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โครงการฝกอบรมครูภาษาอังกฤษ
ดวยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)
จัดโดย
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมรวมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม สนองพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง
การปรั บ ปรุ ง วิ ธี สอนภาษาต า งประเทศ โดยดํ า เนิ นการอบรมครู ภ าษาอั ง กฤษร ว มกั บ สถาบั นทั้ ง ในและ
ตางประเทศ เปนประจําทุกป นับตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา ซึ่งมูลนิธิฯ ไดพัฒนารูปแบบการจัดอบรม
และกิจกรรมระหวา งการจัดอบรมแต ละครั้ง ใหเกิ ดความน าสนใจ และเกิ ดประโยชนสูงสุดกับผูรวมอบรม
ได ผลตอบรั บ จากครู ผู สอนภาษาอั ง กฤษทั่ ว ประเทศเป นอย า งดี โดยในป นี้มู ล นิ ธิ ฯ ได จั ดอบรมในหั ว ข อ
“Classroom Management” ไปแลวเมื่อเดือนมกราคมที่ผานมา
ครั้งนี้ Regional English Language Office (RELO) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจํา
ประเทศไทย รวมมือกับมูลนิธิฯ เรียนเชิญ Professor Donna M. Brinton ผูเชี่ยวชาญดานการสอนออกเสียง
ภาษาอังกฤษและผูเขียนตําราเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียง ซึ่งเคยรับเชิญเปนวิทยากรให
มูลนิธิฯมาแลวในป 2551-2552 นับวาประสบความสําเร็จมีครูภาษาอังกฤษเขารับการอบรมและรับชมรายการ
อบรมยอนหลังเปนจํานวนมาก ในครั้งนี้มูลนิธิฯ จึงจัดการอบรมครูภาษาอังกฤษประจําป 2559 ขึ้นอีกเปนครั้ง
ที่ 2 ในหัวขอ “Pronunciation” โดยแบงเปน 2 ครั้งในหัวขอยอย "Teaching a Segmental Contrast"
และ "The Intersection of Prominence and Intonation" เพื่อใหการอบรมเทคนิคและแนวทางพัฒนาการ
สอนการออกเสี ยงภาษาอัง กฤษ โดยเฉพาะผูที่เ รียนภาษาอั ง กฤษเปนภาษาที่ สองอย า งในประเทศไทย ให
สามารถออกเสียงไดอยางถูกตอง และสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อพั ฒ นาวิชาชี พ ครู ใหมี ความรู เพิ่ ม มากขึ้ นและมี ทัก ษะในระดั บก า วหน า ขึ้ นในการสอน
ภาษาอังกฤษ ในหัวขอ “Pronunciation: Teaching a Segmental Contrast” และ “Pronunciation: The
Intersection of Prominence and Intonation”
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีแนวคิดและเทคนิคในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนกับนักเรียนมากที่สุด
ผูรับผิดชอบโครงการ
- มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
- สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
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ผูเขารวมโครงการ
1. ครู สอนภาษาอั ง กฤษในเขตพื้ นที่ กรุ ง เทพฯ ปริ มณฑล และพื้ นที่ ใกลเคี ยง จํ า นวน 50 คน
เขารวมอบรมที่หองประชุม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
2. ครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนวังไกลกังวล และครูภาษาอังกฤษจากโรงเรียนใกลเคียงที่สนใจ
จํ า นวน 30 คน เข า ร ว มอบรมที่ ห อ งประชุ ม ชั้ น ล า ง อาคารกาญจนาภิ เ ษก โรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
หัวขอการอบรม
"Pronunciation: Teaching a Segmental Contrast" และ
"Pronunciation: The Intersection of Prominence and Intonation "
Teaching a Segmental Contrast
Conquering the segmental aspects of English (the vowel and consonant phonemes of
the language) is an essential part of acquiring an intelligible pronunciation for second language
learners. In this webinar, Donna Brinton introduces a communicative framework for teaching
pronunciation based on Celce-Murcia, Brinton, & Goodwin (2010). Following an examination of the
typical segmental challenges faced by Thai learners of English, she then shows how the framework
can be applied to the teaching of segmentals via sample classroom activities in all five phases of the
framework: description and analysis, listening discrimination, controlled practice, guided practice, and
communicative practice. Special emphasis will be on consonants that are especially challenging for
Thai speakers such as /v/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /ɡ/, /ʤ/, /θ/, and /ð/. She concludes by noting that the
communicative framework and the sample activities described in the lecture can easily be adapted
to teach any segmental contrast (vowel or consonant).
