
 
 
 
ที่  ศห.พท. 0904/2550      ศูนยประสานโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ 
                                                                                                  128/365 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 33  

 เขตราชเทวี จงัหวัดกรุงเทพฯ  
                                                                     
                                                                         9  เมษายน 2550 
 
เรื่อง   รับสมัครบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิน่เขาฝกอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษหลกัสูตรระยะสั้น    สําหรับ

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ระยะที่ 2 ”   และ หลักสูตร  “ การเพ่ิมพูนศักยภาพดานการสอน
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสําหรับครูยุคใหม ระยะที่ 1 ”  

 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนจังหวัด,นายกเทศมนตรี ,นายกองคการบรหิารสวนตําบล ทั่วประเทศ  
 
อางถึง    หนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0807.2/63199 ลงวันที่  31 ตุลาคม 2549   
 
สิ่งที่สงมาดวย    กําหนดการและรายละเอียด 
 
              ตามหนังสืออางถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาอนุมัติโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จํานวน  2 หลักสูตร ดังกลาวขางตนนั้น   

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ไดกําหนดการเปดรับสมัครบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารับ
การฝกอบรมภาษาอังกฤษทั้ง 2 หลักสูตร  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. หลักสูตรที่ 1  “ภาษาองักฤษหลักสูตรระยะสั้น สําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่”  
 เปดรับสมัครเพ่ิมเติม ระยะที่ 2  ระหวางวันที่  9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2550  

        กําหนดการฝกอบรม  รุนที่ 5    วันที ่   11 - 15  มถิุนายน   2550     
รุนที่ 6   วันที ่  18 - 22  มิถนุายน   2550  

2. หลักสูตรที่ 2  “การเพ่ิมพูนศักยภาพดานการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสําหรับครูยุคใหม”  
ระยะเวลาฝกอบรม  7 วัน    เปดรับสมัครระหวางวันที ่ 9 เมษายน – 15 มิถุนายน 2550  
กําหนดการฝกอบรม  รุนที่ 1     วันที่     2 – 8    กรกฏาคม 2550 

รุนที่ 2   วันที ่   16 – 23  กรกฏาคม 2550 
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  
              ขอแสดงความถือ                                    

            
(ดร.สุรพล  ศิริเศรษฐ) 

ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยหัวหิน 
   ผูอํานวยการโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ 

 
ศูนยประสานงานโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ    โทร. 02-214-6111-24   โทรสาร. 02-215-2937 , 02-612-9545 
 



 
  
 

 
 
                   กําหนดการฝกอบรม 

             “โครงการฝกอบรมภาษาองักฤษหลักสูตรระยะสั้นสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

 

 
    
                    สถานที่ฝกอบรม : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร   ถ. พระราม 4  ใกลแยกหวัลําโพง   กรุงเทพ ฯ  โทร. 0-2238-4848-57 

   
 

วัน เดือน ป รายละเอียด 
 
       วันที่  9 เมษายน-  31 พฤษภาคม 2550   
 
 

 
รับสมัคร โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสัน้
สําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ระยะที่ 2 

• จัดสงใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานการโอนเงินทาง
แฟกซหรือไปรษณียใหศนูยประสานงานโครงการฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต   

 
 
                วันที่  1  มิถุนายน 2550   
 

 
ประกาศรายชือ่  ผูเขาฝกอบรมเปนการลวงหนาทางเว็บไซด 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

(www.thailocaladmin.go.th)  
 

 
        
         กําหนดระยะเวลาการฝกอบรม  
   อบรมรุนละ 5 วัน (วันจันทร  - วันศุกร )   
  

 

 
                    

•  รุนที่ 5    วันที ่  11- 15    มิถุนายน  2550 
•  รุนที่ 6    วันที ่  18 – 22   มิถุนายน  2550 
   
 



 
 

โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน  
 
โครงการดังกลาวนี้ เปนหลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ

แบบเขมขน โดยสรางใหเกดิความเขาใจในภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน   และมุงเนนการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    อีกทั้ง
สามารถนําสิ่งที่เรียนมาไปใชไดจริงในชีวติประจําวนัและการทํางาน  ตลอดจนสามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศได  

