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(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ - TESOL) 
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โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารสากล 

หลักสูตรพัฒนาอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน  
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ - TESOL) 

 
ลักษณะโครงการ 

(    )  1.1  การประชุมเชิงวิชาการ 
()  1.2  การฝึกอบรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(    )  1.3  การสัมมนา  การเสวนา 
(    )  1.4  การจัดนิทรรศการ 
(    )  1.5  การวิเคราะห์  การทดสอบ  การตรวจสอบ 
(    )  1.6  การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
(    )  1.7  การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
(    )  1.8  อื่น ๆ 

 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่  
(    )  1.1  บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวม 
(    )  1.2  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
(    )  1.3  บริหารจัดการเชิงรุก 
(    )  1.4  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า (พัฒนานักศึกษา บัณฑิต และร่วมมือกับศิษย์
เก่า) 
()  1.5  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
(    )  1.6  ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(    )  1.7  สนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
(    )  1.8  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(    )  1.9  เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

 
ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ 

    มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน  คือ 
พัฒนาการเรียนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ และวิชาต่างๆที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ 

    มีการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานศึกษาในประเทศ และสถานศึกษาในต่างประเทศ    
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางสาวเจนตา  แก้วลาย 
 

หัวหน้าโครงการ 
นางสาวเจนตา  แก้วลาย 

 
หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการศึกษาของชาติในทุกระดับ อาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญในการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพในด้าน
การสอนภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนเป็น
มาตรฐานสากล และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน จึงเห็นควรจัดโครงการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าฝึกอบรมการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)  ณ ศูนย์
ภาษา Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE-UQ)  ณ The University of 
Queensland ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสถาบันการสอน และการวิจัยชั้นหนึ่งแห่งหนึ่งของประเทศ
ออสเตรเลีย มีชื่อเสียงเป็นอันดับที่ 33 ของโลก   

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้สอนด้านภาษาอังกฤษและยกระดับการ
จัด    การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษที่มีใบรับรองมาตรฐานการสอน (TESOL) สามารถจัดการอบรมให้กับบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งนักศึกษา  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับและเป็นการ
ประกันคุณภาพอาจารย์ผู้สอนด้านภาษาอังกฤษจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ 
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2. เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนด้านภาษาอังกฤษมีความเชี่ยวชาญด้านทักษะการสอนและการใช้
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ึนและมีความพร้อมในการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก 

3. เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะการสอนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ จ านวน 6 คน 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ/ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง/ การสอนภาษาอังกฤษ/
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร/ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 1 ปี 
3. กระตือรือร้น มุ่งมั่นกับการสอนภาษาอังกฤษ 
4. มีความรับผิดชอบ และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 
5. เป็นบุคคลที่ทันสมัย และปรับวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ  เพื่อสร้างบรรยากาศ

การเรียนให้เหมาะกับผู้เรียน 
วิธีการคัดเลือก 
1. ผู้สมัครต้องมีผลสอบ IELTS: 5.0 (Speaking and Writing: 5) 

TOEFL iBT (Internet-based Format): 56 (Speaking: 15; Writing: 17) 
หรือผ่านการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ University of 
Queensland  (ICTE-UQ GE ระดับ 5) 

2. ในการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ University of Queensland   

Note:   - หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับทุนจะต้องท างานให้กับศูนย์ภาษาเป็นเวลา 2 ปี 
 

สถานที่ด าเนินการ 
Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE-UQ), The University of 

Queensland ประเทศออสเตรเลีย 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  

ระยะเวลาด าเนินการ เดือน 5 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2557 
 
 
การด าเนินโครงการ (ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานโครงการ) 

 

กิจกรรม 
ปี พ. ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  จัดท าร่างและรายละเอียด

โครงการฯ 
            

2.  น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอ
ความเห็นชอบในหลักการ
เบื้องต้น 

            

3.  ปรับรายละเอียดโครงการ
ตามความเห็นชอบของ
ผู้บริหาร 

            

4.  ขออนุมัติโครงการ             
5.  ประสานและติดต่อสถานที่

ฝึกอบรม 
            

6.  ด าเนินโครงการ             
7.  ติดตาม ประเมินผล

โครงการและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

            

8.  รายงานผลการติดตามการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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งบประมาณ    
 
งบประมาณของผู้เข้าอบรม 

เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ปีงบประมาณ 2557  

 

ค่าใช้สอย             1,328,310 บาท 
- ค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) (40,000 บาท × 6 คน) = 240,000 บาท  
- ค่าท่ีพัก (วันละ 1,276 บาท × 34 คืน × 6 คน) = 260,304 บาท 
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม (51,150 บาท × 6 คน) = 306,900 บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการจัดท าวีซ่า (4,750 บาท × 6 คน) = 28,500 บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการจัดท าหนังสือเดินทาง (1,000 บาท × 6 คน) = 6,000 บาท 
- ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ = 45,606 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (2,100 × 35 วัน × 6 คน) = 441,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น  1,328,310 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหม่ืนแปดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 

งบประมาณของผู้ประเมิน 
- ค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) (40,000 บาท × 2 คน) = 80,000 บาท 
- ค่าท่ีพัก(วันละ 4,000 บาท × 3 คืน × 2 คน) = 24,000 บาท 
- ค่าธรรมเนียมในการจัดท าวีซ่า (4,750 บาท × 2 คน) = 9,500 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (2,100 × 3 วัน × 2 คน) = 12,600 บาท 
- ค่าพาหนะเดินทางในต่างประเทศ = 11,320 บาท 

รวมทั้งสิ้น  137,420 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

หมายเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
*อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 AUD = 31 บาท 

 
การประเมินผลโครงการ 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 6 คน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยร่วม ร้อยละ 85% 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1. เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 100 
- ผู้เข้าร่วมโครงการสอบผ่านประกาศนียบัตร TESOL  ร้อยละ 100 

2. เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้รับไปในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังนี้ 
- ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษสาขาภาษาต่างประเทศและสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสากลทั้งหมดและผู้สนใจ ภายหลังการฝึกอบรมไม่เกิน 3 เดือน 
- ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์(e-learning)/ต ารา/หนังสือ    
เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา อย่างน้อยคนละ 1 วิชา 

 
การติดตามประเมินผล       

1. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าหลังจบภาคการศึกษาละ  1 ครั้ง 
2. การน าความรู้มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนให้อาจารย์กลุ่มภาษาต่างประเทศและสาขา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. อาจารย์ผู้สอนด้านภาษาอังกฤษมีใบรับรองประกันคุณภาพการสอนจากองค์กรที่เป็นที่
น่าเชื่อถือและยอมรับของสากล 

2. อาจารย์ผู้สอนด้านภาษาอังกฤษมีความเชี่ยวชาญด้านทักษะการสอนและการใช้
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ึนและมีความพร้อมในการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก 

3. อาจารย์มีการพัฒนาด้านทักษะการสอนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นซึ่งน าไปสู่การพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงานฉบับ

สมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวเจนตา  แก้วลาย) 
     

ลงชื่อ ........................................................... หัวหน้าหนว่ยงาน 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) 

       ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ระบบกำรศึกษำของประเทศออสเตรเลยี   
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Australia’s Educational System   
ระบบกำรศึกษำของประเทศออสเตรเลยี   

ระบบกำรศึกษำ    
   การศึกษาภาคบงัคบัของออสเตรเลีย คือ ปีท่ี 1-10 (Year 1-10) อาย ุ6-15 ปี รูปแบบระบบการศึกษา
ก าหนดโดยรัฐบาลกลาง และจดัแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ  
 
1.หลกัสูตรระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ (Primary and Secondary Education)     
     การศึกษาระดบัประถมศึกษา (Year 1-6) และมธัยมศึกษา (Year 7-12) อยูใ่นความรับผดิชอบของแต่
ละรัฐ มีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน และมีทั้งแบบโรงเรียนชายลว้น หญิงลว้น สหศึกษา และมี
ทั้งแบบไปเชา้เยน็กลบัและแบบประจ า โดยทัว่ไป โรงเรียนสามารถรับนกัเรียนต่างชาติเขา้เรียนได ้
ตั้งแต่ Year 7 เป็นตน้ไป แต่ส าหรับระดบัประถมจะพิจารณาเป็นกรณีไป ส าหรับนกัเรียนต่างชาติท่ีมี
อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี จ  าเป็นตอ้งมีการแต่งตั้งผูป้กครองหรือ Guardian เพื่อคอยดูแลดว้ย   
 
2.หลกัสูตรภำษำองักฤษส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำต(ิELICOS) 
        ประเทศออสเตรเลียมีสถาบนัสอนภาษาท่ีจดทะเบียนและไดรั้บการรับรองใหเ้ลือกมากมายทัว่
ประเทศ ตั้งแต่สถาบนัสอนภาษาเอกชนท่ีมีชั้นเรียนขนาดเล็ก จนถึงศูนยภ์าษาขนาดใหญ่ใน
มหาวทิยาลยัหรือวทิยาลยั TAFE หลกัสูตรต่างๆ ไดรั้บการออกแบบเป็นพิเศษ ตามความสนใจและ
ความตอ้งการของนกัศึกษาต่างชาติ โดยท่ีสถาบนัทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐบาล จะตอ้งด าเนินงาน
ตามมาตรฐานของการรับรองระดบัประเทศ  
       หลกัสูตรภาษาองักฤษท่ีเปิดสอนในประเทศออสเตรเลียมีช่ือเรียกยอ่ๆ วา่  ELICOS ซ่ึงยอ่มาจาก 
English Language Intensive Courses for Overseas Students ซ่ึงหมายถึงหลกัสูตรภาษาองักฤษแบบ
เร่งรัดท่ีเปิดสอนส าหรับนกัศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ การจดัระดบัความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ
โดยทัว่ไป จะจดัแยกไวเ้ป็นระดบัต่างๆ คือ Beginner, Elementary, Lower-Intermediate, Intermediate, 
Upper-Intermediate และ Advanced สถาบนัสอนภาษาในประเทศออสเตรเลีย จะถูกก าหนดโดย NEAS 
ใหมี้รูปแบบการเรียนแบบเต็มเวลา ท่ีมีการเรียนการสอนอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 25 ชัว่โมง  เป็นการเรียน
แบบเขา้ชั้นเรียน 20 ชัว่โมง  ท่ีเหลือจะเป็นการเรียนดว้ยตนเองภายใตก้ารดูแลจากอาจารย ์ในขณะท่ี
สถาบนัภาษาในประเทศอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ จะเปิดสอนเพียง 18-20 ชัว่โมงต่อสัปดาห์เท่านั้น 
        ส าหรับระยะเวลาของหลกัสูตร จะนบัเป็นสัปดาห์  ส่วนใหญ่จะจดัเป็นช่วง ช่วงละ 4-5 สัปดาห์ 
หรือ ช่วงละ 10 สัปดาห์ หากนกัศึกษามีพฒันาการทางดา้นภาษาไดร้วดเร็ว  ก็สามารถเล่ือนข้ึนไปอยูใ่น
ระดบัท่ีสูงข้ึนหลงัจากส าเร็จการศึกษาในแต่ละช่วงได ้อยา่งไรก็ดี ระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการเรียน
หลกัสูตรภาษาทั้งหมด ยงัข้ึนอยูก่บัพื้นฐานของนกัศึกษาแต่ละคนดว้ย  สถาบนัภาษาในมหาวทิยาลยั
ส่วนใหญ่จะมีช่วงปิดภาคเรียนประมาณ 2 สัปดาห์ ระหวา่งแต่ละช่วงของการเรียน 10 สัปดาห์ แต่
สถาบนัภาษาของเอกชนจะเปิดสอนตลอดปี  และโดยส่วนใหญ่แลว้จะไม่มีขอ้ก าหนดคุณสมบติัขั้นต ่า 
ในการรับนกัศึกษาต่างชาติ แต่จะจดัใหมี้การสอบ Placement Test เพื่อวดัระดบัความสามารถทางดา้น
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาก่อน เพื่อการจดัระดบัชั้นเรียนท่ีเหมาะสมต่อไป นอกจากน้ี สถาบนัสอน
ภาษาเกือบทุกแห่งในประเทศออสเตรเลีย จะมีบริการต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่
นกัศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ เช่น จดัหาท่ีพกั บริการรับท่ีสนามบิน แนะแนวศึกษาต่อ บริการสมคัรเรียน 
บริการช่วยหางาน บริการดา้นสุขภาพ บริการท่ีปรึกษาปัญหาส่วนตวั ส าหรับเด็กนกัเรียนในระดบั
มธัยมท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีก็จะมีบริการจดัหาผูป้กครอง (Guardianship) ดว้ย     

ประเภทของหลกัสูตรภำษำองักฤษ 
English for Academic Purposes -ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ/เชิงวชิาการ  หลกัสูตรน้ีเหมาะส าหรับ
การเตรียมความพร้อมทางดา้นภาษาองักฤษ  ส าหรับการเขา้ศึกษาต่อในระดบัวทิยาลยัหรือ
มหาวทิยาลยั  ซ่ึงมกัจดัใหมี้วชิาเลือกเก่ียวกบัการเตรียมตวัสอบ IELTS หรือ TOEFL ไวด้ว้ย 
General English - ภาษาองักฤษทัว่ไป  เป็นหลกัสูตรท่ีเหมาะส าหรับ ผูท่ี้ตอ้งการพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัทั้ง 4 ทกัษะ คือ อ่าน พดู ฟัง เขียน โดยเนน้ใหมี้การพฒันาไปพร้อมๆ กนั 
เป็นการเพิ่มพนูทกัษะทางภาษา เพื่อใชใ้นการท างานหรือเพื่อการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั โดย
อาจมีวชิาเลือกตามความสนใจเฉพาะ อาทิเช่น  การฝึกอ่านออกเสียง การสนทนา ออสเตรเลียศึกษา การ
เรียนภาษาดว้ยดนตรี และการละคร เป็นตน้ 
English for Specific Purposes - ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เป็นหลกัสูตรภาษาองักฤษท่ี
เหมาะสมส าหรับในบางสาขาอาชีพหรือในลกัษณะงานบางประเภท ท่ีมีการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ
เฉพาะดา้น อาทิเช่น ภาษาองักฤษเพื่ออินเตอร์เน็ต ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  การบิน การท่องเท่ียว 
ศิลปะและการออกแบบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ และเพื่อการประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
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Academic Orientation Program - ปฐมนิเทศเชิงวชิาการ  เป็นหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนเพื่อเตรียมความพร้อม
ดา้นวชิาการและทกัษะการเรียนในมหาวทิยาลยั ใหก้บันกัศึกษาท่ีก าลงัจะเขา้เร่ิมการเรียนในภาค
การศึกษาต่อไป มกัจดัข้ึนเป็นระยะสั้นๆ ประมาณ 4-5 สปัดาห์ ก่อนการเปิดภาคการศึกษาของ
มหาวทิยาลยันั้นๆ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นการเรียนการสอน ก่อนเขา้เรียน
มหาวทิยาลยั 
Direct Entry English Program - (DEEP) - หลกัสูตรการเขา้ศึกษาต่อโดยตรง เป็นการไปเรียน
ภาษาองักฤษก่อนแลว้ต่อดว้ยหลกัสูตรทางดา้นวชิาการกบัสถาบนัการศึกษาท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะพิจารณา
จากพื้นฐานภาษาองักฤษของนกัศึกษา  เช่น ผลสอบ IELTS หรือผลสอบ placement test และเม่ือศึกษา
ส าเร็จหลกัสูตรต่อโดยตรงน้ีแลว้ และมีผลการเรียนตรงตามท่ีก าหนดไว ้นกัศึกษาสามารถเขา้ศึกษาต่อ
ในหลกัสูตรทางดา้นวชิาการท่ีสมคัรไวก่้อนแลว้ไดท้นัที โดยอาจไม่ตอ้งสอบ IELTS อีก 
English for Business- เป็นหลกัสูตรภำษำองักฤษทีมุ่่งเน้นกำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษในเชิงธุรกจิ 
English Test Preparation Program - ภาษาองักฤษเพื่อการเตรียมตวัสอบขอ้สอบภาษาองักฤษเพื่อเขา้
ศึกษาต่อ ซ่ึงจะมี 2 ประเภทคือ IELTS (International English Language Testing System) และ TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language)  โดยเน้ือหาของแต่ละหลกัสูตร จะมุ่งเนน้การเตรียมความ
พร้อม และสอนให้รู้จกัแนวขอ้สอบพร้อมการฝึกทกัษะการท าขอ้สอบของ IELTS  และ TOEFL 
English for High School Preparation - ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อระดบัมธัยม เป็นหลกัสูตร
ส าหรับนกัเรียนท่ีตอ้งการเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนระดบัมธัยมของประเทศออสเตรเลีย โดยหลกัสูตรจะ
เนน้พฒันาการทางภาษาและทกัษะท่ีตอ้งใชส้ าหรับการเรียนในโรงเรียนมธัยม โดยเน้ือหาจะผสมผสาน
กนัระหวา่งเน้ือหาทางวชิาการในระดบัมธัยมและการฝึกภาษาองักฤษ   
English and Recreation -ภาษาองักฤษและสันทนาการ และ  Study Tour/Holiday English-
ภาษาองักฤษและท่องเท่ียว ทศันศึกษา   เป็นหลกัสูตรภาษาองักฤษท่ีมีความยดืหยุน่มาก โดยถือเป็นการ
เดินทางเพื่อเขา้มาท่องเท่ียวพกัผอ่นดว้ย ผูท่ี้ถือวซ่ีาท่องเท่ียวสามารถท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวและเรียน
ในหลกัสูตรภาษาไดย้าวนานถึง 3 เดือน หลกัสูตรภาษาองักฤษในแบบท่ีเรียกกนัวา่ Study Tour หรือ
หลกัสูตรภาษาองักฤษและสันทนาการน้ี จึงเร่ิมไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน โดยมกัจดัเป็นหลกัสูตร
สั้นๆ ประมาณ 2-6 สัปดาห์ เน้ือหาของหลกัสูตรจะเป็นการผสมผสานการเรียนในช่วงเชา้ และกิจกรรม
ในช่วงบ่าย ท่ีใหค้วามยดืหยุน่ในการเรียนอยา่งมาก มีสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง ท่ีบรรจุหลกัสูตร
ภาษาองักฤษเขา้ไวก้บัหลกัสูตรดา้นกีฬาโดยเฉพาะ หรือกิจกรรมสันทนาการ เช่น กีฬาด าน ้า ตีกอลฟ์ 
ล่องเรือ ข่ีมา้ หรือแมแ้ต่การชิมเหลา้ไวน์ เป็นตน้  
Teaching English as a Second Language Program - หลกัสูตรประเภทน้ี มีจุดมุ่งหมายในการอบรม
ฝึกฝนผูท่ี้ตอ้งการออกไปประกอบอาชีพเป็นครูสอนภาษาองักฤษ โดยผูเ้รียนตอ้งสอบรับ
ประกาศนียบตัรดว้ย ประกาศนียบตัรการสอนภาษาองักฤษท่ีเป็นท่ียอมรับของสากล คือ 
RSA/Cambridge Certificate in TEFLA, RSA/Cambridge Diploma in TEFLA และ RSA/Cambridge 
Examination in English for Language Teachers 
English and Work Experience/Internship - ภาษาองักฤษและการฝึกงาน เป็นหลกัสูตรท่ีก าหนดให้
นกัศึกษาเร่ิมตน้ดว้ยการเรียนในหลกัสูตรภาษาองักฤษก่อน (ส่วนใหญ่จะเป็นหลกัสูตรภาษาองักฤษเพื่อ
ธุรกิจ ซ่ึงนกัศึกษาควรมีความสามารถทางดา้นภาษาอยูใ่นระดบักลางแลว้) จากนั้นก็จะใหน้กัศึกษาเขา้
ฝึกงานกบัหน่วยงานหรือองคก์ร ทั้งของรัฐบาลและเอกชน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การท างานจริง 
ระหวา่งช่วงฝึกงานของนกัศึกษาในลกัษณะน้ี อาจจะไม่ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งการฝึกงาน   

