิ ัตร
1. ผู้เข้ าร่ วมอบรม ณ จุดประชุมทางไกล 3 จุด 80% ขึ ้นไปของเวลาการอบรมทั ้งหมดของแต่ละ
หลักสูตร จะได้ รับวุฒิบตั รจากสถานฑูตสหรัฐอเมริการ่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีพิธีมอบ
ใบประกาศนียบัตรในวันที่จดั การอบรมครัง้ สุดท้ าย (ครัง้ ที่ 6) ของแต่ละหลักสูตร
2. ผู้ร่วมอบรมผ่ านการรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ การศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียมปลายทาง
กรอกใบสมัครออนไลน์ผา่ นทางเว็บไซต์ www.dlf.ac.th และส่ งผลงานหรือกิจกรรมที่เป็ นผลจากการรับชม
การอบรมมายังฝ่ ายอบรมฯ มูลนิธิฯ ครบตามจํานวนครัง้ ที่อบรม เพื่อแสดงความประสงค์ในการรับใบ
ประกาศนียบัตรการอบรม โดยมูลนิธิฯ จะจัดส่งให้ ทางไปรษณีย์
การสมัคร
ครูภาษาอังกฤษที่สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนหลักสูตรที่ 1 หรือ หลักสูตรที่ 2 หรือทัง้ สอง
หลักสูตรได้ ตามความสมัครใจ โดยส่งรายชื่อผ่านทางต้ นสังกัด หรื อดูรายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกใบสมัคร
ออนไลน์จากเว็บไซต์ www.dlf.ac.th และ/หรือ โทรศัพท์, แฟกซ์, ส่งอีเมล์สมัครด้ วยตนเองได้ ที่
 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 139 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสติ กรุ งเทพฯ 10300
โทร. 0 2282 6734 ต่อ 18 แฟกซ์ 0 282 6735 E – mail: suwimon.kunajan@gmail.com , sirirat.dlf@gmail.com
 โรงเรี ยนวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77110 โทร. 032 515 457-8 แฟกซ์ 032 515 951
E – mail: wsuansuwan@yahoo.com, arisa-57@hotmail.com
 โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 39 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โทร. 089 655 3977 (อ.อัสมะ ดาโอะ)
แฟ็ กซ์ 075-411-977#13 E – mail: go2know.aung@gmail.com
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