
 

 

โครงการดงูานเพ่ือเตรียมความพร้อมจดัการเรียนการสอน วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์คอมพิวเตอร ์
และภาษาองักฤษ เป็นภาษาองักฤษสาํหรบัครไูทย ( EIS OBSERVATION PROGRAM ) ครัง้ท่ี 2 

 ดว้ยประเทศไทยกําลงักา้วเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในปี 2558 วตัถุประสงคห์ลกัของ AEC เพื่อ
สง่เสรมิความร่วมมอืและความช่วยเหลอืทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีและการบรกิาร อนัมผีลทําใหก้่อเกดิ
ตลาดการคา้เสรทีีใ่หญ่ขึน้ มกีารเคลื่อนยา้ยทุน แรงงาน และธุรกจิต่างๆ และสิง่หน่ึงทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดค้อื ธุรกจิการศกึษา 
ซึ่งการเขา้สู่ AEC แต่ละประเทศจําเป็นจะต้องมกีารปรบัตวัเตรยีมความพรอ้มสําหรบัในเรื่องการศกึษา ในสถานภาพ
ปจัจุบนัยงัมคีวามกงัวลว่าประเทศไทยอาจเสยีเปรยีบในดา้นภาษาสากล เช่นภาษาองักฤษ เน่ืองจากประเทศไทยไม่เคย
อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศใดมาก่อน หากเทยีบกบัประเทศอื่นที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษย่อมได้รบัถ่ายทอดวฒันธรรมและภาษาอังกฤษมาก่อนจึงได้เปรียบกว่า เพราะในแวดวงการศึกษา 
ภาษาองักฤษถอืเป็นภาษากลางทีม่กีารใชม้ากทีสุ่ด ดงันัน้การเตรยีมตวัความพรอ้มในดา้นน้ี เช่น มคีรทูีส่อนภาษาต่างๆ
เป็นภาษาองักฤษ มบีุคคลที่สามารถใช้ภาษาองักฤษติดต่อสื่อสารได้จํานวนมาก ก็จะทําให้การก้าวสู่การเป็น AEC มี
ความราบรืน่และไมเ่สยีเปรยีบประเทศอื่น 
 ในเรือ่งน้ีทางราชการ เชน่ คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดใ้หค้วามสาํคญั จงึสง่เสรมิการจดัโครงการ 
English Integrated Studies: EIS ขึน้ เพือ่พฒันาบุคคลากรครแูละผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่เตรยีมความพรอ้ม แต่อยา่งไรกต็าม
การเตรยีมความพรอ้มโดยทางราชการดงักลา่ว ผูเ้กีย่วขอ้งจาํเป็นตอ้งเตรยีมความพรอ้มใหก้บัตนเองดว้ยจงึจะประสบ
ความสาํเรจ็ โครงการอซีอี.ีซึง่เคยจดัโครงการดงูานการเรยีนการสอนภาษาองักฤษมากวา่ 10 ปี จนครหูลายทา่นไดนํ้า
ประสบการณ์ไปพฒันาระบบการสอนทีใ่ชภ้าษาองักฤษหรอืการเรยีนการสอนสองภาษาจนประสบความสาํเรจ็มาแลว้และ
โครงการไดจ้ดัโครงการ EIS ครัง้ที ่ 1 มาแลว้ประสบความสาํเรจ็อยา่งมากจงึเป็นทีม่าของการจดัโครงการพฒันาตนเอง
ของบุคคลากรดว้ยการศกึษาเพือ่โครงการ English Integrated Studies: EIS ครัง้ที ่2 ขึน้ทีป่ระเทศองักฤษ 
 โดยมกีจิกรรมจดัใหค้รผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์คอมพวิเตอร ์และภาษาองักฤษไดม้โีอกาสไปสงัเกต
การเรยีนการสอนวชิาดงักล่าวที่สอนโดย Native Speaker โดยตรงตลอดระยะเวลา 4 สปัดาห์ เพื่อเรยีนรูแ้ละพฒันา
ตนเองสูก่ารเป็นผูช้าํนาญในการสอนวชิาทีส่นใจเป็นภาษาองักฤษ โครงการเชือ่วา่ ระยะเวลา 4 สปัดาหน์ัน้ เพยีงพอทีจ่ะ
ทําให้ผู้สมคัรสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองเพื่อการสอนเป็นภาษาองักฤษได้อย่างแน่นอน อย่างน้อยก็สามารถนํา
ประสบการณ์และความรูใ้หม่ๆ ในวธิกีารเตรยีมตวัและการสอนไปพฒันาต่อยอดเมื่อกลบัมาประเทศไทยไดท้นัทเีพราะ
การมปีระสบการณ์ดงูานแลว้จาํเป็นตอ้งนําไปฝึกฝนต่อไปจนชาํนาญจงึเป็นการถูกตอ้ง 
 นอกจากน้ี ตลอดโครงการ นอกเหนือเวลาดงูาน ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วเรยีนรูส้งัคมและ
วฒันธรรมของประเทศตน้กาํเนิดภาษาองักฤษดว้ยตนเอง ซึง่จะทาํใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการมคีวามมัน่ใจในตนเองมากขึน้ใน
การสือ่สารเป็นภาษาองักฤษอยา่งแน่นอน 
วตัถปุระสงค ์ 1. เพื่อเตรยีมความพร้อมสําหรบัครูไทยที่ต้องสอนวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพวิเตอร์และ  