3. หลกัสูตรเตรียมพืน้ฐำนก่อนเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ (Foundation Studies) 
        นกัศึกษาต่างชาติท่ีมีคุณสมบติัไม่ตรงตามเง่ือนไข สามารถเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีเพื่อเป็นการปู
พื้นฐานส าหรับการเขา้ศึกษาต่อระดบัมหาวทิยาลยั เน้ือหาวชิาเรียนส่วนใหญ่ จะน ามาจากหลกัสูตร 
Year 11-12 ผสมกบัวชิาพื้นฐานในสาขาท่ีตอ้งการจะเขา้ศึกษาต่อ และมกัจดัแบ่งออกเป็นหลกัสูตรใน
สายวทิยาศาสตร์ หรือสายศิลป์ หลกัสูตรประเภทน้ี มีการเปิดสอนในสถาบนัการศึกษาและฝึกอบรม
สายอาชีพและมหาวทิยาลยัต่างๆ หลายแห่ง เม่ือศึกษาส าเร็จ นกัศึกษาต่างชาติจะมีคุณวฒิุเพียงพอต่อ
การยืน่ใบสมคัรเพื่อพิจารณาเรียนต่อหลกัสูตรปริญญาตรี    

4. หลกัสูตรระดับกำรฝึกอบรมสำยอำชีพ (Vocational Education and Training) 
        หลกัสูตรท่ีเปิดสอนส่วนใหญ่ จะใหค้วามส าคญักบัภาคปฏิบติัมากกวา่หลกัสูตรท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยั ซ่ึงเนน้ ทฤษฎี โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ วทิยาลยัเทคนิคและการศึกษาต่อเน่ืองของ
รัฐบาล-Technical And Further Education (TAFE) และวทิยาลยัเอกชน (Private College) หลกัสูตรท่ี
เปิดสอนจะเก่ียวกบัการฝึกอบรมสายอาชีพต่างๆ อาทิเช่น ทางดา้นการโรงแรม  เลขานุการ ธุรกิจ และ
คอมพิวเตอร์ 



 

 

11 

 

วุฒิกำรศึกษำของระดับอำชีวศึกษำและฝึกอบรม  
แบ่งออกเป็นระดับต่ำงๆ ดังนี้  
ประกำศนียบัตร 1-4 (Certificates I-IV) : เป็นหลกัสูตรระดบัขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเนน้ความรู้และทกัษะใน
เชิงปฏิบติัการและพื้นฐานอาชีพ ระยะเวลาของหลกัสูตร มีตั้งแต่ไม่ก่ีสัปดาห์ จนถึง 1 ปี 
อนุปริญญำ (Diploma) : ระยะเวลาของหลกัสูตรคือ 1-2 ปี และส่วนใหญ่สามารถโอนหน่วยกิตเพื่อการ
เขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีได ้โดยอาจไดรั้บการยกเวน้หน่วยกิตการเรียนสูงสุดถึง 1 ปี 
อนุปริญญำช้ันสูง (Advanced Diploma): เป็นหลกัสูตรท่ีใกลเ้คียงกบัหลกัสูตรในระดบัอนุปริญญา แต่
สูงกวา่ ระยะเวลาของหลกัสูตรคือ 2-3 ปี  
        นอกจากน้ี ยงัมีสถาบนัจ านวนมากท่ีร่วมกบัมหาวทิยาลยัในการเปิดสอนหลกัสูตรในระดบั
ปริญญาตรี (หรือส่วนหน่ึงของหลกัสูตร) และ  Postgraduate Certificate ดว้ย 

5. หลกัสูตรระดับอุดมศึกษำ (มหำวทิยำลยั)    

•  มีหลากหลายหลกัสูตรใหเ้ลือก ตั้งแต่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ การบริหารจดัการและการพาณิชย ์

มนุษยศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือวทิยาศาสตร์สุขภาพ   

• สถาบนัการศึกษาออสเตรเลียไดรั้บการจดัอนัดบัให้อยูใ่นกลุ่มท่ีดีท่ีสุดในโลก โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่สาขาวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีแพทยศาสตร์ วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม และการบญัชี
และการเงิน  

• หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษามีอยูส่ามประเภทหลกั คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
• นกัศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียนระดบัปริญญาตรีควบสองใบโดยจะไดรั้บวฒิุปริญญาตรีสอง

สาขาเม่ือเรียนจบ ซ่ึงพบมากในสาขาศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  

ปัจจุบนัประเทศออสเตรเลียมีมหาวทิยาลยัรวมทั้งส้ิน 41 แห่ง  ทุกแห่งไดรั้บการรับรองจากรัฐบาล  เป็น
ของรัฐบาล 38 แห่ง  และเป็นของเอกชน 3 แห่ง     

กำรสมัครเข้ำเรียน   

ยืน่ใบสมคัรเขา้เรียน ในสถาบนัท่ีตอ้งการ  

• ไดรั้บและตอบรับจดหมายเสนอเขา้เรียน (Letter of Offer)  
• ไดรั้บใบยนืยนัการลงทะเบียน (Confirmation of Enrolment - CoE) เพื่อยืน่ขอวซ่ีานกัเรียน   

เกณฑ์กำรเข้ำเรียน       ตอ้งมีคุณสมบติัครบตามเกณฑท์ั้งในการสมคัรเขา้เรียนในสถาบนั และการยืน่
ขอวซ่ีา ซ่ึงไดแ้ก่:  

• เกณฑ์ทำงวชิำกำร  
• เกณฑ์ด้ำนภำษำองักฤษ  
• หลกัฐำนด้ำนกำรเงินส ำหรับใช้ในกำรศึกษำ  
• ต้องมีประกนัสุขภำพนักศึกษำต่ำงชำติ (OSHC)  

วุฒิกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ   สำมำรถจัดแบ่งออกเป็นระดับต่ำงๆ ได้ดังนี้  

ปริญญำตรี (Bachelor Degree): ระยะเวลาของหลกัสูตรคือ 3-6 ปี ข้ึนอยูก่บัสาขาวชิา นกัศึกษาไทยท่ี
ศึกษาส าเร็จระดบัมธัยม 6 จากประเทศไทย อาจมีคุณสมบติัไม่เพียงพอต่อการสมคัรเพื่อเขา้ศึกษาต่อ
โดยตรง และจะตอ้งเขา้ศึกษาในหลกัสูตร Year 12, Foundation หรือ Diploma ก่อนจะเขา้ต่อระดบั
ปริญญาตรี 
ปริญญำตรีเกยีรตินิยม (Bachelor Degree with Honours): โดยทัว่ไปคือการศึกษาเพิ่มเติมอีก 1 ปี 
หลงัจากส าเร็จปริญญาตรี เน้ือหาของหลกัสูตร จะมีทั้งภาคบรรยายและการท าวทิยานิพนธ์ ส าหรับผูท่ี้
ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรน้ีและมีผลการเรียนในระดบัดีมากและไดเ้กียรตินิยมอนัดบัหน่ึง จะไดรั้บการ
รับรองวฒิุให้เทียบเท่าปริญญาโท และสามารถสมคัรเพื่อเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกได้
ทนัที โดยไม่ตอ้งศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาโทเพิ่มเติม 
ประกำศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate): ระยะเวลาหลกัสูตรคือ 6 เดือน เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่ง
เสริมความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น หรืออาจใชเ้ป็นตวัประเมินผลส าหรับผูท่ี้คุณสมบติัยงัไม่ถึงเกณฑท่ี์
ก าหนดไวส้ าหรับการเขา้ศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาโทโดยตรง  
อนุปริญญำโท (Graduate Diploma): ระยะเวลาหลกัสูตรคือ 6-12 เดือน เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเสริมความรู้
และทกัษะเฉพาะดา้นเช่นเดียวกบัประกาศนียบตัรบณัฑิต นอกจากน้ี ยงัมีมหาวทิยาลยัอีกหลายแห่งท่ี
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ไดก้ าหนดใหก้ารศึกษาในระดบัน้ี เป็นการศึกษาในปีแรกของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท และหาก
นกัศึกษามีผลการเรียนท่ีดี ก็สามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทไดเ้ลย โดยใชเ้วลาศึกษาเพิ่มเติม
อีก 6-12 เดือน 
ปริญญำโท (Masters Degree): มีทั้งรูปแบบการท าวจิยั การเขา้ ชั้นเรียน หรือทั้ง 2 อยา่ง โดยมี
ระยะเวลาของหลกัสูตรอยูใ่นช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี   
ปริญญำเอก (Doctoral Degree): หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ Ph.D  ระยะเวลาของหลกัสูตรไม่แน่นอน แต่
โดยทัว่ไปแลว้จะอยูใ่นช่วง 3-5 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นหลกัสูตรท่ีเนน้ในดา้นการท าวิจยัเท่านั้น แต่ก็มี
หลายมหาวทิยาลยั ท่ีเพิ่มเติมการเรียนการสอนในส่วนของการเขา้ชั้นเรียน เขา้เป็นส่วนเร่ิมตน้ของ
หลกัสูตร แลว้จึงท าวทิยานิพนธ์ต่อในช่วงหลงั นอกจากน้ียงัมีมหาวทิยาลยัอีกจ านวนมากท่ีเปิดสอน
หลกัสูตร DBA ซ่ึงเป็นการศึกษาในระดบัปริญญาเอกทางดา้นบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ และส่วนใหญ่
แลว้จะรับนกัศึกษาท่ีศึกษาส าเร็จหลกัสูตร MBA และมีประสบการณ์การท างาน               

6. กำรศึกษำระบบทำงไกล (Distance Education) 
        การรับรองคุณภาพการศึกษาโดยรัฐบาลจะครอบคลุมเฉพาะนกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นประเทศ
ออสเตรเลีย และลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรท่ีจดทะเบียนอยา่งถูกตอ้งแลว้เท่านั้น  โดยทัว่ไป รูปแบบ
ของหลกัสูตรประเภทน้ีจะเป็นการศึกษาโดยผา่นทาง internet ในรูปแบบของ chat room, virtual 
classroom  หรือการเขา้ไปศึกษา คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง และท ารายงานส่งตามเวลาท่ีก าหนด
ไว ้ ปัจจุบนัมีสถาบนัการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนท่ีเปิดสอนหลกัสูตรระบบทางไกล โดยมีคุณวฒิุ 
รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผลท่ีแตกต่างกนัไป  ส าหรับในประเทศไทย ส านกังาน ก.พ. 
ยงัไม่รับรองวทิยฐานะของรูปแบบการเรียนในระบบทางไกลของสถาบนัใดๆ ในประเทศออสเตรเลีย
ทั้งส้ิน 

ค่ำใช้จ่ำย   

        ค่าใชจ่้ายส าหรับการไปศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือค่า
เล่าเรียน และค่าใชจ่้ายในการครองชีพ ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเมือง 
สถาบนัการศึกษา ประเภทของหลกัสูตร และระยะเวลาของหลกัสูตร โดยสามารถสรุปพอ
เป็นสังเขปไดด้งัน้ี    
1. ค่ำเล่ำเรียน 
 

หลกัสูตร  ค่ำเล่ำเรียนต่อปี  

หลกัสูตรปีพื้นฐานก่อนเขา้ศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาตรี  

A$ 9,000 - A$ 14,000 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (Bachelor 
Degree)  

-สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ 

-สาขาทางการปฏิบติัการใน
หอ้งทดลอง (วทิยาศาสตร์/วิศวกรรม) 

 

 

A$ 10,000 - A$ 13,500 

A$ 11,000 - A$ 16,500 
 

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   
 -ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และ
ระดบัอนุปริญญาโท  
 -ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญา
เอก  
 -MBA  

 
A$ 9,000 - A$ 16,000 

A$ 11,000 - A$ 18,500 
A$ 12,000 - A$ 55,000 

หลกัสูตรการศึกษาและฝึกอบรมสาย
อาชีพ (VET)  

A$ 5,500 - A$ 18,000 

หลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษา 
 -ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
 -ระดบัโรงเรียนประถมและมธัยมศึกษา
ตอนตน้  

 
A$ 6,000 - A$ 13,000 
A$ 5,000 - A$ 11,000 

หลกัสูตรภาษาองักฤษ   A$ 250 - A$ 350 (ต่อ
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ค่ำครองชีพ 
 
        ประเทศออสเตรเลียจะมีอตัราค่าครองชีพท่ีต ่ากวา่ประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษ ประเทศ
อ่ืนๆ  นกัศึกษาต่างชาติควรตั้งงบประมาณการใชจ่้ายไวใ้นช่วง      A$ 200 ถึง A$ 350 ต่อสัปดาห์ 
ส าหรับค่าใชจ่้ายดา้นท่ีพกัอาศยั อาหาร เส้ือผา้ การคมนาคม ส่ิงบนัเทิงต่างๆ และค่าใชจ่้ายจิปาถะ
อ่ืนๆ  ส่วนค่าครองชีพในเมืองใหญ่ๆ เช่นเมือง Sydney, Melbourne หรือ Brisbane จะมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่
เมืองขนาดรองลงไป เช่นเมือง  Adelaide, Hobart และ Perth      
        กล่าวโดยสรุปวา่ ค่าครองชีพของนกัศึกษา (โสด) โดยเฉล่ียต่อปี จะตกอยูใ่นช่วงประมาณ A$ 
9,000-A$ 13,000 ซ่ึงรวมค่าท่ีพกัค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใชโ้ทรศพัท ์ค่าไฟฟ้า ค่าเคร่ืองเขียน เส้ือผา้
และสันทนาการต่างๆ ส าหรับผูท่ี้มีครอบครัว ควรเตรียมค่าใชจ่้ายมากกวา่ผูท่ี้เป็นโสดประมาณ A$ 
3,000 ต่อปี และประมาณ A$ 2,000 ต่อบุตรหน่ึงคน ซ่ึงยงัไม่รวมค่าเล่าเรียนซ่ึงจะอยูใ่นช่วงประมาณ 
A$ 8,000-A$ 12,000 ต่อปี  

