EDUCATION & CULTURAL EXCHANGE
THAI - UNIVERSAL CULTURE & EDUCATION FUND
43 SOI WIPHAWADEE RANGSIT 16/25, WIPHAWADEE RANGSIT RD., DINDAENG, BANGKOK 10400 THAILAND
TEL: (662) 690-0375 - 7 FAX : (662) 691-5199 WWW.ECETHAILAND.COM

โครงการดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน วิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ คอมพิ วเตอร์
และภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาอังกฤษสําหรับครูไทย ( EIS OBSERVATION PROGRAM ) ครัง้ ที่ 2
ด้วยประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 วัตถุประสงค์หลักของ AEC เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริการ อันมีผลทําให้ก่อเกิด
ตลาดการค้าเสรีทใ่ี หญ่ขน้ึ มีการเคลื่อนย้ายทุน แรงงาน และธุรกิจต่างๆ และสิง่ หนึ่งทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้คอื ธุรกิจการศึกษา
ซึ่งการเข้าสู่ AEC แต่ละประเทศจําเป็ นจะต้องมีการปรับตัวเตรียมความพร้อมสําหรับในเรื่องการศึกษา ในสถานภาพ
ปจั จุบนั ยังมีความกังวลว่าประเทศไทยอาจเสียเปรียบในด้านภาษาสากล เช่นภาษาอังกฤษ เนื่องจากประเทศไทยไม่เคย
อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศใดมาก่อน หากเทียบกับประเทศอื่นที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศที่ใช้
ภาษาอัง กฤษย่อ มได้ร บั ถ่ ายทอดวัฒ นธรรมและภาษาอังกฤษมาก่ อ นจึง ได้เปรีย บกว่า เพราะในแวดวงการศึก ษา
ภาษาอังกฤษถือเป็ นภาษากลางทีม่ กี ารใช้มากทีส่ ุด ดังนัน้ การเตรียมตัวความพร้อมในด้านนี้ เช่น มีครูทส่ี อนภาษาต่างๆ
เป็ นภาษาอังกฤษ มีบุคคลที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้จํานวนมาก ก็จะทําให้การก้าวสู่การเป็ น AEC มี
ความราบรืน่ และไม่เสียเปรียบประเทศอื่น
ในเรือ่ งนี้ทางราชการ เช่น คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ให้ความสําคัญ จึงส่งเสริมการจัดโครงการ
English Integrated Studies: EIS ขึน้ เพือ่ พัฒนาบุคคลากรครูและผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ เตรียมความพร้อม แต่อย่างไรก็ตาม
การเตรียมความพร้อมโดยทางราชการดังกล่าว ผูเ้ กีย่ วข้องจําเป็ นต้องเตรียมความพร้อมให้กบั ตนเองด้วยจึงจะประสบ
ความสําเร็จ โครงการอีซอี .ี ซึง่ เคยจัดโครงการดูงานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากว่า 10 ปี จนครูหลายท่านได้นํา
ประสบการณ์ไปพัฒนาระบบการสอนทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษหรือการเรียนการสอนสองภาษาจนประสบความสําเร็จมาแล้วและ
โครงการได้จดั โครงการ EIS ครัง้ ที่ 1 มาแล้วประสบความสําเร็จอย่างมากจึงเป็ นทีม่ าของการจัดโครงการพัฒนาตนเอง
ของบุคคลากรด้วยการศึกษาเพือ่ โครงการ English Integrated Studies: EIS ครัง้ ที่ 2 ขึน้ ทีป่ ระเทศอังกฤษ
โดยมีกจิ กรรมจัดให้ครูผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้มโี อกาสไปสังเกต
การเรียนการสอนวิชาดังกล่าวที่สอนโดย Native Speaker โดยตรงตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองสูก่ ารเป็ นผูช้ าํ นาญในการสอนวิชาทีส่ นใจเป็ นภาษาอังกฤษ โครงการเชือ่ ว่า ระยะเวลา 4 สัปดาห์นนั ้ เพียงพอทีจ่ ะ
ทําให้ผู้สมัครสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒ นาตนเองเพื่อการสอนเป็ นภาษาอังกฤษได้อย่างแน่ นอน อย่างน้ อยก็สามารถนํ า
ประสบการณ์ และความรูใ้ หม่ๆ ในวิธกี ารเตรียมตัวและการสอนไปพัฒนาต่อยอดเมื่อกลับมาประเทศไทยได้ทนั ทีเพราะ
การมีประสบการณ์ดงู านแล้วจําเป็ นต้องนําไปฝึกฝนต่อไปจนชํานาญจึงเป็ นการถูกต้อง
นอกจากนี้ ตลอดโครงการ นอกเหนือเวลาดูงาน ผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถเดินทางท่องเทีย่ วเรียนรูส้ งั คมและ
น้ ใน
วัฒนธรรมของประเทศต้นกําเนิดภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ซึง่ จะทําให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีความมันใจในตนเองมากขึ
่
การสือ่ สารเป็ นภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับครูไทยที่ต้องสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ ทัง้ คําศัพท์ในทางเทคนิคตลอดจนเนื้อหาของวิชาทีส่ อนเป็ นภาษาอังกฤษ
2. เข้าใจวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษซึง่ จําเป็ นต้องมีควบคูไ่ ปกับการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สร้างความมันใจในการสื
่
อ่ สารด้วยภาษาอังกฤษให้แก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการซึง่ จําเป็ นต้องมีเมือ่ ต้องสอน
วิชาเป็ นภาษาอังกฤษ
4. เพิม่ โลกทัศน์ให้กว้างไกลพร้อมรับความเปลีย่ นแปลงอันรวดเร็วของยุคปจั จุบนั

