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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ จังหวัดบุกดาหาร ๔๙๐๐๐
กรกฎาคม ๒๔๖๔

เรื่อง ประซาสัมพันธ์เชิญครูผู้สอบรายวิชาภาษาอังกฤษและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงงการอบรมออนไลบ์ (Online)
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด
สิงที่ส่งมาด้วย หนังสือประซาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) และ
จานวน ๑ ฉปบ
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้วย ศูนย์บริการวิซาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สถาบัน EdCA และบริษัท อักษร
อิน สใปร์จำกัด ในเครือ บริษ ัท อักษรเอ็ด ดูเคซั่บ จำกัด (มหาชน) ใด้จัดโครงการอบรมออบไลน์ (Online)
หลักสูตร “ยกระดับสมรรถนะการที่อสารภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาสู่แรงงานทักษะสูง
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการที่อสาร CLT (Communicative Language Teaching)”
โดยตระหนักถึงความสำคัญซองการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอบตามแนวทางการสอนภาษา
เพื่อการที่อสาร (CLT) โดยใช้ที่อนวัตกรรมและการจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) โดยวิท ยากร จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยขอบแก่น
ในการนี้ สำนักงานเซตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุกดาหาร จึงประขาสัมพันธ์ครูผู้ลอนภาษาอังกฤษ
โรงเรีย นขนาดกลางและขนาดเล็ก ใบสัง กัด ๆ สมัค รเข้าร่วมการอบรมออบไลบ์ (Online) ด้ว ย Zoom
Apllication ผ่านลิงค์ https://form .jotform .com /211828743702456 หรือ QR Code ค้านลาง จำบวบ
๔๐๐ ท่าน ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ ๖๔ กรกฎาคม ๖๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.®๔ - ๑๖.๐๐ น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
และจะใด้รับประกาศนียบัตรออบใลน่ หลักสูตร ๗ ชั่วโมง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(บายวรรณสิห ธี้ คำเพราะ)
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สำนักงานเขตพื้นที่การที่กษฺาปรุะทมคีกษามุกทาหาร
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ศูนย์บริกา‘รวิซาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิใวฒ
น 4 สุขมวิท 23 กรุงเทพๆ 10110
28 รคุน ายน 2564
ส์ฮง ขออนุเคราะห์ประซาสัมพันธ์ และเขญบุคลากรในลังลัด เข้าร่ามโครงการอนรมออบไลน์ (Online)
เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การกักษา
สงที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมออนไลน์เซิงปฎิบ้ตการา จำนวน 1 ชุด
ด้วยศูนย์บริการวิขาการ มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรฒ ร่วมกัน ส(ท'บน EdCA และบริษทั
อักษร อินสไปร์ จำกัด ในเครีอ บริษทั อักษรเอิดดูเคข้น จำกัด (มหาขน) จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