        อยา่งไรก็ดี นกัศึกษาต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียดว้ยวีซ่านกัเรียน 
สามารถท างานไดต้ามขอ้ก าหนด แต่เดิม จะตอ้งมีการขออนุญาติท างานโดยยืน่เร่ืองต่อ Department of 
Immigration and Citizenship และเสียค่าสมคัรก่อน  แต่รัฐบาลออสเตรเลียไดเ้ปล่ียนแปลงระบบการ
ออกวซ่ีาใหม่ โดยตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2551 เป็นตน้ไป นกัศึกษาท่ีขอวซ่ีานกัเรียน จะไดรั้บสิทธิใน
การท างานระหวา่งศึกษาเล่าเรียนไดอ้ตัโนมติั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและลดค่าใชจ่้ายในการ
ขอวซ่ีา โดยนกัศึกษาสามารถท างานไดส้ัปดาห์ละ 20 ชัว่โมง  แต่นกัศึกษาท่ีขอวซ่ีาก่อนวนัท่ี 26 
เมษายน 2551 จะตอ้งท าเร่ืองขออนุญาติตามขอ้ก าหนดเดิม และเสียค่าสมคัร A$ 60 ก่อนจึงจะท างาน
ได ้ สถาบนัการศึกษาจ านวนมากท่ีมีบริการใหค้วามช่วยเหลือในการจดัหางานใหก้บันกัศึกษาต่างชาติ
ของตนดว้ย    

วซ่ีำ 
 
วซ่ีำนักเรียน        

        วซ่ีานกัเรียนเป็นวซ่ีาส าหรับบุคคลท่ีประสงคจ์ะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลกัสูตร
ระดบั การเรียนภาษาองักฤษสั้นๆ ระดบัประถม และมธัยม จนถึงระดบัวชิาชีพ ฝึกอบรมระดบัวทิยาลยั
และมหาวทิยาลยั ทั้งน้ีไม่รวมถึงการเขา้เรียนภาคฤดูร้อนซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย ์

การยืน่ใบสมคัรขอวซ่ีานกัเรียนสามารถท าไดโ้ดย 

 ยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง ท่ี ส านกังานเพื่อการยืน่ขอวซ่ีาของออสเตรเลีย (AVAC) ชั้น 34 ตึกไทย 
ซี ซี  889 ถนนสาทร(ใต)้ กรุงเทพ 10120 (ตรงขา้ม สถานีรถไฟฟ้าสุรศกัด์ิ) 
อ่านขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก www.vfs.au.net 

ค่ำธรรมเนียม   
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบสมคัรขอวซ่ีา ซ่ึงไม่มีการคืนใหแ้มใ้นกรณีท่ีวซ่ีาไม่ไดรั้บการอนุมติั หรือ
กรณีท่ีขอยกเลิกใบสมคัรภายหลงั ตรวจสอบค่าธรรมเนียมของวซ่ีาปัจจุบนัไดท่ี้    

www.immi.gov.au/allforms/990i/visa-charges.htm       
ส่ิงทีส่ ำคัญทีค่วรทรำบในกำรยืน่ใบสมัครขอวซ่ีำ 
ผูส้มคัรจะตอ้งใหข้อ้มูลโดยครบถว้น รวมกรณีท่ีไดมี้การยืน่ขอวซ่ีาในอดีต การปิดบงัขอ้มูลใดๆของ
ท่านอาจมีผลใหไ้ม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาเขา้ประเทศออสเตรเลีย ผูส้มคัรจะตอ้งรับทราบถึงความส าคญั
ของการยืน่ใบสมคัรขอวซ่ีาท่ี สมบูรณ์ ซ่ึงหมายถึงการใหข้อ้มูลต่างๆพร้อมเอกสารท่ีจะช่วยเจา้หนา้ท่ี
ในการพิจารณาใบสมคัรของท่าน 
ผูส้มคัรควรยืน่เอกสารใหส้มบูรณ์มากท่ีสุดพร้อมใบสมคัรเพราะเจา้หนา้ท่ีอาจพิจารณาจากเอกสารท่ียืน่
ไวเ้บ้ืองตน้เท่านั้น 
หมำยเหตุ -ส านกังานเพื่อการยืน่ขอวซ่ีาออสเตรเลียรับผดิชอบในการรับใบสมคัร, เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ขอวีซ่า และจ่ายหนงัสือเดินทางใหแ้ก่ผูข้อวซ่ีา โดยจะไม่มีการคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (ไม่วา่ผูส้มคัรจะไดรั้บอนุมติัวซ่ีาหรือไม่) 

สัปดาห์) 
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               -ในกรณียืน่เองโดยส่งไปรษณีย ์แผนกวซ่ีาไม่รับผดิชอบหากเกิดการสูญหายระหวา่งน าส่ง
ทางไปรษณีย ์
หลกัฐำนทีต้่องใช้ในกำรยืน่ขอวซ่ีำนักเรียน 
 
        รายการท่ีระบุเป็นเอกสารหลกัๆ เท่านั้น ในกรณีเจา้หนา้ท่ีตอ้งการเอกสารเพิ่มเติม จะ
ติดต่อภายหลงั หรือ อาจขอสอบถามขอ้มูลอ่ืนๆ เก่ียวกบัตวัท่าน ถา้ตอ้งน าเอกสารมายืน่
เพิ่มเติม ใหย้ืน่เอกสารตน้ฉบบัพร้อมทั้งส าเนา โดยเจา้หนา้ท่ีจะคืนเอกสารตน้ฉบบัให้
หลงัจากท าการรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
        ในกรณีท่ีเอกสารตน้ฉบบัไม่ใช่ภาษาองักฤษ ผูส้มคัรจะตอ้งแนบเอกสารฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษดว้ย  

1. แบบฟอร์ม 157A - กรอกเป็นภาษาองักฤษ และลงนามโดยผูส้มคัร (รวมทั้งบุคคลใน
ครอบครัวท่ีรวมอยูใ่นใบสมคัรเดียวกนัท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป ) ตอบค าถามทุกขอ้
โดยเฉพาะส่วนของประวติัการศึกษาและประวติัการท างาน 

2. เอกสารรับรองการศึกษา เอกสารรับรองผลการเรียน ซ่ึงรวมถึงประกาศนียบตัรการเขา้
อบรมวชิาต่าง ๆ และใบแสดงผลการเรียน (transcript)  

3. ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีา จะตอ้งช าระดว้ยแคชเชียร์เช็ค หรือ ‘แบงกด์ราฟท’์ เท่านั้น  

4. รูปถ่ายสีหรือขาวด า ขนาด 1-2 น้ิวจ านวน 1 รูป (โปรดเตรียมรูปถ่ายขนาด 1-2 น้ิวอีก 2 
รูปส าหรับแบบฟอร์มตรวจร่างกาย)  

5. หนงัสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ของผูส้มคัรทุกท่าน ซ่ึงตอ้งมีอายคุรอบคลุมตลอด
ระยะเวลาทั้งหมดของ การพ านกัอยูใ่นประเทศออสเตรเลียหรืออยา่งนอ้ยตอ้งมีอายใุช้
การไดอี้ก 6 เดือนขณะท่ียืน่ใบสมคัรขอวซ่ีา  

6. หลกัฐานรับรองดา้นการเงินพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งจากธนาคาร ส าเนาสมุดบญัชี
เงินฝากพร้อมตวัจริงยอ้นหลงั 6 เดือนของผูรั้บรองการเงิน หากท่านใชห้ลกัฐาน
การเงินของบริษทัรับรองสถานภาพทางการเงิน โปรดแสดงหลกัฐานความสัมพนัธ์
ของท่านกบัผูรั้บรองและบริษทัท่ีใหก้ารรับรอง 

7. บตัรประชาชนไทย(ส าหรับบุคคลสัญชาติไทย) ทะเบียนบา้น และ/หรือใบสูติบตัรของ
ผูส้มคัร  

8. เอกสารราชการยนืยนัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้มคัร กบัสมาชิกในครอบครัวทุกคนท่ี
ระบุรวมอยูใ่นใบสมคัร เช่น ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบา้น เป็นตน้  

9. เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพน้จากการรับราชการทหาร 
ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง  

10. เอกสารตน้ฉบบัยนืยนัการตอบรับจากทางสถาบนัการศึกษา (Confirmation of 
Enrolment - COE)  

11. สมาชิกในครอบครัวท่ีมีอายุครบ 5 ปี แต่นอ้ยกวา่ 18 ปีท่ีจะติดตามผูส้มคัรไปประเทศ
ออสเตรเลียจะตอ้งยืน่เอกสารท่ีแสดงวา่มีการตอบรับการเขาัศึกษาในประเทศ
ออสเตรเลียเช่นกนั (Confirmation of Enrolment – COE) 

12. ผลการตรวจสุขภาพของผูข้อวซ่ีาหลกั และของบุคคลในครอบครัวทุกคนท่ีระบุรวมอยู่
ในใบสมคัร การตรวจสุขภาพ  

13. หลกัฐานของการจ่ายค่าประกนัสุขภาพของนกัเรียน (Overseas Student Health Cover - 
OSHC) ของผูส้มคัรและบุคคลในครอบครัวท่ีระบุรวมอยูใ่นใบสมคัร  

14. จดหมายรับรองการท างาน (หากมีประวติัการท างาน) 
 

 
 
กำรยืน่ขอวซ่ีำนักเรียนโดยบริษัทฯ ตัวแทน 
 
ส ำหรับนักเรียนทีอ่ำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี ใหเ้ตรียมเอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็น ไดแ้ก่  
- เอกสารจากท่ีวา่การอ าเภอระบุขอ้ความยนิยอมการเดินทางของผูเ้ยาวจ์ากบิดา
มารดาหรือผูป้กครองตามกฏหมาย ท่ีไม่ไดเ้ดินทางดว้ยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ  
 
-บิดามารดาหรือผูป้กครองตามกฏหมายผูป้กครองลงนามการยนิยอมโดยใช้
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แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยนิยอมใหบุ้ตรผูเ้ยาวเ์ดินทาง)โดยลงช่ือยนิยอมต่อ
เจา้หนา้ท่ี ณ ส านกังานเพื่อการยืน่ขอวซ่ีาออสเตรเลีย หรือ ท าการนดัหมายเพื่อลง
นามยนิยอมโดยมีเจา้หนา้ท่ีของสถานทูตออสเตรเลียเป็นพยาน ช่ึงในกรณีน้ี บิดา 
มารดาหรือผูป้กครองตามกฏหมาย ท่ีมิไดเ้ดินทางพร้อมบุตร ตอ้งท านดัหมายกบั
เจา้หนา้ท่ีล่วงหนา้ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มน้ีไดท่ี้ส านกังานเพื่อการยืน่ขอวซ่ีาของ
ออสเตรเลีย  
 
-ผูส้มคัรท่ีประสงคจ์ะเดินทางไปอาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลียพร้อมกบัผูป้กครอง 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดสิ้ทธิการดูแลตามกฏหมายในฐานะผูป้กครองใหแ้สดงเอกสาร
ราชการเพื่อการยนืยนั ซ่ึงรวมถึงการท่ีไดย้ืน่ขอวซ่ีาผูป้กครอง/การ์เดียน (Guardian 
Visa) ท่ีจะครอบคลุมระยะเวลาเดียวกบัวซ่ีาของนกัเรียน หรือจนกวา่ผูส้มคัรจะพน้
จากการเป็นผูเ้ยาวคื์อมีอาย ุ18 ปีอยา่งใด อยา่งหน่ึง พร้อมยืน่แบบฟอร์มรับทราบ
การดูแลผูเ้ยาว ์(Under 18 Welfare Form) 
 
-ในกรณีท่ีมีการติดต่อใหผู้ส้มคัรมีญาติในประเทศออสเตรเลียเป็นผูป้กครอง ให้
แนบเอกสารดงัน้ี คือ เอกสารราชการยนืยนั ความสัมพนัธ์ , หลกัฐานวา่ผูป้กครองท่ี
เป็นญาติน้ีมีอายคุรบ 21 ปีบริบูรณ์, ใบรับรองการสอบประวติัจากแผนกสันติบาล
ของกรมต ารวจ, เอกสารท่ีแสดงวา่บุคคลนั้นไดอ้าศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลียอยา่ง
ถูกตอ้งตามกฏหมายตลอดระยะเวลาท่ีผูส้มคัรจะศึกษาอยูใ่นออสเตรเลีย หรือ
จนกวา่ผูส้มคัรจะพน้จากการเป็นผูเ้ยาวคื์อมีอาย ุ18 ปี อยา่งใดอยา่งหน่ึง, และกรอก
แบบฟอร์มการดูแลผูเ้ยาว ์(Under 18 Welfare Form) 
 
-ใบรับรองการสอบประวติัของญาติท่ีนกัเรียนจะไปพ านกัอาศยัในประเทศ
ออสเตรเลียน้ี จะตอ้งขอจากจากแผนกสันติบาลของกรมต ารวจจากทุกประเทศท่ี
บุคคลนั้นไดพ้  านกัอาศยัอยูเ่ป็นระยะเวลารวมตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป ในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก ฟอร์ม 47P (ใบรับรอง
การสอบประวติัจากกรมต ารวจ) หรือ 
 

 
-เอกสารจากสถาบนัการศึกษาในออสเตรเลียรับรองการจดัเตรียมสถานท่ีพ านกั 
และการดูแลผูส้มคัรไวแ้ลว้ ตลอดระยะเวลาท่ีผูส้มคัรจะศึกษาอยูใ่นประเทศ
ออสเตรเลีย  

ท่ีมาของขอ้มูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ดูไดท่ี้ www.immi.gov.au หรือ 
www.thailand.embassy.gov.au  และ http://vfs-au.net/Thai/index.html     

 
กำรตรวจสุขภำพ 
 
        ตั้งแต่ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2554 เป็นตน้ไปการตรวจสุขภาพจะท าไดภ้ำยหลงัการยืน่
ใบสมคัรแลว้เท่านั้น ผูส้มคัรจะไดรั้บจดหมายจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลใบสมคัรของท่านให้
ด าเนินการตรวจสุขภาพ โดยจดหมายนั้นจะระบุรายละเอียดและรหสัหมายเลขของ
ผูส้มคัร  เพื่อติดต่อท าการตรวจสุขภาพกบัโรงพยาบาลและแพทยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้ง และ
น าส่งผลการตรวจสุขภาพโดยทางอีเล็คโทรนิคเท่านั้น (ระบบน้ีเรียกวา่ E-Health) ท่าน
สามารถดูรายนามแพทยแ์ละโรงพยาบาลเหล่าน้ีไดท่ี้เวบ็ไซตข์องสถานทูต
ออสเตรเลีย  www.thailand.embassy.gov.au 
ข้อก ำหนดด้ำนกำรเงิน  
 
• หลกัฐานซ่ึงแสดงวา่ ท่านมีทุนทรัพยส่์วนตวัท่ีเพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพยเ์พียง
พอท่ีจะครอบคลุมค่าใชจ่้ายของตวัท่านเอง (และสมาชิกในครอบครัว แมไ้ม่มีจุดประสงคจ์ะ
เดินทางไปอาศยัอยูใ่นประเทศออสเตรเลียพร้อมกบัท่าน) ในระยะเวลา 12 เดือนแรกของ
การศึกษาและอยูอ่าศยัในประเทศออสเตรเลีย  
ผูส้มคัรยงัตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ท่านมีทุนทรัพยส่์วนตวัท่ีเพียงพอเพื่อครอบคลุม 

http://www.thailand.embassy.gov.au/
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• ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย / กลบัภูมิล าเนา  
ของผูส้มคัรและสมาชิกในครอบครัว  
• ค่าเรียน  
• ค่าครองชีพ โดยประมาณ  
    - 18,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อบุคคล/ต่อปี  
    - 6, 300 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี ส าหรับคู่สมรส  
    - 3,600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี บวก 8,000 ดอลลาร์ต่อปี เป็นค่าเล่าเรียนบุตรคนแรกท่ีมี
อายรุะหวา่ง 5-18 ปี  
    - 2,700 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี บวก 8,000 ดอลลาร์ต่อปี ส าหรับค่าเล่าเรียน ในกรณีของ
เด็กอายรุะหวา่ง 5-18   ปี ส าหรับบุตรคนต่อไป  
 
ผูส้มคัรท่ีแสดงสมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลกัฐานการเงินจะตอ้งยืน่สมุดเงินฝำกตัวจริง ซ่ึงจะ
ไดรั้บคืนพร้อมหนงัสือเดินทางภายหลงั  
 
* หมายเหตุ พนัธบตัรรัฐบาล ใบหุน้ หุน้กู ้อสังหาริมทรัพย ์ไม่สามารถน ามาเป็นหลกัฐาน
ดา้นการเงินในการพิจารณาขอวซ่ีานกัเรียนได ้ 
 
 
 
 
สถำบันกำรศึกษำ   

 

              Bond University 

  
 

 Box Hill Institute of TAFE 
CRICOS PROVIDER CODE: 

02411J 
 

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

. 
 

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

. 
 

  
 

 Canberra Institute of Technology 
CRICOS PROVIDER CODE: 

01718J 02779K 
 

  

 

 University of Canberra 
CRICOS PROVIDER CODE: 

00212K, 01893E,070209C 
 

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

. 
 

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

. 
 

  

 

 Holmes Colleges 
CRICOS PROVIDER CODE: 

00898G (VIC), 01313G (NSW), 01646J 
(QLD), 01647G (QLD), 00040C (NSW), 

00168J (VIC), 
00067C  (VIC), 02639M (VIC) , 01393C 
(QLD),01965E (NSW), 02153M (VIC), 

00109J(NSW), 02582A (VIC) 
 

  
 

 Holmesglen Institute of Tafe 
CRICOS PROVIDER CODE: 

00012G  
 

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

. 
 

