
 

 

แผนการจดัฝึกอบรมโครงการ Pingu’s English Homecoming 

หลกัการและเหตุผล 

 บรษิทั คลบัอะคาเดเมยี จ ากดั เลง็เหน็ถงึความส าคญัของเดก็ปฐมวยัทีค่วรไดร้บัการพฒันาภาษาองักฤษใน

ปัจจุบนั จงึมคีวามประสงค์ที่จะส่งมอบความสามารถในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษในพื้นทีต่่างๆทัว่ประเทศ ทัง้นี้บุคคล

ส าคญัทีจ่ะช่วยพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูภ้าษาของเดก็ๆได้เหมาะสมทีสุ่ด คอื คร ูหรอืผูท้ีม่คีวามปรารถนาอนัแรงกล้า

ในการพฒันาเดก็ปฐมวยั ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็น แม่แรงส าคญัทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนการพฒันาการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ

ของเด็กๆให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน ดังนั ้น บริษัทฯ จึงริเริ่มโครงการ Pingu’s English 

Homecomingโดยเปิดโอกาสให้ครู หรอื ผูท้ี่สนใจต้องการเป็นครูสอนภาษาองักฤษเดก็ปฐมวยัทีภู่มลิ าเนาเดมิของตน 

(นอกเหนือจากกรุงเทพฯและปรมิณฑล) เขา้รบัการฝึกอบรมการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ปฐมวยั 

ด้วยหลกัสูตรภาษาองักฤษพิงกุ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รบัความรู้ และทกัษะด้านการสอนภาษาองักฤษ รวมถึง

เทคนิควธิกีารสอนต่างๆ และสามารถกลบัไปสอนในโรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุทีภู่มลิ าเนาเดมิของตนได ้

 บรษิทัฯ มุ่งหวงัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ สนับสนุน และเป็นก าลงัใจให้คนรกับ้านเกดิและอยากกลบัไปมส่ีวนร่วมใน

การพฒันาบา้นเกดิไม่ทางใดกท็างหนี่ง โดยเฉพาะผูท้ีม่ใีจรกัในการสอนเดก็ปฐมวยัไดม้โีอกาสกลบัไปสรา้งสงัคมแห่ง

การเรยีนรูด้า้นภาษาองักฤษใหก้บัเดก็ในชุมชนใหเ้ตม็ศกัยภาพพรอ้มเตบิโตในสงัคมอย่างมคีุณภาพในสงัคมโลกแห่ง

ศตวรรษที ่21 ต่อไป 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อจดัหาครูหรือผู้ที่สนใจที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเด็กปฐมวยัในพื้นที่ต่างจงัหวดัที่เป็น

ภูมลิ าเนาเดมิของตนเอง  

2. เพื่ออบรมครูหรอืผูท้ี่สนใจทีต่้องการเป็นครูสอนภาษาองักฤษเด็กปฐมวยัใหม้คีวามเขา้ใจในการจดัการ

เรยีนการสอนหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ 

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ครปูฐมวยั หรอืผูท้ีจ่บการศกึษาทางดา้นการสอนและมใีจรกัในการสอน  

2. ครปูฐมวยัทีต่อ้งการกลบัไปสอนทีภู่มลิ าเนาเดมิของตน 

3. นิสติ/นักศกึษา คณะครุศาสตร ์ศกึษาศาสตรห์รอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ชัน้ปีที ่4-5  

 



 

คณุสมบติัของผู้สมคัร 

1. ผูท้ีจ่บการศกึษาปรญิญาตร ีครศุาสตร/์ ศกึษาศาตร ์หรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ปฐมวยั 

2. มภีูมลิ าเนาอยูต่่างจงัหวดั และตอ้งการจะกลบัไปท างานทีภ่มูลิ าเนาของตน 

3. สญัชาตไิทย 

4. มคีวามรูภ้าษาองักฤษพืน้ฐาน 

5. ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 

- ไม่เป็นผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สบประกอบ หรอืไม่เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรง/

โรคทีส่งัคมรงัเกยีจ ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน 

- ไม่เป็นผูท้ีเ่คยรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิที่

ไดก้ระท าโดยประมาท หรอืเป็นความผดิลหุโทษ 

- ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

- ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสัง่ให้พักงาน พักราชการ หรือสัง่ให้หยุดงานเป็นการชัว่คราวใน

ลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ หรือถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม

กฎหมายหรอืระเบยีบของทางราชการ 

- ไม่เป็นผูท้ี่ถูกลงโทษใหอ้อก ไล่ออก หรอืปลดออกจากราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่น

ของรฐั หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืองคก์รเอกชน เพราะสาเหตุจากการท าผดิวนิัย 

- ไม่ประกอบกจิการซึ่งอาจจะเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีก่ระท ากบับรษิทัฯ ไม่ว่าโดยทางตรง