หลาย ๆ ที่ มักประสบความยุงยาก เมื่อตองอยูในสถานการณที่ใชภาษาอังกฤษ เชน ไมรูจะบอกวาตนเองทํา
ตําแหนงอะไร   ลักษณะงานเปนอยางไร, เมื่อมีแขกตางบานตางเมืองเขามาตองทําอยางไร หรือนําเสนอผลิตภัณฑ OTOP 
ประจําทองถ่ินของตนไดอยางไร  นอกจากนี้ ในงานทางราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชภาษาองักฤษ ทั้งในทางตรงและ
ทางออม ผูบริหารจะมัน่ใจไดเลยวา อยางนอย กย็ังมีบุคลากรในสังกัดของตนที่จะชวยส่ือสารกับชาวตางประเทศ หรือทํา
เอกสารทางราชการเปนภาษาอังกฤษได   

การเรียนภาษาอังกฤษในครั้งนี้  มิไดยังประโยชนเพยีงแคในสังกัดเทานัน้  แตเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
ทองถ่ิน เพราะผูเรียนสามารถถายทอดความรูสูคนอื่น ๆ ในทองถ่ินได   แมบางทานอาจเห็นวาไมมคีวามจําเปนตองใช
ภาษาอังกฤษเลยกอตาม แตอยาลืมวา โลกทุกวันนี้ เปนยคุโลกาภิวัฒน ที่มีขอบขายกวางไกลทัว่โลก และภาษาอังกฤษเปน
ภาษาสากลทีท่ั่วโลกยอมรบั 
 
ระยะเวลาการอบรม  5   วัน  ( วันจนัทร – วันศุกร ) 
สถานที่ฝกอบรม                            โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร   ถนนพระราม 4  ใกลแยกหวัลําโพง   กรุงเทพ ฯ  
กําหนดระยะเวลาการฝกอบรม รุนที่ 5    วันที่    11-  15  มิถุนายน 2550 

รุนที่ 6    วันที่    18 –22  มิถุนายน 2550 
คาใชจายในการฝกอบรม   8,000    บาท / ทาน  

     *** คาใชจายในการฝกอบรมรวมคาที่พัก อาหาร คาวิทยากรและอืน่ * * * 
 

 
 
********************************************************************************* 

 
 
 

 
 
 
 



 
หัวขอในการฝกอบรม  “ โครงการฝกอบรมภาษาองักฤษหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน  ”   จะประกอบดวย  
  
1. เร่ืองเกี่ยวกับหนาท่ีการงาน ( About Work )      

1.1 การแนะนําตนเองและผูอ่ืน ( Introducing yourself and others )  ในสถานการณและโอกาสตาง ๆ  
1.2 การใหขอมูลสวนตัว (Giving Personal Information)   เพื่อใหผูอ่ืนรูจักตนเองไดมากขึ้น 
1.3 ตําแหนงหนาที่การงาน และความรับผิดชอบ ( Position/Ranking/Responsibility )   สามารถบอกไดวา ตัวเองมี
ตําแหนงและหนาที่รับผิดชอบ และขอบขายการทํางานของตนได 
1.4 การแสดงความเห็นอยางงายๆ ( Giving simple opinions )   เชน การแสดงความคิดเห็น, ความรูสึก, ความชอบ
หรือไมชอบ, ความประทับใจหรือไมประทับใจตางๆ 
1.5 งานหรือกิจกรรมในชีวิตประจําวัน (Daily routine)   อธิบายถึงเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได     

 1.6 การเขาสังคม “ การพูดถึงหัวขอสนทนาทั่วๆ ไป” ( Socializing in General Topic)     
2. การตอนรับแขกผูมาเยือน (Welcome visiting guests)    

2.1 การบรรยายถึงวัฒนธรรมไทย (Describing Thai culture) สามารถบรรยาย หรือนําเสนอภาพลักษณที่ดี และความ
งดงามของวัฒนธรรมในทองถ่ินของทานได   

 2.2 การบรรยายถึงอาหารทองถ่ิน (Describing local dish)  
2.3 การบรรยายถึงสินคาพื้นเมือง หรือสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ( Describing OTOP )  

 2.4 การบรรยายถึงทองถ่ินหรือเมืองของทาน (Talking about your town /Place)       
 2.5 การตอนรับและการกลาวอําลา (Welcoming / Farewell) พิธีสําคัญในการตอนรับแขกผูมาเยือน  
3. การบอกทิศทาง และการบอกที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยว (Direction / Location & Places to visit) 

