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ค าน า 
 

              เอกสารหลักสูตรพัฒนาครู “3 เดือน อ่านออก เขียนได้  โดยใช้นวัตกรรมการสอน            
จากฐานคิดทฤษฎีBBL ร่วมกับแนว  DLTV” ฉบับน้ี  เป็นเอกสารหลักสูตรพัฒนาครูท่ีผ่านการ
อนุมัติให้เป็นหลักสูตรอบรมครูประจ าการ รหัส 60203001 ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 น้ี            
จะน าเสนอขออนุมัติหลักสูตร ต่อเน่ืองปีการศึกษาต่อปีการศึกษา อีกวาระหน่ึง โดยจะ
น าเสนอเน้ือหาตามล าดับประเด็น การลงข้อมูลในระบบ Part A ถึง Part D ดังน้ี 
 
 

ล าดับ ประเด็นการลงข้อมูลในระบบ Part A ถึง Part D 
1. Part A ข้อมูลหน่วยพัฒนาครู 
2. Part B ระดับช่วงช้ันในการพัฒนา 
3. Part C ค าส าคัญสะท้อนการพัฒนา  
4. Part D ข้อก าหนดลักษณะของหลักสูตร 

 
              ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพัฒนาครู “3 เดือน อ่านออก เขียนได้  โดยใช้นวัตกรรม
การสอนจากฐานคิดทฤษฎีBBL ร่วมกับแนว  DLTV” ฉบับน้ี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดระบบ
การน าเสนอหลักสูตรการพัฒนาครู ครั้งน้ี จะอ านวยความสะดวก ในการด าเนินการ เกี่ยวกับ
การขอเสนอหลักสูตรกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดกระบวนการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
 
 
 
                                                                      ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล 
                                                                   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการพัฒนาครู 
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สารบัญ 
 

เนื้อหา  หน้า 
ค าน า  1 
สารบัญ  2 
Part A ข้อมูลหน่วยพัฒนาครู 
ประเภทหน่วย-รหัสหน่วย-อีเมล-ช่ือหน่วย 

3 

Part B ระดับช่วงช้ันในการพัฒนา 
ประถมศึกษา 
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Part C ค าส าคัญสะท้อนการพัฒนา 
อ่านออกเขียนได้ด้วยBBLและDLTV 
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Part D ข้อก าหนดลักษณะของหลักสูตร 3 
 D01 : ช่ือหลักสูตร 3 
 D02 : ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร 3 
 D03 : ข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 
 D04 : พื้นฐานและเงื่อนไขของครูท่ีจะรับการพัฒนาตามหลักสูตร 5 
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 D06 : หลักการและท่ีมาของหลักสูตร 5 
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 D08 : เลือกวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
 D09 : ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการเรียนรู้ของครู 8 
 D10 : เขียนอธิบายกรอบแนวคิดของหลักสูตร 8 
 D11 : ระบกุรอบแนวคิดของหลักสูตร 9 
 D12 : หัวข้อสาระการอบรม/แผนการจัดกิจกรรมการอบรม 12 
 D13 : ตารางการจัดกิจกรรม 52 
 D14 : กิจกรรมการติดตามหรือการท างานร่วมกับครูหลังการพัฒนา 56 
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 D16 : จ านวนครูท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่อรุ่น 56 
 D17 : วิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร 57 

ไฟลP์DFของวิทยากรจากสถาบันคุรุพัฒนา จ านวน 5 ราย 61 
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Part A ข้อมูลหน่วยพัฒนาครู 
ประเภทหน่วย-รหัสหน่วย-อีเมล-ช่ือหน่วย 
ประเภทหน่วย :  ส่วนราชการ 
รหัสหน่วย : 0994000391307 
อีเมล : g3674nattayala@kurupatana.ac.th 
ช่ือหน่วย : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
 

Part B ระดบัช่วงชั้นในการพฒันา 
ระดับช่วงช้ันในการพัฒนา : ประถมศึกษา 
 

Part C ค าส าคญัสะท้อนการพฒันา 
C0103 ภาษาไทย “อ่านออก เขียนได้ ด้วยBBLและDLTV” 
 

Part D ข้อก าหนดลกัษณะของหลกัสตูร 
D01 : ชื่อหลักสตูร 
             ช่ือหลักสูตรภาษาไทย 

“3 เดือน อ่านออก เขียนได้ โดยใช้นวัตกรรมการสอนจากฐานคิดทฤษฎีBBL  
  ร่วมกับแนว DLTV” 

             ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
“3 Months for Reading Literacy by Teaching Innovation Based on 
  BBL Theory and DLTV” 