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

. 
 

  
 

  
 

http://www.bhtafe.edu.au/
http://www.cit.act.edu.au/international
http://www.canberra.edu.au/
http://www.holmesinstitute.edu.au/
http://www.holmesglen.edu.au/
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 ICTE - The University of Queensland 
CRICOS PROVIDER CODE: 

00091C  

  

 

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

  
 

 La Trobe University 
CRICOS PROVIDER CODE: 

00115M 

 

               The University of   
Newcastle 

PROVIDER 
CODE: 
00109J 

  Kaplan International Colleges 
CRICOS PROVIDER CODE: 

01165D(Sydney City), 02362B(Sydney 
Manly), 02369F(Brisbane), 00080F(Cairns), 

01784K(Perth),  
 

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

  
 

  Macquarie University 
CRICOS PROVIDER CODE: 

000021J 

  

 

 Perth International  
College of English (P.I.C.E) 

CRICOS PROVIDER CODE: 
02368G 

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

. 
 

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

. 
 

  
 

 Phoenix Academy 
CRICOS PROVIDER CODE: 

00066D  
 

  
 

 Raffles College of Design and Commerce 
Sydney 

CRICOS PROVIDER CODE: 
02761J  

 

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

. 
 

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

. 
 

  
 

 Southbank Institute of Technology 
CRICOS PROVIDER CODE: 

02010D 
 

  
 

 Study Group  
CRICOS PROVIDER CODE: 

01963G (WA), 01682E (NSW), 01755D 
(QLD),01781B(NSW), 01160J (VIC) 

 

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

. 
 

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

. 
 

  
 

 Victoria University 
CRICOS PROVIDER CODE: 

00124K  
 

  
 

 Centre for English Language 
Teaching  

(CELT)-UMA 
CRICOS PROVIDER CODE: 

00126G  
 
 

 

http://www.icte.uq.edu.au/
http://www.latrobe.edu.au/
http://www.kaplaninternational.com/tha/
http://www.mq.edu.au/
http://www.pice.com.au/
http://www.pice.com.au/
http://www.phoenixacademy.com.au/
http://www.raffles.edu.au/
http://www.raffles.edu.au/
http://www.southbank.edu.au/
http://www.studygroup.com/partners
http://www.vu.edu.au/international-students
http://www.vu.edu.au/international-students
http://www.celt.uwa.edu.au/
http://www.celt.uwa.edu.au/
http://www.celt.uwa.edu.au/
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                                      The University of Queensland, St. Lucia Campus 
References    
www.prointered.com 
www.uq.edu.au  
 

ระบบกำรศึกษำของรัฐควนีสแลนด์   
Queensland school system 

Queensland schools provide quality education in a safe and supportive environment—providing the 
skills, values and knowledge students need for lifelong learning, employment and to participate in 
society. 

You can choose to enroll your child in: 

ประเภทของโรงเรียนในควนีส์แลนด์ 

      1.Queensland state (public) schools (international programs are delivered through Education    
         Queensland International) 
      2. Independent schools  
      3. Catholic schools. 
 

Structure   โครงสร้ำง  

Schooling in Queensland starts with a preparatory or Prep Year followed by 12 years of primary and 
secondary school. 

โครงสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบงัคบัก าหนดไวใ้หผู้เ้รียนเรียนเป็นระยะเวลา 12  ปี ในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ก่อนเขา้เรียนในระดบัมหาวทิยาลยัในล าดบัต่อไป 

Over the 13 years of schooling, students' studies are focused on the following learning areas: 

รำยวชิำทีผู้่เรียนต้องเรียนมีดังต่อไปนี ้คือ 

 English 
 Mathematics 
 Studies of society and the environment 
 Science 
 Arts 
 Technology 
 Personal Development 
 Health and Physical Education 
 Languages other than English (ESL). 

Many Queensland schools also offer English language support to international students. 

 

http://www.prointered.com/
http://www.uq.edu.au/
http://www.eqi.com.au/index.html
http://www.isq.qld.edu.au/international-students/
http://www.qcec.catholic.edu.au/educational-services/international-education
http://www.qld.gov.au/education/schools/student/pages/esl.html
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Prep Year   เตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียนในระดับประถมศึกษำ  

The Prep Year is a 1 year (full-time) program available to children in the year before they start 
primary school. 

Students are encouraged to engage all 5 senses to form a solid foundation in social, motor, literacy 
and numeracy skills. 

Find out about enrolment age requirements for the Queensland Prep Year.  

Primary school     มีระยะเวลำในกำรเรียนทั้งหมดรวม 7 ช้ันปี 

Students form foundational skills and knowledge based on the Curriculum. 

Students are educated from Year 1 to 7. 

Find out more about the Curriculum and how it relates to student learning.  

Secondary school       เร่ิมเรียนตั้งแต่ช้ันปีที ่8 ถึง 12 

Secondary or high school is the final period of compulsory education for Queensland students. 

Students are educated from Year 8 to 12. 

The senior years of education (Year 10–12) are very important for students wishing to progress to 
university or further study. 

Find out more about the senior years of education in Queensland schools.  

Qualifications     คุณสมบัติ 

Students who have completed all 12 years of compulsory education from Year 1 to 12 will be eligible 
to qualify for the Queensland Certificate of Education.  

นกัเรียนจะไดรั้บประกาศนียบตัรจบการศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษาชั้นปีท่ี 1 ถึง 12 

An Overall Position or OP is also awarded to eligible students and contributes to a student’s 
university eligibility. 

Find out more about student OPs and tertiary entrance.  

 

Assessment 

Students are assessed on their performance through tasks including: 

 written assignments 
 oral presentations 
 practical exercises and demonstrations 
 texts and examinations 
 subject specific tasks. 

  
เกณฑ์ทีใ่ช้ในกำรประเมินผู้เรียนมีดังนี ้คือ 

1. งานเขียน 

2. การน าเสนอผลงาน 

3. แบบฝึกหดั การแสดงสาธิตต่าง ๆ 

4. ขอ้สอบ  

5. งานท่ีไดรั้บมอบหมายเพิ่มเติม 

http://www.qld.gov.au/education/schools/find/pages/enrolment.html
http://www.qld.gov.au/education/schools/information/programs/pages/curriculum.html
http://www.qsa.qld.edu.au/10-12.html
http://www.qsa.qld.edu.au/589.html
http://www.qsa.qld.edu.au/570.html
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International student programs    โปรแกรมส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ  

If you are thinking about studying in Australia you should consider applying for an international 
student program. 

International students programs are offered by some Queensland schools as well as other education 
institutions and can help you to: 

 learn English 
 explore your academic potential 
 open pathways to further study in Australia. 

Find out more about the Queensland school system.    

Education Queensland International   

Education Queensland International (EQI) gives school students from overseas the opportunity to live 
and study in Queensland. 

As Queensland’s leading international student exchange and support provider, EQI enables students 
from overseas to prepare for and fulfill their academic potential in Queensland. 

Some of EQI’s most popular programs include: 

 EQI Primary School—for students who want to study in a Queensland primary school (Year 
1 to Year 7). 

 EQI High School Preparation—an intensive program that prepares students for academic 
success in Queensland high schools. 

 Year 10 Offshore Program—allows students to complete Australian Year 10 in their home 
country and get prepared to study Year 11 and Year 12 here in Queensland. 

 High School Study Abroad—for students from Year 8 to Year 12 who want to study in 
Queensland for 6, 9 or 12 months. 

 High School Graduate Program—enables students to complete their education here in 
Queensland and graduate with a Certificate of Education. 

 International Baccalaureate Diploma—an intensive diploma that is studied during a student’s 
senior education. It can help with entry to universities around the world. 

Find out more about other programs offered by EQI.  

See a list of EQI schools.  

Independent school programs 

Non-government or independent schools may offer programs to international students wishing to 
study in Queensland. 

Find out more about international students studying in Queensland independent schools. 

Catholic school programs 

Catholic schools welcome international students to study in Queensland. 

Find out more about international students studying in Queensland Catholic schools. 

 

http://www.qld.gov.au/education/international/qualifications/school/pages/system.html
https://www.eqi.com.au/programs/primary-school.html
https://www.eqi.com.au/programs/high-school-preparation.html
http://www.eqi.com.au/corporate/year-10-offshore.html
http://www.eqi.com.au/programs/study-abroad.html
https://www.eqi.com.au/programs/high-school-graduate-program.html
https://www.eqi.com.au/programs/international-baccalaureate.html
http://eqi.com.au/programs/index.html
https://eqi.com.au/apps/find-a-school-default.html
http://www.isq.qld.edu.au/international-students/
http://www.qcec.catholic.edu.au/educational-services/international-education
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Courses and Programs at ICTE, UQ    

ICTE  
       Institute of Continuing & TESOL   
      Education    
  UQ  
      The University of Queensland  
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ICTE Building, UQ 

 

 
• General English   

• English for International Business Communication  

• Advanced English Communication Skills  

• English for Academic Purposes  

• ESP: Bridging English Program (for UQ entry)  

• English for Specific Purposes: Teaching English to Speakers of Other Languages 

(TESOL)  

• English for Specific Purposes: Tourism & Hospitality  

REFERENCES: 
  

• http://www.icte.uq.edu.au/study-pathways 

• http://www.qld.gov.au/education/international/qualifications/school/pages/system.html 

• http://www.qld.gov.au/education/international/qualifications/school/pages/programs.html 

• http://famigliasullivani.com/Aus_Assets/Australia_map_brisbane.png 

 

http://www.icte.uq.edu.au/study-pathways
http://www.qld.gov.au/education/international/qualifications/school/pages/system.html
http://www.qld.gov.au/education/international/qualifications/school/pages/programs.html
http://famigliasullivani.com/Aus_Assets/Australia_map_brisbane.png
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แนวกำรสอนภำษำเพือ่พฒันำควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
 

แนวกำรสอนภำษำเพือ่กำรส่ือสำร(Communicative Approach) เป็นแนวการสอนท่ีมุ่งเนน้ 
ผูเ้รียนเป็นส าคญั เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ฝึกการใชภ้าษาในสถานการณ์จริง ท่ีมี
โอกาสพบในชีวติประจ าวนัและยงัใหค้วามส าคญักบัโครงสร้างไวยากรณ์  แนวการเรียนการสอนภาษา
เพื่อการส่ือสารใหค้วามส าคญักบัการใชภ้าษา (Use) มากกวา่วธีิใชภ้าษา (Usage) นอกจากน้ียงัให้
ความส าคญัในเร่ืองความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา (Fluency) และความถูกตอ้งของการใชภ้าษา 
(Accuracy) 
 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงเน้นหลกัส ำคัญดังต่อไปนี้  
                1. ตอ้งใหผู้เ้รียนเรียนรู้วา่ก าลงัท าอะไร เพื่ออะไร ผูส้อนตอ้งบอกใหผู้เ้รียนทราบถึงความมุ่ง
หมายของการเรียนและการฝึกใชภ้าษา เพื่อใหก้ารเรียนภาษาเป็นส่ิงท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน 
                2. การสอนภาษาโดยแยกเป็นส่วนๆ ไม่ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารไดดี้
เท่ากบัการสอนในลกัษณะบูรณาการในชีวติประจ าวนั การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารจะตอ้งใชท้กัษะ 
หลาย ๆ ทกัษะรวม ๆ กนัไป ผูเ้รียนควรจะไดฝึ้กฝนและใชภ้าษาในลกัษณะรวม 
                3. ตอ้งใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมการใชภ้าษา ท่ีมีลกัษณะเหมือนในชีวิตประจ าวนัใหม้ากท่ีสุด 
                4. ตอ้งใหผู้เ้รียนฝึกการใชภ้าษามากๆ การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 
ใหม้ากท่ีสุดท่ีจะเป็นไปได ้
                5. ผูเ้รียนตอ้งไม่กลวัวา่จะใชภ้าษาผดิ 

 
1) แนวกำรสอนภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำรตำมรูปแบบ PPP 

 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวธรรมชาติ (PPP)  เป็นรูปแบบการสอนภาษาเพื่อส่ือสารตาม
ธรรมชาติ เป็นการบูรณาการวธีิการสอนต่าง ๆวธีิสอนแบบ 3P หรือ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
               - ขั้นน า เสนอ (Presentation) 
               - ขั้นฝึก (Practice) 
               - ขั้นน า ไปใช ้(Production) 
 
1. ครูน าเสนอบทเรียนในขั้นน า เสนอ (P1 = Presentation) โดยน า เสนอเป็นรูปประโยคท่ีใชใ้นการ
ส่ือสาร (Whole Language) ไม่แยกสอนเป็นค า ๆ นกัเรียนจะเขา้ใจภาษานั้นโดยภาพรวม หลีกเล่ียงการ
แปลค า ต่อค า การน า เสนอตอ้งชดัเจน และตรวจสอบจนแน่ใจวา่นกัเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีครูน า เสนอนั้น 
 
2. ครูใชกิ้จกรรมในขั้นฝึก (P2 = Practice) อยา่งหลากหลาย โดยยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ฝึกหดัและ
พดูในกลุ่มใหญ่ (Whole Group) ก่อน เพื่อใหน้กัเรียนมีความมัน่ใจในการใชภ้าษา ฝึกกลุ่มยอ่ยโดยใช้
การฝึกลูกโซ่ (Chain Drill) เพื่อใหโ้อกาสนกัเรียนไดส่ื้อสารทุกคน ฝึกคู่ (Pair Work) เปล่ียนกนัถาม-
ตอบ เพื่อส่ือสารตามธรรมชาติ แลว้จึงใหน้กัเรียนฝึกเด่ียว (Individual) โดยฝึกพดูกบัครูทีละคน การฝึก
เด๋ียวน้ีครูจะเลือกนกัเรียนเพียง 2-3 คน เพื่อท า เป็นตวัอยา่งในแต่ละคร้ัง กิจกรรมขั้นน้ีใชเ้วลา แต่
นกัเรียนจะไดป้ฏิบติัจริง ครูเพียงแต่คอยก า กบัดูแลใหก้ารฝึกด า เนินไปอยา่งมีความหมายและสนุก 
 
3. กิจกรรมขั้นน า เสนอผลงาน P3 (Production) เป็นขั้นท่ีนักเรียนจะน า ภาษาไปใช้ ครูอาจจะให้ท า 
แบบฝึกหัด อ่านและเขียนร้องเพลง หรือเล่นเกม ท่ีสืบเน่ืองและเก่ียวขอ้งกบัภาษาท่ีเรียนมาในขั้นท่ี 1 
และ 2 อาจให้ท างานเป็นการบา้นหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่จากความคิดของนกัเรียนเอง ยกตวัอยา่ง
เช่น นกัเรียนไดเ้รียนเร่ืองเวลา ก าหนดเวลา ถาม-ตอบ เก่ียวกบัเวลาแล้วก็สามารถคิดตารางเวลาเพื่อ
ก าหนดการเดินรถโดยสารของตนเองโดยสมมุติได้ในการจดักิจกรรมขั้นฝึกและน า เสนอผลงาน 
สามารถน ากิจกรรมเสริมทางภาษาท่ีครูมีความถนัด เช่น เกมทางภาษา เพลงหรือกิจกรรมเก่ียวกับ
จงัหวะ การวาดภาพ ฯลฯ มาใชเ้พื่อช่วยส่งเสริมความคิด และช่วยให้การจดัการเรียนการสอนภาษาเป็น
ภาษาเพื่อการส่ือสาร โดยสอนทกัษะฟัง-พดู-อ่าน และเขียนไปพร้อม ๆกนั ดว้ยวิธีบูรณาการทกัษะท่ีให้
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 
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ส่ือกำรเรียนกำรสอนในกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแนวธรรมชำติ (PPP) 
 
      การจดัการเรียนการสอนภาษา เพื่อส่ือสารตามธรรมชาติจะใชส่ื้อตามสภาพจริง ควบคู่กบัส่ือท่ีผลิต
ข้ึนมา ส่ือดงักล่าว ไดแ้ก่ 
 1. ของจริง (Reality)      
 2. ภาพท่ีผลิตข้ึนเองและภาพจากหนงัสือพิมพ ์(Pictures)                                           
 3. วรรณคดีส าหรับอ่าน                                                                      
 4. ท่าทาง (Gesture) ใหผู้เ้รียนฟัง (Literature) 
 5. วธีิการและกิจกรรม (Activities) 
 6. เพลงและเกม ( songs and games ) 
 
 

                
 

 
 

2) แนวกำรสอนภำระงำนเป็นฐำน (Task-Based Approach) เป็นการเรียนรู้ภาษาท่ีเกิด 
จากการปฏิสัมพนัธ์ในขณะท่ีท าภาระงานใหส้ าเร็จ   ความรู้ดา้นค าศพัทแ์ละโครงสร้างจะเป็นผลท่ีได้
จากการฝึกใชภ้าษาในขณะท ากิจกรรม นิยมน าแนวคิดน้ีไปใชก้บันกัเรียนในระดบัประถมศึกษา เพราะ
เช่ือวา่การเรียนรู้ภาษาเกิดจากกระบวนการท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติังานจนลุล่วงตามจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว ้
 