หรอืทางออ้ม หรอืเกดิความขดัแยง้ในเชงิผลประโยชน์กบัการปฏบิตังิานทีส่ านักงาน 

การด าเนินโครงการ  

 รบัสมคัรผูท้ีส่นใจ   พฤศจกิายน 2562 

 คดัเลอืกผูส้มคัร   ธนัวาคม 2562 

 ประกาศผลการคดัเลอืก  ธนัวาคม 2562 

 เขา้ร่วมการฝึกอบรม  ธนัวาคม 2562 – มนีาคม 2563 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 เดอืน (เดอืนละ 2 ครัง้) รวม 48 ชัว่โมง 

 

 

 



 

หวัข้อการฝึกอบรม 

 รายการฝึกอบรม จดุประสงค ์
Phase 1 DAY 1 

1.1 แนะน าองคก์ร 

1.1.1 รูจ้กัองคก์ร แนะน าโครงการ 

      1.1.2 กจิกรรมละลายพฤตกิรรม 

      1.1.3 แนะน าหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ 
- Overview and Concept of Pingu’s 

English 
- Pingu’s English School visit 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวตัถุประสงค์และ
ลกัษณะโครงการ ใหค้วามร่วมมอืในการท า
กิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ตลอดโครงการ 

- เพื่อท าความรู้จ ักผู้เข้าร่วมโครงการและ
วทิยากรผูด้แูลโครงการทุกท่าน 

- เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมโครงการรู้จกัองค์กร และ
รปูแบบขององคก์ร 

- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจประวตัิความ
เป็นมาของหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ และ
รูจ้กัโรงเรยีนภาษาองักฤษพงิกุในรูปแบบ
นอกระบบ 

DAY 2 
1.2 Pingu’s English System 
1.3 Classroom Management 
HW*ใหต้วัอย่าง case study แลว้ใหบ้อกวธิกีารแกไ้ข 

- เพื่อให้ผู้เขา้อบรมรู้จกัระบบการสอน และ
สื่อการสอนในหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ  

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวธิีการจดัการชัน้
เรยีนในรูปแบบต่างๆ และสามารถป้องกนั
และแกปั้ญหาในการสอนได ้

Phase 2 DAY 1 
2.1 Pingu’s English Teaching 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการสอนตาม
รปูแบบของหลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุได ้

DAY 2 
2.2 Pingu’s English Assessment 

- เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า อ บ รม เข้ า ใจ ห ลั ก ก า ร
ประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
สามารถจัดการเรียนการสอน รวมถึง
พฒันาผูเ้รยีนไดอ้ย่างเหมาะสม 

Phase 3 DAY 1 
3.1 Pingu’s English Teacher guide + Teacher’s 
Manual 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเขา้ใจกระบวนการสอน 
และสามารถวางแผนการสอนด้วยตนเอง
ได ้

DAY 2 
3.2 Pingu’s English Teaching Practice 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเขา้ใจกระบวนการสอน
ดว้ยการปฏบิตัจิรงิ 

Phase 4 DAY 1 
4.1 Classroom Observation  

- เพื่อให้ผู้เขา้อบรมมปีระสบการณ์จากการ
สงัเกตการสอนในหอ้งเรยีนจรงิ 

DAY 2 
4.2 Classroom Practice 

- เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกปฏบิตังิานจรงิทัง้ดา้น
ก ารสอน  ก ารดู แ ลนั ก เรีย น  ก ารจัด
บรรยากาศหอ้งเรยีน เป็นตน้ 

 



 

 

การประเมินผล 

1. ระยะเวลาเขา้ร่วมกจิกรรมของผูร้่วมอบรมไมต่ ่ากว่า 80 % 

2. การใหค้วามสนใจ ใฝ่รูแ้ละร่วมมอืในการท ากจิกรรม 

3. การวางแผนการสอนและฝึกปฏบิตักิารสอน 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รบั 

1. ผูเ้ขา้อบรมไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการสอนภาษาองักฤษส าหรบัเดก็ปฐมวยั กรณีศกึษาหลกัสตูรภาษาองักฤษ

พงิก ุ

2. ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรูก้ลบัไปสอนภาษาองักฤษทีภ่มูลิ าเนาเดมิของตนเองได ้

ส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รบั 

1. ความรูเ้กีย่วกบัการสอนภาษาองักฤษเดก็ปฐมวยั (หลกัสตูรภาษาองักฤษพงิกุ) 

2. มโีอกาสพฒันาทกัษะการสอนและไดเ้รยีนรูง้านในโรงเรยีนนอกระบบ 

3. ต าแหน่งครผููส้อนภาษาองักฤษเดก็ปฐมวยัในโรงเรยีนนอกระบบ ณ ภูมลิ าเนาของตนหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 

4. มเีครอืขา่ยแลกเปลีย่นความรูเ้กีย่วกบัปฐมวยัและการสอนภาษาองักฤษเดก็ปฐมวยั 


