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Letter from Management

เรียน อาจารย์ที่เคารพทุกท่าน

ดนัย ต.สุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษทั สำ�นักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช จำ�กัด

ในช่วงเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่
ผ่านมา ทาง บริษทั ฯ ร่วมกับ สำ�นักพิมพ์ McGraw-Hill
ได้จัดอบรมใหญ่ประจำ�ปีทั่วประเทศ 11 จังหวัด ใน
หัวข้อ “ CLT : A Key Approach to ELT ” โดย
ได้ เ ชิ ญ วิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ Mr. Manuel Dos
Santos มาบรรยายและแนะนำ�เทคนิคการสอนแบบ
Communicative Language Teaching ให้กับ
อาจารย์ที่เข้าอบรมทุกท่าน
นอกจากนั้ น ทางบริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
อาจารย์ ONE Teachers หลายท่านได้สละเวลามาร่วม
แชร์ประสบการณ์ จากที่ไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ
กับโครงการ ONE Teachers Educational Field Trip
ให้กบั อาจารย์ทา่ นอืน่ ๆอีกด้วย ผมและทีมงานต้องขอ
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
ในส่วนของหนังสือชุดใหม่ New World ที่บริษัท
ได้มีการเปิดตัวไปไม่นานนี้ ซึ่งประเทศไทยนับเป็น
ประเทศแรกที่ได้เปิดตัวหนังสือชุดนี้อย่างเป็นทางการ

โดยหนังสือชุดนี้เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่ สารสำ�หรับเด็กรุน่ ใหม่ หรือทีเ่ รียกว่า “Generation Z” และยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน
สอดแทรกอยู่ในทุกระดับอีกด้วย ผมหวังว่า New
World จะถูกใจอาจารย์ทุกๆท่าน และจะได้เป็น
ส่วนหนึง่ ในสือ่ การเรียนการสอนทีจ่ ะช่วยเด็กไทยให้
สามารถเรียนรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น
สำ�หรับวารสาร Perspectives ฉบับที่ 3 นี้ เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการสอนเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งผมเชื่อว่าเป็น
ความท้าทายที่อาจารย์ต้องพบเจออยู่ทุกวัน และ
ผมหวังว่าเนื้อหาต่างๆที่ทางทีมงานคัดสรรมาจะ
เป็นประโยชน์กับอาจารย์ทุกๆท่านครับ
ทั้งนี้หากอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือคำ�แนะนำ�
เกี่ยวกับวารสารเพื่อให้เราได้สามารถปรับปรุงให้
เป็นประโยชน์สูงสุดกับอาจารย์ทุกๆท่าน อาจารย์
สามารถส่งกลับมาหาเราได้เลยครับ
ขอบคุณครับ

ประกาศรายชื่อผู้ โชคดี

จากการร่วมสนุกตอบคำ�ถามชิงรางวัล Power Bank 2 รางวัล
ในหัวข้อ “อาจารย์มีเทคนิคการสอนอย่างไรให้นักเรียนรู้สึกสนุก
และอยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อต้อนรับ AEC2015” คือ
1. ขนิษฐา มาลัยผ่อง ครูสอนภาษาอังกฤษ ร.ร.วังไกลกังวล

“ดิฉนั เป็นครูสอนภาษาอังกฤษสอนในระดับชัน้ ม.4 และคิดว่านักเรียนยัง
คงคิดว่าการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ยังเป็นเรือ่ งยากสำ�หรับเด็กอยู่
เราจึงต้องหาวิธกี ารทีเ่ ปลีย่ นความคิดให้นกั เรียนเรียนรูด้ ว้ ยความสนุกสนาน 2. ธนาภรณ์ พัฒนาธรชัย ครูสอนภาษาอังกฤษ ร.ร.นครสวรรค์
เข้าใจง่าย โดยสอดแทรกเกม นิทาน สิ่งประดิษฐ์ที่มีภาษาอังกฤษด้วย ซึ่ง
“ควรให้ผเู้ รียนมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การเรียน สร้างความมัน่ ใจ สร้างแรงจูงใจ
นักเรียนจะถูกสอดแทรกเพื่อให้เกิดการซึมซับไปเรื่อยๆ จนไม่รู้ว่านั่นพวก และให้คดิ เสมอว่าวิชาภาษาอังกฤษไม่ยากโดยให้เข้าถึงผูเ้ รียนโดยใช้เทคนิค
เขากำ�ลังเรียนรู้อยู่โดยวิธีธรรมชาติอีกด้วย และเมื่อจัดกิจกรรม Speaking ต่างๆดังนี้
Practice ให้นักเรียนเสนองานโดยการพูด หรือมีโจทย์ง่ายๆ ให้นักเรียนฝึก
1. เลือกเพลงสากลที่นำ�สมัยประกอบบทเรียน
ตอบ/แสดงความคิดเห็น หากตอบผิด หรือ ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง เราเป็นครู
2. สร้างบทเรียนจากภาพยนตร์ภาษาอังกฤษและวีดิโอ
ก็ต้องสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลกับนักเรียนโดยชมเชย ยกย่อง ไม่ตำ�หนิ
3. เลือกรายการทอล์คโชว์หรือรายการข่าวที่น่าสนใจ
หรือปรบมือให้ นักเรียนจึงมีทัศนคติที่ดีกับภาษาอังกฤษไปพอสมควรแล้ว
4. สร้างกลุ่มปิดเพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษ
เวลาเจอกันยามใดครูก็จะทักทายปนสนุกเป็นภาษาอังกฤษ และในชั้นเรียน
5. เล่นเกมส์เพื่อเสริมสร้างทักษะ”
ก็เน้นย้ำ�เสมอว่า เราก้าวเข้าสู่ AEC ปี 2015 เราต้องมีความทันสมัยเสมอกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com
กับเพื่อนบ้านอย่างน้อยสนทนาเข้าใจ โต้ตอบได้ก็เท่ห์มากแล้วค่ะ”
Search : TWP One Teachers Network
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Jamie Saw

Business Development Director
International Business
“Empowering Learners”
Email: jamie@twp.co.th

Dear ONE Teachers,
more. You’re lucky to have this generation students, the
research says they are the most educated generation in
our history, they are exposed to information at a click
on the internet. Traditional classrooms were constructed
to keep distractions out, keep the students in and keep
them facing the teacher. To get Generation Z students
to engage in the classroom takes a lot more than keeping
them in the class listening to teachers teaching the
curriculums. I hope you find content in this issue useful
for bridging the generation with your students.
Last but not the least, I’m very delighted to share an
article written by Mr.Robert Travers, School Management
of Nguyen Sieu School in Hanoi, the school we have visited
during our third teachers educational field trip. Mr. Robert
shares his vision on what education should be all about and
how his school management has shaped and continuously
shaping the future of their students.
All the best with teaching the new generation.
						