เขือ้ ไวรัสโคโรบา(COVID-19) ทำให้สถานกักษามีความจำเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องปรับการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับขวิดวิถใหม่ (New N orm al) ทีก่ ารดูแลความปลอดลัย ทางสุขเทจะของ;ผูเ้ รียบและบุคลากร
ทางการกักษาเป็นปัจจัยสำคัญอันดับหนึง๋ ในข{นะทีก่ ารส่งเสริมสมรร®นะของผูเ้ รียนและพัฒนาสมรรถนะ
ในการจัดการเรียบรูข้ องกรูผสู้ อนกัยงั คงต้องไต้รบั การพัฒนาอย่างเตีมคักยภาพและต่อเนอง โดยเฉพาะ
อย่างยง ทารยภระคับสมรรทนะการทีอ่ สารภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนใบระคับประถมกักษานับเป็นพทีง่
ในสมรรถนะหลททีส่ อดคต้องกับ นโยบายกระทรวงกักษาในต้านการพัฒ นาการลักษาเทีอ่ อาร็๒ และ
การสข้างจัด ความสามารถในการแข่งชัน ของประเทศ และวาระเร่งต่ว น (Quick WiFi) (วาระที่ 1
เรีองความปลอดลัยของผูเ้ รียบ วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาซิพ และ
วาระที่ 6 การกักษาตลอดซิวดิ ) ตระหนักถงความสำคัญจองการพัฒนาครูผสู้ อบให้สามารถจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางการสอนภาษาเทีอ่ การทีอ่ สาร (CLT) โดยใข้ทอ่ี บวัตกรรมและการจัดการเรียนรูเ้ ซิงรุก
(Active Learning) ข่รยยกระคับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียบระดับข้นประถม?เกษา และส่งเสริมให้เกดสมรรถนะ
การทีอ่ สารใต้ดามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ A1 อิกทัง้ ยังเป็น การข่วยลดภาระของครูโนโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเลกทีข่ าดแคลนทรัพยากรครูเจ้าของภาษา หรีอครูภาษาอังกฤษทีจ่ บตรงสายการสอบ
ภาษาอังกฤษ และเทีอ่ เป็นประโยขน์ในการปรับไข้ให้เหมาะสมกับการจัต/m (รัยพกวรลอนทง 5 On
จังใต้จดั โครงการอบรมออบใล‘น์ (Online) หลักเต ร "การยกระดับสมรรถนะการทีอ่ สารภาษาอังกฤษ
เทีอ่ พัฒนาผูเ้ รียนระดับประถมกักษาสูแ่ รงงานทักษะสูง ตามแนวทางการจัดการเรียนการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
เทีอ่ การทีอ่ สาร CLT (Communicative Language Teaching)” สำหรับ ครูกลุม่ สาระภาษาต่างประเทศ
กลุม่ โรงเรียบขนาดเสิก - ขนาดกลาง ลังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารกักษาประถมกักษา ในเขตพืน้ ทีข่ ายแดน
27 จังหวัด ปัน
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ในการนี้ ศูนย่บริการริชาการ มหาริทยาสันศรินครินหราโรฒ ขอศวามอ^ราะห้ทา่ นเช้าร่วม
กํจกรรมพอบรมดังกล่าว นละประชาสัมหัน?เครงการๆ ผ่าน website และ ร*บน e-office ชองล่าน นละมิ
ความยินดีขอเริยบเช้ญท่าน หัวหน้ากลุม่ สาระ นละคเผูส้ อบในดังดัศท่านเช้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์
(Online) ดังกล่าว (รายละเอยศคามสิงนีส้ ง่ มาดีวอ)โศอท่านสามารทเสิอกช้นนละเวลานีท้ างหน่วยงานสะศวท
เนีอ้ ให้คณะผูจ้ ศงานจัศท่าระบบลงทะเน้อนออนใลน์โศออำดัศผูเ้ ช้าร่รมอนรมโดัหดักถูศรลรfg g M ilif
ไม่มคํ า่ ใช้จา่ ย และผูน้ เ้ี ช้าอบรมครบคามระยะเวลา จะใดี?บประกาศนยบศรออนใลน์
อิงเริยบมาเนีอ้ โปรศทํจารณาอชุเคราะห นละขอขอบหระคุณอย่างภูง มา ณ โอกาสนี้
ขอนสศงความน้บถอ
(ผูจ้ ว่ อศาลคราจารย่ ศร.ริระน้นท่ ดีาน้งจุฟ)้
ผูอ้ ำนวยการคุบย์บริการริชาการ