The Intersection of Prominence and Intonation
Trying to separate prominence from intonation in English is like asking the question
“Which came first—the chicken or the egg?” In fact, in English the two constructs are intertwined,
since intonation is used to mark the prominent element of an utterance and, conversely, one needs
to determine where prominence is placed (and what meaning is being conveyed) in order to
determine the intonation contour of the utterance. In this webinar, Donna Brinton will discuss the
challenges faced by Thai learners as a result of the fundamental differences between Thai (a
basically monosyllabic tonal language where each word is marked by sharp up and down contrasts)
and English (an intonational language where the pitch contour extends across the utterance or
thought group and where rises or falls occur in conjunction with the prominent elements of the
utterance). Following a description of intonation in English, a variety of teaching strategies and
classroom activities are demonstrated that can assist learners to master the communicative force of
intonation.
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วิทยากร
Donna M. Brinton, Professional of TESOL
file:///F:/21%2010%202015/WORK/0.EngTrainingDonna[June2016]/donna_brinton_bio.p
df

สถานที่อบรม
- หองประชุม 4 ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ
- ห อ งประชุ ม ชั้ น ล า ง อาคาร กา ญจนา ภิ เ ษก โรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล อ. หั ว หิ น
จ.ประจวบคีรีขันธ
ระยะเวลาดําเนินการ
- ครั้งที่ 1 วันจันทร ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
หัวขอ: "Pronunciation: Teaching a Segmental Contrast"
08.30 น.
ลงทะเบียน
09.00 น.
พิธีเปดการอบรม
09.30 น.
บรรยายและกิจกรรมการอบรม
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
- ครั้งที่ 2 วันจันทร ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
หัวขอ: "Pronunciation: The Intersection of Prominence and Intonation"
08.30 น.
ลงทะเบียน
09.00 น.
บรรยายและกิจกรรมการอบรม
11.30 น.
พิธปี ดการอบรม
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
วิธีดําเนินการ
1. การบรรยายและสาธิตการสอนภาษาอังกฤษ โดยผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ และการแปลและ
สรุปความโดยวิทยากรคนไทย โดยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูและมอบหมายงานใหครูที่เขารวมการอบรมลงมือปฏิบัติในชั่วโมงการ
อบรมและใหครูนําเสนองานที่ไดรับมอบหมายในรูปกิจกรรมกลุมและกิจกรรมเดี่ยว
3. การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณและถามคําถามในประเด็นตางๆ ดวยวิธีการโตตอบแบบสอง
ทาง (Interactive)
4. ถายทอดรายการอบรมออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ชอง
DLTV 14 (True Vision 199)
5. บั นทึ กเทปการอบรมและตัดต อ เพื่ อนํา ออกอากาศย อนหลัง ทางสถานี วิทยุ โ ทรทัศ นการศึก ษา
ทางไกลผานดาวเทียมในภายหลัง
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เงื่อนไขการอบรม
1. ผูเขารับการอบรมทุกทานตองทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จสมบูรณกอนจบการอบรม
2. ผูเขารับการอบรมที่แสดงออกถึงความตั้งใจจริง มีสว นรวมในกิจกรรมตาง ๆ และเขารับการอบรบ
ตลอดระยะเวลาการอบรม จะไดรับวุฒิบัตรจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
3. ไมเสียคาลงทะเบียนการอบรม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูภาษาอังกฤษไดพัฒนาวิชาชีพครูใหมีความรูเพิ่มมากขึ้นและมีทักษะในระดับกาวหนาขึ้นใน
การสอนภาษาอังกฤษ
2. ครูภาษาอังกฤษที่เขารับการอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศ
สถานที่ติดตอ
ฝายอบรมและพัฒนาครู มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โทรศัพท 02 282 6734 ตอ 18 |
โทรสาร 02 282 6735 | e-mail: info.dlfelearning@gmail.com, sirirat.dlf@gmail.com,
suwimon.kunajan@gmail.com | Facebook Fan Page: DLF Teacher Training
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