กําหนดเวลาเดิ นทาง
สถานที่
จํานวนที่รบั สมัคร
วันที่รบั สมัคร
ค่าใช้จ่าย

18 เม.ย. – 17 พ.ค. 2557
United Kingdom
40 คน
วันนี้ถงึ 29 พฤศจิกายน 2556
79,500 บาท (ไม่รวมค่าใช้จา่ ยเฉพาะตัว)

(ค่าใช่จา่ ยดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมการเข้าสังเกตการเรียนการสอน ค่าทีพ่ กั (ครอบครัว) พร้อมอาหาร 3 มือ้ ค่าขนส่ง
โดยสารระหว่างทีพ่ กั โรงเรียน และสนามบิน ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ประหยัด แต่ไม่รวมค่าใช้จา่ ยเฉพาะตัวและเงินติดกระเป๋า)

ผูเ้ ดิ นทางมีค่าใช่จ่ายเฉพาะตัว ดังนี้
1. ค่าวีซ่า
4,300
2. ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ
700
3. ค่าภาษีสนามบินต่างประเทศ
4,100
4. ค่าเบีย้ ประกันภัยการเดินทางทางอากาศ 1,500

บาท
บาท
บาท
บาท

5. ค่าธรรมเนียมนํ้ามัน
11,000 บาท
6. เสือ้ ECE
790 บาท
7. ค่าใช้จา่ ยปฐมนิเทศ
1,000 บาท
8. เบีย้ ประกันสุขภาพ
12,000 บาท
(เคลมประกันได้เฉพาะรักษาตัวในโรงพยาบาล)
รวม
24,590 บาท
( ชําระมัดจํายืนยันการเข้าร่วมโครงการ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือแบ่งชําระเป็ น 4 งวด )

คุณสมบัติผเู้ ข้าร่วมโครงการ
1. มีความรูภ้ าษาอังกฤษพอพูดฟงั ได้ขน้ึ ไป
2. มีสขุ ภาพแข็งแรงสามารถเดินทางไปต่างประเทศด้วยตนเอง ไม่มโี รคประจําตัวทีเ่ ป็ นอุปสรรค
3. สามารถปฏิบตั ติ ามกิจกรรมและระเบียบของโครงการฯ สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศได้
4. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการฯ ดีแล้ว
5. สามารถได้รบั ความยินยอมอนุ ญาตจากต้นสังกัด
การสมัครและหลักฐาน
1. ยืน่ ใบสมัครทีก่ รอกข้อมูลครบถ้วน (ดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์)
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ไม่รวมทีต่ อ้ งใช้ขอวีซ่า)
3. หลักฐานการทํางาน หรือหนังสือรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
4. ชําระเงินจํานวน 20,000 บาท (ไม่คนื หากถอนตัวไม่วา่ กรณีใดๆ) โดยชําระโดยตรงทีส่ าํ นักงาน หรือ
ซือ้ ดราฟท์ธนาคารหรือธนาณัติ สังจ่
่ าย นางสาวสื่อกัญญา เหมวิ มล ไปรษณียป์ ลายทาง สามเสนใน 10400 ส่งมาทาง
ไปรษณียต์ ามทีอ่ ยูเ่ ลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรงั สิต 16/25 ถนนวิภาวดีรงั สิต(ซอย16) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400 เมือ่ โครงการได้รบั แล้วจะจัดส่งใบรับเงินและกําหนดการปฐมนิเทศตลอดจนหลักฐานการขอวีซ่าต่อไป
ผูส้ นใจสมัครได้ตงั ้ แต่วนั นี้ ถึงวันที่ 29 พ.ย. 2556 หรือเมื่อครบจํานวน
หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทร. 02 – 6900375 – 7 โทรสาร. 02 – 6915199
หรือ Download เอกสารได้ท่ี http://www.ecethailand.com
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APPLICATION FORM