ถูบยปริการริชาการ มหาริทยาดัยศรินครินทรริโรฒ
ผู้ประสานงาบ สัชชาวรรณ ผู้มธุวรรณ โหร. 098 268 9238
โทรดัหท่ 0 2649 5000 ส่อ 11026, 0 2259 5511
โหรสาร 022592525

ร£

อักษร
AIN-062021/0041
7 กรกฎาคม 2564
เรือ่ ง
เรือน

ฃออบุเคราะห์ประซาสัมพันธ์ และเข้ญ บุคลากรใบสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (O nline)
ผูอ้ ำนวยการสำนักงาบเขตพืน้ ทีก่ ารสิกษาประถมสิกษา บุกดาหาร

สิงทีส่ ง่ มาด้วย
1. จดหมายขออบุเคราะห์ป ระชาสัมพันธ์ และเข้ญ บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมใครงการอบรมออนไลบ์ (O nline) ที่ อว.
8702.11/622 โดยศูน ย์บ ริก ารวิข าการ มหาวิทยาลัยครืนครืนทรวิโรฒ
2. โครงการอบรมเข้งปฏิบตั กิ ารออนไลน์ๆ 1 ชุด
ตามทีศ่ นู ย์บ ริก ารวิซ าการ มหาวิท ยาลัยครืน ครืน ทรวิโรฒมีจดหมาย ได้มโี ครงการอบรมออนไลน์ (O nline) ที่ หลักสูตร
“ยกระดับ สมรรถนะการลือ่ สารภาษาอังกฤษเฟ้อ พัฒ นาผูเ้ รีย นระดับ ประถมสิก ษานืแ่ รงงาบทัก ษะสูง ตามแนวทางการจัด การ
เรีย บการเรีย บ!ภาษาอัง กฤษเพือ่ การลือ่ สาร CLT (C om m unicative L anguage T each in g )” โดยเน้น กลุม่ เป้าหมายโรงเรียบ
ขนาดกลาง - ขนาดเล็กใบพืน้ ทีช่ ายแดน เนือ่ งจากเป็น จุดยุท ธศาสตร์ห ลักในการพัฒ นากำลังคนเพือ้ ฃับ เคลือ่ เศรษฐกิจของประเทศ
โดยใช้ส มรรถนะทางภาษาอังกฤษเป็น เครือ่ งมีอยกระดับ คุณ ภาพแรงงาบลุแ่ รงงาบทัก ษะสูง อับ เป็น ทีด่ อั งการใบอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต
บอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเพือ้ ไวรัสโคโรบา (COVID-19) ทำให้สถานสิกษามีความจำเป็น เร่งด่วนทีจ่ ะต้อง
ปรับ การจัด การเรียนการสอนให้ส อดคล้องกับ ข้วติ วิถ ใี หม่ (New Norm al) ทีก่ ารดูแ ลความปลอดภัย ทางสุข ภาวะของผูเ้ รีย นและ
บุค ลากรทางการสิก ษาเป็น ปีจจัยสำคัญ อัน ดับ หนืง่ ใบขณะทีก่ ารส่งเสรีม สมรรถนะของผูเ้ รียบและพัฒ นาสมรรถนะใบการจัด การ
เรียบรูข้ องครูผสู้ อนกิยงั คงต้องได้รบั การพัฒ นาอย่างเต็มดักยภาพและต่อเนือ่ ง
ศูน ย์บ ริก ารวิช าการ มหาวิท ยาลัยศ่รนี คริน ทรวิโรฒ ร่วมกับ สถาบัน EdCA และบริษทั อักษร อินสไปร์ จำกัด ในเครือ
บริษ ทั อัก ษรเอีด ดูเคซัน่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒ นาครูผ สู้ อนให้ส ามารถจัด การเรีย นการสอนตาม