D02 : ระดับความลุ่มลึกของหลกัสตูร 
         หลักสูตรการพัฒนาครู “3 เดือน อ่านออก เขียนได้ โดยใช้นวัตกรรมการสอน                 
จากฐานคิดทฤษฎีBBLร่วมกับแนว DLTV” เป็นหลักสูตรระดับพื้นฐาน มีความลุ่มลึกของสาระ
การพัฒนา ดังน้ี 

1.  มีจ านวนช่ัวโมงการอบรม  จ านวน 14 ช่ัวโมง 
2.  สาระในหลักสูตร 
      2.1 ความรู้ ความเข้าใจ ในทฤษฎี BBL (Brain-based Learning) 
      2.2 การวิเคราะห์ค าอธิบายในทฤษฎี BBL (Brain-based Learning) 
           สู่การออกแบบสื่อการจัดการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้  
           และการออกแบบข้ันตอนการเรียนรู้ 
 
 

mailto:g3674nattayala@kurupatana.ac.th
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      2.3 การสังเคราะห์ค าอธิบายในทฤษฎี BBL (Brain-based Learning) 
           สู่การออกแบบนวัตกรรมการสอน ประกอบด้วย เทคนิคการสอน  
           วิธีการสอน รูปแบบการสอน 

            3. ทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงกับหลักการและทฤษฎี (Theory and Practice) 
 3.1 การสร้างนวัตกรรมการสอน ระดับเทคนิคการสอน ระดับวิธีการสอน  
      และระดับรูปแบบการสอน 
 3.2 ครูสามารถน าข้ออธิบายของทฤษฎี BBLมาประยุกต์ใช้การผลิตสื่อ    
      การจัดสิ่งแวดล้อม และการออกแบบข้ันตอนการสอน 

             4. สาระในหลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติการบูรณาการการสอนเน้ือหาสาระเฉพาะ   
 (Pedagogical Content knowledge : PCK) และ/หรือการหลอมรวม                
 เทคโนโลนีสารสนเทศเข้ากับการสอนเน้ือหาสาระเฉพาะ (Technological   
 Pedagogical Content knowledge : TPCK) ใช้ความรู้และทักษะน้ันเพื่อ  
 การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนมุ่งเป้าที่การเรียนรู้ของนักเรียน 

 3.5 สาระในหลักสูตรมีการให้ข้อมูลหรือสร้างแนวการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นครู 
      ท่ีดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

  3.5.1 ครูรวมทีมปฏิบัติชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
          Learning Community) 
  3.5.2 ครูจะได้บันทึก กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

              (Professional Learning Community) ใน Logbook  
              ทุกสัปดาห์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความมุง่มั่นในการแก้ปัญหา                       
              “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ในช่วงเวลา 3 เดือน 

D03 : ข้อมูลผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 
             ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ีหน่ึง 
                    ช่ือ-สกุล   นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
                    หมายเลขบัตรประชาชน   3400600663575 
                    อาย ุ  46 ปี  
                    คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาเอก 
                    สาขาวิชา   หลักสูตรและการเรียนการสอน 
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             ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ีสอง 
                    ช่ือ-สกุล   นางสาวมาริยา เถาอินปาก 
                    หมายเลขบัตรประชาชน   3409900651031 
                    อาย ุ  56 ปี  
                    คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาเอก 
                    สาขาวิชา   หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

D04 : พื้นฐานและเงือ่นไขของครูที่จะรับการพฒันาตามหลักสตูร 
1. สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 
2.  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎี BBL (Brain-based Learning) 
3.  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางการใช้ DLTV (Distance Learning 

Television : DLTV) 
4.  มีความเช่ือพื้นฐาน ว่า แนวปฏิบัติจากทฤษฎี BBL (Brain-based Learning)   

 กับแนวปฏิบัติของการใช้ DLTV (Distance Learning Television : DLTV) 
5.  มีความสมัครใจ และยืนยันการตอบรับเป็นผู้เข้ารับการอบรม 

 