Cheers!

Welcome to our third issue. First of all, I would like
to thank teachers who sent in write-ups for lucky draws
on the second issue. Thank you Ajarn Thanaphorn and
Ajarn Khanittha for your sharing on how to create a fun
learning environment for your students in preparation
for AEC 2015.
Learning foreign language is rated the top five most
difficult subjects in school, and it is not any easier for
teachers like you to make the classroom environment
fun and engaging for your students. That’s why we
focus this issue on teaching the new generation to
provide you with some useful content that might help
you understand your students more. Often time we
interact with people in different age range, that also
include your students, without realizing generation gap
we have between us. Yes, generation gap makes a
lot of influences on how well we can communicate
with each other. When you understand your students’
generation - Generation Z, I believe that’s where most
of your students fall under, and when you understand
their characteristics and their learning style, you can
bridge the generation and connect to your students

มุมไทยไทยไป Inter
การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความถนัดทางด้านวิชาชีพและวิชาการ		
การสอบเทียบมัธยมศึกษาตอนปลาย		
ผลการเรียนเฉลี่ย			
การสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการของไทย			
สำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา		
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Ordinary National Educational Test: O-Net
Professional Aptitude Test : PAT
General Education Development Test
Grade Point Average: GPA
University Admission
Thailand Ministry of Education: MOE
Commission on Higher Education

Explore Experience Exchange
อาจารย์เยาวเรศ งานดี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย		
One Teachers Network รุ่นที่ 3 ประเทศเวียดนาม

เปิด 3 ประสบการณ์ ใหม่ ของอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ

“จากทีเ่ ราได้ไปศึกษาดูงานทีโ่ รงเรียนแห่งนี้ รูส้ กึ ว่าได้รบั การต้อนรับจากเจ้าบ้านเป็น
อย่างดี ได้เรียนรู้ว่าการศึกษาของเขามีการพัฒนาไปมาก ซึ่งสามารถนำ�มาพัฒนากับ
โรงเรียนของเราในด้านเทคนิคที่สามารถจะเลือกใช้ และนำ�ประยุกต์ใช้ได้ค่ะ”
“ตัวอาจารย์เองก็มีความคาดหวังว่า อยากจะให้หนังสือของ ทวพ. ซึ่งเป็นหนังสือ
เรียนที่โรงเรียนเราใช้อยู่ และเป็นลูกค้ารายใหญ่ ได้คัดเลือกว่าเทคนิคไหนที่จะดี และ
เลือกมาปรับใช้กับสื่อการสอนของบ้านเราได้ค่ะ สำ�หรับภาพรวมการเดินทางในครั้ง
นี้ มีการวางแผนเป็นอย่างดี ทำ�ให้คุณครูทุกท่านมีความรู้สึกประทับใจ และคิดว่าต้อง
ตอบแทนบุญคุณให้กับ ทวพ. บ้างนะคะ ก็ยังคงเป็นลูกค้าอย่างเดิม ส่วนประสบการณ์
ทีไ่ ด้รบั คือ คุณครูทกุ ท่านได้เรียนรูว้ ฒั นธรรมของชาวเวียดนาม ซึง่ เห็นว่ามีทงั้ ด้านความ
เจริญ ได้รู้ประวัติศาสตร์ ถือว่าการจัดการในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และ
เยี่ยมทุกอย่างเลยค่ะ”

“TWP Teachers Educational Field Trip”
“ประเทศเวี ย ดนามในสายตาของ
คนทั่วไปอาจจะไม่ใช่ประเทศที่น่าสนใจ
มากมาย เพราะตามประวัติศาสตร์แล้ว
ทุกๆ อย่างตรงกันข้ามกับประเทศไทยของ
เรา เช่น เป็นเมืองขึ้นของต่างประเทศ มี
สงครามที่ยาวนาน เป็นประเทศที่ยากจน
กว่าประเทศไทยและปกครองด้วยระบอบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ แต่ส�ำ หรับข้าพเจ้า
แล้ว เวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจมาก
เพราะเป็ น ประเทศที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่
ยาวนาน มีการต่อสูก้ บั ประเทศมหาอำ�นาจ
ทั้งสหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส วันแรกของ
การไปทัศนศึกษา ก็เดินทางไปที่โรงเรียน
กันเลย สภาพภายนอกของโรงเรียนมัธยม
Chu Van An ทีเ่ ราไปศึกษาดูงานก็เหมือนๆ
กับโรงเรียนทั่วไปในประเทศไทย”
นายชุมพร ภูพันนา
“แต่ที่แปลกตาก็คือการแต่งกายของ
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี นักเรียน นักเรียนหญิงบางคนใส่กระโปรง
One Teachers Network รุ่นที่ 2
บางคนใส่ ก างเกงขายาว ส่ วนนั ก เรี ย น
ประเทศเวียดนาม
ชายใส่กางเกงขายาวทั้งหมด เสื้อออก
นอกกางเกง ความประทับใจแรกก็มาถึง
นั่นคือความสามารถของนักเรียน สภาพ
ภายในห้องเรียนไม่มีป้ายนิเทศน์ ไม่มีสื่อ
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การเรียนการสอนที่ทันสมัย แต่นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน นักเรียน
ทุกคนสามารถสื่อสารและอภิปราย แลก
เปลี่ยนความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษได้
อย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติเหมือนใช้
เป็นประจำ�ทุกวัน ครูผู้สอนจะเน้นทักษะ
ภาษาอังกฤษต่างๆ ของนักเรียนตามลำ�ดับ
โรงเรียนของเวียดนามจะเริ่มเรียนตั้งแต่ 7
โมงเช้า ถึง 11 โมง 50 นาที จากนั้นกลับ
ไปทานเข้าเทีย่ งทีบ่ า้ นและพักผ่อน กลับมา
ที่โรงเรียนอีกทีตอนบ่ายโมงครึ่ง ตอนบ่าย
ไม่มีวิชาเรียน มีแต่วิชาฝึกทักษะ เช่น บาง
วันเป็นกีฬา เป็นกิจกรรมอื่นๆ แต่ทุกวัน
พฤหัสบดีต้องฝึกทำ�ข้อสอบภาษาอังกฤษ
ช่วงบ่ายของการศึกษาดูงาน เป็นการแลก
เปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการ
ศึกษาของเวียดนามและของโรงเรียนมัธยม
Chu Van An วันทีส่ องของการศึกษาดูงาน
คือการไปดูชีวิตความเป็นอยู่และวิถีชีวิต
ของชาวเวียดนามที่ Ha Long Bay และ Ha
Noi และได้ไปคารวะศพของอดีตผู้นำ�ของ
ประเทศเวียดนามนัน่ คือท่านประธานาธิบดี
โฮจิมนิ ท์ ทำ�ให้ได้เห็นถึงความรักและความ