PHOTO

SCHOLARSHIPS FOR EIS OBSERVATION PROGRAMME IN THE UK

2”

Please print or type
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ……….……………..…............ นามสกุล ……................……...…………….ชื่อเล่น………..…................
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.
ที่ อ ยู่ปั จ จุบัน เลขที่ .……….. หมู่ที่ … ซอย ……....………... ถนน ……...…..........….. แขวง/ตํา บล .......…...........……..
เขต/อํา เภอ …………...……....................... จัง หวัด ……….………………....…..…รหัส ไปรษณี ย์ . ..........……….........
โทรศัพ ท์ …………….......… มื อ ถื อ …….…........…… โทรสาร….…….……....… E-Mail………………………………
ชื่ อ – สกุล บิ ด า ……………………......….……..….……... ชื่ อ – สกุล มารดา …….………………......………..……….....
ชื่ อ สามี /ภรรยา ……………………......….……..….……...… อาชี พ ………….....………………… จํา นวนบุต ร…..…คน
คนโตสุด ………………..……..…………………….………...……………............. อายุ …..…… ปี เพศ ................…
คนเล็ก สุด ………………..……..…………………….………..……………............. อายุ …..…… ปี เพศ ................…

การศึก ษา
ระดับ
สถาบัน
เมื่อปี
คณะ/สาขาเอก
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ประกาศนียบัตร/อบรม
ปั จ จุบัน เป็ นอาจารย์ …….. ระดับ ..…….. ตํา แหน่ ง ……….………วัน ที่ เ ริ่ ม งาน……...….………วิ ช าที่ ส อน
ปั จ จุบัน ……...…ชื่ อ โรงเรี ย น …………………………………........…………… ชื่ อ ผู้อํา นวยการ
………...........…………..
ที่ อ ยู่โ รงเรี ย นเลขที่ ………….... หมู่ที่ ……. ซอย ……….......…………… ถนน ….........……………..…..….……...….
แขวง/ตํา บล …………….….…เขต/อํา เภอ …….……….....….. จัง หวัด …………….…...… รหัส ไปรษณี ย์ ……...….……
โทรศัพ ท์ ………………… โทรสาร …………...............ประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษคือ ………….......………….........
โปรดเลือก (1 คือน้ อยที่สดุ , 5 คือมากที่สดุ )
รายการ

1

2

1. ความมัน่ ใจในการสื่อสารโดยภาษาอังกฤษ
2. ความมัน่ ใจในการเข้ าร่วมในการศึกษาดูงาน
3. การปรับตัวเข้ ากับบุคคลที่ไม่เคยรู้จกั
4. ความมัน่ ใจในการใช้ ชีวิต/เดินทางต่างประเทศโดยลําพัง
ในชี วิ ต ประจํา วัน ท่า นใช้ ภ าษาอัง กฤษเป็ นประจํา หรื อ ไม่ ( ) ใช้ ( ) ไม่ ใ ช้ ( ) ใช้ บ้ า ง