D05 : ค าส าคญั (keyword) 
              อ่านออก เขียนได้ ด้วย BBLและDLTV 
 

D06 : หลักการและที่มาของหลกัสตูร 

             กระทรวงศึกษาธิการ ( 2558 : ออนไลน์) โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินการส ารวจสภาพการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งท่ี 1 เดือนมิถุนายน  2558 พบว่า 
มีนักเรียนอ่านไม่ออก ร้อยละ 11.5 เขียนไม่ได้ ร้อยละ 8.7 การส ารวจ ครั้งท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม 2558  พบว่า นักเรียนอ่านไม่ออก ลดลงเหลือร้อยละ 5.6 และ เขียนไม่ได้                  
เหลือ ร้อยละ 5.0 ซึ่งในปีการศึกษา 2558 น้ี กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งด่วน 
“เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็น
รูปธรรม”ผลจากการส ารวจสภาพการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนในช่วงต้นปีการศึกษา 
2558 น้ี เป็นข้อมูลส าคัญท่ีสะท้อนว่า ในช่วงเวลา 3 เดือนแรก ของปีการศึกษาคือ                    
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม สัดส่วนของนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีสัดส่วนสูง
ถึงร้อยละ 5 
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             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดช้ันปีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินท่ีเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย มาตรฐาน  ท 1.1ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ
ความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ตัวช้ีวัดช้ันปี             
ท1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ  มาตรฐาน ท 2.1 ใช้
กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ   
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดช้ันปี             
ท2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ ซึ่งเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ตามระดับ
หลักสูตรเหล่าน้ี จ าเป็นต้องได้รับการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนตัวช้ีวัดช้ันป ีท1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ และตัวช้ีวัด
ช้ันป ีท2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ อย่างมีคุณภาพและเกิดสัมฤทธิผล 

     สัมฤทธิผล “อ่านออก เขียนได้” ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 คือ 
ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ พร้อมท้ังเขียนสื่อสารด้วยค า
และประโยคง่ายๆได้ ซึ่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน จะต้อง
พัฒนานวัตกรรมการสอน อันประกอบด้วย เทคนิคการสอน วิธีการสอน และรูปแบบการสอน
ให้ผู้เรียนสามารถ “อ่านออก เขียนได้”ทุกคน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ( 2558 : 5) โดยกลุ่มงานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมี นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้า
กลุ่มงานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบงาน
ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน“เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ และต้อง
มีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม” ได้ด าเนินการศึกษาความต้องการจ าเป็นของหลักสูตรน้ี
(Needs Assessment) ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
กลุ่มเป้าหมายการสนทนากลุ่ม คือ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                   
ท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลส าเร็จ ด้วยนวัตกรรมการสอนจากฐานคิดทฤษฎี
BBL (Brain-based Learning) กับเทคโนโลยีการศึกษาโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) วันท่ี 21 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการสนทนากลุ่ม คือ นวัตกรรมการสอนใดบ้าง                  
ท่ีช่วยพัฒนา “อ่านออก เขียนได้ ภายใน 3 เดือน” ข้อสรุปจากการสนทนากลุ่ม คือ นวัตกรรม
เทคนิคการสอนท่ีใช้ฐานคิดจากทฤษฎีBBL การใช้เทคโนโลยี โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) มาช่วยเสริมประสิทธิภาพการสอนของครู 



หลักสูตรการพัฒนาครู 2561 “3 เดือน อ่านออก เขียนได้” ทฤษฎีBBL & แนวDLTV        7 
 

 
              
          การศึกษาความต้องการจ า เป็นของหลักสูตรน้ี อีกระยะหน่ึง ช่วงการอบรม                 
การพัฒนานวัตกรรมเร่งรัด “อ่านออก เขียนได้ 100%” ให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน จ านวน 350 คน วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2559                   
ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 

 
 

          ดังน้ัน หลักสูตร “3 เดือน อ่านออก เขียนได้ โดยใช้นวัตกรรมการสอนจากฐานคิด
ทฤษฎีBBL ร่วมกับแนว DLTV” จึงเป็นหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการจ าเป็นของ
ครูผู้สอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน  
 

D07 : อธิบายวัตถุประสงค์ของหลกัสตูร 
            มีเป้าหมายการเรียนรู้  ท่ีสะท้อนพฤติกรรมท่ีครูจะเปลี่ยนแปลง หลังเสร็จสิ้น                
การพัฒนาตามหลักสูตร ด้านการเรียนรู้ลักษณะความรู้  (Knowledge) การเรียนรู้ทักษะ 
(Skill) และการเรียนรู้ความเป็นครู (Attribute) 
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D08 : เลือกวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อพัฒนาความรู้ เรื่อง ทฤษฎี BBL (Brain-based Learning) และหลักการอ่านและเขียน 
    ค าและข้อความสั้นๆ 

1.1 บอกข้ออธิบายของทฤษฎี BBL(Brain-based Learning)ได้ 
1.2 อธิบายหลักการอ่านและเขียน ค าและข้อความสั้นๆระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1ได้ 

2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการสอนจากฐานคิดทฤษฎีBBLไปใช้จัด   
    การเรียนรู้กับ DLTV 
     2.1 สร้างนวัตกรรมระดับเทคนิคการสอนได้ 
     2.2 สร้างนวัตกรรมระดับวิธีการสอนได้ 
     2.3 ออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้ 
     2.4 สร้างสื่อการเรียนรู้ได้ 
3.  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”  
     ในช่วงเวลา 3 เดือน 
     3.1 สามารถปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียนได้ 
          ในช่วงเวลา 3 เดือน 
     3.2 สามารถวางแผนการท าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียนในช้ันเรียน 
          จริงได้ในช่วงเวลา 3 เดือน 
 