ชื่นชมของชาวเวียดนามที่มีต่ออดีตผู้นำ �
ของพวกเขา ซึ่งมีประชาชนชาวเวียดนาม
และนักท่องเที่ยวต่างชาติจำ�วนมากที่ยืน
เข้ า แถวรอเคารพศพท่ า นอดี ต ผู้ นำ �
เวี ย ดนาม การเดิ น ทางตามโครงการ
ทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม ข้าพเจ้า
ได้รับประสบการณ์และจะนำ�แนวคิดและ
กระบวนการต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ไ ปศึ ก ษา ณ
ประเทศเวียดนามดังนี้
1. กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำ�คัญ เน้นทักษะการพูด ให้นักเรียน
มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�
วัน และห้องเรียนให้มากที่สุด
2. การจั ด ทดสอบวั ด ความรู้ ข อง
นักเรียนในแต่ละระดับ เพื่อเป็นการศึกษา
วัดระดับความรูแ้ ละเพือ่ ให้นกั เรียนมีทกั ษะ
ในการทำ�ข้อสอบ
3. นำ�การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ�ของชาว
เวียดนาม มาประยุกต์ใช้ในการนำ�เสนอ
นิทานพื้นบ้านของชาวไทยในภาคอีสาน”

อาจารย์ปรียา ชูโชติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
จ.กรุงเทพฯ
One Teachers Network รุ่นที่ 3
ประเทศเวียดนาม

“ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนคือ นักเรียนแต่ละห้องมีจำ�นวนน้อย เด็กมีความ
กระตือรือร้น มีความใส่ใจเรียน และบรรยากาศการเรียนการสอนก็ช่วยให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่การเข้าไปสังเกตการสอนของห้องเรียนการสอน
ในโรงเรียนประถมกับโรงเรียนมัธยมมันก็จะต่างกัน เพราะฉะนัน้ การทีเ่ ราเอาเทคนิค
การสอน ให้นกั เรียนสนุกสนาน ทำ�กิจกรรมกับนักเรียนมัธยมต้นก็เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้
ง่าย แต่ถา้ จะเอาเทคนิคเหล่านีม้ าใช้ในโรงเรียนมัธยมปลายก็เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ได้คอ่ นข้าง
ยาก จะสามารถเอาไปปรับใช้ในบางส่วน ในเวลาเรียนอาจจะมีกิจกรรมสอดแทรก
เพื่อให้เด็กสนใจต่อการเรียนมายิ่งขึ้นค่ะ”
“สำ�หรับภาพรวมการเดินทาง อาจารย์ได้รับความสะดวกสบาย ได้พักที่เหมาะ
สม ไทยวัฒนาพานิชได้อำ�นวยความสะดวกดีมาก ทำ�ให้บรรยากาศในการเดินทาง
ครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น และได้ผู้บริหารมาดูแลให้ความเป็นกันเอง ทุกคนสมาชิก
ที่มาก็ให้ความร่วมมือในการทำ�กิจกรรมแล้วก็เกิดบรรยากาศที่ดี มีความรู้สึกที่ดีต่อ
กันช่วยเหลือกันดีค่ะ ซึ่งปกติก็ไปดูงานโรงเรียนต่างๆ มามาก แต่ที่นี่เหมือนกับว่า
เป็นครูรุ่นใหม่ที่อายุยังน้อยๆ เป็นครูที่มีความกระตือรือร้น มีการฝึกฝนครูให้ครูมี
การพัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ อยากให้โรงเรียนในประเทศเราเป็นแบบนีบ้ า้ ง เพือ่ โอกาส
ในวันข้างหน้า การศึกษาของเราจะได้พัฒนาขึ้น”
5
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Peek Siam

The Heart of Teaching

“WHAT IT MEANS TO BE A GREAT TEACHER.”

3 เด็กดอย

คว้าแชมป์โต้วาทีภาษาอังกฤษระดับประเทศ

เด็กดอยชาวม้ง 3 คน นักเรียนโรงเรียนป่าไม้อทุ ศิ
4 ใน อ.พบพระ จ.ตาก คว้าแชมป์โต้วาทีภาษา
อังกฤษระดับประเทศ จากความพยายามมุมานะ
มองภาษาอังกฤษไม่ยาก หากทุกคนตั้งใจ

ดีใจกับชัยชนะครั้งนี้ และดีใจที่สุดที่นำ�ชัยชนะมาสู่โรงเรียน
และพ่อกับแม่ โดยก่อนหน้านี้ หลังจากเลิกเรียนก็มาฝึกอ่าน
ให้คล่อง โดยเมื่อปีที่แล้วเคยไปแข่งแล้วตกรอบในระดับภาค
มาครั้งนี้จึงพยายามให้มากขึ้น ประกอบกับความชอบภาษา
อังกฤษอีก ส่วนเรื่องภาษาอังกฤษสำ�หรับคนในหมู่บ้าน หาก
รู้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับชุมชน ซึ่งอยากบอกว่าภาษา
อังกฤษไม่ยาก เราควรศึกษาเพือ่ ใช้ในโอกาสจะเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน”
ขณะที่ ดช.วทัญญู ซึ่งเป็นน้องชายของ น.ส.ณัชชา ระบุ
“อยากตัง้ ชมรมภาษาอังกฤษ หรือดีเบทภาษาอังกฤษ เพือ่ เป็น
ช่องทางให้คนสนใจในภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับน.ส.ปวีณา
กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้น ที่ได้รับรางวัล โดยมองว่าภาษาอังกฤษ
ไม่ได้ยาก จึงอยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจ เพราะประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนใกล้เข้ามาแล้ว”
สำ�หรับ นายเหมันต์ อาจารย์ผู้ฝึกสอน เปิด
เผยว่า “ที่ผ่านมามีความยากในการฝึกสอน
เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่สูง จึงขาดโอกาส
ในหลายๆเรือ่ งแตกต่างจากเด็กในเมือง ซึง่ ครู
และนักเรียนต้องช่วยกันคิดและตัง้ ประเด็น
เหมือนกับการอภิปราย ประกอบความ
ชอบในเรื่องภาษาอังกฤษจึงเกิดแรง
จูงใจแรงผลักดัน ทำ�อย่างเต็มที่จน
ได้รางวัลชนะเลิศ จากความมุมานะ
ของเด็กๆ”