 ภาษาองักฤษ ทัง้คาํศพัทใ์นทางเทคนิคตลอดจนเน้ือหาของวชิาทีส่อนเป็นภาษาองักฤษ 
 2. เขา้ใจวฒันธรรมของภาษาองักฤษซึง่จาํเป็นตอ้งมคีวบคูไ่ปกบัการใชภ้าษาองักฤษ 
 3. สรา้งความมัน่ใจในการสือ่สารดว้ยภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มโครงการซึง่จาํเป็นตอ้งมเีมือ่ตอ้งสอน  

 วชิาเป็นภาษาองักฤษ 
 4. เพิม่โลกทศัน์ใหก้วา้งไกลพรอ้มรบัความเปลีย่นแปลงอนัรวดเรว็ของยคุปจัจุบนั 
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กาํหนดเวลาเดินทาง  18 เม.ย. – 17 พ.ค. 2557 

สถานท่ี   United Kingdom 

จาํนวนท่ีรบัสมคัร  40 คน 

วนัท่ีรบัสมคัร  วนัน้ีถงึ 29 พฤศจกิายน 2556 

ค่าใช้จ่าย   79,500 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยเฉพาะตวั)        

(คา่ใชจ่า่ยดงักล่าวรวมคา่ธรรมเนียมการเขา้สงัเกตการเรยีนการสอน คา่ทีพ่กั (ครอบครวั) พรอ้มอาหาร 3 มือ้ คา่ขนสง่

โดยสารระหวา่งทีพ่กั โรงเรยีน และสนามบนิ คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดั แต่ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยเฉพาะตวัและเงนิตดิกระเป๋า) 

 

 ผูเ้ดินทางมีค่าใช่จ่ายเฉพาะตวั ดงัน้ี 

1. คา่วซ่ีา 4,300 บาท 

2. คา่ภาษสีนามบนิกรุงเทพฯ 700 บาท 

3. คา่ภาษสีนามบนิต่างประเทศ 4,100 บาท 

4. คา่เบีย้ประกนัภยัการเดนิทางทางอากาศ 1,500 บาท 

5. คา่ธรรมเนียมน้ํามนั 11,000 บาท 

6. เสือ้ ECE 790 บาท 

7. คา่ใชจ้า่ยปฐมนิเทศ 1,000   บาท 

8. เบีย้ประกนัสขุภาพ 12,000  บาท 

 (เคลมประกนัไดเ้ฉพาะรกัษาตวัในโรงพยาบาล) 

          รวม 24,590 บาท 

 (  ชาํระมดัจาํยืนยนัการเข้าร่วมโครงการ 20,000 บาท ส่วนท่ีเหลือแบง่ชาํระเป็น 4 งวด ) 

คณุสมบติัผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

 1. มคีวามรูภ้าษาองักฤษพอพดูฟงัไดข้ึน้ไป 

 2. มสีขุภาพแขง็แรงสามารถเดนิทางไปต่างประเทศดว้ยตนเอง ไมม่โีรคประจาํตวัทีเ่ป็นอุปสรรค 

 3. สามารถปฏบิตัติามกจิกรรมและระเบยีบของโครงการฯ สามารถเขา้รว่มปฐมนิเทศได ้

 4. มคีวามเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละกจิกรรมของโครงการฯ ดแีลว้ 

