สมาคม EIS แห่งประเทศไทย เลขที่ 167 หมู่ 5 ต่าบลกร่่า อ่าเภอแกลง
จังหวัดระยอง 21190 โทร 038 -657-658, โทรสาร 038 -657-658 Email: eis2010.spss@gmail.com
ที่ ว.48/2558
เรื่อง

วันที่ 8 ตุลาคม 2558

การอบรมปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพการนิเทศติดตามสาหรับผู้บริหารและครูผู้นิเทศ ( EIS Coach )

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน..........................................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการและกาหนดการ
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ด้วยตามที่ สมาคม EIS แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการด้วยภาษาอังกฤษ ( English for Integrated Studies : EIS ) ให้แก่โรงเรียนทั วประเทศไปแล้ว หลายร้อย
โรงเรีบน บางโรงเรียนสามารถพัฒนาการเรียนสอนได้อย่างก้าวหน้า ครูและนักเรียนประสบความสาเร็จ แต่ปรากฎว่า
ยังมีโรงเรียนอีกจานวนมากที่ครูผ่านการอบรมไปแล้วแต่ไม่สามารถขับเคลื่อนการเรียนการสอน
EIS
ให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนขาดโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมการสู่ประชาคม Asean
ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังขาดทีมผู้นิเทศติดตามผล ( EIS Coach) ที่จะคอยให้คาชี้แนะ ช่วยเหลือครูแต่ละโรงเรียน
ได้เพียงพอ
สมาคม EIS แห่งประเทศไทย จึงจัด หลักสูตร อบรมปฏิบัติกา รเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและครู
วิทยากรแกนนา ในการนิเทศติดตามการเรียนการสอน EIS ขึ้น จานวน 5 รุ่น 5 ภูมิภาค ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม ซีวีซี Place วิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงราย และ
โรงเรียนดารงค์ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
รุ่นที่ 2 วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ และโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมนภาลัย และ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
รุ่นที่ 4 วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม SD Avenue และ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 5 วันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
ดังนั้น สมาคม EIS จึงขอเรียนเชิญทีมผู้นิเทศโรงเรียนของท่าน ซึ่งประกอบด้วย ท่านผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ และครูนิเทศของโรงเรียน รวมอย่างน้อยโรงเรียนละ 4 คน เพื่อเข้าร่วมอบรมปฎิบัติการ
ตามโครงการ โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการในภูมิภาคที่ท่านสะดวกและประหยัดการเดินทาง

เนื่องจากโครงการอบรมครั้งนี้ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น
สมาคมจึงขอเชิญชวนโรงเรียนของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียน โดยค่าใช้จ่าในการ
อบรมปฺฏิบัติการ สามารถเบิกได้ตาม หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.7/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดฝึกอบรม ลงวันที่ 17 ก.ย 2558 และขอความอนุเคราะห์โอนค่าลงทะเบียน
เข้าบัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 031 - 0 - 46769 -1 ชื่อบัญชีศูนย์เครือข่าย EIS กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าและส่ง slip การโอนเงิน ไปที่ สมาคม EIS แห่งประเทศไทย โรงเรียนมัธยม
วัดนายโรง ก่อนวันอบรมแต่ละรุ่นอย่างน้อย 5 วันทาการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอเชิญชวน ขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงศ์ งามสม)
นายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย

ส่านักงานสมาคม EIS แห่งประเทศไทย
โทร. 02 - 4241826 ต่อ 147
แฟ็ก. 02 – 4346357

ใบสมัครร่วมโครงการ
การอบรมปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร และ ครูวิทยากรแกนนาในการนิเทศติดตามการเรียนการสอน eis
วันที่.....................เดือน..........................................พ.ศ................
โรงเรียน............................................................................................................................. .สังกัด....................................
ตาบล............................................................อาเภอ.........................................จังหวัด....................................................
ขอสมัคร และ ส่งบุคลากร และ ครู เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
รุ่นที่........................................ระหว่างวันที่.....................................................................................................................
ณ.โรงแรม...............................................................และโรงเรียน...............................................จังหวัด..........................
รวมจานวน บุคลากร และ ครู ที่เข้าอบรมครั้งนี้. จานวน..............คน ดังนี้
1...............................................................................................................ตาแหน่ง.........................................................
2...............................................................................................................ตาแหน่ง.........................................................
3...............................................................................................................ตาแหน่ง.........................................................
4...............................................................................................................ตาแหน่ง.........................................................
พร้อมเงินค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท
รวมเป็นเงิน ............................................................................บาท
โดยผู้ประสานโครงการนี้คือ นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................
โทร.มือถือ ........................................................................................
E-mail address ...............................................................................
ขอยืนยัน การส่งบุคลากร และ ครู เข้าร่วมอบรม ตามรุ่นที่ กาหนด

ลงชื่อ....................................................................
(......................................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน............................................
(พร้อมประทับตรา โรงเรียน)
หมายเหตุ.
1. ส่งใบสมัครเป็นทีมโรงเรียน ๆ ละ อย่างน้อย 4 คน
2. ส่งใบสมัคร ไปที่สมาคม EIS แห่งประเทศไทย.
e - mail Patthama.12345@eisth.org
หรือ Fax 02-4346357,024336735

โครงการอบรมปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพการนิเทศการเรียนการสอน EIS
ส่าหรับผู้บริหารและวิทยากรแกนน่า (EIS Coach)
สมาคม EIS แห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
เป้าหมายสาคัญสูงสุดของการปฎิรูปการศึกษาตามนโยบานของรัฐบาล คือ การปฎิรูปการเรียนรู้
เพื่อให้คนไทย เด็กไทยมีความสามารถในการคิดเป็น สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา สามารถ
ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาประเทศ สามารถแข่งขันได้ในสังคมโ ลก ส่วนการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบบูรณาการด้วยภาษาอังกฤษ (English for Integrated Studies) นั้น
ก็มุ่งเน้นให้เด็กไทย
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการ ฟัง – พูด-อ่าน-เขียน สืบค้นหาความรู้ด้วย Digital Technology รวมทั้ง
สามารถพูดสื่อสารนาเสนอความรู้สู่สากลได้
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยภาษาอังกฤษหรือ
EIS
นั้น สมาคม EIS
แห่งประเทศไทยได้จัดอบรมสัมมนาแผยแพร่ความรู้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลั ยมานานหลายปี ครูอาจารย์ ผู้สอนจานวนมากสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ยังมีครูอาจารย์จานวนมากที่ยังขาดความมั่นใจในการสอน ประกอบกับสมาคมไม่มี
ทีมผู้นิเทศเพียงพอที่จะช่วยเป็นโคช (Coach) ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย EIS ทั่วประเทศได้ และยังขาดผู้บริหารรอง
ผู้บริหารและวิทยากรแกนนาในการนิเทศติดตามการเรียนการสอน EIS อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเพื่อให้การนิเทศการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจัดทาโครงการขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาผู้บริหารรองผู้บริหาร และครูวิทยากรแกนนาโรงเรียนเครือข่าย EIS ให้สามารถนิเทศติดตาม
การเรียนการสอน EIS ในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างและพัฒนาทีมคณะกรรมการการนิเทศติดตามของสมาคมใ ห้มีความเข้มแข็งและช่วยเหลือ
โรงเรียนเครือข่าย EIS ได้ทั่วประเทศ
3.เพื่อให้ ครูโรงเรียนเครือข่ายสามารถนาวิธีการสอนในรูปแบบ EiS สู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สามารถใช้เทคโนโลยี่ และมีความสามารถ
ในการคิดอย่างสร้างสรรค์เหมาะ สาหรับศตวรรษ ที่ 21
เป้าหมาย
1. จัดประชุมปฎิบัติการหลักสูตร 2 วัน แล้วฝึกปฏิบัติจริงที่ โรงเรียน
2.จัดอบรมปฏิบัติการ จานวน 5 รุ่น 5 ภูมิภาค ๆ ละไม่น้อยกว่า 10 โรงเรียน
3.โรงเรียนเครือข่าย EIS ที่สนใจสมัครเข้าอบรมเป็นทีมๆละอย่างน้อย 4 คน
รวมทั้งสิ้น อย่างน้อย 50 โรงเรียน ได้ EIS Coach อย่างน้อย 200 คน