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาตาก เขต 2 อำ�เภอแม่สอด ได้แจ้งผลการแข่งขันโต้วาที
ภาษาอังกฤษ English debate ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาว่า โรงเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประสบความ
สำ�เร็จ โดยทีมนักเรียนจากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ต.คีรีราษฎร์
อ.พบพระ จ.ตาก สามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศได้ ภาย
หลังผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
สำ�หรับเด็กนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อทุ ศิ 4 ทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะ
เลิศครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. น.ส.ณัชชา เจริญทองมั่นคง อายุ 15 ปี
2. น.ส.ปวีณา อาชาคีรี อายุ 15 ปี
3. ด.ช.วทัญญู เจริญทองมั่นคง อายุ14 ปี
ซึ่ ง ทั้ ง หมดเป็ น ชาวไทยพื้ น ที่ สู ง มี เ ชื้ อ
สายม้ง อาศัยในเขตพื้นที่บ้านคีรีราษฎร์
ต.คีรรี าษฎร์ อ.พบพระ โดยมีนายเหมันต์
ยะอุ ทั ย และน.ส.วิ น ทร์ อ ร เมื อ งงำ �
อาจารย์ภาษาอังกฤษเป็นผู้ฝึกสอน
ด้านน.ส.ณัชชา ซึ่งเป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 กล่าวว่า “รู้สึก
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What does it mean to be a great
teacher? Of course credentials,
knowledge, critical thinking, and
all other faculties of intelligence
are important. However, a great
teacher should be much more
than credentials, experience and
intelligence.
You are kind: a great teacher shows kindness to students,
colleagues, parents and those
around her/him. My favorite saying is “kindness makes the world
go around”. It truly changes the
environment in the classroom and
school. Being a kind teacher helps
students feel welcomed, cared for
and loved.

Source: www.edutopia.org
By Miss Rusul Alrubail
Professor of English composition and literature

You are compassionate: Teach-

ing is a very humanistic profession,
and compassion is the utmost feeling of understanding, and showing
others you are concerned about
them. A compassionate teacher
models that characteristic to the
students with her/his actions, and
as a result students will be more
open to understanding the world
around them.
You are empathetic: Empathy
is such an important trait to have
and to try to develop in ourselves
and our students. Being able to put
yourself in someone’s shoes and
see things from their perspective
can have such a powerful impact
on our decisions and actions.
You are positive: Being a positive person, is not an easy task.
Being a positive teacher is even
harder when we’re always met
with problems with very limited
solutions. However, staying positive
7
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when it’s tough can have such a
tremendous positive impact on the
students and everyone around us.
Looking on the bright side always
seems to help make things better.
You are a builder: A great
teacher bridges gaps and builds
relationships, friendships, and a
community. Teachers always look
to make things better and improve things in and outside of the
classroom. Building a community is
something a great teacher seeks
to do in the classroom and extends
that to the entire school and its
community.
You inspire: Everyone looks at
a great teacher and they want to
be a better teacher, they want to
be a better student, even better,
they want to be a better person.
A great teacher uncovers hidden
treasures, possibilities and magic
right before everyone’s eyes.

Round Table

PAUSING FOR THOUGHT
These days it seems there are many more certainties but just as many
more unresolved paradoxes surrounding what education should be
about (and how it should be best delivered) - for students needing to
transit from an Asian primary and high school environment into (eventually) a western undergraduate university.

By Robert Travers
School Management
Nguyen Sieu School, Hanoi

If you take the time to negotiate
the thicket that is the Cambridge
CIE and Assessment web sites, for
example, you will find perhaps
the world’s most bewilderingly
elaborate attempt to successfully
facilitate international educational
opportunity through the language
of English. While prescriptions are
avoided, there is also a very hard
set of beliefs about what education should do for primary and high
school children. Digging further by
way of conferences and conference papers I have also found
some of the most profound debates (Math paper) touching on
issues that must be at the heart of
educational discussions no matter
where you are in the world. These
8

ONE Teachers Network

issues are around ‘enquiry based
learning’ - a shift in responsibility to
the student - and the scaffolding
of learning.
For many years now we have
used the communicative method
in English language teaching,
bringing the student into focus as
an active & central participant
in the learning process. We have
learned to decry methods that
rely on rote learning or that focus
primarily on the structural elements
of teaching language. Thus Grammar Games replaced Skinnerian
response structure drills (language
taught as language patterns in
isolation from meaningful discourse) by providing a language
environment and a communica-

tive impulse through participative
group work (which made students’
utterances meaningful - and them
more confident).
We still may not have all the
answers but we have ploughed on
regardless with language courses
for special purposes. In particular
language courses as pathways
into higher education have proliferated - providing access to
higher education taught through
the medium of English. In the 90s
EAP pathways became de rigueur,
taught by some with quasi-religious
proselytizing zeal (on the basis that
the educational backgrounds of
students not only required intensive
English language tuition but also
a large input of what constituted
viable sets of study skills for higher
education in a western context thereby countering an education
deemed impoverished in the critical thinking department).
IELTS scores became the easy
ready reference for non-specialists
(including visa issuing officers in
Embassies, agents and university
admissions staff) - a crowd-control
mechanism - helping them make
and break student ambitions (and
wallets) while achieving their recruitment targets. Hands up all
those who can remember ETS and
IELTS web statements to the effect
that their assessments and grades
could not guarantee future academic success. And (the corollary)
the lack of tracking studies to show

how students with particular scores
fared.
Then the awkward facts were
first aired by Biggs in the 1990s that students from Asia (and thus
from the very kinds of education
systems a good EAP course was
constructed to correct) carried off
the prizes and top marks in western universities. If you Google The
Paradox of the Chinese Learner
you will find a very healthy literature that attempts if not to explain
then at least to explore how and
why students from Asia outdo their
western counterparts in western
university courses.
With these thoughts I have
landed in a private Vietnamese
school in the Western Suburbs of
Hanoi. This School of some 2000
students teaches in Vietnamese to
the Vietnamese Ministry of Education’s subject curricula and to the
Department’s strict requirements.
The parents of students at this
School are anxious as are parents
everywhere to put their children on
an affordable path to academic
and vocational success - and a
ferment exists in Vietnam as to
how this might best be done. The
School leadership listens to the
parents and looks at the pattern
of enrolments - where they have
increased and where they have
stalled - and has asked me to
develop a strategic plan that, over
the long term, will address parent
need and will ensure the School

9
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I HAVE ALSO ADVISED THEM TO
FOCUS ON NUMBERS. IN THIS I HAVE
ADVISED THE SCHOOL LEADERSHIP
TO DO WHAT THEY ALREADY KNEW:
1. Check the data that will show
the pattern of enrolments over the
last ten years. Calculate the growth
and the attrition rates.
2. Build a plan of targeted
enrolments over the expected
life-cycle of ten to twelve grades
3. Set a fee-structure that will
allow the Leadership to enroll the
best (but not necessarily the most
affluent)
4. Develop a strategic plan
based on demographics and the
competition in the Western suburbs
5. Develop a long term plan for
the School to crystallize its teaching and admin processes and will
allow grander schemes (such as
branch schools in areas crying out
for good education ) and shows
the School is addressing the concerns and priorities of Government
6. Above all, develop teacher
recruitment and retention strategy
(keeping within the fees that parents can afford) - it is this that will
ensure the success of the students
Without numbers you are flying
blind and without partnerships you
will never have the critical mass
and the strength to achieve good
where it is needed most - and
without the best teachers you can
do nothing at all.