 5. สามารถไดร้บัความยนิยอมอนุญาตจากตน้สงักดั 

 

การสมคัรและหลกัฐาน 

 1. ยืน่ใบสมคัรทีก่รอกขอ้มลูครบถว้น (ดาวน์โหลดไดจ้ากเวปไซต)์ 

 2. รปูถ่ายขนาด 2 น้ิว 2 รปู (ไมร่วมทีต่อ้งใชข้อวซ่ีา) 

 3. หลกัฐานการทาํงาน หรอืหนงัสอืรบัรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 

 4. ชาํระเงนิจาํนวน 20,000 บาท (ไมค่นืหากถอนตวัไมว่า่กรณใีดๆ) โดยชาํระโดยตรงทีส่าํนกังาน หรอื  

ซือ้ดราฟทธ์นาคารหรอืธนาณตั ิสัง่จา่ย นางสาวส่ือกญัญา เหมวิมล ไปรษณยีป์ลายทาง สามเสนใน 10400 สง่มาทาง

ไปรษณยีต์ามทีอ่ยูเ่ลขที ่ 43 ซอยวภิาวดรีงัสติ 16/25 ถนนวภิาวดรีงัสติ(ซอย16) แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 

10400 เมือ่โครงการไดร้บัแลว้จะจดัสง่ใบรบัเงนิและกาํหนดการปฐมนิเทศตลอดจนหลกัฐานการขอวซ่ีาต่อไป 

ผูส้นใจสมคัรได้ตัง้แต่วนัน้ี ถึงวนัท่ี 29 พ.ย. 2556 หรือเมื่อครบจาํนวน 

หรอืโทรสอบถามรายละเอยีดไดท้ี ่โทร. 02 – 6900375 – 7 โทรสาร. 02 – 6915199 

หรอื Download เอกสารไดท้ี ่http://www.ecethailand.com 
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APPLICATION FORM   
SCHOLARSHIPS FOR EIS OBSERVATION PROGRAMME IN THE UK  
Please print or type  
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ……….……………..…............ นามสกลุ ……................……...…………….ช่ือเลน่………..…................ 
Name (as in passport ) ….…….…………………….…....…... Surname ……...........................................….……………..…......... 
Have you got a passport ? [   ] No [   ] Yes  Number ….…..…...............................…..… Date of issue…................................... 
Nationality ………………...…...........................……..… Religion ....…..…..........……………. Age ……….... years 
Date of birth …….......................… Place of birth .........................…… Height …….… cm. / Weight ………. kgs. 
ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี .……….. หมู่ท่ี … ซอย ……....………... ถนน ……...…..........….. แขวง/ตําบล .......…...........…….. 
เขต/อําเภอ …………...…….......................  จังหวัด ……….………………....…..…รหัสไปรษณีย์...........……….........
โทรศัพท์ …………….......… มือถือ …….…........…… โทรสาร….…….……....… E-Mail……………………………… 
ช่ือ – สกุลบิดา ……………………......….……..….……... ช่ือ – สกุลมารดา …….………………......………..………..... 
ช่ือสามี /ภรรยา ……………………......….……..….……...… อาชีพ ………….....………………… จํานวนบุตร…..…คน  
คนโตสุด………………..……..…………………….………...……………............. อายุ …..…… ปี  เพศ ................…  
คนเล็กสุด………………..……..…………………….………..……………............. อายุ …..…… ปี  เพศ ................… 

การศึกษา 
ระดับ คณะ/สาขาเอก สถาบัน เม่ือปี 

ปริญญาตรี    
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    
ประกาศนียบตัร/อบรม    
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ …….. ระดับ..…….. ตําแหน่ง……….………วันท่ีเร่ิมงาน……...….………วิชาท่ีสอน
ปัจจุบัน……...…ช่ือโรงเรียน …………………………………........…………… ช่ือผู้ อํานวยการ 
………...........………….. 
ท่ีอยู่โรงเรียนเลขท่ี  ………….... หมู่ท่ี ……. ซอย ……….......…………… ถนน ….........……………..…..….……...….
แขวง/ตําบล …………….….…เขต/อําเภอ …….……….....….. จังหวัด …………….…...… รหัสไปรษณีย์ ……...….…… 
โทรศัพท์ ………………… โทรสาร …………...............ประสบการณ์เก่ียวกบัภาษาองักฤษคือ ………….......………….........
โปรดเลือก (1  คือน้อยท่ีสดุ , 5  คือมากท่ีสดุ)  