วิธีการ กิจกรรม ขั้นตอนด่าเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารสามคม EIS แห่งประเทศไทย
2. จัดทาหลักสูตรและขอความเห็นชอบ
3. ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนที่สนใจร่วมโครงการ
4. จัดประชุมปฎิบัติการตามกาหนดการ
5. โรงเรียนที่ร่วมโครงการปฎิบัติการนิเทศจริงที่โรงเรียน
6. สมาคมติดตามประเมินผล
7. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมยึ่งขึ้น
8. เผยแพร่และรับสมัครโรงเรียนที่สนใจ อบรมรุ่นต่อๆไป
เนื้อหาหลักสูตร
1. ทบทวนแนวคิด หลักการ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS
2. ปัญหาเชิงวิชาการ การนานวัตกรรมการสอนแบบ EIS ไปใช้ในห้องเรียน
เป้าหมายของการนา EIS เข้าสู่ห้องเรียน
- ปัญหาเมื่อนาEIS เข้าสู่ห้องเรียน
- แนวทางการแก้ปัญหา
กิจกรรม แบ่งกลุ่ม
- ศึกษาแนวทางในการนาEIS เข้าสู่ห้องเรียน
- ศึกษาปัญหาเชิงวิชาการที่พบ
- วิธีการแก้ปัญหา
- ทีมวิทยากรสรุป
3.การออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และเป้าหมายการสอนแต่ละชั่วโมง
( Lesson Script Designing )
4. Six tips กับ การเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามหลักการ Teach Less Learn More
5. Show case การสอนที่เป็น Active Learning
6. เยี่ยมชั้นเรียน (Classroom Visit ) และฝึกสังเกตการสอนจริงในชั้นเรียน
7. ฝึกการสะท้อนผล (Reflection) การสอน EIS
8.แนวทางและวิธีปฎิบัติการนิเทศติดตามการเรียนการสอน EIS ในโรงเรียนด้วยการเยี่ยมชั้นเรียนในรูปแบบ
ต่างๆ
9. การนิเทศการเรียนการสอนด้วย GFE , Digital Technology

รุ่นที่ วันที่ สถานที่
รุ่นที่ 1 วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2558 ณ
โรงแรม ซีวีซี Place วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และ โรงเรียนดารงค์ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
รุ่นที่ 2 วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ และโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมนภาลัย และ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
รุ่นที่ 4 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม SD Avenue และ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 5 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
ผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้าอบรมแต่ละโรงเรียนๆละอย่างน้อย 4 คน มีดังนี้
1.ผู้อานวยการ
2.รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
3.ครูผู้สอน EIS ที่เป็นวิทยกรแกนนา หรือครูที่โรงเรียนมอบหมายให้เป็นผู้นิเทศการสอน
EIS
ในโรงเรียน จานวน 2 คน
วิทยากร
วิทยากร จากสมาคม EIS แห่งประเทศไทย
งบประมาณ
งบประมาณการจัดอบรม ได้จาก
1.งบประมาณจากสมาคม EIS แห่งประเทศไทยเป็นค่าเดินทางของวิทยากร
2.การลงทะเบียนของโรงเรียนที่สมัครเข้าอบรม ตามแผน /โครงการนิเทศและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1.ค่าที่พักและค่าพาหนะ ตามที่จ่ายจริง
2.ค่าลงทะเบียนเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
รวมคนละ. 2,500 บาท
กิจกรรมการประชุมปฎิบัติการ
1.บรรยาย
2.การสาธิต
3.การฝึกปฎิบัติ
4.การอภิปราย
5.การเยี่ยมชั้นเรียนฝึกสังเกตการสอน
6. ฝึกการสะท้อนผล Reflection
7.ฝึกปฏิบัติจริงที่โรงเรียนตัวเอง
8.ฝึกนิเทศ ผ่าน Oneline ด้วย digital technology
9. สัมมนา Oneline

