สมาคม EIS แห่งประเทศไทย เลขที่ 167 หมู่ ๕ต่าบลกร่่า อ่าเภอแกลง จังหวัดระยอง
21190 โทร 0-3865-7658, โทรสาร 0-3865-7658, Email:- patthama.12345@eisth.org
ที่ ว.37/2558
เรื่อง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

โครงการพัฒนาครู/ผู้บริหารแกนนาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีผ่านรูปแบบ
EIS:Train -The-Trainers on Pedagogy Approach

เรียน ประธานศูนย์เครือข่าย EIS/ผู้อานวยการโรงเรียนเครือข่าย EIS
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.โครงการและกาหนดการ
2.รายละเอียดค่าใช้จ่าย
3.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 128/2556 (ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556) สมาคม EIS
แห่งประเทศไทย และสถาบันอาชีวเกษตรและเทคโนโลยี 4 ภูมิภาค จึงได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อยกระดับ
คุณภาพของบุคลากร ครู และผู้บริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT โดยร่วมมือกับ Google for
Education แห่งประเทศไทย ให้มีการยกระดับคุณภาพทักษะการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน
และการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเห็นว่าการให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีฐานของการ
พัฒนาดังกล่าวข้างต้นอยู่แล้ว ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะนาไปสู่การยกระดับการจัดการเรียน
การสอน สู่ประชาคมโลก ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ในการผลักดันนโยบายการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวข้างต้นและจะเป็น
การสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการบริหารการจัดการ /
เทคนิคการเรียนการสอน เสริมสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี จึงร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ
อาทิเช่น สถาบัน STU ( Singapore Teacher Union) ณ ประเทศสิงคโปร์ ให้มีการพัฒนาครู /ผู้บริหารบุคลากร
ทางการศึกษา ในด้าน EIS:Train -The-Trainers on Pedagogy Approach ณ ประเทศสิงคโปร์ สมาคม EIS
แห่งประเทศไทยจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร ครู /ผู้บริหารด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีผ่านรูปแบบ EIS ระหว่าง
วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดตามโครงการและกาหนดการที่แนบ สมาคมฯ
จึงขอเรียนเชิญท่าน และ หรือรองผู้อานวยการโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียน โดยใช้นวัตกรรมนองประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประสบความสาเร็จมาแล้ว

สาหรับค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการอบรมสามารถเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาได้ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0409.7/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงศ์ งามสม)
นายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย

ส่านักงานเลขานุการสมาคมฯ
ติดต่อประสานงาน นางสาวปัทมา จันทร์ประไพ 086 -9790413
Phone 02-424-1826 ต่อ 147
Fax. 02-434635