แน วทางการสอนภาษาเพือ้ การลือ่ สาร (CLT) โดยใข้ล อ่ื นุว ตั กรรมแสะการจัด การเรีย นรูเ้ ข้ง รูก (A ctive L earning) ช่ว ย
ยกระดับ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนระดับ จัน ประถมสิก ษา และส่งเสรีมให้เกิดสมรรถนะการลือ่ สารได้ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ
A1 อิก ทีง่ ยัง เป็น การช่ว ยลดภาระของ กรูใ นโรงเรีย นขนาดกลางและขนาดเล็ก ทีข่ าดแคลนทรัพ ยากรครูเจ้าของภาษา หรือครู
ภาษาอังกฤษทีจ่ บตรงสายการสอบภาษาอังกฤษ และเพือ่ เป็นประโยชน์1 บการปรับ'ใช้1ห้เหมาะสมกับ/ทรอั'คทาทแแนการสอนทัง้ 5
On จึงได้จดั อบรมออนไลน์ หลักสูตร “ยกระดับ สมรรถนะการลือ่ สารภาษาอังกฤษเฟ้อ พัฒ นาผูเ้ รียนระดับ ประถมสิก ษาลุแ่ รงงาน
ทัก ษะสูง ต าม แ น วท างก ารจัด ก ารเรีย บ ก ารเรีย น รูภ้ าษ าอ งั ก ฤ ษ เฟ อ้ ก ารล อ่ื ส าร CLT (C om m unicative L anguage
T each in g)” โดยมีรายละเอิย ดการอบรมดังนี้
วิท ยากร: ดร.วรจัย เพีย ทา และวิทยากรร่วมจากมหาวิท ยาลัยศรีน รีน ทรวิโรฒ และสถาบัน EdCA
วัน ทีแ่ ละเวลา: 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 - 16.00 บ. (หลักสูตร 7 ชัว่ โมง)
ช่อ งทางลงทะเบีย น: h ttp s://fo rm .jo tform .co m /2 1 1 82 8 7 4 37 0 2 4 5 6
ช่อ งทางการอบรม ะ อบรมผ่านโปรแกรม Z oom M eeting ชัง่ ท่านจะได้รบั Link เข้าอบรมตอบกลับ ทางอิเมส์เนือ่ กรอก
ฟอร์มดงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
การอบรมไม,มีค า่ ใช้จ า่ ย และผูเ้ ข้าอบรมจะได้รบั ประกาศบียบัต รรับ รองการอบรมออนไลน์ หลักสูตร 7 ชัว่ โมง
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คณะผูจ้ ดั งาบ ขอความอนุเคราะห์ท า่ นเข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรมดังกล่าว และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่าน w ebsite และ
ระบบ e-office ของท่าน และมความ!)บดขอเรีย บเชิญ ท่าน หัวหน้ากลุม่ สาระ และครูผ สู้ อบในสังกัด ท่านเข้าร่วมโครงการอบรม
ออนไลบ์ (O nline) ใบจัน และเวลาดัง กล่า ว (รายละเอีย ดตามแนบ) โดยผูเ้ ข้า อบรมสามารถสแกนเข้า กลุม่ Line เพือ่ รับ Link
ลงทะเปียนและติดตามข่าวการอบรมได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณ อย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความน้บถือ