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทีมนิเทศติดตามการเรียนการสอนEIS ของโรงเรียนมีความเข็มแข็งสามารถปฎิบัติการนิเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสมาคม EIS แห่งประเทศไทย มีทีมผูบ้ ริหารที่สามารถช่วยนิเทศโรงเรียนเครือข่ายได้ทั่วประเทศ
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายไพรัตน์ มนต์วิเศษ)
ที่ปรึกษาสมาคม EIS แห่งประเทศไทย
ลงชื่อ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายกิตติพร อินทะสีดา)
อุปนายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุรพงศ์ งามสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
นายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย

ตารางอบรมปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพการนิเทศติดตามการเรียนการสอน EIS
สาหรับผู้บริหารและวิทยากรแกนนา( EIS Coach)
วันที่ 1 ของการอบรม
08.00-08.30
08.30.
09.00 -09.30
09.30-10.30

10.30- 10.40
10.40- 12.00

12.00-13.00
13.00-15.00
15.00 - 16.30

วันที่ 2
08.30 - 9.30
09.30- 10.30
10.30 - 10.40
10.40 - 12.00
12.00-13.00.
13.00 - 14.30

ลงทะเบียน
พิธีเปิด กล่าวเปิด (นายกสมาคมฯ บรรยายพิเศษ)
ทบทวน แนวคิด หลักการ การ จัดการเรียนการสอนแบบ eis
(ผอ. กิตติพร, ผอ. ไพรัตน์และ ผอ. ธีรพันธ์)
การนา 6 tips สู่กระบวน การสอนหลายรูปแบบ ตามแนว Active
learning ตามหลัก teach less learn more. และการออกแบบการ
สอนให้สอดคล้องกับ เป้าหมายการสอนแต่ละชั่วโมง ตามหลักสูตร
(competency based designing) ( นัจรินทร์, พเยาว์ , ผอ.กิตติพร)
เบรค
แนวทางนา eis สู่ห้องเรียน และปัญหาเชิงวิชาการที่พบและแนวทางการ
แก้ปัญหา (แบ่งกลุ่มการทางาน และนาเสนอ พร้อม Discusion) วิธีการสะท้อนผลทีเ่ กิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน (ผอ ไพรัตน์ , นัจรินทร์ )
พักรับประทานอาหาร
เยี่ยมชั้นเรียน EIS classroom visit ฝึกสังเกตการสอนจริงในชั้นเรียน 2 class
(
ผอ กิติพร และคณะ)
ปฏิบัติการสะท้อนผลการสอน (reflection) เพื่อการพัฒนา/ ฝึกการ สะท้อนผล/
วิพากษ์การสอน ( ผอ.กิตติพร และคณะ)
ของการอบรม
ฝึกปฏิบัติ ออกแบบ lesson script การสอน eis ให้เป็น active learning และ teach
less learn more ( นัจรินทร์ และพเยาว์ )
show case 2 วิชา วิทย์ และ คณิต พร้อม share และวิพากษ์
( รองนัจรินทร์, ครูเยาว์ )
เบรค
ฝึกปฏิบัติการนิเทศติดตามการเรียนการสอนด้วย GFE. จby Smartphone
(ผอ. สุรพงศ์, ครูพเยาว์)
พักรับประทานอาหาร
ฝึกปฏิบัติการตามแนวทาง วิธีการ ปฏิบัติการนิเทศติดตามการเรียนการสอน eis
ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ (ผอ. สุรพงศ์, ครูพเยาว์ ต่อ)

14.30 - 14.40
14.40 - 15.40
15.40 - 16.30

เบรค
สรุปวิธีการนิเทศติดตามผลของคณะผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติ (ผอ. ธีระพันธ์
และคณะ)
อภิปราย การขับเคลื่อนการนิเทศติดตามการเรียนการสอน eis ในโรงเรียนในแต่ละ
ภูมิภาคให้เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ผอ ธีรพันธ์ รองนัจรินทร์
- พิธี ปิดการอบรม
......................................................