โครงการพัฒนาครู/ผู้บริหารแกนน่าด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีผ่านรูปแบบ
EIS:Train -The-Trainers on Pedagogy Approach (ต่อเนื่อง)
----------------------------------------หลักการและเหตุผล
โดยนโยบายของ คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้เสนอต่อ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ในด้านการศึกษา ข้อ ๔ การศึกษาและการเรียนรู้...ต้องการมุ่งเน้นด้านการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้คนไทยสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ เร่งรัดทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงพื้น
ฐานความรู้ที่หลากหลายโดยเน้น ทางด้านทักษะการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ และการใช้ภาษาอังกฤษ
ตลอดจนเร่งรัดพัฒนาครูเพื่อให้มีความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เข้าถึงความรู้ที่มี
อยู่อย่างหลากหลายในสังคมยุคเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษาให้สอดรับกับแนวทาง
ASEAN Socio- Culture Community (ASCC) ๒๐๐๙ - ๒๐๑๕ …..ในกฎบัตรสมาคมอาเซียนข้อ ๓๔
ที่กาหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการทางานร่วมกันตลอดจนสอดรับกับโลกดิจิทัลเทคโนโลยีการศึกษา
ในศตวรรษที๒่ ๑และตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณา
การ (EIS: English for Integrated Studies) มาจัดทาโครงการนาร่องยกระดับการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ บูรณาการด้วยรูปแบบEIS เพื่อพัฒนาอบรมครูไทยในปีพศ. ๒๕๕๖
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ ๑๒๘/๒๕๕๖ (ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖) สมาคมEIS แห่งประเทศไทย
ร่วมมือกับGoogle for Educationแห่งประเทศไทยให้มีการยกระดับคุณภาพทักษะการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเห็นว่าการให้ผู้บริหารและครูแกน
นาที่มีฐ านของการพัฒ นาดังกล่ าวข้างต้นอยู่แล้ว ได้รับการส่ งเสริมและพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง จะนาไปสู่ การ
ยกระดับการจัดการเรียนการสอน สู่ประชาคมโลก ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ในการผลักดันนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้นและจะเป็นการสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็ง
ในการบริหารการจัดการ/ เทคนิคการเรียนการสอน เสริมสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี จึงร่วมมือ
กับสถาบันในต่างประเทศ อาทิเช่น สถาบัน ITE( Institute of Technical Education), STU (Singapore
Teachers Union) ประเทศสิงคโปร์ ให้มีการพัฒ นาครู /ผู้ บริหารและบุคลากรทางการศึกษาด้วยดิจิทัล
เทคโนโลยีรูปแบบEIS ในด้าน Train-The Trainers on Pedagogy Approcah ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการและแนวนโนยบายดังกล่าวข้างต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาอบรมครูแกนนา/ผู้บริหารแกนนา ด้วยรูปแบบ EIS&GAFE ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในด้าน Pedagogy
Approach/Readership in management และสามารถนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
2. เพื่อให้ครูแกนนา/ผู้บรหารแกนนา รูปแบบ EIS&GAFE สามารถนาความรู้มาขยายผลให้แก่ครูผู้สอน EIS&GAFE
ในโรงเรียนตนเอง และช่วยขยายผลไปสู่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศได้
3. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถเรียนรู้สิ่งที่ดีในต่างประเทศแล้วนามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้
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เป้าหมาย
ครูแกนนา และหรือผู้บริหาร รูปแบบ EIS& GAFE ได้ผ่านการอบรมจากประเทศ Singapore จานวนรุ่นละ
ประมาณ 25-30 คน
ครูแกนนาและหรือผู้บริหาร รูปแบบ EIS& GAFE สามารถนาความรู้มาขยายผลให้ครูทุกคนในสถานศึกษาของ
ตนเองได้
ครูแกนนา และหรือผู้บริหาร รูปแบบ EIS& GAFE ที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นวิทยากรให้การอบรมขยายผลแก่
ครู รูปแบบ EIS& GAFE ต่างๆ ได้ทั่วประเทศในอัตราส่วน 1:10
วิธีด่าเนินการ
ประชุมคณะทางานฝ่ายต่างประเทศสมาคม EIS แห่งประเทศไทย
ประสานสถาบันฝึกอบรม ณ ประเทศ Singapore และ จัดทาหลักสูตรการอบรม
ขออนุมัติโครงการจากสมาคม EIS แห่งประเทศไทย
ประสานโรงเรียนศูนย์เครือข่าย EIS ภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านวิทยากรและงบประมาณ
ส่งครูวิทยากรแกนนา EIS เข้าอบรม
ประชุมสมาคม EIS วางแผนขยายผลหลักการอบรม
ดาเนินการขยายผลทั่วประเทศ
หลักสูตรการอบรม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Singapore Instructional Strategy and Singapore Education System
เทคนิคการสอนตามแนวของ Bloom Taxonomy Approach
การออกแบบการสอน Apply Learning and Project base Learning ในการสอนวิชาต่างๆ
สังเกตในชั้นเรียน (Classroom Visit) และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการประยุกต์ในการเรียนการสอน
ฝึกปฏิบัติทักษะการสอนและฝึกการเป็น Core Mentors and Trainers บูรณาการด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี
School Leadership and management style of Singapore
Curriculum development of Singapore
สถานที่ฝึกอบรม
ศู น ย์ ก ารฝึ ก อบรมต่ า งประเทศของสมาคม EISแห่ ง ประเทศไทย และสถาบั น STU
( Singapore Teacher Union) ณ ประเทศ Singapore
วันเวลา
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่
22 - 27 มีนาคม 2558
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่
18 – 24 ตุลาคม 2558
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่
20 – 23 มีนาคม 2559
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2559