3

4

5

ถ้ า ท่า นได้ ไ ปต่า งประเทศท่า นอยากทํา อะไรมากที่ สุด .................................................................................................
ท่า นคิ ด ว่า การเข้ า สัง เกตการเรี ย นการสอนในวิ ช าที่ ส นใจ ท่า นจะได้ รั บ ประโยชน์ อ ะไรบ้ า ง
(1) ........................................................................................................................................................
(2).........................................................................................................................................................
ข้ า พเจ้ า รู้ จัก โครงการนี จ้ าก ...............................................งานอดิ เ รกของข้ า พเจ้ า คื อ ......................................
ข้ า พเจ้ า เคยไปต่า งประเทศ คื อ
1) ประเทศ......................เป็ นเวลา................วัน /เดื อ น/ปี เมื่ อ ปี ...................เพื่ อ ..........................................
2) ประเทศ......................เป็ นเวลา................วัน /เดื อ น/ปี เมื่ อ ปี ...................เพื่ อ ..........................................
ข้ า พเจ้ า  สูบ บุห รี่
 ไม่สูบ บุห รี่
 ดื่ ม แอลกอฮอล์
 ไม่ดื่ ม แอลกอฮอล์
 ชอบอยู่กับ เพื่ อ นที่ ไ ปด้ ว ยกัน
 อยู่ร่ ว มกับ เพื่ อ นที่ เ พิ่ ง รู้ จัก กัน ได้
 อยู่ร่ ว มกับ เพื่ อ นเกิ น 2 คนได้
 อยู่ร่ ว มกับ คนสูบ บุห รี่ ไ ด้
 อยู่ร่ ว มกับ คนสูบ บุห รี่ ไ ม่ไ ด้
 อยู่ใ นสถานการณ์ ใ ดๆก็ ไ ด้
 ชอบทํา อะไรด้ ว ยตนเอง
 ไม่มี โ รคประจํา ตัว
 อื่ น ๆ ............................
โรคประจํา ตัว ของข้ า พเจ้ า คื อ ........................................................................................................................
ข้ า พเจ้ า มี เ พื่ อ น หรื อ /และ ญาติ อาศัย อยู่ใ นต่า งประเทศ คื อ .................................................................................
..................................................................................................................................................................
วัต ถุป ระสงค์ ห ลัก ในการเข้ า ร่ ว มโครงการในครั้ง นี ้ ......................................................................................................
..................................................................................................................................................................
วิ ช าที่ ส นใจดูง าน (ทํา เครื่ อ งหมาย )
( ) วิ ท ยาศาสตร์
( ) คณิ ต ศาสตร์
( ) คอมพิ ว เตอร์
( ) ภาษาอัง กฤษ
ระดับ
( ) ประถมศึก ษา
( ) มัธ ยมต้ น
( ) มัธ ยมปลาย
ข้ อ มูลอื่ น ๆ ที่ ข้ า พเจ้ า ต้ อ งการแจ้ ง ให้ โ ครงการทราบ .........................................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้ า พเจ้ า ได้ ท ราบรายละเอี ย ดของโครงการนี แ้ ล้ ว สามารถชํา ระค่า ใช้ จ่ า ยสมทบและค่า ใช้ จ่ า ยเฉพาะตัว ได้
ตลอดจนยิ น ดี ย อมรั บ และปฏิ บัติต ามข้ อ ตกลงในรายละเอี ย ดโครงการ และคํา แนะนํา ของโครงการในวัน ปฐมนิ เ ทศ
ทุก ประการ
ข้ า พเจ้ า ทราบดี ว่า ค่า สมัค ร และเงิ น ชํา ระยื น ยัน การเดิ น ทางจะไม่ ไ ด้ รั บ คื น หากมี ก ารถอนตัว
ลายมื อ ชื่ อ ....................................... (ผู้ส มัค ร)
(........................................)
วัน ที่ ....................................... (ถ่ า ยสํา เนาได้ )
เฉพาะอาจารย์ผูป้ ระสานงาน
ข้ าพเจ้ า...................................................... เป็ นอาจารย์ผ้ ปู ระสานงานโครงการเยาวชนอีซีอี. โรงเรี ยน ...................................
ขอรับรองว่าผู้สมัครสมควรเข้ าร่วมโครงการดูงานการศึกษาในครัง้ นี ้
ลงชื่อ .................................................ผู้รับรอง
(.................................................)
วันที่ ...............................................
เฉพาะเจ้าหน้าที ่
ผลการสัมภาษณ์  ผ่าน
 ไม่ผา่ น
เหตุผล ..........................................................................................
หมายเหตุ ........................................................................................................................................................................
ผู้สมั ภาษณ์............................................
วันที่ .................................................