D09 : ตัวชี้วัดความส าเร็จของการเรียนรู้ของครู 
1. ร้อยละ 100 ของครท่ีูผ่านการอบรม มีความรู้ เรื่อง ทฤษฎี BBL (Brain-based Learning)   
    สามารถบอกข้ออธิบายของทฤษฎี BBL(Brain-based Learning)และอธิบายหลักการอ่าน   
    และเขียน ค าและข้อความสั้นๆระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
2. ร้อยละ 100 ของครท่ีูผ่านการอบรม มีความสามารถสร้างนวัตกรรมการสอนระดับเทคนิค  
    การสอน ระดับวิธีการสอน รวมท้ังการออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้จากฐานคิดทฤษฎี  
    BBLไปใช้จัดการเรียนรู้กับ DLTV 
3. ร้อยละ 100 ของครท่ีูผ่านการอบรม มีคุณลักษณะความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา                    
   “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” สามารถปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัย    
    ในช้ันเรียนได้ในช่วงเวลา 3 เดือน 
 

D10 : เขียนอธิบายกรอบแนวคดิของหลักสูตร 
        กรอบแนวคิดของหลักสูตรได้บูรณาการหลอมรวมเน้ือหา(Content)“การอ่านออกเสียง
ค า ค าคล้องจองและข้อความสั้นๆ” และ “การเขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ” ส าหรับ
บูรณาการการสอนเน้ือหาท่ีเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ (PedagogicalContent Knowledge : 
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PCK)การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเน้ือหาสาระเฉพาะ(Technological 
Pedagogical Content Knowledge : TPCK) DLTV ท่ีจะเช่ือมโยงกลับไปสู่การจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

D11 : ระบุกรอบแนวคดิของหลกัสตูร 
           การอบรมครู ตามหลักสูตรน้ี เป็นการอบรมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ
ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย และเครื่องมือ 
ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกันของคนในสังคม ตลอดจน
ใช้ในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ 
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ 
ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   นอกจากน้ี ยังเป็นการอนุรักษ์  และสืบสานให้ภาษาไทยคงอยู่
คู่ชาติไทยตลอดไป ซึ่งในหลักสูตรน้ี ก าหนดเน้ือหา (Content)“อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง 
และข้อความสั้นๆ” และ “เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ” ส าหรับบูรณาการการสอน 
เน้ือหาท่ีเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ (Pedagogical Content Knowledge : PCK ) ประกอบด้วย                    
1) การสอนในศตวรรษท่ี 21 มุ่งฝึกให้ครูสร้างนวัตกรรมการสอนของตนเอง ซึ่งนวัตกรรม                  
การสอนท่ีครูสร้างข้ึน จะไปส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แนว Active Learning  คือ ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีเขาได้
กระท าลงไป การเรียนรู้ท่ีเป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ หรือผู้เรียนเอง และ 
ผู้เรียนแต่ละคนจะมีแนวทางในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน 2) การแก้ปัญหาผู้เรียน “อ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้” ของผู้เรียนวัยเริ่มเรียนภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1              
ของปีการศึกษา 3) จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ ฝึกอบรมครูผู้สอน
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ จะเป็นเด็กวัย 7 ปี เด็กวัยน้ี ชอบฟัง 
เรื่องเล่าต่างๆ เด็กๆจะสนุกไปกับเรื่องเล่าต่างๆ ท้ังเรื่องเล่าจากครู เรื่องเล่าจากเพื่อน 
ตลอดจนเรื่องเล่าจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเรื่องเล่าเหล่าน้ี จะน ามาเช่ือมโยงสู่การฝึกอ่านและ
เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน 4) การจัดการช้ันเรียนจะเน้นการจัด
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ลีลาการเรียนรู้ของตนเอง 5) การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนการเรียนรู้            
ทางวิชาชีพ ส่งเสริมให้ครูวิจัยแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน ของผู้เรียน จะด าเนินการต่อเน่ือง  
3 เดือน  ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน และ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                     
จะปฏิบัติการได้ 3 วงรอบ ต่อเน่ืองตลอด ช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนการฏาคม 2561             
6) การพัฒนาหลักสูตร เป็นการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน หน่วยการเรียนรู้ และแผน              
การจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการเรียนรู้แนว Active Learning ท่ีมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน               
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ท่ีก าหนดไว้ตามตัวช้ีวัดช้ันปีท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ (K : Knowledge) ทักษะ/การปฏิบัติ            
(P : Performance) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desirable Characteristic) หรือ 
คุณลักษณะ (A : Attribute) ตามระดับหลักสูตร 7) สะเต็มศึกษา (STEM Education)
เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู้  ท่ีสร้างนวัตกรรมของตนเองผ่านทักษะความสามารถและช้ินงาน                
เชิงสร้างสรรค์ ได้มีการหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเน้ือหาสาระเฉพาะ 
(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) ท่ีจะเช่ือมโยงกลับไปสู่                
การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 8) การใช้สื่อ
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรน้ี น ารูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) ผ่านรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) ส าหรับกรณีโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีบริบทท่ีสามารถใช้
เทคโนโลยี น้ี ได้สะดวกและเหมาะสม 9) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรน้ี มุ่งเน้น
การปฏิบัติตามสภาพจริง ดังน้ัน จึงเลือกใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment)  ประเมินผลการเรียนรู้ของครูผู้เข้ารับการอบรมและประเมินผลการเรียนรู้              
ของผู้เรียน 10) การออกแบบการเรียนรู้ หลักสูตรน้ี ออกแบบการเรียนรู้ ผ่านหลักสูตรระดับ
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้  ท่ีเน้นการเรียนรู้แนว Active Learning ท่ีมี
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปี ดังน้ี 
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ         
                           แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัดชั้นปี             ท1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ 
มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน    
                           เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน  
                           การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดชั้นปี             ท2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ 
            ความเช่ือมโยงของเน้ือหา (Content)“อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความ
สั้นๆ” และ “เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ” ท่ีบูรณาการท้ังศาสตร์และศิลป์ 
(Pedagogical Content Knowledge : PCK ) หลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับ                
การสอนเน้ือหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)  
ท่ีน าเสนอมาท้ังหมดน้ัน สามารถออกแบบภาพกรอบแนวคิดของหลักสูตร(Curriculum 
Conceptual Framework) ประกอบการอธิบาย ได้ดังน้ี 
 