(บางสาวนรีบา วรรีนดิ )
ผูอ้ ำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์
บริษทั อักษร อินสไปร์ จำกัด
ผูป้ ระสาบงาบ: อาสาฬ จับทรมาลิ (กิบ้ ) โทร.081-997-572

โครงการอบรมออนไลน่เชิงปฏิบ ตั กิ าร
uStfh สัท ษร(จรญ!’Tflu own. จำfTa
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หลักสูตร “การยกระดับ สมรรถนะการทีอ่ สารภาษาอังกฤษเฟ้อ พัฒ นารูเรียบระดับ ประถมสิก ษาลุแ่ รงงาบทัก ษะสูง ตามแนวทาง
การจัด การเรีย นการเรีย น}ภาษาอัง กฤษเฟ้อ การทีอ่ สาร CLT (C om m unicative L anguage T each in g)”
หลัก การและเหตุผ ล
ดามนโยบายกระทรวงสิก ษาใบต้านการพัฒ นาการสิก ษาเฟ้อ อาซิพ และการสรัางขีด ความสามารถในการเพเงขัน ของ
ประเทศ และวาระเร่ง ต่ว น (Q uick W in) (วาระที่ 1 เรือ่ งความปลอดภัย ของผูเ้ รีย น วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ วาระที่ 5
พัฒ นาทัก ษะทางอารีพ และวาระที่ 6 การสิก ษาตลอดรีร ตี ) ตลอดจนยุท ธศาสตร์แ ละแผนพัฒ นาการสิก ษาพืน้ ทีข่ ายแดน (พ.ศ.
2560 - 2564) โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสืกษาธิการทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนากำลังคนให้มสี มรรถนะใน
การทำงานทีส่ อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาดแรงงาน และการพัฒ นาประเทศเป็น ไปตามเน้า หมายการพัฒ นาทีย่ ง่ั ยบ
(Sustainable D evelopm ent Goals ะSDGs 2030) ประกอบกับ สถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของไวรัส โครีด -19 ทีท่ ำให้ครูผสู้ อน
ต้อ งมีก ารปรับ การจัด การเรีย นการสอนให้ส อดคล้อ งรีถ ซิร ตี ใหม่ (New Normal) จัง มีค วามจำเป็น อย่างเร่ง ด่ว นในการพัฒ นา
ครูผสู้ อนให้ส ามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเฟ้อการทีอ่ สาร (C om m unicative Language Teaching) โดย
ใข้ท อ่ี นวัต กรรมข่ว ยยกระดับ การจัด การเรีย นรู้ และแก้ป ญ
้ หาขาดบุค ลากรทีม่ คี วามรูเ้ ฉพาะด้านตรงสายการสอนและครูเจ้าของ
ภาษาในกลุม่ โรงเรียนขนาดเล็ก - ขนาดกลางในพืน้ ทีข่ ายแดนได้อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ เฟ้อ ให้ส ามารถยกระดับ สมรรถนะทางการ
ทีอ่ สารภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนให้เป็น ไปตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) และผูเ้ รียบสามารถนำ
ทักษะดังกล่าวไปใช้ในการประกอบอาซิพ ในกลุม่ แรงงานทักษะสูง และมีท กั ษะการเรียบรูต้ ลอดรีรตี เป็น เครือ่ งมีอในการยกระดับ
คุณ ภาพรีรตี ของตบเองและลังคม รวมทัง้ ประเทศขาติตอ่ ไป
วัตอุป ระสงต้
เฟ้อพัฒ นาครูรสู อนให้ส ามารถจัดการเรียนการสอบตามแนวทางการสอนภาษาเฟ้อการทีอ่ สาร (CLT) โดยใข้ทอ่ี นวัตกรรม
และการจัด การเรียนรูเ้ รีงรุก (Active Learning) ข่วยยกระดับ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนระดับ ขับ ประถมสิกษา และส่งเสรีมให้เกิด
สมรรถนะการทีอ่ สารได้ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ A1
เป็าหมาย
ครูก ลุม่ สาระการเรียบรูภ้ าษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับขับประถมสืกษาปีท่ี 1 - 6
วํท ยากร
รีท ยากรผูท้ รงคุณ จุฒ จิ าก มหารีท ยาลัย ศรีนศรีบทรรีโรฒ สถานัน EdCA และบริษทั อักษร อิบสไปรี จำกัด ในเครือ
บริษทั อักษรเอ็ดดูเคขัน จำกัด (มหาซน)
กรอบเบือ้ หาสาระ
1.
2.
3.
4.

การจัด กิจกรรมการเรียบการสอบภาษาอังกฤษ แบบการบุรณาการทักษะ
การสอบภาษาอังกฤษเฟ้อการทีอ่ สาร(C om m unicative Language Teaching)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบการเรียบรูเ้ ซิงรุก (Active Learning)
การเลอกใข้แหล่งเรียนรูท้ ส่ี ามารถนามาปรับ ใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษเฟ้อเฟ้มประสิท ธิภาพทางการเรียนรูข้ องผูเ้ รียบ

