
โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ 

๑.หลักการและเหตุผล 

 ภาษาไทยเป
นภาษาประจําชาติ เป
นภาษาท่ีใช�ในการสื่อสารท้ังในทางราชการ ธุรกิจ การค�าขาย การ

สื่อสารมวลชน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือในการศึกษา การศึกษาภาษาไทยให�มีความรู�ถูกต�องแม-นยํา มีทักษะในการ

ใช�ภาษาไทยด�านต-างๆได�อย-างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะทําให�มีความรู�ด�านภาษาไทยแล�ว ยังเป
นรากฐานของ

การศึกษาความรู�วิชาอ่ืนๆ  เป
นรากฐานของความคิด ปลูกฝ2งความเป
นไทยและวัฒนธรรมไทยด�วย หากผู�เรียน

ได�เรียนภาษาไทยและจดจําได�ถูกต�องแม-นยําแล�ว ผู�เรียนก็จะสามารถยึดถือเป
นหลักท่ีจะใช�ได�ตลอดไป ทําให�

เป
นผู�ใช�ภาษาถูกต�อง และเป
นประโยชน7ในการดําเนินชีวิตความรู�ท่ีเก่ียวกับภาษาไทยมีหลายประการ ครูเป
น

บุคคลสําคัญในการจัดการเรียนการสอน ครูจึงต�องมีความรู�เหล-านี้อย-างถูกต�องแม-นยํา และมีความทันสมัย 

สามารถถ-ายทอดให�นักเรียนได�สมาคมครูภาษาไทยแห-งประเทศไทยจึงเห็นควรจัดโครงการอบรมเรื่อง “การ

สอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ”เพ่ือช-วยพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยให�สามารถเป
นกําลังสําคัญในการสอน

ภาษาไทยให�เยาวชนของชาติได�อย-างถูกต�องพร�อมท้ังส-งเสริมให�สามารถบูรณาการความรู�ด�านต-างๆต-อไปด�วย 

๒. เป%าหมาย 

 ครูผู�สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน ๑๕๐ คน 

๓.วัตถุประสงค) 

 เพ่ือพัฒนาครูผู�สอนภาษาไทยท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให�สามารถสอนภาษาไทยอย-างมี

บูรณาการได� 

๔. สถานท่ีจัดอบรมและระยะเวลาการอบรม 

 โรงแรมวีวิช ห�องประชุมบริรักษ7 ๑ (ชั้น ๘)  จังหวัดขอนแก-น  วันท่ี  ๖ -๗ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕.ผู/รับผิดชอบโครงการ 

 สมาคมครูภาษาไทยแห-งประเทศไทย และบริษัท ซีพีออลล7 จํากัด (มหาชน)  

๖. ผลท่ีคาดว1าจะได/รับ 

 ครูผู�สอนภาษาไทยมีความรู�ความเข�าใจเรื่องการสอนภาษาไทยอย-างมีบูรณาการ 

(ค1าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมครูฯ ๙๐๐ บาท   ผู/ไม1ใช1สมาชิก ๑,๑๐๐ บาท)     

 

 

 

กําหนดการโครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ 



   วันท่ี๖ - ๗   ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณโรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก1น 

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

 วันท่ี๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๐๘.๐๐น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐น. – ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย)กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล 

   นายกสมาคมครูภาษาไทยแห-งประเทศไทยกล-าวเปKดโครงการอบรม 

   ปาฐกถานํา:ความสําคัญของการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 

   วิทยากร: ศาสตราจารย)กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล 

๙.๓๐น. – ๑๐. ๓๐ น. การบรรยายเรื่อง โวหารการเขียน 

   วิทยากร:  อาจารย) ดร.พริ้มเพราวดี หันตรา 

   อาจารย)มาลาศรี จริยะเลอพงษ)  อาจารย)สิญจนา จิระเกียรติ 

๑๐.๔๕น. – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง หลักภาษาไทย 

   วิทยากร:ศาสตราจารย)กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล 

   อาจารย)ดร.พัชรี ลินิฐฎา 

๑๒.๐๐น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น.– ๑๖.๓๐ น. การสอนภาษาไทยด�วยการทําโครงงาน 

   วิทยากร:ดร.พัชรี ลินิฐฎา,อ.มาวดี แสงกระวี,อ.นิภาพรรณ ธาราสันติสุข, 

   อ.สิญจนา จิระเกียรติ, อ.มาลาศรี จริยเลอพงษ),อ.พัชรี สายสิทธิ์, 

   อ.อนุสรณ) กะดามัน,อ.อุทิน จึงวิเศษพงศ). 

