โครงการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์ พ.ศ. 2555 - 2556
------------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สนองพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เรื่อง
การปรับปรุงวิธีสอนภาษาต่างประเทศ โดยดาเนินการอบรมครูภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
เป็นประจาทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เรื่อยมา ซึ่งมูลนิธิฯ ได้พัฒนารูปแบบการจัดอบรมและกิจกรรมระหว่าง
การจัดอบรมแต่ละครั้งให้เกิดความน่าสนใจ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผูร้ ่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม
ครั้งล่าสุดคือโครงการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์ พ.ศ. 2554 – 2555 ใน
หัวข้อ“Unlocking Learners’ Potential” และหัวข้อ “Unlocking Learners’ Voices” ระหว่างเดือน กรกฎาคม
2554 – มีนาคม 2555 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรม ณ จุดประชุมทางไกล และผู้สมัครอบรมผ่านระบบออนไลน์มี
สิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรทัง้ สองช่องทาง ซึ่งได้รับผลตอบรับจากครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ และประสบ
ผลสาเร็จเป็นอย่างดี
ครั้งนี้ มูลนิธิฯ ร่วมกับ Regional English Language Office สถานทูตสหรัฐอเมริกา และ บริษัท
ทีโอที จากัด(มหาชน) จะจัดอบรมครูภาษาอังกฤษขึ้นอีก ในหัวข้อ "Establishing a Culture of Achievement"
เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการสอนทีห่ ลากหลายให้แก่ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นและเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษในประเทศให้มีความก้าวหน้าเพื่อรองรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสมาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและมีทักษะในระดับก้าวหน้าขึ้นในการสอน
ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "Establishing a Culture of Achievement" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาวิธีการ
เรียนการสอนไปปฏิบัติในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
หัวข้อการอบรม
 "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
ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร (โดยสามารถเลือกลงทะเบียนอบรมในหลักสูตรทีส่ นใจได้)
หลักสูตรละ 6 ครั้ง รวมทั้งสิน้ 12 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมง (09.00 -11.00 น.) ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 Establishing a Culture of Achievement Part I
ครั้งที่ 1: ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 ครั้งที่ 2: ศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555
ครั้งที่ 3: ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555
ครั้งที่ 4: ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555
ครั้งที่ 5: ศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555
ครั้งที่ 6: ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
หลักสูตรที่ 2 Establishing a Culture of Achievement Part II
ครั้งที่ 1: ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556
ครั้งที่ 2: ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
ครั้งที่ 3: ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่ 4: ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556
ครั้งที่ 5: ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556
ครั้งที่ 6: ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
และถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ช่อง 14 โดยผ่าน
เครือข่าย True Vision ในระบบดาวเทียม (DSTV) ช่อง 199 และ ระบบเคเบิลทีวี (CATV) ช่อง 60
สถานที่
 ห้องประชุม 4 ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
 ห้องประชุมชั้นล่าง อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อาเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้เข้าร่วมอบรม ณ จุดประชุมทางไกล 3 จุด
1.1 ครูสอนภาษาอังกฤษสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 30 คน และครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 20 คน เข้าร่วมอบรมที่ ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน) สานักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ต่อ 1 หลักสูตร)
1.2 ครูสอนภาษาอังกฤษ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดใกล้เคียง จานวน 30 คน เข้าร่วมอบรมที่ห้องประชุมชัน้ ล่าง อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนวังไกลกังวล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ 1 หลักสูตร)
1.3 ครูสอนภาษาอังกฤษ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง
จานวน 30 คน เข้าร่วมอบรมทีห่ ้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย (ต่อ 1
หลักสูตร)
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-32. ผู้ร่วมอบรมผ่านการรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมปลายทาง
ครูสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ รับชมทางโทรทัศน์ช่อง DLTV 14 หรือ ทรูวิชั่น 199
หรือรับชมรายการสด และ/หรือ ย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.dlf.ac.th และ DLTV 14 หรือ ทรูวิชนั่ 199
วิธีดาเนินการ
1. การบรรยายและสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และการแปลและสรุป
ความโดยวิทยากรคนไทย โดยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดที ัศน์ (Videoconference)
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมอบหมายงานให้ครูที่เข้าร่วมการอบรมลงมือปฏิบัติในชั้นเรียนและให้ครู
นาเสนองานที่ได้รับมอบหมายในรูปกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว
3. การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถามคาถามในประเด็นต่างๆ ด้วยวิธีการโต้ตอบแบบสองทาง
(Interactive)
4. การนาเสนอผลงานของครูหรือนักเรียนอันเกิดจากการที่ครูได้นาสิ่งที่เรียนรู้จากการอบรมไปใช้ในชั้น
เรียนหรือกับนักเรียน
การรับวุฒิบัตร
1. ผู้เข้าร่วมอบรม ณ จุดประชุมทางไกล 3 จุด 80% ขึ้นไปของเวลาการอบรมทั้งหมดของแต่ละ
หลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากสถานทูตสหรัฐอเมริการ่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีพิธีมอบ
ใบประกาศนียบัตรในวันที่จัดการอบรมครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 6) ของแต่ละหลักสูตร
2. ผู้ร่วมอบรมผ่านการรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมปลายทาง
กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.dlf.ac.th และส่งผลงานหรือกิจกรรมที่เป็นผลจากการรับชม
การอบรมมายังฝ่ายอบรมฯ มูลนิธิฯ ครบตามจานวนครั้งที่อบรม เพื่อแสดงความประสงค์ในการรับใบ
ประกาศนียบัตรการอบรม โดยมูลนิธิฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
การสมัคร
ครูภาษาอังกฤษที่สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนหลักสูตรที่ 1 หรือ หลักสูตรที่ 2 หรือทั้งสอง
หลักสูตรได้ตามความสมัครใจ โดยส่งรายชื่อผ่านทางต้นสังกัด หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกใบสมัคร
ออนไลน์จากเว็บไซต์ www.dlf.ac.th และ/หรือ โทรศัพท์, แฟกซ์, ส่งอีเมล์สมัครด้วยตนเองได้ที่
 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 139 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2282 6734 ต่อ 18 แฟกซ์ 0 282 6735 E – mail: suwimon.kunajan@gmail.com , sirirat.dlf@gmail.com
 โรงเรียนวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 032 515 457-8 แฟกซ์ 032 515 951
E – mail: wsuansuwan@yahoo.com, arisa-57@hotmail.com
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โทร. 085 452 7090 (อ.สุภารัตน์ วัฒนธรรม)
แฟ็กซ์ 042-421-661 E – mail: s_watt21@hotmail.com
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