 

http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/whatisit.htm#authentic
http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/whatisit.htm#authentic
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3 เดือน อ่านออก เขียนได้ 
โดยใช้นวัตกรรมการสอนจากฐานคิดทฤษฎีBBL ร่วมกับแนว DLTV 

 

 

ครูได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายคุณภาพ 3 ด้าน 
1. มีความรู ้เรื่อง ทฤษฎี BBL (Brain-based Learning)กับหลักการอ่าน 

และเขียนค าและข้อความสั้นๆ ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1 
2. สร้างนวัตกรรมการสอนจากฐานคิดทฤษฎีBBL ไปใช้จัดการเรียนรู้กับ DLTV 

ประกอบด้วย เทคนิคการสอน วิธีการสอน และสื่อประกอบการสอน 
3. มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”  ในช่วงเวลา 3 เดือน 

 

 

นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายคุณภาพ “อ่านออก เขียนได้” 
      1. อ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ จากค าพื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      2. เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน 
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D12 : หัวข้อสาระการอบรม/แผนการจัดกิจกรรมการอบรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 

สาระการอบรม : ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎBีBLและหลกัการอ่านและเขียน ชัน้ ป.1 

 
 
 
 
1. วัตถุประสงคก์ารเรียนรู ้
 1.1 เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี BBL (Brain-based Learning) 
 1.2 เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียน ค าและข้อความสั้นๆระดับ 
              ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

2. พฤตกิรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึน้ 
 2.1 บอกข้ออธิบายของทฤษฎี BBL(Brain-based Learning)ได้ 
 2.2 อธิบายหลักการอ่านและเขียน ค าและข้อความสั้นๆระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1ได้ 
 

3. สาระที่ตอ้งการใหค้รูเรียนรู ้
 3.1 ข้ออธิบายของทฤษฎี BBL เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนรู้ 
 3.2 หลักการอ่านและเขียน ค าและข้อความสั้นๆระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

4. กิจกรรมการพฒันา (วันแรก เวลา 09.00 น.-12.00 น. รวมเวลา 3 ชั่วโมง) 
 4.1 บรรยาย ประกอบเอกสาร หลักการเรียนรู้ 12 ข้อ ตามข้ออธิบายของทฤษฎี BBL 

 

ความคิดรวบยอด 
    ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีBBLและหลักการอ่านและเขียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จะส่งเสริม
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูให้สูงข้ึน 
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 4.2 บรรยาย ประกอบ Powerpoint หลักการการจัดการเรียนรู้ 
              แบบ BBL SMART TRAINERS 24 ข้อ 

 
 