รายการ 1 2 3 4 5 

1. ความมัน่ใจในการส่ือสารโดยภาษาองักฤษ      

2. ความมัน่ใจในการเข้าร่วมในการศกึษาดงูาน      

3. การปรับตวัเข้ากบับคุคลท่ีไม่เคยรู้จกั      

4. ความมัน่ใจในการใช้ชีวิต/เดนิทางตา่งประเทศโดยลําพงั       

         
ในชีวิตประจําวันท่านใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจําหรือไม่  (  ) ใช้    (  ) ไม่ใช้    (  )  ใช้บ้าง   

PHOTO 
 

2” 



ถ้าท่านได้ไปต่างประเทศท่านอยากทําอะไรมากท่ีสุด ................................................................................................. 
ท่านคิดว่าการเข้าสังเกตการเรียนการสอนในวิชาท่ีสนใจ ท่านจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง 
(1) ........................................................................................................................................................ 
(2)......................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้ารู้จักโครงการนีจ้าก ...............................................งานอดิเรกของข้าพเจ้าคือ ...................................... 
ข้าพเจ้าเคยไปต่างประเทศ คือ 
1) ประเทศ......................เป็นเวลา................วัน/เดือน/ปี  เม่ือปี ...................เพ่ือ.......................................... 
2) ประเทศ......................เป็นเวลา................วัน/เดือน/ปี  เม่ือปี ...................เพ่ือ..........................................
ข้าพเจ้า     สูบบุหร่ี        ไม่สูบบุหร่ี  ดื่มแอลกอฮอล์    ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 

    ชอบอยู่กับเพ่ือนท่ีไปด้วยกัน   อยู่ร่วมกับเพ่ือนท่ีเพ่ิงรู้จักกันได้     อยู่ร่วมกับเพ่ือนเกิน 2 คนได้      
    อยู่ร่วมกับคนสูบบุหร่ีได้    อยู่ร่วมกับคนสูบบุหร่ีไม่ได้   อยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ได้          
    ชอบทําอะไรด้วยตนเอง    ไม่มีโรคประจําตัว     อ่ืนๆ ............................ 

โรคประจําตัวของข้าพเจ้าคือ   ........................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีเพ่ือน หรือ/และ ญาติ อาศัยอยู่ในต่างประเทศ คือ ................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมโครงการในครัง้นี  ้...................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
วิชาท่ีสนใจดูงาน  (ทําเคร่ืองหมาย ) (  ) วิทยาศาสตร์ (  ) คณิตศาสตร์ 
     (  ) คอมพิวเตอร์  (  ) ภาษาอังกฤษ  
ระดับ     (  ) ประถมศึกษา   (  ) มัธยมต้น  (  ) มัธยมปลาย  
ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีข้าพเจ้าต้องการแจ้งให้โครงการทราบ ......................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดของโครงการนีแ้ล้วสามารถชําระค่าใช้จ่ายสมทบและค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวได้ 
ตลอดจนยินดียอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงในรายละเอียดโครงการ และคําแนะนําของโครงการในวันปฐมนิเทศ           
ทุกประการ 
 ข้าพเจ้าทราบดีว่าค่าสมัคร และเงินชําระยืนยันการเดินทางจะไม่ได้รับคืนหากมีการถอนตัว    
       ลายมือช่ือ ....................................... (ผู้ สมัคร)  
                                                                                 (........................................)  
             วันท่ี  .......................................  (ถ่ายสําเนาได้) 

เฉพาะอาจารย์ผูป้ระสานงาน  
ข้าพเจ้า...................................................... เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการเยาวชนอีซีอี. โรงเรียน ................................... 
ขอรับรองวา่ผู้สมคัรสมควรเข้าร่วมโครงการดงูานการศกึษาในครัง้นี ้                  ลงช่ือ .................................................ผู้ รับรอง
                  (.................................................)  
                    วนัท่ี ...............................................  

เฉพาะเจ้าหนา้ที ่
ผลการสมัภาษณ์        ผา่น  ไมผ่า่น  เหตผุล .......................................................................................... 
หมายเหต ุ........................................................................................................................................................................ 
             ผู้สมัภาษณ์............................................  
             วนัท่ี .................................................