Round Table

“การเรียนรู้...ไม่ ได้มีอยู่แค่ ในห้องเรียน”

grows - within the boundaries set
by the Government.
How is this to be done? In fact
there have existed many means
and ways available in Hanoi for
middle class parents to have their
children educated for the past 25
years - exactly the length of time
my School has been in operation.
With some restrictions, the Government has allowed a fee-for-service
market to develop in response to
parent demand - and because it
does not itself have the resources
to educate its youthful population
in its totality. Teaching staff can
be recruited internationally and
academic texts know no restrictions other than price and delivery
times. This education market at
primary, secondary and particularly
at high school level is very fickle,
competitive - and in a developing
country - very price sensitive. It offers full private education (like my
School) or a piecemeal approach
through a plethora of afterschool
programs. Those Schools deemed to
be at the top of the tables are hard
to dislodge in the popular mind. It is

these that can cream off the best
from my School - reinforcing a kind
of vicious circle.
I have found that there are
many factors to take into consideration in coming to decisions
about the best way forward. I have
found there are many paradoxes
that give me pause for thought.
The School’s leadership is adamant that the School’s identity is
Vietnamese. How then to develop
‘internationalization’ without undermining this vision? The values
of the School are emphatically
Vietnamese family values and the
values of healthy Vietnamese social relationships - the social fabric
in fact of Vietnamese life - and
respect. The respect for tradition
can chip away at the timetable students at all grades from one to
twelve - must put their heart and
souls into stage performances of
traditional and modern song and
dance. In traditional terms, the
sets of skills that might come with
a new, international approach
to education could be seen as
challenging the authority of the
10
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School’s leadership’s vision - and
many of their practices.
I have not the background to
become involved in questions of
what constitutes the appropriate
vision for a School in a country not
my own. Particularly a School where
the education enjoyed by students
contrasts very favorably with the one
I received myself.
I find myself telling them to create
multiple partnerships at the international level - from a position of picking and choosing. From a program
of selected partners they can feel
their way forward and offer multiple
opportunities to staff and students at
different levels.

ร่วมเปิดประสบการณ์ และสร้างแรง
บันดาลใจในการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ไป
กับ Super Fun English Camp ภาย
ใต้การสร้างสรรค์โดย บริษัท พีดูเอ็ด
จำ�กัด ผู้จัดแคมป์ภาษาอังกฤษที่ช่วย
ส่งเสริมให้เด็กไทยมีการพัฒนาทักษะ
ผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ ทั้ ง การฟั ง พู ด
อ่าน เขียน ทั้งที่จัดในโรงเรียน และ
ดี ไซน์ ไปตามสถานที่สำ�คัญต่างๆ ได้
อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีหลัก
การกับบุคลากรเจ้าของภาษา (Native
English Speakers) และที ม งาน
(Staffs) ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
www.p-do-ed.com
www.facebook.com/SuperFunEnglishCamp
Tel. 0-2331-6151-2 Fax.0-2331-6153

บริษทั พีดเู อ็ด จำ�กัด ก่อตัง้ ขึน้ จากแนวความคิดของผูบ้ ริหาร บริษทั สำ�นักพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช จำ�กัด ผู้ผลิตหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับ
มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับในวงการศึกษามาอย่างยาวนาน และยังเป็นผูบ้ ริหารของโรงเรียน
อนุบาลบ้านไทยวัฒนา ย่านเอกมัยซอย 10 ซึ่งให้ความสำ�คัญเรื่องความปลอดภัย ดูแล
เอาใจใส่และให้ความอุ่นใจเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน ที่มีทั้งคุณภาพและ
ความปลอดภัยสูง
ดังนั้น บริษัท พีดูเอ็ด จำ�กัด จึงมีนโยบายที่ผสมผสานในเรื่องมาตรฐานทางวิชาการ
และการดูแลเด็กๆ เหมือนลูกหลาน ทำ�ให้ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เราได้ผลักดัน
Super Fun English Camp ให้ออกสู่ตลาดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้ง Day
Camp, Weekend Camp และ Summer Camp ซึ่งสามารถเข้าชมภาพกิจกรรม และ
ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/SuperFunEnglishCamp
Super Fun English Camp คือ แคมป์ภาษาอังกฤษทีต่ ระหนักถึงความสำ�คัญของการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน มุ่งสร้างสรรค์ให้เด็กไทยคุ้นเคยและกล้าสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ
พร้อมปลูกฝังทัศนคติการเรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน มีการดูแลและ
เอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างสูง
“ปิดเทอม แต่อย่าปิดกั้นการเรียนรู้
เพราะความรู้...อยู่ ในทุกก้าวเดินของชีวิต”

11
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Round Table

Global Desk

At•aGenGlZsance
were born in the early to

mid 1990s though 2010.
• The Internet, technology, war, terrorism, the recession, and social media
shape their lives.
• Gen Zs are tech savvy.
• Social media has connected
them globally to their peers.
• The internet has connection them
globally to knowledge.
• They are bright, and their IQ
scores are higher than previous generations.
• They are flexible in nature and
expect flexibility from institutions.
• They are accepting of diverse
populations.

Characteristics of The
Generation
Z Learners
• Gen Zs are driven by graphics in

UNDERSTANDING

GENERATION Z

learning. The comprehend complex
graphics better than previous generations.

• The Gen Z world is increasing collaborative, and their school projects
need to reflect that.
• They very much dislike lecture-test
classroom. Teachers need to make
classroom learning more collaborative
and fun.
• Gen Z students need to be challenged with project-based, active
learning to meet the demands of the
future.
• Their digital world can be customized. They want their education
customized, too.
• They like to have random access
to information, love to explore using
their own routes, need graphics, want
it fun, and need instant feedback.
• They are best performed when
the content teach in class is associated
with “future content”. Future content
includes software, hardware, digital,
technological, and social media.
• They prefer digital learning and
find it easiest to learn from the Internet.

LEARNERS

The Gen Zs are the kids born somewhere in the early
to mid 1990s up through 2010. This group has the distinction
of living in a world that has always had the Internet.
Note that the Gen Zs do have an end date, somewhere
around 2010. The next group? Generation Alpha.