งบประมาณ
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ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากสถาบั น การศึ ก ษาจากเงิ น รายได้ ส ถานศึ ก ษา หรื อ เงิ น อื่ น ๆ
เป็ น ค่ า ลงทะเบี ย นในการฝึ ก อบรม ค่ า ที่ พั ก ค่ า พาหนะค่ า เครื่ อ งบิ น ระหว่ า งประเทศ และค่ า ใช้ ส อยอื่ น ๆ
รวมค่าใช้จ่าย รุ่นที่ 1 คนละ 48,500 บาท รุ่นต่อไปจะแจ้งราคาตาม STU เสนอ และอัตราค่าใช้จ่ายตามจริง
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถเบิกได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.7/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคม
2548 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดฝึกอบรม ลงวันที่ ๑๗ กย. ๒๕๕๕
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายสัมพันธ์ต่างประเทศและฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคม EIS แห่งประเทศไทย
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ศูนย์เครือข่าย EIS ภูมิภาค ๕ ภูมิภาค
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
สถาบันฝึกอบรม STU ณ ประเทศ Singapore
ผลคาดว่าที่ได้รับ
ครูไทยได้รับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม Padagogy Approach
เด็กไทยคิดเป็น สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาประเทศพร้อมแข่งขันในสังคมโลกได้
ผู้บริหารสถานศึกษาของไทยมีความรู้ความสามารถทันสมัย บริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปฎิมา พูนทรัพย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เลขานุการสมาคม EIS แห่งประเทศไทย

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายกิตติพร อินทะสีดา)
อดีตผู้อานวยการโรงเรียนกมลาไสย
อุปนายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุรพงศ์ งามสม)

ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
นายกสมาคม EIS แห่งประเทศไทย

รายละเอียด การเดินทางและค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาผู้บริหารแกนน่า โรงเรียนเครือข่าย EIS
สมาคม EIS แห่งประเทศไทย
1. กาหนดการเดินทาง ระหว่าง 18 – 24 ตุลาคม 2558 7 วัน 6 คืน
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา จะแจ้งอีกครั้ง
อบรม ระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2558
เดินทางกลับประเทศไทย วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา จะแจ้งอีกครั้ง
2. ค่าใช้จ่าย
1.ค่าอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร จาก Singapore Teachers Union , STU
2.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ กรุงเทพ - Singapore
3.ค่าที่พัก โรงแรม Fort Canning Lodge 6 คืน
4.ค่าห้องประชุม เบรก อาหารเที่ยง อุปกรณ์โสต
5.ค่าศึกษาดูงานสถาบันการศึกษา ที่กาหนด และค่าบริการอื่น ๆผู้บริหารที่ร่วมโครงการ 30 คนขึ้นไป
ลงทะเบียน คนละ 48,500 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม
1. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วันที่ไม่มีอบรม
2. ค่าอาหารเย็น วันอบรม
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
3.การชาระเงิน
ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบินและโรงแรม คนละ 10,000 บาท ชาระภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
ส่วนที่เหลือ 38,500 บาท จ่ายภายใน วันที่ 15 กันยายน 2558

ใบสมัครเข้าอบรม
โครงการพัฒนาผู้บริหารแกนนาโรงเรียนเครือข่าย EIS
เรื่อง Advanced Training in Leadership and Management for School Principals
*********************************************************
โรงเรียน ……………………………………………………………สังกัด …………………………จังหวัด…..............................
วันที่………………เดือน ……………………….พศ………………………………
ขอส่งบุคคลต่อไปนี้เข้าอบรมตามโครงการของ สมาคม EIS แห่งประเทศไทย
ระหว่าง วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์
1. ชื่อ - สกุล ………………………………………………………………ตาแหน่ง …………………………………………..
โทรศัพท์ มือถือ …………………………………………. E –Mail ………………………………………………….
2. ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………ตาแหน่ง ………………………………………………
โทรศัพท์ มือถือ ……………………………………………E – mail ……………………………………………………
ขอยืนยันการเดินทาง และ ขอส่งเงินค่ามัดจา การเดินทาง จานวน 10,000 บาท
เงินส่วนที่เหลือ จะชาระภายในวันที่ 15 กันยายน 2558
ลงชื่อ ………………………………………..
(……………………………………………….)
ตาแหน่ง ………………………………………………………….
หมายเหตุ

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 031 - 0 - 46769 -1
ชื่อบัญชีศูนย์เครือข่าย EIS กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
และส่ง slip การโอนเงิน ไปที่ สมาคม EIS แห่งประเทศไทย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
ส่งใบสมัครมาที่ E-mail : patthama.12345@eisth.org

แฟ็ก 02 – 4346357,024336735 หรือส่งไปรษณีย์ นางสาวปัทมา จันทร์ประไพ โรงเรียนมัธยม
วัดนายโรง 658/2 แขวงอรุอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2558

