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โครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ

อาจารย์เพชร ทวีวงษ์
อาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

สถานที่ศึกษาสถาบันสอนภาษา British Council สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้ง
วัฒนะ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ กรกฏาคม 2560 ถึง กันยายน 2560
โครงการนี้ ได้รบั การสนับสนุนจากกองทุน มสธ.12 ปี
ประจาปี งบประมาณ 2560
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คานา
การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทางวิชาการของผูร้ บั ทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เพิม่ พูนความรู้ ความเข้าใจ ภาษาอังกฤษทัง้ ด้าน การฟั ง การพูด การอ่าน และ การเขียน ซึ่งเป็ นการ
ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษทัง้ หมด ก่อนนาไปสู่การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก การศึกษาในครัง้ นี้ม ี
ประโยชน์ต่อผูไ้ ด้รบั ทุนเป็ นอย่างสูง เนื่องจากได้นาความรู้ทไ่ี ด้รบั มาพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมตัวสาหรับ
การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และยังสามารถนามาพัฒนาทางวิชาการในวิชาชีพของตนเอง
ในการนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสานักวิชาการ ทีใ่ ห้โอกาสในครัง้ นี้ หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากทางมหาวิทยาลัยจะเป็ นขวัญและกาลังใจแด่ผทู้ างานต่อๆไปในอนาคต

เพชร ทวีวงษ์
สาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
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แบบรายงานผลโครงการขอรับทุนกองทุน มสธ.12 ปี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ประจาปี งบประมาณ 2560
1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ
2. ผู้ขอรับทุน
2.1 อาจารย์เพชร ทวีวงษ์
2.2 อาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง
สหกรณ์

หน่ วยงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
หน่ วยงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ

3. ระยะเวลาดาเนิ นโครงการ ระหว่างเดือน กรกฏาคม 2560 ถึง กันยายน 2560
4. สถานที่ศึกษา/ฝึ กอบรม/วิ จยั สถาบันสอนภาษา British Council สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ
5. งบประมาณที่ได้รบั
จานวน 18,994 บาท
งบประมาณที่จ่ายจริ ง จานวน 18,994 บาท
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเพิม่ พูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ
2) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
7. ประโยชน์ ที่ได้รบั (ในเชิ งรูปธรรม) ที่สามารถวัดและประเมิ นผลได้
เมื่อเสร็จสิน้ โครงการแล้วจะนาความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมดังนี้
7.1 ความรู้และประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั นี้มปี ระโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไรสามารถนาความรูท้ ่ี
ได้รบั มาพัฒนาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ทัง้ ในเรื่องหลักสูตรฯ การพัฒนางานวิชาการ และ
การเรียนการสอนทัง้ ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
7.2 ผูข้ อรันทุนจะนาประโยชน์ทไ่ี ด้รบั มาใช้ในการพัฒนาทีร่ บั ผิดชอบอย่างไรในเชิงรูปธรรม
7.2.1 สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
7.2.2 นาผลการทดความรูท้ างภาษาอังกฤษมาเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
ทราบ
8. สรุปเนื้ อหาสาคัญที่ได้รบั จากการศึกษา/ฝึ กอบรม/วิ จยั
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตร My class สถาบัน British Council สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้ง
วัฒนะ ซึ่งมีรายละเอียดของการเรียน 12 บทเรียนแบบสรุปดังนี้
1. Discussing decisions
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Summary
Taking part in a formal meeting so as to select the best proposal
The topic of this lesson is job recruitment. You will:
• take part in a formal meeting to agree on the best person
• focus on ways to describe personality
• learn phrases to discuss interests, ambitions and opinions
• practice pausing when giving reasons.
2. Describing experiences
Summary
Introducing yourself to your classmates; describing your subject interests
The topic of this lesson is work and academic experiences. You will:
• Interview classmates about their past work and study experiences
• review how to use the present perfect for describing past experiences
• practice reporting information to class.
3. Entry requirements
Summary
Talking about an interview you did for a place in college or for another course of study
The topic of this lesson is entry requirements. You will:
• decide on entry requirements for university courses
• Practice using language for requirements and obligation
• Practice using language for requirements and obligation
4. Organizing an event
Summary
Taking part in the organization of an event such as an end of year office party
The topic of this lesson is the staff events. You will:
• take part in a meeting to agree on an action plan
• focus on ways to make suggestions
• learn phrases for asking for and giving opinions
• practice linking your words together when you speak

story

5. It was a disaster
Summary
Describing a holiday that went wrong and responding appropriately to someone else’s
The topic of this lesson is describing a holiday that was a disaster. You will:
• describe a holiday that went wrong
• learn phrases to express interest, sympathy and surprise
• learn adjectives to describe bad experiences
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Practice Intonation to show interest and word stress in adjectives.
6. Talking about work
Summary
Describing your daily work/study routines
The topic of this lesson is work and study routines. You will:
• describe your daily routines
• learn useful phrases for talking about duties
• Practice sounding natural when talking about work or studies.
7. Important days of the year
Summary
Talking about key times in the year like birthdays and anniversaries
The topic of this lesson is special occasions. You will:
• talk about key times in the year such as birthdays and anniversaries
• focus on ways to ask follow up questions
• develop vocabulary related to special occasions
• Practice reacting to what people say with interest.
8. Managing conflict
Summary
Expressing problems and dealing with complaints, e.g. in a shop
The topic of this lesson is complaints in shops and at work. You will:
• take part in a conversation dealing with complaints
• learn new phrases to describe problems and dissatisfaction
• learn useful customer service phrases
• Practice sounding friendly when listening to complaints.
•

9. Reaching an agreement
Summary
Giving opinions and reaching a group agreement
The topic of this lesson is myClub events. You will:
• work in a group to make a decision
• practice expressing your opinions
• learn new phrases to agree and disagree
• Practice to making your opinions clearer for the listener.
10. Effective and communicative narrative
Summary
Telling a story about an interesting experience
The topic of this lesson is scary or interesting stories. You will:
• tell an interesting story and listen to your classmates’ stories
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focus on narrative tenses and phrases to listen actively
• use adjectives and adverbs to make stories interesting
• Practice using your voice to show interest.
11. Planning the future
Summary
Talking about future plans and arrangements
The topic of this lesson is future plans. You will:
• fill a diary with arrangements for the following week
• talk about upcoming future plans
• focus on phrases with 'time'
• Practice using contractions to sound more natural.
12. First time experiences
Summary
Describing the first time you did something, e.g. driving a car or flying by plane
The topic of this lesson is first time experiences. You will:
• talk about the first time you did something
• focus on ways to describe past events clearly
• use phrases to make your stories easier to follow
• Practice saying questions clearly to be understood.
•

9. เมื่อเสร็จสิ้ นโครงการนี้ แล้วจะนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รบั ไปใช้ประโยชน์ ในกิ จกรรม
ดังต่อไปนี้
พัฒนาตนเองเพื่อเพิม่ ทักษะสาหรับการสอบ IELTS เพื่อประกอบการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
10. ปัญหา/อุปสรรค
11. ข้อเสนอแนะ
12. นาเสนอคณะกรรมการประจาสาขาวิ ชา/ผู้บริ หารสานัก แล้ว ในการประชุมครัง้ ที่
เมื่อวันที่
(ลงชื่อ) .........................................................
(อาจารย์เพชร ทวีวงษ์)
ผูข้ อรับทุน
(ลงชื่อ) ...............................................................

/ 2560
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(รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคา)
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

