
 

 

 
ท่ี อจท. 011/65      

1 พฤศจิกายน  2565 
 

เรื่อง ขออนเุคราะหป์ระชาสมัพนัธ ์และเชิญบคุลากรในสงักดัเขา้รว่มโครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
หลักสูตร “การวางแผนกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR” 

เรียน ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

เอกสารแนบ โครงการอบรม 1 ชดุ 

             ดว้ยบริษัท อกัษรเจริญทศัน ์อจท. จ ากดั  ในเครือ บริษัท อกัษรเอ็ดดเูคชั่น จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR” เพ่ือเพ่ือใหค้รูผูส้อน มีความรู ้ความ
เขา้ใจในการจดัการเรียนรู ้สามารถวางแผน ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาสมรรถนะดา้นการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรูภ้าษาอังกฤษในการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก                         
เพ่ือน าผูเ้รียนไปสู่การพฒันาทกัษะการเรียนรูภ้าษาองักฤษ สามารถน าประยุกตใ์ชใ้นการท างานและการด ารงชีวิต
ประจ าวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพใน วันเสารท์ี ่17 ธันวาคม 2565 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนดรู์ม 
อ.เมือง จ.เชยีงราย เวลา 09.00-16.00 น.                   

ในการนี ้คณะผูจ้ดังาน ใคร่ขอความอนุเคราะหจ์ากท่านในการร่วมจดัโครงการอบรมดงักล่าว และร่วมส่ง
บุคลากร ในสังกัดของท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (เฉพาะครูไทย) ระดับ
มธัยมศึกษา โรงเรียนละ 2 – 3 ท่าน เขา้ร่วมอบรมในวนัและเวลาดงักล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลนไ์ดท่ี้ 
https://form.jotform.com/223038116254448   QR code ทัง้นีไ้ม่มีค่าใชจ้่ายในการลงทะเบียน บริษัทสนับสนุน
อาหารว่าง อาหารกลางวนั และเอกสารประกอบการอบรมใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมอบรม และเม่ือผูเ้ขา้อบรมเขา้ร่วมครบตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดจะไดร้บัใบประกาศนียบตัรหลงัจบการอบรม 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคณุอย่างสงู มา ณ โอกาสนี ้
 
              ขอแสดงความนบัถือ 

 Scan ลงทะเบียน 
 

                              (นางสาวอาทิตยา วงศส์ดุรกั) 
                                   รองผูอ้  านวยการสายงานอบรมและกิจกรรมพิเศษ    
                                                      บริษัท อกัษรเจริญทศัน ์อจท. จ ากดั 

ผูป้ระสานงาน 
คณุนครนิทร ์ดษิฐสายทอง โทร 093 136 8394 คณุพทัร ีศรีศริสิทิธิกลุ โทร 093 694 9992 

https://form.jotform.com/223038116254448


 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การวางแผนกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR” 

 

หลักการและเหตุผล  

เป้าหมายส าคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคือการท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรูแ้ละสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันไดโ้ดยเป้าหมายดังกล่าวไดถู้กก าหนดเป็นนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ โดยใชก้รอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีเป็นสากล ไดแ้ก่ The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลกัในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษของประเทศไทย ทัง้ในการออกแบบหลกัสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล      
การพฒันาครู รวมถงึการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู ้การจดัการเรียนการสอนจงึจ าเป็นตอ้งวางแผนการจดักิจกรรม
ใหเ้ป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐาน CEFR อีกทั้งยังตอ้งมีความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต และความสามารถ                     
ในการใชเ้ทคโนโลยี ตลอดจนสามารถบรรลผุลการเรียนรูต้ามมาตรฐานการเรียนรูอ้ีกดว้ย 

 
การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูภ้าษาอังกฤษของผูเ้รียน จึงมีความส าคัญเร่งด่วนท่ีตอ้งเร่ง

ผลักดัน เสริมสร้างให้ผู ้เรียนเป็นผู้มีความรู ้ สามารถใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ครบทั้ง 4 ด้าน                            
เพ่ือน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นครูผูส้อนจึงตอ้งมีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎี และแนวทาง                             
ในการออกแบบหลกัสูตรการจัดเรียนรูภ้าษาอังกฤษ มีเครื่องมือสื่อการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือใชใ้นการออกแบบ
หลกัสูตรการสอน รวมถึงสรา้งสรรคกิ์จกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุก ท่ีเหมาะสมกับบริบทผูเ้รียน ส่งผลต่อการยกระดับ                    
ขีดความสามารถในการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลตามกรอบของ CEFR ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
บริษัท อกัษรเจริญทศัน ์อจท. จ ากดั ในฐานะองคก์รเอกชน ท่ีใหก้ารสง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาความรู ้