   3.1 การบอกทศิทาง และการบอกที่ตั้งของสถานที่ (Direction / Location)  
3.2 การบอกวันที่ และเวลา (Date / Time)  
3.3 การอานและทําความเขาใจกับตัวเลข (Number)  ตลอดจนการใชตัวเลขในการซื้อของและการตอรองราคาสินคา 
3.4 หมายกําหนดการเดินทาง  (itinerary)  หมายกําหนดการวางแผน  

4.  การใชภาษาอังกฤษทั่ว ๆ ไปในการปฏบิตัิงานและชีวิตประจําวัน (Everyday Life)  
        4.1 การขอรอง / การปฏิเสธ (Requesting/Refusing) 
 4.2 การขออนุญาต (Permission) 
 4.3 การกลาวคําขอบคุณและขอโทษในสถานการณตางๆ (Thank you/Apologize) 
 4.4 การนัดหมาย (Making an appointment) 
 4.5 การติดตอส่ือสารทางโทรศัพท และการรับ – ฝากขอความ (Telephoning) 
 4.6 การแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ (Solving Problems in each situation) 
5. กระบวนการ ขั้นตอนและเทคนิคการนําเสนอ       

5.1 การนําเสนอเกี่ยวกับเมืองไทย และวัฒนธรรมไทย (Presentation Thailand and Thai culture)   
5.2 การนําเสนอเรื่องในจังหวัด และทองถ่ินของตนเองพรอมสถานที่สําคัญตางๆ       (Talking about your town & 
important places) 

 
 ************************************************ 



  

  

                         
                          ใบสมัครเขารวมโครงการฝกอบรม  

                     “ ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”   
                                          

ชื่อผูสมัคร ( นาย,นาง,นางสาว ) .............................................................................................................................. 
ตําแหนง.................................................................  แผนก/ฝาย  ...................................................ระดับ................. 
สถานที่ทํางาน/ สังกัด............................................................................................................................................... 
ตําบล ....................................................................................อําเภอ.......................................................................... 
จังหวดั...................................................................................รหัสไปรษณีย............................................................. 
หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได  ( หากมีการเปล่ียนแปลงโปรดแจงทันที )   
ที่ทํางาน....................................................................................โทรสาร.................................................................. 
โทรศัพทเคลื่อนที่.....................................................................โทรศัพทที่บาน....................................................... 
 E-mail Address:  ( ถามี )....................................................................................................................................... 
 นับถือศาสนา....................................................................  วัน เดือน ป เกิด..................................อายุ ................ ป  
 วุฒิการศึกษา    อนุปริญญาหรือต่ํากวา     ปริญญาตรี        สูงกวาปริญญาตรี   
 การชําระเงิน  โอนเงินเขาบญัชี  ณ วันที่.................................หรือจะชําระคาฝกอบรมภายใน วันที่ ...................... 
 ( กรุณานําใบแจงยอดการชําระเงินที่ไดแนบมาไปชําระเงินไดที่  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ )  

 พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารสําเนาการชําระเงินคาฝกอบรม  จํานวน 8,000 บาท  ของธนาคาร จํานวน 1 ฉบับมาดวย 
 
                                       ลงชื่อ.................................................................... ผูสมัคร 
                                                                                           ( ....................................................................)  
              …………….…/……………/…………… 
 

หมายเหต ุ 1.  อบรมวันจันทร – วันศุกร   คาใชจายในการอบรมรวมคาที่พัก อาหาร คาวิทยากร และอื่นๆ  คนละ 8,000 บาท / หลักสูตร 
         โดยรายงานตัวในวันแรกของการอบรม  ต้ังแตเวลา  7.30 – 8.30 น.  ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร    ถนนพระราม 4    
          ใกลแยกหัวลําโพง  กรุงเทพฯ  โทร. 0-2238-4848-57 

2.  การแตงกาย : ชุดเสื้อสีเหลืองหรือชุดสุภาพ  
3.  สงใบสมัครฯ พรอมสําเนาหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02-215-2937  หรือ 02-612-9545  หรือสงทางไปรษณีย             

(ลงทะเบียน) โดยจาหนาซองถึง  ศูนยประสานงานโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 128/365 อาคารพญาไทพลาซา  ช้ัน 33  
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400    

 
      



ศูนยประสานงานโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
128/365 อาคารพญาไทพลาซา ชัน 33  ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท : 02-214-6111-24, 02-215-2931-4 แฟกซ : 02-215-2937, 02-612-9545

ใบแจงการชําระเงิน

( สําหรับผูชําระ )

