โครงการสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ครัง้ ที่ ๒
แนวคิด

:

รักษ์ ภาษาไทย คงไว้ ซงึ่ อัตลักษณ์อาเซียน

ผู้จัด

:



สถานที่

:

บริ ษัท อักษร เอ็ดดูเคชัน่ จากัด (มหาชน)
 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 มูลนิธิเพชรภาษา
 สานักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
 มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ห้ องมิราเคิล แกรนด์ ชัน้ ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่

วันที่

:

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ผู้สนับสนุนหลัก :

หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็ นรากเหง้ าทางวัฒนธรรม เป็ นมรดกที่บรรพบุรุษนับเนื่องจากพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
ได้ สร้ างสมไว้ จนเป็ นสือ่ กลางการติดต่อสือ่ สารและทาให้ วฒ
ั นธรรมด้ านอื่นๆ เจริ ญยิ่งขึ ้น และจากการเปิ ดประชาคมอาเซียนเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ทาให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของอาเซียน หลายๆ ประเทศสมาชิกจึงได้ กาหนดให้ ภาษาไทยเป็ น
ภาษาที่ต้องเรี ยนเป็ นภาษาที่ ๒ รองจากภาษาอังกฤษ ดังนันภาษาไทยจะเป็
้
นอีกหนึง่ ภาษาที่มีความสาคัญในการสือ่ สาร และจะ
เป็ นภาษากลางของกลุม่ ประเทศอาเซียนเท่าเทียมกับภาษาอังกฤษในอนาคต
ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนการสอนภาษาไทยที่เข้ าถึงแก่นอย่างลึกซึ ้ง จึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ต้ องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
นอกจากจะเป็ นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้ านการสือ่ สาร การคิด การแก้ ไขปั ญหา การใช้ ทกั ษะชีวิต และการ
ใช้ เทคโนโลยี ของประเทศแล้ ว ยังเป็ นการแสดงออกถึงการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมทางภาษาและการส่งเสริ มการใช้ ภาษาไทยอย่างมี
คุณค่าถูกต้ องเหมาะสม อันเป็ นเครื่ องสะท้ อนถึงความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อดารงความเป็ นไทยสืบชัว่ ลูกชั่ว
หลาน และสามารถคงไว้ ซงึ่ อัตลักษณ์อาเซียนได้
โครงการสัมมนาวิชาการ “ภาษาไทย ภาษาชาติ” ครั ง้ ที่ ๒ ภายใต้ แนวคิด “รั กษ์ ภาษาไทย คงไว้ ซ่ ึงอัตลักษณ์
อาเซียน” ได้ เรี ยนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสาเร็ จและเป็ นต้ นแบบการปฏิบตั ิ ที่ดีด้านภาษาไทย มาร่ วมแสดง
วิสยั ทัศน์ แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ซึ่งผู้บริ หารและครู ผ้ ูสอนสามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอน ซึง่ จะส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนสูงขึ ้น ตลอดจนเป็ นแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ รากเหง้ า
แห่งภูมิปัญญาไทย ให้ ลกู หลานสืบต่อไป
วัตถุประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เพื่อเชิดชูและตระหนักคุณค่าของภาษาไทยซึง่ เป็ นภาษาประจาชาติ
เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นประสบการณ์จากศิลปิ นแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านภาษาไทย
เพื่อรับรู้ เข้ าใจ สถานภาพและบทบาทภาษาไทย บนเวทีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
เพื่อให้ ครูมีความรู้ ความเข้ าใจ และการจัดการเรี ยนการสอนที่สง่ เสริ มนโยบายการศึกษาของประเทศไทย
เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ รากเหง้ าแห่งภูมิปัญญาไทย ให้ ลกู หลานสืบต่อไป
-๑-