12
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• They are comfortable with teachers who are as comfortable with technology as they are.
• Access to so much data makes
Gen Zs prefer to go for the quick
answer rather than longer problem
solving.
• They can be taught to discover,
curate, and manage information. This
is essential in the “idea economy” of
the knowledge era.
• Gen Zs become incredibly more
knowledgeable about their passions
than the generations before them
because they have access to so much
more information, and they can network with peers across the globe who
have the same interests.
• Their brains are wired for the fast
delivery of content, data, and images
from computers, videogames, and the
Internet.
• Gen Zs are constant multi-taskers.
Source: www.gettingsmart.com
Author: Adam Renfro

Global Desk

Teaching
Generation Z
Researchers say that if you look at

the brains of our generation Z students
(the latest group of students to start
school) and compare that with a brain
of a child from 20 years ago you can
see a physical difference.
The part of the brain that is responsible for our visual ability is far
more developed in generation Z when
compared with other generations
(even generation X). The researchers
attribute this change to that fact that
Generation Z are born with a mobile
device in one hand and a laptop in
the other. As a result it is believed that
Generation Z will prefer visual learning
over the other styles of learning (kinaesthetic, auditory).
So what strategies can we use to
teach Generation Z?
Firstly we need to understand that
Generation Z will be engaged and at
the same time bored with technology.
I frequently speak with teachers who
are wondering why their students are
disengaged; after all they have let
them use the computers as part of
their lesson.
Technology no longer has the buzz
that it used to have. Several years
ago if you sat a student in front of a
computer you would get instant engagement. This is no longer the case.
Technology is just [A] tool not [the]
tool. If your use of technology is not
underpinned by sound educational
techniques then it will fall short.
Secondly Generation Z will learn
more effectively if they are left to solve
problems and find solutions. All of
their gaming experience has centred
around solving problems so that they
can progress to a greater problem.
When a student sees the progress they
are making they become addicted to
success. They will continue to work
at a level of a game for a long time
because they realise that each time

they fail they have just learnt one
more strategy and at least know what
won’t work.
This is such a powerful principle
when applied in the classroom! Especially amongst our younger students.
Unfortunately by the time we get them
in high school they have already learnt
that they will be given the solution if
they just wait long enough.
A great tool for getting your students engaged with technology and
problems solving is a Google a day.
Google gives you clues and you need
to search for the answer. I use this from
time to time with my classes and they
love the challenge!
There are numerous other strategies
that are being used and experimented
with. What have you found works best
in your classroom?
Source: Teachers Training International

Generation Z and What
does it mean in your
classroom?
Being part of the most technologically advanced generation in history
has provided them with some distinct
advantages. They have a positive attitude towards technology and are
not afraid to try new things. Because
they’re comfortable exploring the
Internet, they’re more connected to
the world than previous generations.
When they’re curious about a subject,
they’ll often research it online. They
know more about other cultures and
are often more tolerant of cultural differences.
In addition to attention issues, an
over-dependence on technology has
brought some other disadvantages
to the digital natives of Gen Z. Many
teachers find that they expect instant
results and constant feedback. They
14

ONE Teachers Network

have access to more information than at
any other time in history, but they often
don’t know how to judge the reliability of
information (as evidenced by the popularity of Wikipedia as a research tool).
They put too much value on opinion and
not enough on facts. A side effect of
technology for many members of Gen Z
is that it has caused them to spend more
time indoors than previous generations.

Given the opportunities and challenges associated with technology,
it may seem daunting to adapt the
classroom for Gen Z. Here are a few
suggestions for leveraging this generation’s affinity for technology and
helping them to overcome its setbacks:
• Use technology’s immediate
feedback to motivate students and
increase their learning confidence.
Computer-based educational games
and independent projects can give

a broad range of students feelings of
empowerment and accomplishment.
• Engage students by planning
projects and activities that allow them
to collaborate online. Blogging, podcasting and digital media are some
of the new tools that allow students
to connect with each other and with
other students around the world.
• Take advantage of Gen Z’s
increased visual learning ability by enhancing lectures with film, PowerPoint
presentations and digital images.
15
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• Help students develop critical thinking and problem solving skills,
especially in their use of technology.
Provide instruction on how to find
reliable and reputable sources when
searching online.
• Train students to focus their attention on a single task that has depth
and complexity. Present challenges
that require concentrated effort for
success.
Source: USC Rossier Online
Author: Sarah Fudin

What’s Up!

5ไปได้ทั้งปี
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

4. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

พระบรมธาตุเจดีย์ ประดิษฐานอยูภ่ ายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็น
ปูชนียสถานอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุดของชาวนครศรีธรรมราช และ
ชาวใต้ทั้งปวง ภายในประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์ มีลักษณะทางศิลปกรรมอยู่
ในตระกูลช่างแบบนครศรีธรรมราชที่เรียกกันว่า แบบขนมต้ม ประดิษฐานอยู่ใน
หอพระพุทธสิหิงค์ ในบริเวณวังเจ้านครเก่า ปัจจุบันเป็นศาลากลางจังหวัด เปิด
ให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะบูชาในเวลาราชการทุกวัน ส่วนในวันสงกรานต์
ชาวนครศรีธรรมราชจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์แห่ไปยังสนามหน้าเมือง เพื่อให้
ประชาชนได้สรงน้ำ� เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นประจำ�ทุกปี

1.

3.

ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

ได้ชื่อว่าเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย
แต่ดอยอินทนนท์ กลับเข้าถึงได้งา่ ยและสะดวก
สุดๆ เพราะทุกที่สถานที่เที่ยวเด่นถูกเชื่อม
ต่ อ ด้ ว ยถนนลาดยางอย่ า งดี ทำ � ให้ นั ก เดิ น
ทางต่างก็อยากเดินทางไปพักผ่อนเสมอเมื่อมี
โอกาส แต่สิ่งที่น่าสนใจของดอยนี้ ไม่เพียงแต่
เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศ ด้วยสภาพ
ภูมปิ ระเทศ สภาพป่าทีห่ ลากหลาย และอากาศ
ที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็น
เสน่ห์ดึงดูดให้มีผู้มาเยือนที่นี่อย่างไม่ขาดสาย
เลยทีเดียว

2. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก
“พระพุทธชินราช” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับการกล่าวขาน
ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย หรืออาจเป็น
พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ “วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร” พระอารามหลวงชั้นเอกที่มีประวัติอันยาวนาน
ตัง้ แต่สมัยสุโขทัย ซึง่ คนส่วนใหญ่มกั จะเรียกกันติดปากว่า “วัดใหญ่” นัน่ เอง
ซึ่งเราสังเกตุได้ว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาชม
ความงดงามและสักการะพระพุทธชินราชเป็นจำ�นวนมาก
16
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พระธาตุพนม จ.นครพนม

เป็นพระธาตุประจำ�ผูท้ เี่ กิดวันอาทิตย์ ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระธาตุพนม
สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200-1400 ตามตำ�นานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหา
กัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระ
ธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ พระธาตุพนมไม่เพียง
แต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้น พระธาตุพนมยังเป็นที่เคารพ
ของชาวไทยภาคอื่น ๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการ
พระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะ
มีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือเป็น
มงคลแก่ชีวิตแล้ว
17
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5. อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
จ.กาญจนบุรี
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ มีพื้นที่
ครอบคลุมถึง 3 อำ�เภอ ทั้ง อำ�เภอไทรโยค อำ�เภอ
ศรีสวัสดิ์ และอำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ด้วยเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ป่าต้นน้ำ�
ลำ�ธารของแม่น้ำ�แควใหญ่เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ มี
สภาพป่าสมบูรณ์เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีสัตว์ป่า
ชุกชุม และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติทสี่ ำ�คัญหลาย
แห่ง เช่น น้ำ�ตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำ�พุร้อน ถ้ำ� และ
ทะเลสาบ เป็นต้น

What’s Up!