 4.3 ครูวิเคราะห์ ความสอดคล้อง ของหลักการเรียนรู้ 12 ข้อ ตามข้ออธิบาย                       
              ของทฤษฎี BBL กับหลักการการจัดการเรียนรู้แบบ BBL SMART TRAINERS  
              24 ข้อ 

หลักการเรียนรู้ 12 ข้อ ลากเส้นโยงคู่สอดคล้อง หลักการการจัดการเรียนรู้ 
แบบ BBL SMART TRAINERS 24 ข้อ 
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4.4 ครูศึกษาแผ่นภาพ Road Map การจัดการเรียนรู้ DLTV อภิปรายแล้วอธิบาย 
              หลักการอ่านและเขียน ค าและข้อความสั้นๆระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
              โดยทีมวิทยากรเป็นผู้ด าเนินการอภิปรายในแต่ละกลุ่ม (วิทยากร 1:30คน) 
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5. สื่อประกอบการเรียนรู ้
 5.1 เอกสารหลักการเรียนรู้ตามข้ออธิบายของทฤษฎี BBL 
 5.2 Powerpoint หลักการเรียนรู้ตามข้ออธิบายของทฤษฎี BBL 
 5.3 แผ่นภาพ Road Map การจัดการเรียนรู้ DLTV  
 

6. วิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย 
 6.1 วิทยากรหลัก 
                        นางสาวมาริยา เถาอินปาก 
 6.2 วิทยากรผู้ช่วย 

1. นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
2. นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
3. ว่าที่ ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา วงศ์สมศรี 
4. นางสาวรจนา คุณผล 

 

7. การวัดผลและประเมินผล 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครูท่ีจะเกิดข้ึน 

วิธีการ/เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล 

เกณฑ์การผ่าน/ผู้รับผิดชอบ 

บอกข้ออธิบาย 
ของทฤษฎี BBL 
(Brain-based Learning) 
ได้ 

ตรวจผลงาน/ 
ใบงานวิเคราะห์  
ความสอดคล้อง  
ของหลักการเรียนรู้  
ตามข้ออธิบาย                     
ของทฤษฎี BBL  
 

เกณฑก์ารผ่าน 
ร้อยละ 100 
ผู้รบัผดิชอบ 
นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา วงศ์สมศรี 
นางสาวรจนา คุณผล 

อธิบาย 
หลักการอ่านและเขียน  
ค าและข้อความสั้นๆ
ระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 1ได้ 

สังเกต/การอธิบาย
หลักการอ่านและเขียน 
ค าและข้อความสั้นๆ
ระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 

เกณฑก์ารผ่าน 
ร้อยละ100 (อธิบายได้ทุกครั้งทุกคน) 
ผู้รบัผดิชอบ 
นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา วงศ์สมศรี 
นางสาวรจนา คุณผล 
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ใบงาน 
ข้ออธบิายของทฤษฎี BBL 

ค าช้ีแจง    ให้ครูผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ ความสอดคล้อง เช่ือมโยงของหลักการเรียนรู้ 12 ข้อ 
ตามข้ออธิบายของทฤษฎี BBL กับหลักการการจัดการเรียนรู้แบบ BBL SMART TRAINERS 
24 ข้อ 
 

หลักการเรียนรู้ 12 ข้อ ลากเส้นโยงคู่สอดคล้อง หลักการการจัดการเรียนรู้แบบ 
BBL SMART TRAINERS 24 ข้อ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ช่ือ-สกุล ……………………………………….…………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกต 
การอธบิายหลกัการอ่านและเขียนค าและข้อความสั้นๆ 

ค าช้ีแจง    ให้ผู้ประเมินสังเกตการอธิบายหลักการอา่นและเขียน ค าและข้อความสั้นๆ
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1ของครูผู้เข้ารับการอบรม 
 

 

ที่ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

สภาพการอธบิาย 
(อธิบายได้/ไม่ได้) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
ช่ือ-สกุล ……………………………………….………………………………………………………………ผู้ประเมิน 
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แผนการจัดกิจกรรมท่ี 2 
สาระการอบรม : ปฏิบตักิารสร้างนวัตกรรมการสอนจากฐานคดิทฤษฎBีBL 

                      ไปใช้จัดการเรียนรูก้บั DLTV 

 
 
 
 
1. วัตถุประสงคก์ารเรียนรู ้
 1.1 เพื่อให้ครูสร้างนวัตกรรมระดับเทคนิคการสอน 
 1.2 เพื่อให้ครูสร้างนวัตกรรมระดับวิธีการสอน 
 

2. พฤตกิรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึน้ 
 2.1 สร้างนวัตกรรมระดับเทคนิคการสอนได้ 
 2.2 สร้างนวัตกรรมระดับวิธีการสอนได้ 
 