ชื่อ-นามสกุล......................................................................................  ตําแหนง...............................................................
สังกัด...................................................................  เบอรโทรติดตอ...................................................................................
ตําบล.....................................................  อําเภอ.......................................................จังหวัด..............................................
การชําระเงิน กรุณานําหลักฐานน้ีไปชําระเงินไดที่  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 คาธรรมเนียมการชําระเงิน (ทั่วประเทศ)  25 บาท 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โปรดกรอกขอมูลใหครบถวน
          ( โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสําหรับ อปท. ) ช่ือ-นามสกุล………...…….......…………………..……………… 

Ref.1 เบอรโทรศัพท …………………...…..............………………
         ธนาคารกรุงไทย Comp Code: 8290 Ref.2 รหัสไปรษณีย…………………………….......……………… 

Ref.3 เลขที่บัตรประชาชน ………………………….......………… 
* รับเฉพาะเงินสดเทาน้ัน

บาท/Baht

8,000

สําหรับเจาหนาท่ีผูรับเงิน :
(เก็บเอกสารฉบับนี้ไวเปนหลักฐานการสมัคร) ผูรับเงิน ...................................... สาขา.......................................

วันท่ี..........................................................................................

กรุณาตัดตามรอยปรุ / Please cut along the dotted line

ใบแจงการชําระเงิน

( สําหรับธนาคาร)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โปรดกรอกขอมูลใหครบถวน
          ( โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสําหรับ อปท. ) ช่ือ-นามสกุล………...…….......…………………..……………… 

Ref.1 เบอรโทรศัพท …………………...…...…………….………
         ธนาคารกรุงไทย Comp Code: 8290 Ref.2 รหัสไปรษณีย…………………………….......……………… 

Ref.3 เลขที่บัตรประชาชน ………………………….......………… 
* รับเฉพาะเงินสดเทาน้ัน

บาท/Baht

8,000

สําหรับเจาหนาท่ีผูรับเงิน :
(เก็บเอกสารฉบับนี้ไวเปนหลักฐานการสมัคร) ผูรับเงิน ...................................... สาขา.......................................

วันท่ี..........................................................................................

*ใหผูสมัครใชใบแจงยอดการชําระเงิน 1 ชุดตอผูสมัคร 1 คน เทานั้น

โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

( แปดพันบาทถวน )

จํานวนเงินเปนตัวหนังสือ /Amount in words

   "โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะส้ัน 5 วัน "    8,000  บาท

   "โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะส้ัน 5 วัน "    8,000  บาท

จํานวนเงินเปนตัวหนังสือ /Amount in words

( แปดพันบาทถวน )



 
 
 
วิธีการสมัคร 
 
        ใหผูสมัคร กรอกใบสมัครตามแบบฟอรมที่ใหมา ( กรุณาเขียนดวยลายมือบรรจงหรือตัวพิมพ ) และสงใบสมัคร
พรอมสําเนาการโอนเงินคาใชจายในการฝกอบรม ของธนาคาร  
 

• ใหผูสมัครใชแบบฟอรมใบสมัคร และใบแจงยอดการชาํระเงิน 1 ชุดตอผูสมัคร 1 คน เทานั้น  
( โดยสามารถถายสําเนาได ) 

• ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดตางๆ ไดที่เว็บไซดของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
(www.thailocaladmin.go.th) 

• ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  โทร. 02-214-6111-24, 02-215-2931-4  
 

การชําระเงินคาลงทะเบียน 
 

• ชําระดวยเงินสด : กรุณานําใบแจงยอดการชําระเงินที่ไดแนบมาดวย ไปชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่ว
ประเทศ  

• ชําระดวยเช็ค หรือ ตั๋วแลกเงนิ : กรุณาสั่งจายในนาม “ โครงการฝกอบรมภาษาองักฤษ”  
เขาบัญชี ออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอยุธยา  เลขท่ี    013-0-09402-1 
ชื่อบัญชี     “ โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ” 

 
วิธีการสงใบสมัคร และสําเนาหลักฐานการโอนเงิน 
 

1. สงแฟกซใบสมัครและสําเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่  02-215-2937 , 02-612-9545  
( สําหรับทานที่ยังทําเรื่องการเบิกจายไมเรียบรอย สามารถสงใบสมัครเพื่อแจงรายชื่อไดกอน ) 

2. สงใบสมัครฯ พรอมสําเนาหลักฐานการโอนเงินทางไปรษณยี ( ลงทะเบียน หรือ EMS )  
โดยจาหนาซองถึง 

ศูนยประสานงานโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
128/365 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 33 ถนนพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ 10400   
                         
                        ************************************ 

 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

                                        กําหนดการฝกอบรม 
      โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
                          หลักสูตร “ การเพิ่มพูนศักยภาพดานการสอนภาษาองักฤษแบบบูรณาการ สําหรับครูยุคใหม” 
  

 
   สถานที่ฝกอบรม :  โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร   ถ. พระราม 4  ใกลแยกหัวลําโพง   กรุงเทพ ฯ  โทร.0-2238-4848-57 
   

 

วัน เดือน ป รายละเอียด 
 
       วันท่ี  9 เมษายน-  15 มิถุนายน 2550   
 
 

 
รับสมัคร หลักสูตร “ การเพิ่มพูนศักยภาพดานการสอน
ภาษาองักฤษแบบบุรณาการ สําหรับครูยุคใหม” 
  

• จัดสงใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานการโอนเงินทาง
แฟกซหรือไปรษณียใหศนูยประสานงานโครงการฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต   

 
 
                วันท่ี  25  มิถุนายน 2550  

 
ประกาศรายชือ่  ผูเขาฝกอบรมเปนการลวงหนาทางเว็บไซด 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

(www.thailocaladmin.go.th)  
 

 
        
         กําหนดระยะเวลาการฝกอบรม  
   อบรมรุนละ 7 วัน (วันจันทร  - วันอาทิตย)   
  

 

 
                    

•  รุนที่ 1    วันที ่  2-8  กรกฏาคม 2550 
•  รุนที่ 2    วันที ่ 16-23 กรกฏาคม 2550 
   
 



 
 

       โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          หลักสูตร  “ การเพิ่มพูนศักยภาพดานการสอนภาษาอังกฤษแบบบรูณาการสําหรับครยูุคใหม ”   
                
1. รายละเอียด  
      เนื่องจากในปจจุบันนี้ภาษาอังกฤษถือวาเปนภาษาสากลเขามามีบทบาทและมีความสําคัญตอการเรียนการ
สอนในประเทศไทย    โดยเฉพาะการปูพื้นฐานตั้งแตในวัยประถมเพื่อใหเด็กรักและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ      
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจึงจัดหลักสูตร  โครงการอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นแกผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการอบรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมุงเนนการถายทอดเทคนิคการสอนและการ
เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ อีกทั้งการสรางสรรคส่ือการเรียนการสอนของแตละบุคคล เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพแกผูเขา
อบรมเพื่อนําไปถายทอดแกนักเรียนอยางมีประสิทธิผลที่สุด  
       ในการอบรมครั้งนี้ยังมุงเนนและใหความสําคัญไปที่การถายทอดความรูในการประดิษฐส่ือการเรียนการ
สอน  โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดรวบรวมทักษะหรือวิธีการสรางสรรคส่ือการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหมเพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจในแกนของภาษาอังกฤษอยางแทจริง จาก
หลักสูตรที่กลาวขางตนนั้นลวนแลวแตนํามาประยุกตและสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพกับตําราหรือส่ือการเรียนการ
สอนของแตละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลอยางมีศักยภาพ 
 
2. วัตถุประสงค   

1. เพื่อพัฒนาศกัยภาพดานภาษาอังกฤษของครูผูสอนในทักษะดานตางๆ   อาทิ ทักษะฟง พูด อาน เขยีน 
โครงสรางหลักไวยากรณรวมถึงการออกเสียงที่ถูกตองและชัดเจน  อีกทั้งเรียนรูเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษและการสรางสรรคส่ือการสอนแนวใหมที่มปีระสิทธิภาพใหสามารถนําไปประยกุตใชได  

2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นในการสอนระหวางผูปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับการศึกษารวมกัน  เพื่อสามารถนําทักษะทีไ่ดจากการฝกอบรมไปประยกุตใชในการวางแผนการ
เรียนการสอน 

  3.กลุมเปาหมาย   
1.  ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
2.  ครูผูสอนวิชาอื่นๆ แตไดรับมอบหมายใหสอนภาษาอังกฤษ 
3.  ผูปฏิบัติหนาที่เกีย่วกับการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาทิ นักวิชาการศึกษา   ฯลฯ  
4.  บุคลากรดานการศึกษาทีส่นใจในภาษาอังกฤษ 
5.  ผูสนใจทั่วไป 
 