In the short-term, the smart watch
seems a better bet than glasses, with
motion and pressure-sensors particularly
useful for activity-based learning. If smart
watches take off in the same way as
smartphones, wearable tech could become an entrenched part of a Bring Your
Own Device (BYOD) environment.

ONLINE LEARNING

THE EDTECH
TRENDS TO LOOK
OUT FOR IN 2015.

For many educators, technology is
now a key tool in their practice, and in
some cases even shapes the way they
teach. So I thought it would be useful
to round up some of the key trends in
educational technology to look out for
in 2015.

PERSONALIZATION

Greater availability of data and the use
of classroom technology have opened up
new possibilities for personalized learning,
with teachers able to track the progress
of students in individual lessons, find out
what they spent most time on and which
parts they found hardest, and tailor their
approach accordingly.
Instant feedback allows teachers to
find out how much of the lessons students
have understood. It also means they can
provide one-to-one teaching without
publicly singling out students or holding
up the rest of the class.

WEARABLE TECH

The jury is still out on whether Google
Glass will become a useful classroom tool
or end up gathering dust at the back of
the cupboard, but whatever its fate wearable technology looks to have a promising
future in schools.
The potential for augmented reality and
location-specific activities is clear, and
a reduction in cost would bring it within
reach of schools.
18
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Schools are only just beginning to tap
the potential for online learning. MOOCs
are becoming fairly well-established in
higher education but are just dipping their
toe into the high school arena. The next
12 months will see more widespread use
of both traditional ‘courses’ and ad hoc
‘help-outs’.
Alongside this we will see moves to
recognize and measure - and ultimately
accredit - what students are learning
online, with a shift from ‘seat time’ to a
competency-based framework.
As online learning moves more mainstream, we can also expect to see providers looking to charge for their courses.

The ability to give different lessons to
different groups of students in the same
class opens up new possibilities for differentiation, as well as for mastery teaching,
where students have to show competence
in one area before moving onto the next
one.

SHARING

Thanks to YouTube, Tumblr, Twitter and
a host of other sites, sharing has never
been easier. Learning will increasingly
cross boundaries as teachers share their
ideas and tips and students share their
work online.
Technology also provides greater opportunities for collaborative working, both
within the class and between schools.
Teachers and students will not just share
their work, but will combine with others
and demonstrate the power of collaboration.

BLENDED AND FLIPPED LEARNING

Both blended and flipped learning
seem on the verge of breaking into the
mainstream in 2015. Charter school operator Rocketship Education is pioneering
blended learning - a combination of online and classroom teaching - in the U.S.
and school sponsor Ark announced earlier
this year that it is aiming to open a blended learning school in the U.K. Although this
will not happen before 2016, some of its
schools are already experimenting with
blended learning.
Flipped learning, where students typically learn content - perhaps through an
instructional video - in their own time and
spend the lesson on project work, is also
gaining traction. This allows teachers to
focus in class on areas the students find
difficult, providing a more personalized
approach.

AND FINALLY…

While technology is undoubtedly a
useful weapon in any teacher’s armoury,
there is a lot of talk about the latest gizmo
and not enough about what helps students
learn. Not so much a trend as an aspiration
is that 2015 will see more inquiry into how
technology aids teaching and learning,
with less emphasis on the technology and
more on showing how it makes a difference. After all, technology in education
is a means to an end, not an end in itself.
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Source: Forbes.com
Author: Nick Morrison

TWP’s events

ไทยวัฒนาพานิช ร่วมกับ McGraw-Hill จัดสัมมนาวิชาการ

“CLT: A Key Approach to ELT”

โดยมีครูผสู้ อนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนในแต่ละพืน้ ทีเ่ ข้าร่วม
กว่า 1,500 คน โครงการนีม้ จี ดุ ประสงค์หลักเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
ครูผสู้ อนให้มโี อกาสพัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ เพือ่ ความมัน่ คง
และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ประกอบกับในปัจจุบันมีการขับเคลื่อน
ด้านการพัฒนาและยกระดับการศึกษา และการเข้าร่วม AEC ทีจ่ ะเกิด
ขึ้นภายในสิ้นปีนี้ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายจากภาครัฐ ว่าด้วย
การปฏิรปู การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความ
สามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล คือ The Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิด
หลักและปรับจุดเน้นการเรียนการสอนโดยเน้นการสือ่ สารตามแนวทาง
Communicative Language Teaching (CLT) ในอันที่จะเสริมสร้าง
สมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อให้ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และรองรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
ประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียน จึงมีความจำ�เป็นที่ครูผู้สอนจะต้อง
มีการเตรียมตัวหรือปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องและบรรลุ
เป้าหมายนี้ ซึง่ ถือว่าครูเป็นหัวใจสำ�คัญในการพัฒนาเยาวชนไทยอย่าง
ยิ่ง ทางบริษัทฯ จึงได้มีการจัดอบรมครูสอนวิชาภาษาอังกฤษทุก ๆ ปี
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยคณะครู อาจารย์ จากโรงเรียน
ต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อดังกล่าว โดยครูได้รับ
ทั้งความรู้และเทคนิคในการเรียนการสอนต่างๆ ที่สามารถนำ�ไปปรับ
ใช้กบั การสอนภายในห้องเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเทียบ
เท่าในระดับสากล

