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เรื่อง     การประชาสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาในหลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ ส าหรับ  
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

 

เรียน     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     รายละเอียดกิจกรรมและแบบส ารวจ ฯ        จ านวน   1  ชุด 
                        

   ตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
จัดส่งหลักสูตรการอบรมที่เป็นผู้ด าเนินการจัดอบรมเองหรือจัดร่วมกับหน่วยงานนอก  โดยเป็นหลักสูตร          
ที่มีงบประมาณในการด าเนินการหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานนอก ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณารับรองหลักสูตรเพ่ือให้ครูสามารถน าผลการพัฒนามานับชั่วโมง  
การพัฒนาเพ่ือประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด นั้น 
 
   ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ขอเรียนว่าหลักสูตรการพัฒนา รหัส63047 
ชื่อหลักสูตร การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เป็นหน่วยพัฒนา ได้รับการพิจารณารับรอง
หลักสูตรเพ่ือให้ครูสามารถน าผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพ่ือประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความ
สนใจและประสงค์เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรดังกล่าว ด าเนินการตอบแบบส ารวจและแจ้งความประสงค์ผ่าน 
QR CODE รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โทร ๐ ๘๘๕๘๖ ๑๘๐๑  
โทรสาร ๐ ๔๔๗๑ ๓๔๖๕ 



หลกัสตูร 

           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)            
โดยคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถน าผลการพัฒนา
นับชั่ ว โมงการพัฒนาเพื่ อประกอบการขอมี / เลื่ อนวิทยฐานะ              
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564  ซึ่งมีมติรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนา รหัสหลักสูตร 
63047  ชื่อหลักสูตรการบูรณาการเทคโนโลยี ในการสอนภาษาอังกฤษ 
ส า ห รั บ ค รู ผู้ ส อน ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อน ต้ น                    
โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  เป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู  

SESAO  

SURIN 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศกึษาสริุนทร ์

 Coming soon Integrating Technology for ELT for Teachers of English Language at the Lower Secondary Level   

           กำรพัฒนำในเรื่องกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีในกำรสอน
ภำษำอังกฤษ เพื่อให้ครู มีควำมรู้ มีทักษะกำรปฏิบัติ มีคุณลักษณะ     
ควำมเป็นครูมุ่งเน้นกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี ้
           1. ด้ำนควำมรู้  (Knowledge)  ผู้ เข้ำอบรมมีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรเทคโนโลยี ในกำรสอนภำษำอังกฤษ ส ำหรับ
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
           2. ด้ำนทักษะปฏิบัติ (Skill)  ผู้เข้ำอบรมสำมำรถปฏิบัติกำร
สอนภำษำอังกฤษ โดยกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สำมำรถออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยกำรบูรณำกำรเทคโนโลยี 
และประยุกต์ใช้แอ็พพลิเคชั่นต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับบริบทชั้นเรียนของ
ตนเอง 

       3. ด้ำนคุณลักษณะควำมเป็นครู (Attribute)   ผู้เข้ำอบรม
ได้น ำควำมรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน        
กำรสอน เป็นต้นแบบ เป็นแนวทำงในกำรแบ่งปันประสบกำรณ์  
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ กำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอนที่ มี คุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(PLC) สู่กระบวนวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนำวิทยฐำนะ และควำม
เจริญก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 
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การพฒันาได ้

สามารถนบั ชม. 

พิเศษท่ีสดุ 



รปูแบบของหลกัสตูร 

 การบูรณาการเทคโนโลยใีนการสอนภาษาอังกฤษ 

ส าหรบัครผููส้อนภาษาอังกฤษระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู โดยหลอมรวมการบูรณาการ
ระหว่างเนื้อหา สาระวิชา (Content Knowledge) หลักวิชาชีพครู 
(Pedagogical Knowledge) และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับการจัดการ
เรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological Content 
Knowledge : TPCK) โดยมีหลักการออกแบบดังนี้ 

2.1 พัฒนาครูให้มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคและ
กระบวนการการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

2.2 พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้ทันสมัย โดยบูรณาการเทคโนโลยีทางการศึกษา ตาม
บริบทความพร้อมของโรงเรียน/ครู/นักเรียน 

2.3 ยกระดับมาตรฐานการสอนของครูท่ีเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์กระบวนการสอนภาษาอังกฤษในยุคการศึกษาไทย 4.0  

2.4 ครูได้ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้กิจกรรมการสอนทักษะ
การสอนทักษะภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนในบริบทของตนเอง  

2.5 ครูสามารถน าเสนอ เผยแพร่ หรือถ่ายทอดองค์
ความรู้ท่ีได้ โดยใช้ Social Media Solutions รูปแบบต่าง ๆ        
ไปยังชุมชนวิชาชีพครู (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

2.6 ครูน าองค์ความรู้จากการอบรมหลักสูตร ไปใช้จริงใน
ห้องเรียนและสามารถรายงานผลการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 

ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์
กรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วนเพ่ือการตรวจสอบ
และรวบรวมสถิต ิ

 
 
 

http://gg.gg/v0mmr 
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การรบัรองหลกัสตูร  

แบบลงทะเบียนเพ่ือการพฒันา  การติดต่อ 