 
 
 

 



 
 
4.เนื้อหาหลักสูตรท่ีอบรมและวิธีการดําเนินงาน    

  ฟงบรรยายในหองประชุมใหญ โดยวิทยากรพิเศษ พรอมทั้งทํา Workshop โดยแบงกลุมยอยในหองโดย
วิทยากรชาวตางชาติและครผููชวยชาวไทยคอยแนะนํา 

 หัวขอในการฝกอบรม       
4.1  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ  ( English Teaching Techniques)   

    4.1.1  การสอนโดยใชเกมสเปนสื่อการเรียนรู  (By Games) 
    4.1.2   การสอนโดยใชเพลงเปนสื่อการเรียนรู (By Songs) 

  4.1.3 การสอนโดยใชภาพเปนสื่อการเรียนรู  (By Visual Aids) 
  4.1.4 การสอนโดยใชนิทานเปนสื่อการเรียนรู (By Story Telling) 

4.2   เทคนิคการการสรางสรรคส่ือการสอนภาษาอังกฤษ    
4.3   กลยุทธการเขียนและการอาน     
4.4   การสอบและการประเมินผล       
4.5   แหลงขอมูลการสอนภาษาอังกฤษสําหรับครู    
4.6   การออกแบบแผนการสอนและการจดัการเรียนการสอนภายในและภายนอกหองเรียน          
4.7  จิตวิทยาเด็ก, แนวทางการแกปญหาผูเรียนที่มีคะแนนไมถึง และ การพัฒนาศักยภาพผูเรียน                      

 
5. ประโยชนของโครงการตอผูเรียน 

1.  ผูเขาอบรมจะสามารถประยุกตส่ิงของใกลตัวมาใชประโยชนในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  เสริมสรางทัศนคติที่ดีและเพิ่มพนูเทคนคิดานการสอนภาษาอังกฤษแนวใหมจากประเทศตะวันตกที่นิยมใชกนั 
     เพื่อสรางแรงจูงใจและสรางความสนใจจากนกัเรียนใหมีความกระตือรือรนในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิง่ขึ้น  
3.  สําหรับกลุมครูผูสอนวิชาอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายใหสอนภาษาอังกฤษ สามารถนําความรูความเขาใจทักษะ   

                 การสอนและการสรางสรรคส่ือการสอน รวมถึงองคความรูดานการวิเคราะห,   สังเคราะห และประเมนิผลมา     
พัฒนาตนเองจนสามารถเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษ ที่มีประสิทธิภาพได        

4.  ผูเขาอบรมจะไดแลกเปลีย่นประสบการณและความคิดเห็น ตลอดจนเทคนิคการสอนของแตบุคคลรวมกัน   
 

6. ประโยชนของโครงการตอองคกร 
                 1.  เปนการเพิ่มศกัยภาพของโรงเรียนในทองถ่ิน (School Effectiveness) ใหไดมาตรฐานและเปนทีย่อมรับโดยทั่วไป   
  2   พัฒนาประสิทธิภาพของนักเรียน โดยสรางแรงจูงใจจากองคความรูที่ไดรับจากเทคนิคใหม ๆ               

               3.  เพื่อตอยอดองคความรูในระดับการศึกษาทีสู่งขึ้นไปในอนาคต 
 4.  โรงเรียนทองถ่ินที่ขาดแคลนครูผูสอนภาษาอังกฤษ หรือ เคยมอบหมายใหครูทีส่อนวิชาอื่นๆ มาสอน 

ภาษาอังกฤษแทน อาจมีบุคลากรที่มีทักษะในการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
              5.   ผูเขาอบรมจะไดรับการพัฒนาทักษะในการสอนภาษาอังกฤษใหกับเยาวชนในทองถ่ินของ 
                    ตัวเองไดอยางมปีระสิทธิภาพ ซ่ึงถือเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินให เจรญิกาวหนาตอไป  

 
 



 
 
 

รายละเอียดโครงการ  
 

ระยะเวลาการอบรม : 7 วัน    ( วันจันทร – วันอาทิตย )  
สถานที่ฝกอบรม   : โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร   ถ. พระราม 4  ใกลแยกหัวลําโพง   กรุงเทพ ฯ    
จํานวนผูเรียนตอรุน : 100  คน   
คาใชจายในการฝกอบรม : 16,000 บาท / ทาน   *รวมคาวิทยากร คาท่ีพัก ( พักคู ) และคาอาหาร* 
กําหนดระยะเวลาการฝกอบรม  