และศักยภาพของครูผู้สอนมาอย่างต่อเน่ือง ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงไดจ้ัด โครงการอบรม เชิง

ปฏบิัตกิารหลักสูตร “การวางแผนกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ขึน้ เพ่ือส่งเสริมใหค้รูผูส้อน มีความรู ้ความเขา้ใจ               

สามารถออกแบบหลักสูตรการสอน และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้หลากหลายเพ่ือการพัฒนาทักษะ 

สมรรถนะ ดา้นการสื่อสารภาษาองักฤษของผูเ้รียนไดต้ามกรอบมาตรฐาน ตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ

ตอ่ไป 

 
 



 

 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือใหค้รูผูส้อนมีความรูค้วามเขา้ใจ สามารถประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการจดัการเรียนรูภ้าษาองักฤษ  
เพ่ือการวางแผน และออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุกเพ่ือการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียนระดบัมธัยมศกึษา
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหค้รูผูส้อน สามารถจดักิจกรรมการเรียนรูภ้าษาองักฤษเชิงรุกระดบัมธัยมศกึษาไดต้ามกรอบ  
มาตรฐาน CEFR 
3. เพ่ือใหค้รูผูส้อนสามารถใชส้ื่อการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือการสรา้งสรรคกิ์จกรรมการเรียนรูเ้พ่ือการพฒันา
สมรรถนะการสื่อสารภาษาองักฤษระดบัมธัยมศกึษาได ้
 

 กลุ่มเป้าหมาย 

ผูบ้ริหารและครูผูส้อน กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) ระดบัมธัยมศกึษา 

จ านวน 200 คน 

 

วิทยากร 

วิทยากรผูท้รงคณุวฒิุ จากบริษัท อกัษรเจริญทศัน ์อจท. จ ากดั 

 

ก าหนดการ 

วนัเสารท่ี์ 17 ธนัวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ หอ้งราชาวด ีโรงแรมเชียงรายแกรนดรู์ม อ.เมือง จ.เชียงราย 

 

กรอบเนือ้หาสาระ 

1. การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรูภ้าษาองักฤษสูก่ารวางแผนการจดักิจกรรมระดบัมธัยมศกึษา 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรูภ้าษาองักฤษระดบัมธัยมศกึษา ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 

3. การระดมสมองเพ่ือสรา้งสรรคกิ์จกรรมการเรียนรูภ้าษาองักฤษระดบัมธัยมศกึษา 

4. การน าเสนอและการสะทอ้นการเรียนรู ้

 
การวัดและประเมินผล 
 1. สงัเกตความสนใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
 2. ประเมินความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการอบรมดว้ยแบบประเมิน 



 

 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

ครูผูส้อน มีความรู ้ความเขา้ใจในทฤษฎีการจดัการเรียนการสอน สามารถออกแบบหลักสตูรการสอน และ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้หลากหลายเพ่ือการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ดา้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ                           
ของผูเ้รียนไดต้ามกรอบมาตรฐาน ตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการตอ่ไป 
 

ตารางการอบรม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การวางแผนกจิกรรมการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR” 

 
 

ก าหนดการอบรม หวัข้อทีบ่รรยาย 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด 
09.15 – 10.30 น. การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรูภ้าษาองักฤษสู่การวางแผนการจดักิจกรรมระดบัมธัยมศกึษา 
10.30 – 10.45 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.00 น. การจดักิจกรรมการเรียนรูภ้าษาองักฤษระดบัมธัยมศกึษา ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
12.00 -13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. การระดมสมองเพ่ือสรา้งสรรคกิ์จกรรมการเรียนรูภ้าษาองักฤษระดบัมธัยมศกึษา 
14.30 – 14.45 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
14.45 – 15.30 น. การน าเสนอและการสะทอ้นการเรียนรู ้

15.30 น. ปิดการอบรม 
 

* หมายเหต:ุ รายละเอียดการอบรมและระยะเวลาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

 

 
 






