โครงการฝกอบรมครูภาษาอังกฤษ
ดวยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน พ.ศ. 2556
-----------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม สนองพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องการ
ปรับปรุงวิธีสอนภาษาตางประเทศ โดยดําเนินการอบรมครูภาษาอังกฤษรวมกับสถาบันทั้งในและตางประเทศ
เปนประจําทุกป นับตั้งแตป พ.ศ. 2546 เรื่อยมา ซึ่งมูลนิธิฯ ไดพัฒนารูปแบบการจัดอบรมและกิจกรรมระหวาง
การจัดอบรมแตละครั้งใหเกิดความนาสนใจ และเกิดประโยชนสูงสุดกับผูรวมอบรม ลาสุดในป 2555 - 2556 ได
จัดการอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวขอ "Establishing a Culture of Achievement" Part I and Part II รวมจํานวน
12 ครั้ง ระหวางเดือนกรกฎาคม 2555 – มีนาคม 2556 โดยใหผูที่สมัครอบรมผานระบบออนไลนมีสิทธิ์ไดรับใบ
ประกาศนียบัตรดวยอยางเต็มรูปแบบเปนครั้งแรก ไดผลตอบรับจากครูผูสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศเปนอยางดี
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกับการกาวสูประชาคมอาเซียนในป 2558 (ASEAN Economic
Community 2015) และ สนองนโยบายพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปเดียวกันนี้ มูลนิธิฯจึง
รวมกับ Regional English Language Office สถานทูตสหรัฐอเมริกา และ บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) จัดอบรม
ครูภาษาอังกฤษขึ้นอีกเปนครั้งที่สอง ในหัวขอ “Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs”
จะเนนเทคนิคการสอนและการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning) ในการเตรียมเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป 2558 ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาวิชาชีพครูภาษาอังกฤษในประเทศใหมีความกาวหนา
มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใหมีความรูเพิ่มมากขึ้นและมีทักษะในระดับกาวหนาขึ้นในการสอนภาษาอังกฤษ
ในหัวขอ “Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs” เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนํา
วิธีการเรียนการสอนไปปฏิบัติในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับ
วิทยากรผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
หัวขอการอบรม
“Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs”
วิทยากร
 Dr. Marti Anderson, Education and Teacher Training Consultant from School for
International Training (SIT), Vermont, USA.
 Ms. Sheiron Sanchez, English Instructor, Thammasat University
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ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดการฝกอบรม 6 ครั้ง เดือนละ 2 ครั้ง ใชเวลาครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมง (09.00 -11.00 น.) ดังนี้
วัน เดือน ป
หัวขอการอบรม
ครั้งที่
Introduction to the 5Cs; Culture and
1 ศุกรที่ 26 กรกฎาคม 2556
Collaboration as core principles
2 ศุกรที่ 9 สิงหาคม 2556
Critical thinking; introduction to the final project
3 ศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556
Creative thinking
4 ศุกรที่ 6 กันยายน 2556
Communication
Reviewing the 5Cs' Role in the ASEAN
5 ศุกรที่ 20 กันยายน 2556
Community
6 ศุกรที่ 27 กันยายน 2556
Final Projects presented by teachers
และถ า ยทอดสดทางสถานีวิท ยุ โ ทรทัศ นการศึก ษาทางไกลผ านดาวเทีย ม (DLTV) ชอ ง 14 โดยผ าน
เครือขาย True Vision ในระบบดาวเทียม (DSTV) ชอง 199 และ ระบบเคเบิลทีวี (CATV) ชอง 60
สถานที่
 หองประชุม 4 ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ
 หองประชุมชั้นลาง อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
 หองประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห 27 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
ผูเขารวมโครงการ
1. ผูเขารวมอบรม ณ จุดประชุมทางไกล 2 จุด
1.1 ครูสอนภาษาอังกฤษสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 30 คน และครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน เขารวมอบรมที่ หองประชุม บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) สํานักงานใหญแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
1.2 ครูสอนภาษาอังกฤษสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดใกลเคียง จํานวน 30 คน เขารวมอบรมที่หองประชุมชั้นลาง อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนวังไกลกังวล อ.
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
1.3 ครูสอนภาษาอังกฤษสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย และพื้นที่ใกลเคียง จํานวน
30 คน เขารวมอบรมที่หองประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห 27 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
** และเปดโอกาสใหนักศึกษาวิชาชีพครู เอกภาษาอังกฤษ ที่สนใจสมัครเขารวมอบรมไดดวย
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2. ผูรวมอบรมผานการรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมปลายทาง
ครูสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ รับชมทางโทรทัศนชอง DLTV 14 หรือ ทรูวิชั่น 199 ณ สถานที่ที่แตละกลุม
กําหนดไว
วิธีดําเนินการ
1. การบรรยายและสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ โดยผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ และการแปลและสรุป
ความโดยวิทยากรคนไทย โดยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน เชื่อมโครงขายดวย Internet , ISDN , Fiber
Optic, Satellite
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูและมอบหมายงานใหครูที่เขารวมการอบรมลงมือปฏิบัติในชั้นเรียนและใหครู
นําเสนองานที่ไดรับมอบหมายในรูปกิจกรรมกลุมและกิจกรรมเดี่ยว
3. การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณและถามคําถามในประเด็นตางๆ ดวยวิธีการโตตอบแบบสองทาง
(Interactive)
4. การนําเสนอผลงานของครูหรือนักเรียนอันเกิดจากการที่ครูไดนําสิ่งที่เรียนรูจากการอบรมไปใชในชั้น
เรียนหรือกับนักเรียน
การรับวุฒิบัตร
1. ผูเขารวมอบรม ณ จุดประชุมทางไกล 2 จุด 80% ขึ้นไปของเวลาการอบรมทั้งหมดของแตละ
หลักสูตร จะไดรับวุฒิบัตรจากสถานทูตสหรัฐอเมริการวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยมีพิธีมอบ
ใบประกาศนียบัตรในวันที่จัดการอบรมครั้งสุดทาย (ครั้งที่ 6)
2. ผูรวมอบรมผานการรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมปลายทาง
กรอกใบสมัครออนไลนผานทางเว็บไซต www.dlf.ac.th และสงผลงานหรือกิจกรรมที่เปนผลจากการรับชม
การอบรมมายั ง ฝ า ยอบรมฯ มู ล นิ ธิ ฯ ครบตามจํ า นวนครั้ ง ที่ อ บรม เพื่ อ แสดงความประสงค ใ นการรั บ ใบ
ประกาศนียบัตรการอบรม โดยมูลนิธิฯ จะจัดสงใหทางไปรษณีย
การสมัคร
ครูภาษาอังกฤษที่สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนหลักสูตรที่ 1 หรือ หลักสูตรที่ 2 หรือทั้งสอง
หลักสูตรไดตามความสมัครใจ โดยสงรายชื่อผานทางตนสังกัด หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกใบสมัคร
ออนไลนจากเว็บไซต www.dlf.ac.th และ/หรือ โทรศัพท, แฟกซ, สงอีเมลสมัครดวยตนเองไดที่
 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 139 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2282 6734 ตอ 18 แฟกซ 0 282 6735 E – mail: sirirat.dlf@gmail.com
 โรงเรียนวังไกลกังวล โทร. 032 515 457-8 แฟกซ 032 515 951 E – mail: wsuansuwan@yahoo.com
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 27 โทร. 085 452 7090 (อ.สุภารัตน วัฒนธรรม) แฟกซ 042-421-661 E – mail:
s_watt21@hotmail.com
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