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ภาระงานวา่มีจุดมุ่งหมาย 4 ประการ คือ 
1. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารและในการปฏิบติัภาระงานท่ีไดรั้บ 
มอบหมายไดเ้ป็นผลส าเร็จ 
2.เพื่อใหส้ามารถน าความรู้และประสบการณ์ทางภาษาท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติจริงได้ 
3.เพื่อพฒันาทกัษะการคิดโดยผา่นกระบวนการปฏิบติัภาระงาน 
4.เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
(กรมวชิาการ, 2545) 

Willis (1996) อาจารยผ์ูส้อนในระดบัปริญญาโท ในสาขาการสอนภาษาองักฤษ แห่ง
มหาวทิยาลยัAston Birmingham, United Kingdoms ไดก้ล่าวถึง TBL วา่ มีลกัษณะส าคญัคือ เป็นการ
สอนท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ และมีบทบาทมากกวา่ครู ซ่ึงครูจะเป็นเพียงผูใ้หค้  าปรึกษา 
เสนอแนะแนวทางในการด าเนินกิจกรรมและจดัเตรียมภาระงาน (Task) ส าหรับใชใ้นกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นน าก่อนปฏิบติังาน (Pre-Task ) เป็นการแนะน าหวัขอ้และอธิบายช้ินงาน โดยใชกิ้จกรรม
เขา้ช่วยเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและครูจะตอ้งแน่ใจวา่ผูเ้รียนเขา้ใจในงานท่ีจะท านั้นก่อนท่ีจะด าเนินขั้น
ต่อไป 

2. ขั้นด าเนินงานตามวงจรของการปฏิบติังาน (Task Cycle) ประกอบดว้ย 
       2.1 ปฏิบติังาน (Task) ผูเ้รียนลงมือปฏิบติังานในลกัษณะการท ากิจกรรมเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม 

    2.2 การเตรียมน าเสนอ (Planning) ผูเ้รียนเตรียมการรายงานผลการปฏิบติังานต่อชั้นเรียน 
โดยมีครูคอยช่วยเหลือในดา้นการใชภ้าษาของผูเ้รียน 

    2.3 รายงานต่อชั้นเรียน (Report) ผูเ้รียนเสนอผลงานการปฏิบติัต่อชั้นเรียน 
3. ขั้นศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์และค าศพัทใ์นแต่ละงานปฏิบติั (Language Focus)

ประกอบดว้ย 
    3.1 วเิคราะห์ (Analysis) ตรวจสอบ/อภิปรายลกัษณะส าคญัของเน้ือหาทางภาษา 
    3.2 ฝึก (Practice) ฝึกท าแบบฝึกหดัเสริมทางดา้นไวยากรณ์หลงัจากนกัเรียนเขา้ใจความ

ถูกตอ้งของกฎเกณฑท์างไวยากรณ์แลว้ 
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3) แนวกำรสอนภำษำองักฤษ TPR – Total Physical Response 
 
 วธีิการสอนน้ีถูกพฒันาข้ึนโดย James Asher, a professor  of psychology at San Jose 
University, California หลกัการของวธีิน้ีมีอยูว่า่  ผูเ้รียนตอ้งเรียนภาษาในแบบท่ีสนุกสนาน และมี
ความเครียดนอ้ยท่ีสุด  จะเนน้การใชส้มองซีกขวามากกวา่สมองซีกซา้ย 

            เทคนิคการสอนภาษาดว้ย TPR – Total Physical Response  หมายถึง การสอนภาษาโดยการใชท้่าทาง โดย
ใหผู้เ้รียนฟังค าสั่งจากครูแลว้ผูเ้รียนท าตาม เป็นการประสานการฟังกบัการใชก้ารเคล่ือนไหวของร่างกายเป็นการ
ตอบรับใหท้ าตามโดยผูเ้รียนไม่ตอ้งพดู วธีิสอนภาษาโดยการใชท้่าทางใชส้ าหรับการเร่ิมตน้เรียนภาษาท่ี 2 
 
          
 
  ลกัษณะส าคญัของผูส้อน ไดแ้ก่ 

1. ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูก้  ากบั  และผูเ้รียนเป็นผูแ้สดง 
2. เนน้ทกัษะการฟังท่าทาง 
3. ใชป้ระโยคค าสั่ง และ ค าถาม 
4. ในระหวา่การเรียนผูส้อนตอ้งสร้างบรรยากาศใหส้นุกสนาน 
5. ผูเ้รียนจะไม่ถูกบงัคบัใหพ้ดูหากยงัไม่พร้อม 
6. เนน้ ไวยากรณ์ ค าศพัท ์และภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร 
7.  

ประเภทของ TPR         
                 
          ๑.TPR-B (Total Physical Response-Body) เป็นการสอนโดยใชค้  าสั่งท่ีมีค  าศพัท ์เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย (body movement) เช่น นัง่ลง (sit down) ยนืข้ึน (stand up) เล้ียวซา้ย (turn left) เล้ียวขวา (turn right) 
เดินหนา้ (go straight) ถอยหลงั (back) กระโดด (jump) ปรบมือ (clap your hand) หยดุ (stop) กลบัหลงัหนั (turn 
around)  ชูมือข้ึน (raise your hand) เอามือลง (put down your hand) โบกมือ(wave your hand)  เป็นตน้   กิจกรรม
หรือเกมท่ีใชอ้าจใชเ้กม Simon Says  เช่น  Simon Says touch your Norse  ถา้   ไม่ไดพ้ดูค าวา่ Simon Says ไม่ตอ้ง
ท าตาม 
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ขอ้ควรค านึง     
๑. กริยา/ท่าทาง ทุกอยา่งท่ีแสดงตอ้งสมจริง (must be real) ไม่ใช่การสมมุติ และตอ้ง ถูกตอ้ง  
๒.เวลาครูสาธิต ตอ้งพูดค าสั่งจบก่อนแลว้จึงท าท่าทาง (เพื่อตั้งใจฟังก่อน และป้องกนันกัศึกษาท าตามครูโดยท่ีไม่
เขา้ใจ)   
๓. พดูและท าท่าทางเป็นตวัอยา่งใหน้กัศึกษาดู อยา่งนอ้ย 3 คร้ัง                                                            
๔. ทุกหน่ึงรอบของการท าท่าทาง ควรจะใหจ้บกระบวนการ                                                                  
๕. ทุกๆการสอน ตอ้งทบทวนบทเรียน/ค าศพัทใ์นอาทิตยท่ี์แลว้ หรืออาทิตยท่ี์ผา่นๆมาโดยครูอาจท าพร้อม
นกัศึกษา หรือ ครูสั่งแลว้ให้นกัศึกษาท าพร้อมกนัโดยทบทวนก่อนสอนค าชุดใหม่ 
๖. พดูค าท่ีตอ้งการสอนเท่านั้น ส่ิงท่ีไม่ตอ้งการให้นกัศึกษารับรู้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งพดู                          
๗. จดัสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัค ากริยา/ค าสั่งท่ีตอ้งการสอน 
 
             ๒.TPR-O (Total Physical Response-Objects)   เป็นการสอนโดยใชค้  าสั่งท่ีมีค  าศพัทท่ี์เป็นส่ิงของ (objects) 
เช่น สมุด (book) ปากกา (pen) ดินสอ (pencil) ยางลบ (eraser) ไมบ้รรทดั (ruler) แผนท่ี (map)โตะ๊ (table) เกา้อ้ี 
(chair) ประตู (door) นาฬิกา (clock) ไฟฉาย (flash light) ดอกไม ้(flower) ใบไม ้(leaf) กอ้นหิน (rock) จาน (plate) 
ชาม (bowl) แกว้น ้า (glass) ชอ้น (spoon) ส้อม (fork) หว ี(comb) กระจก (mirror)   เป็นตน้ อยา่ไปติดการสอนใน
ชั้นเรียนอาจพาผูเ้รียนออกนอกหอ้งเรียน เพื่อเรียนรู้วตัถุส่ิงของต่าง ๆ หรืออาจใชเ้กม bring me  (a pen, a red 
pencil) 
 

 
วตัถุประสงค ์                                    
          ตอ้งการใหผู้เ้รียนฟังค าสั่งให ้เขา้ใจและท าตามค าสั่ง โดยผูส้อนมีเป้าหมายใหผู้เ้รียนรู้จกักลุ่มค าเก่ียวกบั
ส่ิงของต่างๆ 
ขอ้ควรค านึง                                                      
๑.ตอ้งพดูหลายคร้ังจนแน่ใจวา่นกัศึกษาเขา้ใจ             
๒. ใหร้ะวงัค าท่ีมีความหมายใกลก้นั  
๓. หากวา่บทเรียนยากเกินไป ครูอาจแบ่งเป็น๒ บทเรียนก็ได ้เพื่อให ้เห็นความเช่ือมโยงของเน้ือหา 
๔. ถา้หากนกัศึกษาท าผดิ ครูจะตอ้งท าใหดู้ ทบทวน จนแน่ใจวา่  นกัศึกษาท าได ้หากนกัศึกษาท าไม่ได ้ใหก้ าลงัใจ 
อยา่ท าใหน้กัศึกษา  เสียหนา้หรือขาดความมัน่ใจ 
 
วธีิปฏิบติั     
๑.ครูเรียกช่ือของส่ิงของ ๓ คร้ัง และหยบิของสาธิตใหดู้      
๒.ใหต้วัแทน ๒ คน ออกมาแสดง พร้อมกบัครู และใหผู้เ้รียนแสดงใหดู้ ๓ คร้ัง  การท า TPR-O อาจแทรกค าศพัท ์
TPR-B ไดเ้พราะเรียนมาจากบททีแลว้ ผสมกนัไปแต่เอาง่าย ๆ ก่อน แลว้เพิ่มความยากไปเร่ือย ๆ  
๓.ใหทุ้กคนท าพร้อม ๆ กนั   
๔.แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย(กลุ่มละ ๓-๕ คน)และปฏิบติัตามค าสั่งของครู โดยใหผู้เ้รียนแสดง 

 
 

4) แนวกำรสอนด้วยวธีิกำรสอนไวยำกรณ์และกำรแปล 

วธีิการสอนไวยากรณ์และการแปล ( Grammar Translation ) เป็นวธีิการสอนท่ีเนน้ไวยากรณ์
และใชก้ารแปลเป็น 

ส่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจในบทเรียน 
 ลกัษณะเด่นของการสอน 

1. ผูส้อนบอกและอธิบายกฎเกณฑ ์ตลอดจนขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ 

2. ในดา้นค าศพัท ์ ผูส้อนสองคร้ังละหลายๆ ค า  บอกค าแปลเป็นภาษาไทย 
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3. ผูส้อนเนน้ทกัษะการอ่าน และการเขียน 

4. ผูส้อนเนน้การวดัผลดา้นความรู้ ความจ า ค  าศพัท ์ความสามารถในการแปล             

5. ผูส้อนมีบทบาทส าคญัมากท่ีสุด 

6. ผูเ้รียนเป็นผูรั้บฟัง และจดจ าส่ิงท่ีผูส้อนบอกลงในสมุด 

7. ผูเ้รียนตอ้งท่องจ ากฎเกณฑ์ตลอดจนช่ือเฉพาะต่างๆ ทางวยากรณ์นั้น ๆ 

8. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัท่ีสอดคลอ้งกบัไวยากรณ์ท่ีเรียน 

9. ผูเ้รียนฝึกค าศพัทท่ี์เรียนดว้ยการแต่งประโยค 

 

 

 
 
 
 
 

5 ) แนวกำรสอนแบบเน้นกจิกรรมกำรเรียนรู้ ( Activity – Based  )          
หลกัในการเรียนการสอนซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งมากก็คือ หลกัการสอนในเชิงกิจกรรมการ

เรียนรู้ (Activity-Based Learning) ตามแนวคิดแบบ “Constructivism” ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นแนวการสอนแบบใหม่ท่ีจะไม่เน้นให้เด็ก
ท่องจ า  แต่จะเนน้ใหรู้้จกัคิดวเิคราะห์และเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีไดท้  าจริง (Learning by doing) ซ่ึงเด็กจะ
สามารถจดจ าส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู้ไดดี้กวา่การท่องจ า อีกทั้งยงัไดฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง (High-
order thinking skill) อีกดว้ย                                              

การเรียนแบบ Learning by Doing นั้นใช ้“กิจกรรม Activity” เป็นหลกัในการเรียนการสอน 
โดยการ “ปฏิบัติจริง Doing” ในเน้ือหาทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทุกคนใน
กลุ่มเป็นผูป้ฏิบติั คุณครูเป็นพี่เล้ียงและเทรนเนอร์ แต่กิจกรรมท่ีน ามาใช้น้ีตอ้งมีประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้เน้ือหานั้นๆ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ ไม่ซ ้ าซากจนก่อใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย 

“กิจกรรม หรือ Activity” คือการเรียนจากประสบการณ์ Experiential Learning  ซ่ึงเป็นการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง Learner Centered อยา่งแทจ้ริง เพราะมีการคน้พบและพฒันาความรู้ 
ทกัษะ และอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เจริญงอกงามจากภายใน ผา่นประสบการณ์  

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 น้ี เราต้องยึดเอา กลุ่มการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ หรือ 
Experiential Learning หรือ “กิจกรรม Activity” เป็นหลกัในการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบต่างๆ เช่น 
Learning by Doing, PBL หรือ Project or Problem Based Learning, Active Learning, Activity 
Learning ซ่ึงวิธีการเรียนเหล่าน้ี ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั Learner Centered คุณครูและนกัเรียนอาจปรึกษา
กนัด าเนิน “กิจกรรม Activity” ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์ Learning Experiences ในการพฒันา
ทกัษะชีวติ Life Skill  

กิจกรรม Activity” ท่ีสร้างข้ึน หรือน ามาใช ้จะตอ้งมีลกัษณะส่งเสริม และเร้าใจให้ผูเ้รียนเกิด
ความ ”อยากรู้” จาก “ภายในจิตใจ Inside the Mind” เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการเรียนแบบสืบสวน 
สอบสวน คน้ควา้หาความรู้ Inquiry ดว้ยความกระตือรือร้น “ตามธรรมชาติ Natural way” การเรียนรู้



 

 

28 

 

จากประสบการณ์ ควรตอบสนองหลกัการศึกษา Reflect Educational Principles, ตอบสนองรูปแบบ
ของการเรียนรู้ Learning Model, และ ตอบสนองกลยุทธ์การเรียนการสอนท่ีไดคิ้ดออกแบบไวแ้ลว้ 
Instructional strategies base on design thinking… น้ีเป็นหลกัส าคญัของการเรียนรู้โดยใช ้“กิจกรรม 
หรือ ประสบการณ์”เป็นฐานการเรียนรู้นะครับ คือ คุณครูตอ้งสามารถตอบให้ได้ว่า การเรียนรู้ส่ิงน้ี 
คุณสมบติัของผูเ้รียนเป็นอยา่งน้ี เกิดจากกิจกรรมใด กลยุทธ์การเรียนการสอนใด เพราะหลกัการเรียนรู้
น้ีเป็นวทิยาศาสตร์ เม่ือเกิด ”ผลแห่งการเรียนรู้” ข้ึนมาในตวัผูเ้รียนแลว้ ตอ้งบอกไดว้า่ ผลอยา่งน้ีมาจาก 
“เหตุ” แห่งการเรียนรู้แบบใด 

                 
 

 
6). แนวกำรสอนแบบโครงกำร ( Project Method ) เป็นวิธีการสอนใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมท่ีผูเ้รียนสนใจ
หรือตามท่ีผูส้อนมอบหมายให้ท า 
 ลกัษณะเด่นของการสอนวธีิน้ีคือผูเ้รียนสามารถด าเนินการอยา่งอิสระในการใชภ้าษาไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี  โดยมีผูส้อนเป็นผูค้อยช้ีแนะช่วยเหลือและติดตามผลงานวา่มีความกา้วหนา้ มีปัญหาหรือ
อุปสรรคอยา่งไร และประเมินผลงาน  

                              
 
7)  แนวกำรสอนแบบอภิปรำย ( Discussion Method ) เป็นวธีิการสอนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนรู้จกัการท างาน
เป็นกลุ่ม  รวมพลงัความคิดเพื่อพิจารณาหาทางแกไ้ขปัญหา หาขอ้เทจ็จริง  แนวการสอนลกัษณะน้ีจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออก  กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้พดู อยา่งมีเหตุผล  ฝึกการเป็นผูฟั้งท่ีดี  ใหเ้ป็น
คนท่ีมีระเบียบวนิยัและอดทนท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น                                          
  
  
2) กจิกรรม Activity  

1) REFLECTION & FEEDBACK 
 Feedback กิจกรรมน้ีคือการใหค้  าแนะน ากลบัแก่ผูเ้รียนหลงัจากการท ากิจกรรมไม่วา่จะเป็น
กิจกรรมเด่ียวหรือกิจกรรมคู่ท่ีท  าภายในหอ้งเรียน ซ่ึงการใหค้  าแนะน ากลบัน้ีประกอบไปดว้ย 3 
องคป์ระกอบหลกั คือ 

1. Feedback 

2. Feedback provider (ผูใ้หค้  าแนะน ากลบั) 

ผูใ้หค้  าแนะน ากลบัในชั้นเรียนของโปรแกรม TESOL ประกอบไปดว้ย เพื่อนร่วมชั้นเรียนและ

อาจารยผ์ูส้อนซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนนั้นเป็นผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการพฒันาความสามารถของ

ผูเ้รียนทุกคนในชั้นเรียน 

3. Feedback receiver (ผูรั้บค าแนะน า) 

การใหค้  าแนะน ากลบัแก่ผูเ้รียนน้ีเป็นกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนเป็นอยา่งยิง่ 
เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถน าค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากอาจารยม์าพฒันาและปรับปรุง
วธีิการสอน โดยในการใหค้  าแนะน าน้ีนอกจากจะช่วยใหผู้เ้รียนรู้จุดเด่นจุดดอ้ยของตนเองแลว้ ยงั
สามารถท่ีจะช่วยกระตุน้หรือส่งเสริมก าลงัใจและความมัน่ใจใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนใหดี้
ยิง่ๆข้ึนไปไดอี้กดว้ย 

ลกัษณะการใหค้  าแนะน ากลบัน้ี ผูเ้รียนมกัจะไดรั้บหลงัการท ากิจกรรมทนัทีหรือเร็วท่ีสุดท่ี
อาจารยผ์ูส้อนจะสะดวก ส่วนการใหค้  าแนะน ากลบัจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนนั้น จะกระท าทนัท่ีหลงัจากท่ี
กิจกรรมหรือการรายงานจบลง 
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หวัขอ้ท่ีผูส้อนใชใ้นการใหค้  าแนะน ากลบัในขณะท่ีผูเ้รียนท ากิจกรรมการฝึกสอนในชั้นเรียน มี
ตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนน าเขา้สู่บทเรียน 

2. การสอนค าศพัทก่์อนเรียน 

3. ถามความคิดเห็นของผูเ้รียนในขณะท่ีสอน 

4. ตรงต่อเวลา 

5. มีการสอบถามความเขา้ใจของผูเ้รียน 

6. ค าเสนอแนะโดยภาพรวม 

7. ฯลฯ 

Reflection คือการพินิจพิเคราะห์เก่ียวกบัความรู้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นระบบ เพื่อใหเ้ขา้ใจวา่ความรู้
หรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บนั้นมีความส าคญัต่อตนเองอยา่งไร ซ่ึงการวเิคราะห์ตนเองน้ี อาจารย์
ผูส้อนจะใหก้ระท าทนัทีหลงัจากท่ีกิจกรรมจบลง โดยหวัขอ้ท่ีใชใ้นการเขียนอาทิเช่น รู้สึกอยา่งไร
ท่ีไดส้อนกิจกรรมน้ี, จุดไหนบา้งท่ีเราคิดวา่ประสบความส าเร็จและอะไรท่ีเราท าแลว้คิดวา่ไม่
ประสบผลส าเร็จ, ถา้จะตอ้งท ากิจกรรมฝึกสอนน้ีอีกคร้ังหน่ึง คุณจะปรับเปล่ียนอะไรบา้ง, บทเรียน
ท่ีใชใ้นการฝึกสอนน้ี จะสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงท่ีประเทศของคุณหรือไม่ อยา่งไรฯลฯ 
2) ROLE PLAY 
 Role Play คือการจดัการการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ โดยผูส้อนจะเป็นผูก้  าหนดหวัขอ้
เร่ือง หรือสร้างสถานการณ์ต่างๆข้ึนมาใหค้ลา้ยกบัความเป็นจริง แลว้ใหผู้เ้รียนมีการเตรียมตวั
ล่วงหนา้ จากนั้นผูเ้รียนจึงแสดงบทบาทสมมติข้ึนมา อนัเป็นแนวทางท่ีสามารถน าไปใชส้อนหรือ
แกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีอาจประสบในการเรียนการสอนจริงได ้ทั้งน้ีเพื่อเป็นการฝึกใหผู้เ้รียนไดท้ดลอง
และเรียนรู้ท่ีจะปรับแนวการสอนใหเ้ป็นไปดว้ยความราบร่ืนหากเกิดข้ึนในสถานการณ์จริงซ่ึงใน
การแสดงบทบาทสมมติแต่ละคร้ังนั้นอาจารยผ์ูส้อนจะช้ีแจงจุดประสงคข์องการแสดงบทบาท
สมมติทุกคร้ัง อีกทั้งยงัใหเ้พื่อนร่วมชั้นเรียนท่ีชมการแสดงบทบาทสมมติสังเกตและศึกษาจากการ
แสดงนั้น แลว้น ามาอภิปรายร่วมกนัถึงพฤติกรรมท่ีแสดงและประเมินผลการปฏิบติัของผูเ้รียน
หลงัจากการแสดงสมมติส้ินสุดลง 
3) QUESTIONAIRE & INTERVIEW 
  กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะตอ้งตั้งค  าถาม
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงค าตอบ โดยจะตอ้งวนไปรอบหอ้งเพื่อสอบถามเพื่อนในชั้นเรียนวา่มีขอ้มูลหรือเคย
มีประสบการณ์นั้นๆหรือไม่ กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการส่ือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการส่ือสาร (Communicative skill)  
      กิจกรรมน้ีท าใหบ้รรยากาศในชั้นเรียนไม่น่าเบ่ือ ผูเ้รียนมีความต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลาเน่ืองจาก
ผูเ้รียนจะตอ้งพยายามหาค าตอบเพื่อน ามาเติมลงในใบงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุด และ
ผูเ้รียนก็ยงัไดรั้บความรู้ไปพร้อมๆกนัในขณะท่ีท ากิจกรรมอีกดว้ย 

         
       4) SINGING  

การร้องเพลง สามารถฝึกทกัษะภาษาองักฤษในดา้นต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดียิง่  เช่น การออก
เสียงของผูเ้รียน ท าใหไ้ดฝึ้กฝน การพดูท่ีถูกตอ้งถูกจงัหวะ การออกเสียงสูงต ่า (Intonation) การ
เรียนรู้ค าศพัทว์า่ควรเนน้ท่ีพยางคไ์หนของค า (stress) ฝึกการตีความหมายของประโยค (meaning) 
รวมถึงเรียนรู้การส่ืออารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ (feeling)   สามารถฝึกความมัน่ใจใหก้บัผูเ้รียนได ้ ฝึก
การกลา้แสดงออก ความคิดสร้างสรรค ์และท าใหผู้เ้รียนผอ่นคลายพร้อมทั้งไดส้นุกสนานกบัการ
เรียนรู้ภาษาไปพร้อมๆกนั นอกจากน้ีกิจกรรมน้ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดน้อกห้องเรียน และฝึกฝน
ดว้ยตนก็ได ้นบัวา่เป็นวธีิการพฒันาภาษาองักฤษท่ีดีมาก    

 
5) DISCUSSION 

การอภิปรายเป็นกิจกรรมในหอ้งเรียนท่ีประเทศออสเตรเลียท่ีท าตลอดเวลา   การอภิปราย
สามารถท าไดท้ั้งแบบคู่, กลุ่ม หรือ ทั้งหอ้งก็ได ้แบบคู่ผูเ้รียนสามารถพดูคุยกบัคู่สนทนาในหวัขอ้
ต่างๆ เช่นพดูคุยหวัขอ้ใกลต้วั หรืออาจเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน เช่น Grammar เป็นตน้ แบบ
กลุ่มหรือทั้งห้อง ผูเ้รียนสามารถอภิปรายอยา่งอิสระในหวัขอ้ท่ีไดรั้บ เช่น ในหวัขอ้การเปรียบเทียบ
ระบบการศึกษาของประเทศต่างๆกบัประเทศออสเตรเลีย ปัญหาภาษาองักฤษดา้นไหนท่ีนกัศึกษา
ในประเทศต่างๆเผชิญอยู ่หรือ การออกเสียงแต่ละภาษามีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร  
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เป็นตน้ การอภิปรายท าใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น มุมมองต่างๆ ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ และ
ความเขา้ใจ นบัวา่เป็นกิจกรรมส าคญัในการเรียนการสอน     
6) PEER TEACHING 

 เพื่อนสอนเพื่อน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหเ้พื่อนคนหน่ึงหรือหลายคนด าเนินการ
จดัการเรียนรู้ใหก้บัเพื่อนคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียน ในชั้นเรียนน้ี เราไดมี้โอกาสท า Peer Teaching โดย
จบัคู่ร่วมกบัเพื่อนต่างชาติในชั้นเรียนหน่ึงคนและท าการสอนเพื่อนคนอ่ืนๆในชั้นเรียนไปพร้อมๆ
กนั  Peer Teaching ท่ีไดป้ฏิบติัในชั้นเรียนน้ี แบ่งเป็น                       
1. Receptive Skills Lesson  

เป็นกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อนท่ีเนน้ดา้นทกัษะดา้นการฟังและการอ่าน ประมาณ 20 นาที โดย
ในแผน ผูท้  าการสอน ควรท าดงัน้ีคือ  

1. Build and develop a clear context for your text 
2. Pre-teach some of the essential vocabulary 
3. Set a gist comprehension task and check it 
4. Set a task for more detail and check it 
5. Set a follow up activity for productive language use 

        2. An Activity-Based Approach for younger learners 
เป็นกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อนท่ีเนน้พื้นฐานโดยใชกิ้จกรรมเป็นหลกัส าหรับผูเ้รียนท่ีมีอายนุอ้ย 
ประมาณ 20 นาที โดยแผนของกิจกรรม ควรเป็นตามน้ีคือ 

 1. Preparation Phase โดย พิจารณาเน้ือหา   ภาษาท่ีใชห้ลกั ๆ เป็นตน้   เด็กๆจะถูกแนะน า
เน้ือหาอยา่งไร  
 2. Main Activity Phrase โดยพิจารณาวา่ส่ิงใดท่ีเด็กๆ จะท าส าเร็จและมีส่วนร่วม ผูส้อนจะมี
ความคิดเห็นและค าสั่งอะไร 
 3. Follow-up and Consolidation Phrase โดยพิจารณาวา่จะส่งเสริมใหเ้ด็กๆ พดูไดอ้ยา่งไร จะ
เนน้การช้ีน าภาษาดา้นไหน ถา้จะมีกิจกรรมเสริมจะเป็นอะไร 
PEER TEACHING 

 กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน  นบัวา่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประโยชน์อยา่งมาก 
สามารถ ช่วยฝึกทกัษะดา้นการสอนใหก้บัผูส้อน และเสริมสร้างความมัน่ใจ ความเป็นมืออาชีพใหก้บั
ผูส้อน ในกิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อนโดยการจบัเป็นคู่แลว้สอนเพื่อนทั้งหอ้งน้ียงัท าใหผู้ส้อนไดเ้รียนรู้
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอีกดว้ย 
7 ) LEARNER STYLES 

กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงบุคลิกลกัษณะของผูเ้รียนซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อ

ประโยชน์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลาย และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูเ้รียนทุกรูปแบบ และเพื่อเสริมสร้างความสนใจของผูเ้รียนในชั้นเรียนใหม้ากข้ึน 

 โดยเร่ิมจากใหผู้เ้รียนท าแบบสอบถามเพื่อประมวลผลวา่ ผูเ้รียนแต่ละคนจดัอยูใ่นกลุ่มผูเ้รียน

แบบใดดงัต่อไปน้ี 

1. GROUP (Learns best through working with others.) 

2. INDIVIDUAL (Learns best through working alone.) 

3. REFLECTIVE (Learns best when given time to consider choices.) 

4. IMPULSIVE (Learns best when able to respond immediately.) 

 
8) STORYTELLING FOR YOUNG LEARNERS 
 การใชกิ้จกรรมการเล่าเร่ืองประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ สามารถปรับ
ใชไ้ดก้บัผูเ้รียนหลายระดบั ตามความยากง่ายของเน้ือหา และการวดัประเมินผล 

ขั้นตอนแรกผูส้อนตอ้งศึกษารายละเอียดท่ีแตกต่างกนัของ การเล่าเร่ืองแต่ละรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
1. A BOARD STORY          

2. AN ACTION STORY 
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3. READING A STORY BOOK 

จากนั้นผูส้อนตอ้งศึกษาถึงเทคนิค วธีิการในการเล่าเร่ือง และสถานท่ี รวมถึงรูปแบบการจดั 
หอ้งเรียนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน และการเล่าเร่ืองแต่ละรูปแบบ  
 นอกจากน้ีผูส้อนสามารถน ากิจกรรมการเล่าเร่ืองมาพฒันาใชก้บัการจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ(ACTIVITIES FOR INTEGRATING CONTENT AND LANGUAGE DEVELOPMENT) 
ร่วมกบัวชิาอ่ืน ๆไดด้ว้ย เพื่อเป็นการเพิ่มพนูความรู้ใหผู้เ้รียนอยา่งหลากหลาย และน่าสนใจมากข้ึน 
9) GAMES 
 การใชเ้กมประเภทต่าง ๆ ประกอบการจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษใหน่้าสนใจมาก
ข้ึน ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของเกมท่ีเลือกใชว้า่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบทเรียนและ
ผูเ้รียนหรือไม่ ส าหรับเกมท่ีผูส้อน และผูเ้ขา้ร่วมอบรมท่านอ่ืน ๆ เลือกใชเ้ป็นตวัอยา่งโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนไปในแต่ละสัปดาห์ ในช่วงระยะเวลา 5 สัปดาห์ท่ีเขา้รับการ
อบรม คือ  

1. BOARD GAME  

2. MIME ACTION  

3. QUESTIONNAIRE/SURVEY 

4. GUSSEING WHO AM I? 

5. MATCHING 

6. 20 QUESTIONS 

7. GAP –FILL EXERCISES IN PAIRS 

8. SIMON SAYS  

การเลือกใชเ้กมท่ีเหมาะสมและหลากหลายในการจดัการเรียนการสอนจะส่งผลใหผู้เ้รียนสนุกกบั
การเรียนและอาจส่งผลใหผู้เ้รียนมีทศันคติรวมถึงความสนใจในการเรียนภาษาองักฤษมากข้ึน 
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ICTE Activities (กจิกรรมต่ำงๆของ ICTE-UQ) 
1. City Tour (เที่ยวชมรอบเมือง Brisbane) 
 ในวนัแรกของการเรียนการสอน ทางสถาบนั ICTE-UQ จะมีการพานกัเรียนเท่ียวชมรอบเมือง 
บริสเบน (Brisbane) ซ่ึงหมายรวมถึงพาชมในตวัเมืองและภูเชาคูร์ตา้ (Mt.Coot-tha) ซ่ึงบริเวณภูเขาน้ีถือ
เป็นจุดชมวิวของเมืองบริสเบน เน่ืองจากผูเ้ขา้ชมจะสามารถเห็นวิวทิวทศัน์ของเมืองบริสเบนได ้360 
องศา โดยใชร้ะยะเวลาในการเท่ียวชมประมาณ 2 ช.ม. 
 
2. กฬีำ (Free Sport Fridays) 

 ท่ีสถาบนั ICTE-UQ ไดจ้ดัให้ทุกวนั
ศุกร์ ช่วงเวลา 14.00 – 16.00 น. นักเรียน
สามารถเล่นกีฬาไดฟ้รี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใดๆซ่ึงหากเป็นนอกช่วงเวลาดงักล่าว หาก
นักเรียนผู ้ใดต้องการท่ีจะออกก าลังกาย
จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการเล่นกีฬาใน
แต่ละประเภทนั้นๆ ตวัอย่างกีฬาท่ีนักเรียน

สามารถเล่นไดฟ้รี อาทิเช่น ฟุตบอล, เทนนิส, วา่ยน ้า, วอลเลยบ์อล เป็นตน้ 
 
 
3. กจิกรรมกำรร้องเพลงประสำนเสียง (ICTE-UQ Chorus) 
 ทุกวนัจนัทร์ 17.00 – 18.00 น. จะมีการฝึกร้องเพลงประสานเสียงทีหอ้งประชุมใหญ่ 
(Auditorium Room) เพื่อเป็นการฝึกการออกเสียงภาษาองักฤษอยา่งถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียนและ
วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัคือ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัเพื่อนชาวต่างชาติ โดยผู ้
ฝึกสอนการร้องเพลง  