3. สาระที่ตอ้งการใหค้รูเรียนรู ้
 3.1 ลักษณะนวัตกรรมระดับเทคนิคการสอน 
 3.2 ลักษณะนวัตกรรมระดับวิธีการสอน 
 

4. กิจกรรมการพฒันา (วันแรก เวลา 13.00 น.-17.00 น. รวมเวลา 4 ชั่วโมง) 
 4.1 ครูศึกษาใบความรู้ ความหมายของนวัตกรรมระดับเทคนิคการสอนพร้อมตัวอย่าง   
 4.2 ครูจัดทีม 4-6 คน ปฏิบัติงานกลุ่ม อภิปราย ภาพตัวอย่าง นวัตกรรมการสอน 

 

ความคิดรวบยอด 
        ความสามารถในการปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการสอนจากฐานคิดทฤษฎีBBLไปใช้
จัดการเรียนรู้กับ DLTVจะส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครใูห้สูงข้ึน 
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 4.3 ครูวิเคราะห์วิธีสอน ข้ันตอนการสอน และเทคนิคประกอบข้ันตอนการสอน ว่ามี
ความเหมาะสม สอดคล้อง หรือไม่ อย่างไร 
 4.4 ครูฝึกออกแบบวิธีการสอน ข้ันตอนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอน
การสอน และเทคนิคการสอนท่ีใช้ในแต่ละข้ันตอนการสอน 
 

 
วิธีการสอน……………………………………………………………………………………………………….. 

 
ข้ันตอนการสอน 

 
ช่ือข้ันตอน/กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 

 
เทคนิคการสอนที่ใช้ 

 
 
 

ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 
 4.5 ครูแต่ละทีมสร้างนวัตกรรม ดังน้ี 
      4.5.1 สร้างนวัตกรรมระดับเทคนิคการสอนได้ 
      4.5.2 สร้างนวัตกรรมระดับวิธีการสอนได้ 
 

5. สื่อประกอบการเรียนรู ้
 5.1 ใบความรู้ ความหมายของนวัตกรรมระดับเทคนิคการสอนพร้อมตัวอย่าง 
 5.2 Powerpoint ตัวอย่างนวัตกรรมระดับเทคนิคการสอนและวิธีการสอน 
 5.3 กระดาษกระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) และสีเมจิก 
6. วิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย 
 6.1 วิทยากรหลัก 
                        นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
 6.2 วิทยากรผู้ช่วย 

1. นางสาวมาริยา เถาอินปาก 
2. นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
3. ว่าที่ ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา วงศ์สมศรี 
4. นางสาวรจนา คุณผล 
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7. การวัดผลและประเมินผล 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครูท่ีจะเกิดข้ึน 

วิธีการ/เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล 

เกณฑ์การผ่าน/ผู้รับผิดชอบ 

สร้างนวัตกรรม 
ระดับเทคนิคการสอนได้ 
  

ประเมินใบงาน 
การสร้างนวัตกรรม 
ระดับเทคนิคการสอน 

เกณฑก์ารผ่าน 
ร้อยละ 100 ผ่านทุกกลุ่ม 
ผู้รบัผดิชอบ 
นางสาวมาริยา เถาอินปาก 
นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา วงศ์สมศรี 
นางสาวรจนา คุณผล 

สร้างนวัตกรรม 
ระดับวิธีการสอนได้ 
 

ประเมินใบงาน 
การสร้างนวัตกรรม 
ระดับวิธีการสอน 

เกณฑก์ารผ่าน 
ร้อยละ 100 ผ่านทุกกลุ่ม 
ผู้รบัผดิชอบ 
นางสาวมาริยา เถาอินปาก 
นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา วงศ์สมศรี 
นางสาวรจนา คุณผล 
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ใบความรู้ 
นวัตกรรมแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ระดับเทคนิคการสอน 

 

           นวัตกรรมระดับเทคนิคการสอน  หมายถึง  นวัตกรรมท่ีเป็นกลวิธีต่างๆ ท่ีใช้
เสริมกระบวนการสอน ข้ันตอนการสอน วิธีการสอน หรือการด าเนินการทางการสอนใดๆ เพื่อ
ช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน ยกตัวอย่าง เทคนิคการสอนในนวัตกรรม
วิธีสอน “อ่านเขียนหรรษา 5 ข้ันตอน” ดังภาพ 

 

 
 

