
โครงการอบรมเรื่องการสอนการเขียนเชิงบูรณาการ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนภาษาท่ีใชในการสื่อสารทั้งในทางราชการ ธุรกิจ การคาขาย การ

สื่อสารมวลชน และที่สําคัญท่ีสุดคือในการศึกษา  การศึกษาภาษาไทยใหมีความรูถูกตองแมนยํา  มีทักษะใน

การใชภาษาไทยดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากจะทําใหมีความรูดานภาษาไทยแลว ยังเปน

รากฐานของการศึกษาความรูวิชาอ่ืนๆ  เปนรากฐานของความคิด  ปลูกฝงความเปนไทยและวัฒนธรรมไทย

ดวย หากผูเรียนไดเรียนภาษาไทยและจดจําไดถูกตองแมนยําแลว ผูเรียนก็จะสามารถยึดถือเปนหลักที่จะใชได

ตลอดไป ทําใหเปนผูใชภาษาถูกตอง โดยเฉพาะการใชภาษาสื่อสารในบริบทของสังคม  และในบรรดาทักษะ

ตางๆ ทางภาษาไทย  การเขียนเปนทักษะหนึ่งที่สําคัญมากในการสื่อสาร  ดวยเปนหลักฐานที่คงทนถาวรยิ่ง

กวาทักษะอ่ืนๆ ในการนําเสนอขอมูลความรู ความคิด และประสบการณตางๆ   ครูภาษาไทยเปนบุคคลสําคัญ

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  จึงตองมีความรูดี ถูกตองแมนยํา และมีความทันสมัย.  ในวันภาษาไทย

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทยจึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเรื่อง “การสอน

การเขียนเชิงบูรณาการ” เพ่ือชวยพัฒนาครูผูสอนภาษาไทยใหสามารถเปนกําลังสําคัญในการสอนภาษาไทยให

เยาวชนของชาติไดอยางถูกตอง พรอมทั้งสงเสริมใหสามารถบูรณาการความรูดานการเขียนภาษาไทยกับการ

สรางสรรคตอไปดวย 

๒. เปาหมาย 

 ครผููสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน ๑๕๐ คน 

๓. วัตถุประสงค 

 เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนการเขียนใหครูผูสอนภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

สามารถสอนการเขียนอยางมีบูรณาการได 

๔. สถานที่จัดอบรมและระยะเวลาการอบรม 

 โรงแรม เดอะริช โฮเทล ถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา   วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  

๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ครผููสอนภาษาไทยมีความรูความเขาใจเรื่องการเขียนแบบตางๆ อยางมีบูรณาการ 
 

(คาลงทะเบียน สมาชิกสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย ๙๐๐. บาท   ผูไมใชสมาชิก ๑,๐๐๐ บาท) 

 



กําหนดการโครงการอบรม เรื่องการสอนการเขียนเชิงบูรณาการ 

วันที่ ๙ - ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ โรงแรม เดอะริช โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา 

---------------------------------- 

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครูภาษาไทยฯ 

   กลาวเปดโครงการอบรม. 

  ปาฐกถานํา : ความสําคัญของการเขียน 

  วิทยากร : ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล 

๙.๓๐ น. – ๑๐. ๓๐ น. การบรรยายเรื่อง การเขียนยอหนา    

  วิทยากร : อาจารยศรีศุภร มุสิกะพงษ   

๑๐.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง โวหารการเขียน 

  วิทยากร : อาจารยมาลาศรี จริยะเลอพงษ  อาจารยสิญจนา จิระเกียรต ิ

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. การบรรยายเรื่อง การเขียนเรียงความ 

  วิทยากร : อาจารยอัญชลี โพธิ์กิ่ง  อาจารยนิภาพรรณ ธาราสันติสุข  

๑๔.๔๕ น. – ๑๖.๓๐ น. การบรรยายเรื่อง การแตงคําประพันธ 

  วิทยากร : อาจารยละเอยีด สดคมขํา     

วันที่ ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. การบรรยายเรื่องการเขียนเชิงสรางสรรค การเขียนเรื่องสั้น 

  วิทยากร : อาจารยเอกวัฒน พัฒนวิบูลย 

๑๐.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง การเขียนยอความ 

  วิทยากร : อาจารยพัชรี สายสิทธิ ์ อาจารยมาวดี แสงกระวี 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. การบรรยายเรื่อง การเขียนบันทึกเหตุการณ การเขียนบันทึกการเดินทาง 

  วิทยากร : ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล 

รองศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรักษ 



๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๑๕ น.  การบรรยายเรื่อง การเขียนจดหมายสวนตัว การเขียนจดหมายกิจธุระ 

  การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

                     วิทยากร : อาจารย ดร.พัชรี ลินิฐฎา  อาจารย ดร.วิไลลักษณ ภูภักด ี

  อาจารยอุทิน จึงวิเศษพงศ  

๑๖.๑๕ น. – ๑๖.๓๐ น. ปดการอบรม 
 

.................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย ที่ตั้ง : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                     กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
  

ใบสมัครโครงการอบรม เรื่องการสอนเขียนเชิงบูรณาการ 

วันที่ ๙ - ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ โรงแรม เดอะริช โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา 

******************************** 

๑. ชื่อ ❍นาย  ❍นาง ❍นางสาว.............................................. นามสกุล..............................................

Email.................................................................................. 

สอนในระดับ  ❍ประถมศึกษา  ❍มัธยมศึกษา  ❍ อ่ืน ๆ ..................................................................... 

๒. ที่ทํางาน (โรงเรียน/หนวยงาน) ................................................................................................................. 

ที่อยู................ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................ตําบล/แขวง.................................

อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย................................. 

โทรศพัท....................................โทรสาร……….............................. 

๓. ที่อยู ที่ตั้ง..................ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................ตําบล/แขวง..........................

อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย................................

โทรศพัท........................โทรสาร.............................. 

๔. ผูสมัครฯ สนับสนุนคาใชจายในการอบรม (คาเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารวางท้ัง ๒ วัน) ดังนี ้

   ❍ สมาชิกสมาคมครูภาษาไทยฯ  ๙๐๐ บาท (เการอยบาทถวน) 

   ❍ บุคคลทั่วไป (ไมใชสมาชิก)  ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

 

กรุณาโอนเงินเขาธนาคารกรงุไทย  สาขากระทรวงศึกษาธิการ  ประเภทออมทรัพย  ชื่อบัญชสีมาคมครู

ภาษาไทย  เลขที่บญัช ี๐๕๙-๐-๐๔๔๙๑-๕  กรุณาสงใบสมัครพรอมสําเนาใบโอนเงินเขาธนาคาร ไปยัง

สมาคมครูภาษาไทยฯ ทางไปรษณียตามที่อยูขางตน  หรือสงโทรสาร ๐-๒๖๒๘-๕๓๔๓  ภายในวันที่ ๒๑ 

พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   ติดตอสอบถามไดท่ี  นางสาวพัชรี  สายสิทธิ์  โทร. ๐๘ ๕๑๓๓ ๔๔๙๔,  

ดร.พัชร ี ลินิฐฎา โทร. ๐๘ ๙๕๕๑ ๖๐๖๒, นางสาวนิภาพรรณ ธาราสันติสุข โทร. ๐๘ ๙๑๔๕ ๔๐๒๖ 

 

                   ลงชื่อ.......................................................ผูสมัคร 

                                    (................................................................................) 

                                      วันที.่...........เดือน......................พ.ศ.......................... 

 