 
คืออาจารย ์Vicki ซ่ึงเป็นอาจารยช์าวออสเตรเลียท่ีสอนหลกัสูตร TESOL อยูแ่ลว้ดว้ย 
 นอกจากจะมีการฝึกซอ้มเป็นประจ าทุกๆวนัจนัทร์แลว้ จะมีการฝึกซ้อมวนัพุธและวนัเสาร์เพิ่ม
อีกดว้ย เน่ืองจากในแต่ละช่วงเวลาของการเปิดเรียน ทางสถาบนัจะพานกัเรียนท่ีเขา้ร่วมร้องประสาน
เสียงไปแสดงโชวน์อกสถานท่ี ในส่วนของวนัท่ี 24 พ.ค. 2557 การแสดงน้ีมีช่ือว่า St Paul’s Music 
Festival ไดจ้ดัข้ึนท่ีโบสถ์ St Paul’s Anglican Church ซ่ึงในงานนั้น นอกจากจะมีการแสดงร้อง
ประสานเสียงของทางสถาบนัแลว้ ยงัมีการแสดงการบรรเลงดนตรีและการขบัร้องบรรเลงจากนกัเรียน
หลากหลายโรงเรียนในกรุง Brisbane เขา้ร่วมดว้ย ทั้งยงัมีการจดังานออกสินคา้มีสองบริเวณดา้นหน้า
ของโบสถไ์ปพร้อมๆกนั 
4. กำรเยีย่มชมวิทยำลยันำนำชำติจอห์น พอลล์ (John Paul International College School Visit) 
 ในสัปดาห์ท่ี 3 ของหลกัสูตร TESOL ทางสถาบนัจะมีการพานกัเรียนไปเยี่ยมชมวิทยาลยันานา
ขาติจอห์น พอลล์ (John Paul International College) เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ถึงระบบการศึกษาของ
รัฐควนีส์แลนด ์และของประเทศออสเตรเลีย วา่เขามีลกัษณะการเรียนการสอนเป็นอยา่งไร มีหลกัสูตร
อะไรบา้งเป็นตน้ ซ่ึงนกัเรียนท่ีไปท าการเยี่ยมชมน้ี ก่อนท่ีจะไปเยี่ยมชมจะไดรั้บมอบหมายให้ท าการ
สังเกตการณ์ 3 ชั้นเรียนของท่ีวทิยาลยัแห่งน้ีวา่แต่ละหอ้งเรียนนั้น มีการเรียนการสอนท่ีเหมือนหรือต่าง
จากการเรียนการสอนของประเทศไทยอยา่งไรบา้ง แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตการณ์มาอภิปราย
กลุ่มในชั้นเรียน 
5. กจิกรรมสังสรรค์บำร์บีคิว (Bar-B-Q Party)  
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 หลงัจากท่ีการเรียนการสอนของแต่ละหลกัสูตรส้ินสุดลง ทางสถาบนั ICTE-UQ ก็จะมีการจดั
กิจกรรมสังสรรคบ์าร์บีคิวในช่วงบ่ายของวนัศุกร์ ซ่ึงกิจกรรมสังสรรคใ์นคร้ังน้ีลกัษณะของการเขา้
ร่วมงานนกัเรียนไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ แต่นกัเรียนทุกคนจะไดรั้บคูปองจากอาจารยใ์นหอ้งเรียน แลว้
น ามายืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีผา่นงานได ้ในงานน้ีนกัเรียนจะไดพ้บปะพดูคุยและถ่ายรูปหมู่ร่วมกนักบัเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน, เพื่อนชาวต่างชาติจากหลกัสูตรอ่ืนๆและท่านอาจารยทุ์กท่านท่ีสอนอยูท่ี่สถาบนัแห่งน้ี 
ลกัษณะของงานจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยบริการยา่งเน้ือประเภทต่างๆไว้
ใหอ้ยูจ่ลอดเวลา นกัเรียนเพียงแต่เลือกประเภทของอาหารท่ีชอบ
เท่านั้นนอกจากเน้ือยา่งแลว้ยงัมี ไส้กรอก, ขนมปัง, สลดั และน ้า
ด่ืมประเภทต่างๆอีกดว้ย ทั้งน้ีทั้งนั้นนกัเรียนแต่ละคนจะสามารถ
ตกัอาหารไดเ้พียงแค่คร้ังเดียวเท่านั้นโดยนกัเรียนทุกคนจะไดรั้บ
แจกคูปองส าหรับอาหารและน ้าด่ืมอยา่งละ1 ใบ 

กจิกรรมเสริมและสวสัดิกำร 
        เน่ืองจากมหาวทิยาลยัควนีสแลนดมี์การเปิดรับ

นกัศึกษานานาชาติจากทัว่โลก จึงก่อใหเ้กิดประชากรท่ีมาจากหลากหลายชนชาติ และมีความ ฝ่าย
กิจการนกัศึกษาหรือหน่วยงานบริการจึงมีบทบาทส าคญัในการสร้างกิจกรรมเสริมและจดัตั้งหน่วยงาน
บริการเพื่ออ านวยความสะดวกรวมถึงใหค้วามปลอดภยัแก่นกัศึกษาอยา่งครบวงจร ดงันั้นก่อนและหลงั
เลิกเรียนนกัศึกษาสามารถด ารงชีวติอยูภ่ายในบริเวณร้ัวมหาวทิยาลยัอยา่งสะดวกสบาย 
 บริกำรด้ำนกำรกฬีำ 
        มหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรรสถานท่ีเพื่อใหน้กัศึกษา บุคลากร และบุคคลทัว่ไปไดใ้ชส้ถานท่ีใน
การออกก าลงักาย ฟิตเนสของมหาวทิยาลยัมีอุปกรณ์ เคร่ืองออกก าลงักายเพื่อบริหารร่างกายในส่วน
ต่างๆอยา่งครบถว้นและมีจ านวนท่ีพอเพียงต่อผูใ้ชบ้ริการในแต่ละวนั นอกจากน้ี การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการใชบ้ริการ การจดัการเรียนการสอนกายบริหารเป็นกลุ่มในรูปแบบต่างๆท่ีทนัสมยั
ยกตวัอยา่งเช่น step, yoga, pilates,zumba dance, bodycombat, intensive เป็นตน้ ซ่ึงมีมาตรฐานเดียวกนั
กบัฟิตเนสระดบัโลกหลายๆแห่ง นอกจากน้ีสถานท่ีออกก าลงักายกลางแจง้ไม่วา่จะเป็นสระวา่ยน ้าท่ีได้
มาตรฐานกีฬาโอลิมปิก สนามกีฬากลางแจง้อีกมากมายท่ีกระจายอยูท่ ัว่มหาวทิยาลยั ยงัรองรับนกัศึกษา
ใหมี้กิจกรรมหลงัเลิกเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 
 โรงอำหำร 
  โรงอาหารของมหาวทิยาลยัไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่สถานท่ีเพื่อจ าหน่ายอาหารแต่ยงัมีท่ีนัง่
เพื่อรับประทานอาหาร ปรึกษาหารือ ท ากิจกรรมชมรม และพกัผอ่นหยอ่นใจ รวมถึงจดัสรรเคร่ืองอุ่น
อาหารไวบ้ริเวณดา้นขา้งโรงอาหารส าหรับนกัศึกษาท่ีห่ออาหารมาจากบา้นเพื่อความประหยดัอีกดว้ย 
ยิง่กวา่นั้นแลว้ยงัโรงอาหารยงัเป็นศูนยก์ลางธุรกิจของมหาวทิยาลยั มีร้านขายยา ร้านท าผม คลินิกทนั
ตกรรม บริษทัทวัร์รอบโลก ร้านขายหนงัสือต าราเรียนมือสอง และร้านคา้ท่ีใหบ้ริการต่างๆอีกมากมาย 
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 สวสัดิกำรด้ำนสังคมและกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ 
  ในแต่ละสัปดาห์จะมีการบริการอาหารเชา้ฟรีแก่นกัศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยอาหารเชา้
ตามพื้นฐานวฒันธรรมเช่นซีเรียล ขนมปังป้ิง กาแฟ ไมโล โอวลัตินเป็นตน้ และในตอนพกักลางวนัใน
แต่ละสัปดาห์เช่นกนัก็จะมีการตั้งซุม้เพื่อใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาในทุกๆเร่ือง โดยเฉพาะใหแ้ก่
นกัศึกษาต่างชาติ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการเรียน ท่ีพกัอาศยั หรือแมก้ระทัง่การใหค้  าปรึกษาเร่ืองการใชชี้วติ
ในรัฐควีนสแลนด์ ก็ตาม 
 จุดให้บริกำรน ำ้ดื่ม 
  เน่ืองจากบริสเบนเป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพสูงเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศออสเตรเลีย 
น ้าด่ืมสะอาดจึงมีราคาสูงเช่นกนั แท่นบริการใหก้ดน ้าด่ืมฟรีจึงกระจายอยูท่ ัว่มหาวทิยาลยัเพื่อให้
พอเพียงกบัความตอ้งการบริโภคของนกัศึกษานัน่เอง 
 จุดบริกำรควำมปลอดภัย 
  ดว้ยอาณาบริเวณท่ีมีขนาดใหญ่ของมหาวทิยาลยั และดว้ยกิจกรรมหลงัเลิกเรียนต่างๆ
ท่ีมีอยูม่ากมาย มหาวทิยาลยัจึงค านึงถึงความปลอดภยัของนกัศึกษา โดยการจดัตั้งแท่นเตือนภยัไวต้าม
จุดต่างๆเช่นริมทางเดิน เพื่อใหน้กัศึกษาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือไดม้ากดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือ 
และไดรั้บความช่วยเหลือเม่ือตกอยูใ่นอนัตรายอยา่งทนัท่วงที 
 บริกำรจองและจ ำหน่ำยตั๋วเคร่ืองบินทัว่โลก 
  เน่ืองจากมีนกัศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยหลากหลายเช้ือชาติและสัญชาติจากทัว่โลก การ
ใหบ้ริการนกัศึกษาจึงตอ้งมีบริการการจองและจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบินทุกสายการบินและมีเส้นทางการ
เดินทางทัว่โลก โดยราคาตัว๋เคร่ืองบินจะมีราคาท่ีถูกกวา่การจองจากบริษทัหรือหน่วยงานภายนอกเป็น
อยา่งมาก 
 สถำนรับดูแลเด็กก่อนวยัเรียน 
  บริเวณใกล้ๆ กบัโรงอาหารของมหาวทิยาลยัมีสถานรับเล้ียงเด็กก่อนวยัเรียน ท่ีเปิดรับ
ดูแลเด็กตั้งแต่แปดถึงสิบเจด็นาฬิกาในทุกวนัจนัทร์ถึงศุกร์ 
 
 ธนำคำร 
  ภายในมหาวทิยาลยัมีธนาคารขนาดใหญ่ ใหบ้ริการทางธุรกรรมทางการเงิน 
โดยเฉพาะการโอนเงินระหวา่งประเทศแก่นกัศึกษาช่าวต่างชาติ 
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University of Queensland Library 
(ห้องสมุดมหำวทิยำลัยควนีแลนด์) 

หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัควนีแลนดเ์ป็นห้องสมุดท่ีมีความทนัสมยัมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเหมาะกบัการ
เรียนรู้ การศึกษาและคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ มีบริการต่างๆมีหนงัสือ เอกสารต่างๆมากมายหลากหลายสาขา  

หอ้งสมุดหลกัของ มหาวทิยาลยัควนีแลนดคื์อ หอ้งสมุดสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                
(Social Sciences & Humanities Library)  คือหอ้งสมุดท่ีน ามาเสนอ 

 
 
ยนิดีต้อนรับสู่ ห้องสมุด UQ  

หอ้งสมุดเป็นส่วนท่ีส าคญัในการบรรลุการศึกษาระดบัโลกท่ีมหาวทิยาลยัควนีส์แลนด ์ ท่ีน่ีมี
ท างานร่วมกบัชุมชนวชิาการเพื่อใหส้ะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและการจดัการและใหก้าร
เขา้ถึงการศึกษา UQ เราให้บริการขอ้มูลท่ีมีการปรับแต่งตามความตอ้งการของแต่ละบุคคลและท่ีรับรู้
มุมมองทางวนิยัและความตอ้งการขอ้มูล เรามีส่วนร่วมกบัชุมชนเพื่อสนบัสนุนการศึกษา เราเสริมสร้าง
วฒันธรรมของความร่วมมือภายในมหาวทิยาลยั UQ  หอ้งสมุดมีหน่ึงในคอลเลกชนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในหมู่
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลียและท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐควีนส์แลนดซ่ึ์งรวมถึง: 
•กวา่ 2 ลา้นทรัพยากรรูปแบบทางกายภาพ                                                                                                                                     
•กวา่ 116,800 ช่ือวารสารท่ีแตกต่างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ / หรือทางกายภาพ                                                                     
•กวา่ 1,000 ฐานขอ้มูลท่ีจะแนะน าใหคุ้ณไปท่ีเน้ือหา                                                                                                                     
•หลายส าเนาของหนงัสือเรียนท่ีจดัข้ึนรวมทั้งชุดในคอลเลกชนัท่ีมีการใชง้านส าหรับการเขา้ถึงอยา่ง
รวดเร็ว                                           
•กวา่ 500,000 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์                                                                                                                                       
•กวา่ 38,000 ดีวดีี VHS, วดีิโอสตรีมและรายการซีดีเพลง                                                                                                            
•การจดัเก็บท่ีครอบคลุมการอา้งอิงอยา่งรวดเร็ว                                                                                                                              
•ตน้ฉบบัครอบคลุม microform และคอลเลกชนัภาพ 
 

บริกำรห้องสมุดมหำวิทยำลยัควนีแลนด์ 

 
หอ้งสมุดน้ีมีบริการครบวงจร มีการใชค้น้หาโดยใช ้ แคตตาล็อก มีทรัพยากรการเรียนรู้ มี

ฐานขอ้มูลต่างๆ วารสารและหนงัสือพิมพ ์ ท่ีเป็นรูปเล่มและไฟล ์  วทิยานิพนธ์ วดีิโอสตรีมม่ิง มีการ
จดัการขอ้มูลวจิยั นกัศึกษาสามารถจองห้องติวหนงัสือเป็นกลุ่มหรือเด่ียวก็ได ้  หอ้งสมุดยงัมีบริการ มี
การยมืหนงัสือ คน้หาโดยใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีอยู ่ มีบล็อกหอ้งสมุด  Facebook, twitter และ website   มี
บริการช่วยเหลือจากไอทีมีการแนะน าวธีิการใช ้blackboard มีบทเรียนออนไลน์       มีการแนะน าการ
อา้งอิงสไตลต่์างๆการฝึกอบรมรายบุคคลและออนไลน์  จดัอบรมหลกัสูตรต่างๆ การฝึกอบรมห้องสมุด 
การฝึกอบรมดา้นไอที เช่น คอมพิวเตอร์  Microsoft Office, Microsoft Word, Excel  เป็นตน้  หอ้งสมุด
มีการฝึกอบรมตวัต่อตวัดว้ยตนเองออนไลน์ ( Self-paced online tutorial)  ใหต้วัต่อตวั มีการฝึกอบรม
และการเขา้ถึงขอ้มูลออนไลน์และแบบฝึกหดั 
 บริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้  
  มีบริการการเรียนการสอนให้ขอ้มูลต่างๆซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลโดยทัว่ไปของการฝึกการอ่าน
หนงัสือเพื่อความเขา้ใจส าหรับวชิาต่างๆ มีวสัดุอุปกรณ์ บริการเน้ือหาหมุนเวยีนขอ้มูล มีการบริการส่ง
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ขอ้มูลท่ีขอมาให ้ บริการเก่ียวกบัมลัติมีเดีย โปรแกรมต่างๆออนไลน์ แนะน าแนวทางของแต่ละวชิา
ส าหรับความตอ้งการในดา้นการเรียนการสอน มีการพฒันาหนงัสือและการรักษาหนงัสือต่างๆ เป็นตน้  
  
บริกำรสนับสนุนด้ำนวจัิย 

 
Library Research Information Service 

 
             บริการสนบัสนุนดา้นวจิยั  ประกอบดว้ย การช่วยเหลือผูว้ิจยัในทุกระดบัในวงจรการท าวจิยัจาก
ขั้นตน้จนถึงขั้นสุดทา้ยตั้งแต่การคน้หา การรวบรวม รวมถึงการเผยแพร่งานวิจยั โดยไดรั้บความ
ช่วยเหลือจาก ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัโดยตรงท่ีมีความเขา้ใจในส่ิงตีพิมพ ์ และเคร่ืองมือการวจิยั ซ่ึง
สามารถใหค้วามช่วยเหลือตั้งแต่  สอบถามขอ้มูลการวิจยั ใหค้  าปรึกษางานวจิยัรายบุคคล การฝึกให้
เขา้ใจขอ้มูล การพฒันาหนงัสือส าหรับความตอ้งการในการวจิยั ใหมี้ความทนัสมยัในเน้ือหา ให้
ค  าแนะน าดา้นการอา้งอิง และใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือในการจดัการบรรณานุกรมโดยใชเ้คร่ืองมือ 
เช่น มีการใชซ้อฟตแ์วร์การแนะน าสไตลก์ารอา้งอิง และโปรแกรม เช่น Endnote, Sage มีระเบียบวธีิ
วจิยัออนไลน์ (Session เพื่อปริญญาเอกของนกัศึกษา) เป็นตน้ 

 นอกจากน้ียงัมี มีลิขสิทธ์ิส าหรับการเรียนการสอนความรู้ขอ้มูลและมลัติมีเดีย  การฝึกอบรม
ทกัษะต่างๆ มีบริการต่างๆรวมถึงบริการเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษาภายนอกภายในและนกัเรียนท่ีห่างไกล 
ประชาชนทัว่ไป ศิษยเ์ก่า UQ ผูใ้ชท่ี้มีความพิการดา้นต่างๆ นกัเรียนโรงเรียนมธัยม ถา้หากมีขอ้สงสัย
ใดๆใหติ้ดต่อบรรณารักษ์ๆ ได ้ท่ีน่ียงัมีบริการแจง้เตือนอีกดว้ย 

 

 
       Study Room 
Social Sciences & Humanities Library: Main Library 
(ห้องสมุดสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์: ห้องสมุดหลกั) 