ทำ�ความรู้จักวิทยากร

เน้นพัฒนาศักยภาพครู สู่นักเรียนทั่วประเทศ

MR.MANUEL C R DOS SANTOS

บริ ษั ท สำ � นั ก พิ ม พ์ ไ ทยวั ฒ นาพานิ ช จำ � กั ด ร่ ว มกั บ
McGraw-Hill Education จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง CLT: A Key Approach to ELT นำ�โดย ผศ.อินทิรา
บุนนาค กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณดนัย ต.สุวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ และ คุณเจมี่ ซอร์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ และยังได้
รั บ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากรที่ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นสอน การ
จัดการเรียนรู้ และการผลิตสื่อการเรียนจากต่างประเทศ
Mr. Manuel Dos Santos ซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือเรียนภาษา
อังกฤษที่ได้รับความนิยมและประสบความสำ�เร็จหลายเล่ม
ร่วมกันจัดการอบรมสัมมนาขึ้นทั้งหมด 11 ครั้ง ในจังหวัด
ใหญ่ๆ ทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานคร
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HE IS A GRADUATE OF THE UNIVERSITY
OF LISBON, PORTUGAL, AND THE INTERNATIONAL TEACHER TRAINING INSTITUTE,
LONDON. HE’S HAD EXTENSIVE TEACHING
AND TEACHER TRAINING EXPERIENCE IN
LATIN AMERICA, AND ASIA. SPEAKER AND
PRESENTER AT TESOL CONVENTIONS AND
TEFL EVENTS FOR OVER 30 YEARS. FORMER
ESL CONSULTANT FOR SCOTT, FORESMAN,
AND MCGRAW-HILL. AUTHOR OF THE
CLASSIC IN TUNE SERIES, AND HOORAY
FOR ENGLISH PUBLISHED BY SCOTT, FORESMAN. AUTHOR OF GOAL, SUPERGOAL,
MY WORLD, MEGAGOAL, NEW WORLD
BY MCGRAW-HILL.
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TWP’s events

คายภาษาอังกฤษที่ไมซ้ำแบบใคร
โดยการจัดคายภาษาอังกฤษใหเขากับวัย ความสนใจ และทันสมัยตลอดเวลา
มุงสงเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการ ฟง พูด อาน เขียน ตามระดับชั้นของนองๆ
ทีมงาน TWP English Camp ประกอบไปดวยทีมงานมืออาชีพ ทั้งวิทยากรเจาของภาษา
และทีม Staff ที่สามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว

สำหรับหลักสูตร
14 วัน

ราคาเพียง!!

79,900

ผอน 0% 3 เดือน

เสนอ

Singapore

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ และทัศนศึกษา
สถานที ่ ส ำคั ญ ต า งๆ ของประเทศสิ ง คโปร
สำหรับนองๆ อายุ 8 ป ขึ้นไป

สำหรับสมาชิก ราคา 78,900 บาท/คน

ÃÑºÊÁÑ¤ÃµÑé§áµèÇÑ¹¹Õé ¶Ö§ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2558
Placement Test /
Language Lesson

City Tour

City Tour

Arrival to
Singapore

Language Lesson

Package A

)
14 ÇÑ¹ ( 19 April - 2 May 2015

Exploring

*English Lesson
at NUS

Language Lesson

Marina Barrage

snow city

Dinner at Restaurant

Group Interaction
during Dinner
Language Lesson

City Tour

Postcard Writing

Group meeting Swimming

Language Lesson

Language Lesson

NEWater Visitor Centre

Botanical Garden

Free & Easy Swimming

Drawing time

Language Lesson

national museum

Group meeting

Language Lesson /

Certificate Presentation

philatelic museum singapore flyer

Free & Easy

Enjoy resort
facilities till
transfer to Airport

Fountain of Wealth

Korean BBQ
Farewell Dinner

Home Sweet Home

Package B
สำหรับหลักสูตร

จัดในสถานที่ (โรงเรียน) 1 วัน
กรุงเทพและปริมณฑล ราคาเริ่มตนที่ 400 บาท / คน
ตางจังหวัด ระยะทางไมเกิน 180 ก.ม. จากรุงเทพฯ ราคาเริ่มตน 500 บาท / คน
ตางจังหวัด ระยะทาง เกิน 180 ก.ม. จากกรุงเทพฯ ราคาเริ่มตนที่ 750 บาท / คน
จัดนอกสถานที่ ราคาเริ่มตน 3,000 บาท / คน (3 วัน 2 คืน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
บริษัทพีดูเอ็ดจำกัด
867 อาคารพรไพลิน บิสสิเนส พอยท
ถ.สุขุมวิท 77 (ออนนุช)
แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
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โทรศัพท: 0-2331-6151-2
โทรสาร: 0-2331-6153
www.p-do-ed.com
www.facebook.com/SuperFunEnglishCamp

)
7 ÇÑ¹ ( 19 - 25 April 2015

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ และทัศนศึกษา
สถานที ่ ส ำคั ญ ต า งๆ ของประเทศสิ ง คโปร
สำหรับนองๆ อายุ 8 ป ขึ้นไป
Placement Test /
Language Lesson

Arrival to
Singapore
Dinner at Restaurant

City Tour

Language Lesson

สำหรับสมาชิก ราคา 44,900 บาท/คน

7 วัน

ราคาเพียง!!

45,900

ผอน 0% 3 เดือน

ÃÑºÊÁÑ¤ÃµÑé§áµèÇÑ¹¹Õé ¶Ö§ÇÑ¹·Õè 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2558
*English Lesson
at NUS

Language Lesson/

Certificate Presentation

City Tour

Enjoy resort
facilities till
transfer to Airportt

snow city
Dinner at Restaurant

Dinner at Restaurant Dinner at Restaurant

ผอน 0% 3เดือน
เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยเทานั้น

Korean BBQ
Farewell Dinner

Home Sweet Home

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2331-6151-2 หรือ 095-745-8505

หลักสูตรนี้รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด / ที่พักในรีสอรท 4คน ตอ 1 หอง (รวมอาหาร 3 มื้อ) / คาลงทะเบียนและคาเรียนภาษาตลอดหลักสูตร / การสอบวัดระดับเพื่อจัดหองเรียน / กรมธรรมประกันการเดินทาง
คาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ำมัน / รถรับ-สง สนามบิน กับ ที่พัก, โรงเรียน กับ ที่พัก และระหวางการทัศนศึกษาตามตาราง / คาโหลดกระเปาเดินทางทานละไมเกิน 1 ใบ น้ำหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม
ไกดนำเที่ยวที่สิงคโปรและพี่เจาหนาที่คนไทยดูแลอยางใกลชิดตลอดการเดินทาง / เสื้อและขวดน้ำ Super Fun Oversea Camp
หมายเหตุ : สิ่งที่ไมรวม คาทำหนังสือเดินทาง / คาใชจายสวนตัวของนักเรียน / คาโทรศัพท

โปรแกรมนี้เปนโปรแกรมที่รวมกับโรงเรียน Dimensions International College อยางเป23
นทางการทั้งโปรแกรมการเรียนการสอนและทัศนศึกษาตลอดโครงการ

ONE Teachers Network

*ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ใ นการเปลี ่ ย นแปลงกิ จ กรรมตามความเหมาะสม ในรายการที ่ เ ที ย บเท า โดยไม ต  อ งแจ ง ให ท ราบล ว งหน า

TWP’s events
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