รุนท่ี   1/2550    วันท่ี    2 - 8   กรกฎาคม 2550 
รุนท่ี   2/2550     วันท่ี  16 - 23 กรกฎาคม 2550 
 

  กําหนดการดาํเนินงาน  
 

• รายงานตัว วันที่ 1 ของการอบรม เวลา 07.30 – 09.00 น. 
• พิธีเปดการฝกอบรม วันที่ 1 ของการอบรม เวลา 09.00 – 09.30 น. 
• ระยะเวลาการฝกอบรม   จํานวน 7  วัน   
 

 
 
 
 
           ****************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

                          
 
 

                           ใบสมัครเขารวมโครงการฝกอบรม  
“หลักสูตรการเพิ่มพูนศักยภาพดานการสอนภาษาอังกฤษแบบบรูณาการสํากรับครูยคุใหม                     

                                          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1.  คาใชจายในการอบรมรวมคาที่พัก อาหาร คาวิทยากร และอื่นๆ คนละ 16,000 บาท / หลักสูตร   

     2.  สถานที่ฝกอบรม ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร   ถนนพระราม 4   ใกลแยกหัวลําโพง  กรุงเทพฯ 
     3.  สงใบสมัครฯ พรอมสําเนาหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02-215-2937  หรือ 02-612-9545  หรือสงทางไปรษณีย  
         (ลงทะเบียน) โดยจาหนาซองถึง  ศูนยประสานงานโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 128/365 อาคารพญาไทพลาซา   
         ช้ัน 33  ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400    

 

  ใบสมัครเขารวมโครงการฝกอบรม 
    “หลักสูตร การเพิ่มพูนศักยภาพดานการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สําหรับครูยุคใหม” 

หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได  ( หากมีการเปล่ียนแปลงโปรดแจงทันที )   
ที่ทํางาน....................................................................................โทรสาร.................................................................. 
โทรศัพทเคลื่อนที่.....................................................................โทรศัพทที่บาน....................................................... 
E-mail Address:  ( ถามี )....................................................................................................................................... 
นับถือศาสนา....................................................................  วัน เดือน ป เกิด..................................อายุ ................ ป  
วุฒิการศึกษา    อนุปริญญาหรือต่ํากวา     ปริญญาตรี        สูงกวาปริญญาตรี   
การชําระเงิน  โอนเงินเขาบญัชี  ณ วันที่.................................หรือจะชําระคาฝกอบรมภายใน วันที่ ...................... 
( กรุณานําใบแจงยอดการชําระเงินที่ไดแนบมาไปชําระเงินไดที่  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ )  

   พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารสําเนาการชําระเงินคาฝกอบรม  จํานวน 16,000 บาท  ของธนาคาร จํานวน 1 ฉบับมาดวย 
 
                             ลงชื่อ.................................................................... ผูสมัคร 
                                                                                ( ....................................................................)  
               

ชื่อผูสมัคร ( นาย,นาง,นางสาว ) .............................................................................................................................. 
ตําแหนง.................................................................  แผนก/ฝาย  ...................................................ระดับ................. 
สถานที่ทํางาน/ สังกัด............................................................................................................................................... 
ตําบล ....................................................................................อําเภอ.......................................................................... 
จังหวดั...................................................................................รหัสไปรษณีย............................................................. 



ศูนยประสานงานโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
128/365 อาคารพญาไทพลาซา ชัน 33  ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท : 02-214-6111-24, 02-215-2931-4 แฟกซ : 02-215-2937, 02-612-9545

ใบแจงการชําระเงิน

( สําหรับผูชําระ )

ชื่อ-นามสกุล......................................................................................  ตําแหนง...............................................................
สังกัด...................................................................  เบอรโทรติดตอ...................................................................................
ตําบล.....................................................  อําเภอ.......................................................จังหวัด..............................................
การชําระเงิน กรุณานําหลักฐานน้ีไปชําระเงินไดที่  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 คาธรรมเนียมการชําระเงิน (ทั่วประเทศ)  25 บาท 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โปรดกรอกขอมูลใหครบถวน
          ( โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสําหรับ อปท. ) ช่ือ-นามสกุล………...…….......…………………..……………… 

Ref.1 เบอรโทรศัพท …………………...…..............………………
         ธนาคารกรุงไทย Comp Code: 8290 Ref.2 รหัสไปรษณีย…………………………….......……………… 

Ref.3 เลขที่บัตรประชาชน ………………………….......………… 
* รับเฉพาะเงินสดเทาน้ัน

บาท/Baht

16,000

สําหรับเจาหนาท่ีผูรับเงิน :
(เก็บเอกสารฉบับนี้ไวเปนหลักฐานการสมัคร) ผูรับเงิน ...................................... สาขา.......................................