กลุ่มเป้าหมาย
๑. ผู้บริ หาร
๒. หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
๓. ครูผ้ สู อนกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
จานวน ๕๐๐ คน (ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในการลงทะเบียน สงวนสิทธิ์ หน่วยงาน / โรงเรี ยนละ ๒ ท่าน )
วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย
กรอบเนือ้ หาสาระ
๑. สถานภาพ และบทบาทภาษาไทย บนเวทีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
๒. แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยที่สง่ เสริ มนโยบายการศึกษาของประเทศไทย
๓. ขับสนาน ขานเสนาะ “มีครูดี เป็ นศรี บ้านเมือง”
๔. รากเหง้ าภูมิปัญญาไทย ดารงไว้ ซงึ่ ลูกหลาน คงไว้ ซงึ่ อัตลักษณ์อาเซียน
การลงทะเบียน (ไม่ มีค่าใช้ จ่ายในการลงทะเบียน)
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่ www.aksorn.com/thaiseminar2559
การประเมินผล
๑. การสังเกตความสนใจของผู้เข้ าร่วมการอบรม
๒. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมด้ วยแบบประเมิน
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผู้บริ หารและครูผ้ สู อนตระหนักและเข้ าใจถึงบทบาท หน้ าที่ และความสาคัญของตนในฐานะผู้สอนภาษาไทยและเป็ น
ผู้รักษามรดกทางวัฒนธรรมภาษาของประเทศไทย บนเวทีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปั จจุบนั และสามารถนา
แนวความรู้ และเทคนิค การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาภาษาไทย ที่สอดคล้ องกับนโยบายการศึกษาของประเทศไทยไป
ประยุกต์ใช้ ในบริ บทของสถานศึกษาและห้ องเรี ยนของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังเกิ
้ ดแรงบันดาลใจในการสอนภาษาไทย
เพื่อรักษาไว้ ซงึ่ รากเหง้ าแห่งภูมิปัญญาไทย ให้ ลกู หลานสืบทอดต่อไป

-๒-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา
หัวข้ อ
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. การแสดงจากมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๕ น. กล่ าวต้ อนรับ:
 นายตะวัน เทวอักษร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชัน่ จากัด (มหาชน)
๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น.

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๑.๑๕ น.

กล่ าวเปิ ดงาน:
สถานภาพ และบทบาทภาษาไทย บนเวทีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC): รู้ เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา
 ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.กาญจนา นาคสกุล
นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
พักรับประทานอาหารว่ าง
ปาฐกถาพิเศษ:
ครบเครื่องยุทธศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ที่ส่งเสริ มกับนโยบายการศึกษาของประเทศไทย
 อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.

เพลงพืน้ บ้ าน ขับสนาน ขานเสนาะ “มีครู ดี เป็ นศรีบ้านเมือง”
 แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์
ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื ้นบ้ าน-อีแซว) พ.ศ.๒๕๓๙

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๕.๐๐ น

พักรับประทานอาหารว่ าง จบการสัมมนาวิชาการ
พิธีกร
 อาจารย์ศรีศภุ ร มุสิกะพงษ์
ครูชานาญการพิเศษ ข้ าราชการบานาญ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เสวนาพิเศษ : รากเหง้ าแห่ งภูมิปัญญาไทย ดารงไว้ ซ่ งึ ลูกหลาน คงไว้ ซ่ งึ อัตลักษณ์ อาเซียน
ผู้ร่วมเสวนา
 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ บัวผัน สุพรรณยศ
หัวหน้ ากองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
 อาจารย์ชาตรี สาราญ
ครูเชี่ยวชาญ (ข้ าราชการบานาญ) ครูรางวัลสมเด็จเจ้ าฟ้ ามหาจักรี
 อาจารย์ฤทธิจกั ร์ ชื่นจิตต์
ครูภาษาไทย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 อาจารย์มนัญญา ลาหาญ
ครูภาษาไทย โรงเรียนบ้ านนาผาง
ผู้ดาเนินรายการ
 อาจารย์กณ
ุ ฑีรา บุญเลี ้ยง
ครูเชี่ยวชาญสาขาภาษาไทย ข้ าราชการบานาญ โรงเรียนราชวินิตมัธยม

หมายเหตุ : วิทยากรอยู่ระหว่ างการเรี ยนเชิญ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
-๓-

วิทยากร