หอ้งสมุดน้ีนบัวา่เป็นหอ้งสมุดหลกัของ มหาวทิยาลยัควนีแลนด ์ มีหนา้ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้
และท าวจิยัในสาขาต่างๆ เช่น ดา้นคนพื้นเมือง ชนชาติ มานุษยวทิยา โบราณคดี ธุรกิจ คลาสสิค การคา้ 
การส่ือสาร มนุษยศ์าสตร์ วารสารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา ประวติัศาสตร์ ภาษา การจดัการ 
ปรัชญา จิตวทิยา ศาสนา สังคมศาสตร์ และ การท่องเท่ียวท่ีห้องสมุดน้ีจะมีบริการการช่วยเหลือ
นกัศึกษาในเวป็ไซตใ์หร้ายละเอียดของหนงัสือและหนงัสือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และในหอ้งสมุดจะมี
บรรณารักษอ์ยูเ่พื่อใหค้วามช่วยเหลือในดา้นการท าวิจยัและบริการขอ้มูล                                เปิด
บริการ   จนัทร์-ศุกร์    8:00 น.-20:00 น.                                                                                                                                                  

 เสาร์-อาทิตย ์9:00 น.-17:00 น. 
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Return machine กำรคืนหนังสือทีนั่กเรียนสำมำรถคืนโดยได้ด้วยตนเองผ่ำนทำงคอมพวิเตอร์ที่
มหำวทิยำลัยจัดเตรียมไว้ให้ทั้งด้ำนในห้องสมุดและบริเวณรอบๆห้องสมุด 
บรรณำรักษ์ 

โรงเรียนแต่ละศูนยแ์ละภาควิชาบรรณารักษท่ี์มีการเช่ือมโยงกบัหอ้งสมุด บรรณารักษท์  างาน
ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษาในการใหบ้ริการขอ้มูลในการสนบัสนุนการเรียนการสอนการเรียนรู้การ
วจิยัและการปฏิบติัท่ี UQ 
 
บริกำรนักศึกษำ 

ในหอ้งสมุดยงัมีบริการนกัศึกษาใหค้วามช่วยเหลือเก่ียวกบัการอยูอ่าศยัการท างานการเรียนรู้ - 
บริการนกัศึกษา Workshop ต่างๆ เช่น การเขา้สู่มหาวทิยาลยั ท่ีพกั ร่วมงานกบัเรา การใหค้  าปรึกษา 
ความพิการเจบ็ป่วยและการบาดเจบ็ การสนบัสนุนนกัศึกษาต่างชาติ เปิดโอกาสใหมี้การเรียนรู้ 
หลากหลายศรัทธา ชีวติในมหาวทิยาลยั 
                                                                Reference 
https://www.library.uq.edu.au/ 

 
 

    

https://www.library.uq.edu.au/
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แนวทำงทีจ่ะน ำส่ิงทีไ่ด้รับมำใช้ให้เกดิประโยชน์ 
โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนภำษำองักฤษในระดับส่ือสำรสำกล 
หลกัสูตรพฒันำอำจำรย์สอนภำษำองักฤษเพือ่วตัถุประสงค์เฉพำะด้ำน 

(กำรสอนภำษำองักฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ - TESOL) 
 

 

 
 

 

 

            ไดเ้รียนรู้เน้ือหาการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง (Tesol) และเรียนรู้เพิ่มพูนทกัษะต่างๆ ทั้ง

ในการฟัง พดู อ่าน เขียน เน้ือหาต่างๆ รูปแบบการวเิคราะห์ไวยากรณ์ ค าศพัท ์สัทศาสตร์  สามารถน า

ส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น สามารถแบ่งปันความรู้ ใหก้บันกัศึกษาและอาจารยด์ว้ยกนัเองได ้

 

ประสบการณ์ในการเดินทางในคร้ังน้ีมีคุณค่าเป็นอยา่งมาก สามารถปรับใชไ้ดใ้นอนาคต 

โดยเฉพาะในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษาในหอ้งเรียน เป็นตน้ ไดรู้้วา่ส่ือและ

อุปกรณ์ต่างๆ มีบทบาทส าคญัในการพฒันานกัศึกษาท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจบทเรียนมากข้ึน  ในอนาคต

จึงควรมีการเตรียมส่ือท่ีดีให้กบันกัศึกษา  อีกทั้งวางแผนวา่จะน าเทคนิคต่างๆในการเรียนการสอนท่ีได้

เรียนในออสเตรเลียมาใชก้บันกัศึกษาของเรา โดยเฉพาะเทคนิคการท าใหน้กัศึกษาสนุกสนานในการ

เรียนพร้อมๆกบัไดรั้บความรู้ไปในขณะเดียวกนั          

 

                 ในการเดินทางในคร้ังน้ีส่ิงส าคญั นอกเหนือจากความรู้ท่ีไดรั้บในหอ้งเรียน แลว้คือการได้

เรียนรู้วฒันธรรม ชีวติความเป็นอยูข่อง ชาวออสเตรเลียในบริสเบน  การท่ีไดร่้วมใชชี้วติอยูก่บัโฮมส

เตยเ์ป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์  ท าใหไ้ดรู้้จกัชีวิตท่ีเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน รู้ถึงความมีวนิยัของชาว

ออสเตรเลีย เช่น การมีตารางในชีวติประจ าวนั ท าใหเ้ราสามารถรับมาเป็นแบบอยา่งในการปลูกฝัง

นกัศึกษาของเรา ใหมี้คุณลกัษณะท่ีดีมากข้ึน และเปิดโลกทศัน์ของเขาในมุมต่างๆ กนั  อีกทั้งการท่ีได้

เขา้ร่วมอบรมกบัผูเ้ขา้ร่วมอบรมจากชาติต่างๆ ท าใหเ้ราไดเ้รียนรู้มารยาทสากล  รู้ส่ิงท่ีควร ท าใหเ้รามี

ความเป็นสากลเป็นท่ียอมรับมากข้ึน  รู้สึกประทบัใจและไดรั้บประโยชน์เป็นอยา่งยิง่      

 

 

       นางสาวอรพร  พุทธพงษ ์
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ดา้นการเรียนการสอน 
 
   เน่ืองจากหลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรเพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจหลกัการสอนภาษาองักฤษ
ใหก้บัผูท่ี้เรียนภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ และไดเ้รียนรู้ทกัษะการสอนในดา้นการฝึก
ทกัษะของการใชภ้าษาในดา้นต่างๆและยงัไดเ้พิ่มพนูความรู้เพื่อใชใ้นการพฒันาการสอนภาษาองักฤษ
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลแลว้ส่ิงท่ีไดจ้ากการอบรมนอกเหนือจากความรู้แลว้คือเร่ืองของการ
ท างาน หรือการสอนเป็นทีม Team teaching  
          เน่ืองจากการเรียนการสอนมีสองกลุ่มอาจารยผ์ูส้อนคนละชุด เทคนิคการสอน การมอบหมายงาน
ต่างกนัแต่เอกสารการสอนและการวดัประเมินผลเหมือนกนัมีความเป็นมาตรฐานเดียวกนั  อาจารย์
ผูส้อนก็จะมีผูช่้วยในการจดัท าส่ือประกอบการเรียนการสอน และท่ีส าคญัคือเทคโนโลยท่ีีใช ้ทั้ง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายภาพสามมิติ กระดานอิเลคโทรนิคส์และระบบWIFI ท่ีเสถียรเหมาะส าหรับการ
ใชง้าน 
             แนวทางการพฒันามหาวทิยาลยั 
การสร้างมาตรฐานและยกระดบัการเรียนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานสากล  โดยเฉพาะรายวชิาในกลุ่มของ
ศึกษาทัว่ไปท่ีมีการเรียนการสอนใหทุ้กคณะวชิา มีกลุ่มผูส้อนหลายท่าน  ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงคือการสอน
ท่ีไดม้าตรฐาน การใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเหมือนๆกนัในทุกหอ้งเรียน ทุกคณะวิชา รวมทั้งการ
วดัผลประเมินผลท่ีใชม้าตรฐานเดียวกนั ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนัอีกทั้งควรมีทีมผูช่้วยในการดูแลอุปกรณ์
เทคโนโลยท่ีีมีความสามารถและสามารถช่วยผลิตส่ือท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอนและการพฒันา
ปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมกบัการเรียนทางดา้นภาษาและการจดัห้องเรียนใหส้ามารถใช้
อินเตอร์เน็ตไดเ้หมือนๆกนัในทุกหอ้งเรียน 

      ผศ.รพีพรรณ  สุฐาปัญณกุล 
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ในการเรียนการสอนดา้น TESOL นั้นมีทั้งการเรียนทฤษฎีการสอน และการสาธิตวธีิการสอน
ภายในเวลาขณะเดียวกนั ผูเ้ขา้อบรมจึงเป็นเสมือนทั้งครูท่ีก าลงัศึกษาเพื่อจะน าหลกัการสอนต่างๆไปใช้
ในภายภาคหนา้ และในเวลาเดียวกนัก็มีบทบาทเป็นนกัเรียนในหอ้งเรียนสาธิต ยกตวัอยา่งเช่นในคาบ
เรียนเก่ียวกบั Teaching Methodology ต่าง ๆ ผูเ้ขา้อบรมทั้งหกตอ้งจดจ าและพยายามท าความเขา้ใจกบั
แนวคิดต่างๆ และตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมภายในชั้นเรียน เช่น กิจกรรมจบัคู่แผน่ป้าย ระหวา่งแผน่ป้ายช่ือ
ทฤษฎีกบัแผน่ป้ายนิยามและตวัอยา่งการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีนั้นๆในชั้นเรียน ดงันั้นส่ิงท่ีผูเ้ขา้อบรมจะ
ไดรั้บนั้นคือการเรียนรู้ทฤษฎีเป็นประการแรก และเทคนิคการจดักิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
เป็นล าดบัถดัมา 

                        
                                                                                                            นางสาวสุธีกานต ์ มีช านาญ 
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          ประสบการณ์ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บตลอดระยะเวลา 5 สัปดาห์จาก INSTITUTE OF CONTINUING & 

TESOL EDUCATION-UQ ประเทศออสเตรเลีย มีดงัน้ีคือ การศึกษาประเภทของผูเ้รียนเพื่อการจดัการ

เรียนการสอนให้ตอบสนองกบัผูเ้รียนทุกกลุ่ม การใชเ้กมหลากหลายชนิดท่ีน่าสนใจ การเล่าเร่ือง การใช้

เพลงประกอบการสอนเพื่อพฒันาการออกเสียงของผูเ้รียนเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ กิจกรรมท่ี

เหมาะสมในการวดัและประเมินผลผูเ้รียนในแต่ละทกัษะการเรียนรู้ การฝึกสอน การแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การไปศึกษาดูงานท่ีวทิยาลยันานาชาติ JOHN PAUL 

COLLEGE DAISY HILL เพื่อเรียนรู้สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนการสอนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการ

พฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของผูเ้รียน การวเิคราะห์ไวยากรณ์ ค าศพัท์ สัทศาสตร์ และ

ไดเ้รียนรู้วฒันธรรมความเป็นอยูข่องชาวออสเตรเลียในเมืองบริสเบน ขณะพกัอยูท่ี่โฮมสเตย ์กบั

ครอบครัวชาวออสเตรเลีย ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีประโยชน์สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนท่ีมทร.พระนคร เพื่อกระตุน้ความสนใจในการเรียน เสริมสร้างพฒันาการดา้นความสามารถ

ทางภาษา และทศันคติท่ีดีในการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 

        นางสาววราพร ทองจีน 
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การเรียน ESP: TESOL course ท่ี University of Queensland (UQ) ประเทศออสเตรเลียในคร้ังน้ี ดิฉนั
ไดรั้บทั้งความรู้และประสบการณ์มากมาย ในดา้นความรู้นั้น ดิฉนัไดรั้บความรู้ทั้งทฤษฎีการสอนและ
เทคนิควธีิการสอนต่างๆมากมายท่ีคิดวา่มีประโยชน์และน่าสนใจซ่ึงสามารถน าไปปรับใชก้บัการเรียน
การสอนจริงได ้โดยเฉพาะการไดฝึ้กสอนท่ีเรียกวา่ peer teaching ท าใหไ้ดเ้ห็นเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลายจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน รวมถึงการสะทอ้นกลบั (Feedback) จากอาจารยผ์ูส้อน นอกจากน้ียงั
ไดรั้บประสบการณ์จากการไดไ้ปเยีย่มชมโรงเรียน (School visit) ท่ี John Paul College Daisy Hill.  
วทิยาลยันานาชาติจอห์นพอล เดซ่ีฮิลล์ ซ่ึงเป็นทั้งโรงเรียนประถม โรงเรียนมธัยม และวทิยาลยั
นานาชาติ  ไดเ้ห็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละชั้นเรียนและแตกต่างจากท่ี
มหาวทิยาลยัควนีสแลนด ์   
          ในส่วนของสถาบนัทางดา้นภาษา ICTE (Institute of Continuing & TESOL Education) ท่ี
มหาวทิยาลยัควนีส์แลนด ์นั้นก็มีคอร์สภาษาองักฤษมากมายใหเ้ลือกศึกษาซ่ึงรองรับกบันกัศึกษา
ต่างชาติมากกวา่ 40 ประเทศทัว่โลก เช่น คอร์สภาษาองักฤษทัว่ไป (General English or GE) ทกัษะการ
ส่ือสารภาษาองักฤษขั้นสูง (Advanced English Communicative Skills or AECS) และคอร์สท่ีดิฉนัเรียน 
ESP: TESOL (English for Specific Purposes: Teaching English to Speakers of Other Languages) เป็น
ตน้  
นกัเรียนส่วนใหญ่จะมาจากประเทศท่ีไม่ไดพ้ดูภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีหน่ึงหรือไม่ใช่เจา้ของภาษาซ่ึง
เรียกวา่ Non-native English speaking countries ส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน ฮ่องกง 
เกาหลี ญ่ีปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย  ความแตกต่างหลากหลายทางเช้ือชาติเหล่าน้ีท าใหบ้รรยากาศใน
หอ้งเรียนไม่น่าเบ่ือ สนุกสนาน และในการท าความรู้จกัพดูคุยก็จะไดเ้รียนรู้ภาษาและวฒันธรรมไปดว้ย    
 

                                                                                                                                                                 
นางสาวสุทธิมา  วนัเพง็ 
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 ขา้พเจา้ไดรั้บความรู้เป็นอยา่งมากในเร่ืองของการเรียนการสอนผา่นการท ากิจกรรม หรืออีกนยั
หน่ึง ไดเ้รียนรู้ระบบการศึกษาท่ีต่างจากประเทศไทย เน่ืองจากการเรียนการสอนของประเทศ
ออสเตรเลียนั้น เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเนน้ให้ผูส้อนมีบทบาทในหอ้งเรียนใหน้อ้ยท่ีสุด ฉะนั้น
นกัเรียนจึงจ าเป็นตอ้งต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลาและเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียนมาเป็นอยา่งดี เพื่อท่ีจะให้
การเรียนนั้นเป็นไปอยา่งราบร่ืน การเรียนผา่นกิจกรรมนั้นมีขอ้ดีคือเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้มี
ความคิดเชิงวิเคราะห์ เรียนแลว้น ามาปรับใชไ้ดจ้ริง ท าให้เห็นความต่างจากระบบการเรียนของเราเป็น
อยา่งมากวา่ การเรียนมิใช่เพียงท่องจ าอยา่งเดียวเท่านั้น แต่เนน้ความเขา้ใจและการปฏิบติัซ่ึงการปฏิบติั
จริงน้ี เช่นการฝึกสอนในชั้นเรียนท าใหข้า้พเจา้เขา้ใจวธีิการหรือล าดบัวธีิการสอนวา่เน้ือหาส่วนไหน
ควรมาก่อน-หลงั มีระบบในการสอนมากข้ึน ท าให้เวลาสอนไม่พดูกลบัไปกลบัมา เพราะเราไดมี้การ
เตรียมตามทฤษฎีท่ีไดเ้รียนมาและน ามาใชจ้ริง 
 นอกจากน้ีส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดคื้อประสบการณ์การท างานเป็นคู่หรือท างานเป็นทีมกบัเพื่อน
ชาวต่างชาติซ่ึงท าใหข้า้พเจา้มีการพฒันาในเร่ืองของการเตรียมสอนและความรู้มากข้ึน ขา้พเจา้มีโอกาส
ไดท้  างานเป็นคู่หรือทีมเป็นส่วนมากของเวลาเรียนทั้งหมด และไดเ้รียนรู้วา่การท างานเป็นทีม ช่วย
ส่งเสริมใหเ้ราเก่งข้ึนได ้เน่ืองจากเราไม่ไดฟั้งแต่เพียงความคิดของตวัเราแต่เรายงัตอ้งฟังความคิดและ
ค าแนะน าในส่วนท่ีเพื่อนชาวต่างชาติเสนอแนะมุมมองท่ีเรามองไม่เห็น ท าใหเ้ราเปิดกวา้งทางความคิด
และไดน้ าเอาส่ิงท่ีแปลกใหม่นั้นมาพฒันาตวัเราใหดี้ยิง่ๆข้ึนไป  
 การไดมี้โอกาสรู้จกัเพื่อนชาวต่างชาติเปรียบเสมือนการเปิดประตูทางความคิดและจิตใจของเรา
ใหก้วา้งและละเอียดข้ึน 
                                                                                                                                                            
 

                                                                                                                                                        
นางสาวธนฎัฐา  อากาศวภิาต 

 

 
 
 

 