วันท่ี..........................................................................................

กรุณาตัดตามรอยปรุ / Please cut along the dotted line

ใบแจงการชําระเงิน

( สําหรับธนาคาร)

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โปรดกรอกขอมูลใหครบถวน
          ( โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสําหรับ อปท. ) ช่ือ-นามสกุล………...…….......…………………..……………… 

Ref.1 เบอรโทรศัพท …………………...…...…………….………
         ธนาคารกรุงไทย Comp Code: 8290 Ref.2 รหัสไปรษณีย…………………………….......……………… 

Ref.3 เลขที่บัตรประชาชน ………………………….......………… 
* รับเฉพาะเงินสดเทาน้ัน

บาท/Baht

16,000

สําหรับเจาหนาท่ีผูรับเงิน :
(เก็บเอกสารฉบับนี้ไวเปนหลักฐานการสมัคร) ผูรับเงิน ...................................... สาขา.......................................

วันท่ี..........................................................................................

   "หลักสูตรการเพิ่มพูนศักยภาพดานการสอนภาษากอังกฤษแบบบูรณาการสําหรับครูยุคใหม "    16,000  บาท 

จํานวนเงินเปนตัวหนังสือ /Amount in words

( หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน )

*ใหผูสมัครใชใบแจงยอดการชําระเงิน 1 ชุดตอผูสมัคร 1 คน เทานั้น

โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

( หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน )

จํานวนเงินเปนตัวหนังสือ /Amount in words

   "หลักสูตรการเพิ่มพูนศักยภาพดานการสอนภาษากอังกฤษแบบบูรณาการสําหรับครูยุคใหม "    16,000  บาท 



 
  

 
 
 
 
วิธีการสมัคร 
 
        ใหผูสมัคร กรอกใบสมัครตามแบบฟอรมที่ใหมา ( กรุณาเขียนดวยลายมือบรรจงหรือตัวพิมพ ) และสงใบสมัคร
พรอมสําเนาการโอนเงินคาใชจายในการฝกอบรม ของธนาคาร  
 

• ใหผูสมัครใชแบบฟอรมใบสมัคร และใบแจงยอดการชาํระเงิน 1 ชุดตอผูสมัคร 1 คน เทานั้น  
( โดยสามารถถายสําเนาได ) 

• ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดตางๆ ไดที่เว็บไซดของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
(www.thailocaladmin.go.th) 

• ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  โทร. 02-214-6111-24, 02-215-2931-4  
 

การชําระเงินคาลงทะเบียน 
 

• ชําระดวยเงินสด : กรุณานําใบแจงยอดการชําระเงินที่ไดแนบมาดวย ไปชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่ว
ประเทศ  

• ชําระดวยเช็ค หรือ ตั๋วแลกเงนิ : กรุณาสั่งจายในนาม “ โครงการฝกอบรมภาษาองักฤษ”  
เขาบัญชี ออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอยุธยา  เลขท่ี    013-0-09402-1 
ชื่อบัญชี     “ โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ” 

 
วิธีการสงใบสมัคร และสําเนาหลักฐานการโอนเงิน 
 

1. สงแฟกซใบสมัครและสําเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่  02-215-2937 , 02-612-9545  
( สําหรับทานที่ยังทําเรื่องการเบิกจายไมเรียบรอย สามารถสงใบสมัครเพื่อแจงรายชื่อไดกอน ) 

2. สงใบสมัครฯ พรอมสําเนาหลักฐานการโอนเงินทางไปรษณยี ( ลงทะเบียน หรือ EMS )  
โดยจาหนาซองถึง 

ศูนยประสานงานโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
128/365 อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 33 ถนนพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ 10400   
                         
                        ************************************ 

 
 



 
สถานที่ฝกอบรม:  โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร    เลขที่  328  ถนนพระราม 4  ใกลแยกหัวลําโพง กรุงเทพฯ  โทร. (02) 238-4848-57    
www.bangkokcentrehotel.com 
                        

 
 