    

วันท่ี๗ ตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๑ 

๐๘.๐๐น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ น.– ๑๐.๓๐ น. การบรรยายเรื่องการแสดงทรรศนะประเภทต-าง ๆ  

   วิทยากร:   อาจารย)เอกวัฒน) พัฒนวิบูลย) 

๑๐.๔๕น. – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง การจับประเด็นและ การเขียนย-อความ 

   วิทยากร : อาจารย)พัชรี สายสิทธิ์อาจารย)มาวดี แสงกระวี 

๑๒.๐๐น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น.– ๑๖.๑๕ น. การบรรยายเรื่อง การเขียนบันทึกเหตุการณ7 การเขียนบันทึกการเดินทาง 



   วิทยากร : ศาสตราจารย)กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล 

   รองศาสตราจารย) ดร.มณีปHIน พรหมสุทธิรักษ),อ. ศรีศุภร มุสิกะพงษ) 

   ดร.วิไลลักษณ) ภู1ภักดี 

 ๑๖.๑๕ น.– ๑๖.๓๐ น. ปKดการอบรม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สมาคมครูภาษาไทยแห1งประเทศไทย ท่ีตั้ง : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 

ใบสมัครโครงการอบรม เรื่องการสอนเขียนเชิงบูรณาการ 
วันท่ี ๖ - ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก-น 

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

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

สอนในระดับ  ❍ประถมศึกษา  ❍มัธยมศึกษา  ❍อ่ืน ๆ ..................................................................... 
๒. ท่ีทํางาน (โรงเรียน/หน-วยงาน) ................................................................................................................. 
ท่ีอยู-................ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย7................................. 
โทรศัพท7....................................โทรสาร……….............................. 
๓. ท่ีอยู- ท่ีตั้ง..................ตรอก/ซอย..........................ถนน.................................ตําบล/แขวง..........................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย7................................
โทรศัพท7........................โทรสาร.............................. 
๔. ผู�สมัครฯ สนับสนุนค-าใช�จ-ายในการอบรม (ค-าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว-างท้ัง ๒ วัน) ดังนี้ 

   ❍สมาชิกสมาคมครูภาษาไทยฯ  ๙๐๐ บาท (เก�าร�อยบาทถ�วน) 

   ❍บุคคลท่ัวไป (ไม-ใช-สมาชิก) ๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร�อยบาทถ�วน) 
 
กรุณาโอนเงินเข/าธนาคารกรงุไทย  สาขากระทรวงศึกษาธิการ  ประเภทออมทรัพย)  ช่ือบัญชีสมาคมครู
ภาษาไทย  เลขท่ีบัญชี ๐๕๙-๐-๐๔๔๙๑-๕  กรุณาส1งใบสมัครพร/อมสําเนาใบโอนเงินเข/าธนาคาร ไปยัง
สมาคมครูภาษาไทยฯ ทางไปรษณีย)ตามท่ีอยู1ข/างต/น  หรือส1งโทรสาร ๐-๒๖๒๘-๕๓๔๓  ภายในวันท่ี ๒๐
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ติดต1อสอบถามได/ท่ีนางสาวพัชรี  สายสิทธิ์  โทร. ๐๘ ๕๑๓๓ ๔๔๙๔, 
ดร.พัชรี  ลินิฐฎา โทร. ๐๘ ๙๕๕๑ ๖๐๖๒, นางสาวนิภาพรรณ ธาราสันติสุข โทร. ๐๘ ๙๑๔๕ ๔๐๒๖ 
 

          ลงชื่อ.......................................................ผู�สมัคร 
                                    (................................................................................) 

                                      วันท่ี............เดือน......................พ.ศ.......................... 

 