การ'ประเรนผล
บ§๙ก ฟ้ท ษร(จรญทศน0ปีท. จำna
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อักษร
1. การสังเกตความสนใจของผูเ้ ข้าร่วมการอบรม
2. การประเมิน ผลความพิงพอใจของผูเ้ ข้ารับ การอบรมด้วยแบบประเมิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูผสู้ อบสามารถจัดการเรียบการสอบภาษาอังกฤษแบบการเรียบรูเ้ ชิงรุก และสามารถนำความรู้ เทคนิค แนวทางทีไ่ ด้จาก
การอบรม รวมถึงการเสือกใข้ลอ่ี การเรียบการสอนไปใช้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน อก'กงั ครูผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถบาความรูท้ ไ่ี ด้ไป
ใช้เพือ่ ไห้การจัด การจัด กิจกรรมรายวิข าภาษาอังกฤษ มิประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ตารางการอบรมเชิงปฏิบ้ตการหลักสูตร
“การยกระดับสมรรถนะการที่อสารภาษาอังกฤษ
ตามแนวทางการจัดการเรียนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการที่อสาร CLT"
8.15 - 8.30 น.
8.30 - 9.00 น.
9.00 - 9.30 น.
9.35 - 10.35 น.

10.45 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00

เปิดให้เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
บรรยาย “การเรียนภาษาให้เป็นส่วนหนี่งของชิวิต”
โดย คุณ พาคร วงด้อนุตรโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบัน EdCA
บรรยาย “การออกแบบข้อสอบเพื่อการประเมินทักษะการที่อสารภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ”
โดย ดร. ธนากร ทองประยูร
รองคณบดีฝ่ายวิขาการ วิทยาลัยนานาซาดีเพื่อศึกษาความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การยกระดับสมรรถนะการที่อสารภาษาอังกฤษ
ตามแนวทางการจัดการเรียนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการที่อสาร CLT"
โดย ดร. วรข้ย เพิยทา
อาจารย์ประจาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยซอนแก่น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ภาคบ่าย
โดย ดร. วรข้ย เพิยทา

* อบรมฟรี ผ่านโปรแกรม Zoom M eeting จำกัดผูเ้ ข้าอบรมไม่เกิน 1,000 คนต่อรอบ
‘ ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รบั ใบประกาศนิยบัดรรับรองการอบรมออนไลน์ หลักสูตร 7 ข้วโมง
‘ กำหนดการและวิท ยากรอาจมิการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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ตำแหน่ง ปีจ จุบ นั

เพ ย ท า
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อาจารย์ป ระจำส ถาบ นั ภ าษ า มห าวิท ยาลัย ขอนแก่น

การศึกษา

• ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราซภัฏเลย
• ปริญญาโท Master of Art English มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาเอก Ph.D. (English Language Education) International Christian University Japan
ประสบการณ์การทำงาน

• วิทยากรภาษาอังกฤษ ของ สถาบันภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ
• ทีมงานจัดทำหลักสูตร English Bilingual Education (EBE) และหลักสูตร Teacher’s Kit ของ สพฐ.
• ได้รบั รางวัลโครงการดีเด่นระดับประเทศ ของ สสค (สำนักงานส่งเสริมลังคมแห่งการเรียบรู้และ
คุณ ภาพเยาวขบ) จำนวน 2 โครงการได้แ ก่ โครงการพัฒ นาการสอนผ่านละครพื้น บ้านเป็น
ภาษาอังกฤษเรื่องยักษ์คางยาว ปี 2554 และโครงการพัฒนาการอ่านเขียนคำภาษาอังกฤษไม่ได้ของ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปี 2555
• เป็นตัวแทนครูไทยในนาม สพฐ. เข้าร่วมประชุม เรื่อง Language assessment จัดโดย British
Council ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม ปี 2555
• ได้รับ,ทุบ สพฐ. เข้ารับ การอบรมเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin
University ที่เรองแคมบริด ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2556- 20 พฤษภาคม 2556
• ได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษของ มหาวิทยาลัย Oxford
หัวข้อบรรยาย

• English teacher camp
• การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