จากกรณีตัวอย่าง นวัตกรรมวิธีการสอน “อ่านเขียนหรรษา 5 ขั้นตอน” มีเทคนิค
การสอน ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการสอน ตามขั้นตอนการสอน ดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 Brain Gym สร้างรอยย้ิมและความสุข ใช้ เทคนิคร้องเพลง 
  ข้ันท่ี 2 สนุกกับค าตามธรรมชาติ ใช้ เทคนิคเล่นเกม 
  ข้ันท่ี 3 ฉลาดรู้อักษรไทย ใช้ เทคนิคสีอักษร 
  ข้ันท่ี 4 ต้ังใจฝึกแจกลูกสะกดค า ใช้ เทคนิคแข่งขันกัน 
  ข้ันท่ี 5 น าค าไปใช้อ่านเขียนอย่างสร้างสรรค์ ใช้ เทคนิค Mind Map 
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ใบความรู้ 
นวัตกรรมแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ระดับวิธีการสอน 

 

     นวัตกรรมระดับวิธีการสอน  หมายถึง  กระบวนการสอน ข้ันตอนการสอน หรือ
การด าเนินการทางการสอนใดๆ เพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
นวัตกรรมระดับวิธีการสอน จะออกแบบให้สะท้อนถึงการบูรณาการการสอนเน้ือหาสาระ
เฉพาะ (Pedagogical Content knowledge : PCK) และ/หรือ การหลอมรวมเทคโนโลนี
สารสนเทศเข้ากับการสอนเน้ือหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content 
knowledge : TPCK) ดังภาพประกอบการอธิบาย 
 

      

             1. สาระเน้ือหา (Content) ท่ีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  กรณีน้ี เกี่ยวข้องกับเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย
พื้นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีกรอบเน้ือหา ดังน้ี 
                  1.1  การอ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ จากค าพื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ในช่วง 3 เดือนแรก ของการเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 1 ในทุกปีการศึกษา 
                  1.2  การเขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน 
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             2. สาระที่เป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ (Pedagogy)  
                  กรณีน้ี มีสาระการพัฒนาท่ีเป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 
                  2.1  การสอนในศตวรรษท่ี 21 
                           กรณีน้ี มุ่งฝึกให้ครูสร้างนวัตกรรมการสอนของตนเอง ซึ่งนวัตกรรม 
การสอนท่ีครูสร้างข้ึน จะไปส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แนว Active Learning  คือ ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีเขาได้
กระท าลงไป ภายใต้สมมติฐาน  2 ประการ คือ 1) การเรียนรู้ เป็นความพยายามโดยธรรมชาติ
ของมนุษย์ หรือผู้เรียนเอง และ 2) ผู้เรียนแต่ละคนจะมีแนวทางในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน  
                  2.2  การแก้ปัญหาผู้เรียน 

                กรณีน้ี มุ่งแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ของผู้เรียนวัยเริ่มเรียน
ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษา 
                  2.3  จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
                         กรณีน้ี  ฝึกอบรมหรือให้ครูผู้สอนภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                 
ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ จะเป็นเด็กวัย 7 ปี เด็กวัยน้ี ชอบฟังเรื่องเล่าต่างๆ เด็กๆจะสนุกไปกับเรื่อง
เล่าต่างๆ ท้ังเรื่องเล่าจากครู เรื่องเล่าจากเพื่อน ตลอดจนเรื่องเล่าจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง                  
ซึ่งเรื่องเล่าเหล่าน้ี จะน ามาเช่ือมโยงสู่การฝึกอ่านและเขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 
                  2.4  การจัดการช้ันเรียน 
                           กรณีน้ี จะเน้นการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ภาษาตาม
ธรรมชาติ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามลีลาการเรยีนรู้ของตนเอง 
                  2.5  การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
                           กรณีน้ี ส่งเสริมให้ครูวิจัยแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน ของผู้เรียน จะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 3 เดือน  ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน และ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ จะปฏิบัติการได้ 3 วงรอบ ต่อเน่ือง  
                  2.6  การพัฒนาหลักสูตร 
                          กรณีน้ี เป็นการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน หน่วยการเรียนรู้ และ
แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการเรียนรู้แนว Active Learning ท่ีมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ท่ี
ก าหนดไว้ตามตัวช้ีวัดช้ันปีท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ (K : Knowledge) ทักษะ/ การปฏิบัติ            
(P : Performance) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desirable Characteristic) หรือ 
คุณลักษณะ (A : Attribute) ตามระดับหลักสูตร 
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                  2.7 สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
                        กรณี น้ี  เกี่ยว ข้องกับสะเ ต็มศึกษา  ในส่วนของการจัดการเรียนรู้                  
ให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ ท่ีสร้างนวัตกรรมของตนเองผ่านทักษะ
ความสามารถและช้ินงานเชิงสร้างสรรค์ 
                  2.8 การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
                          กรณี น้ี น ารูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance learning information technology : DLIT) ผ่านรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ส าหรับกรณีโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีบริบทท่ีสามารถใช้เทคโนโลยี  น้ี            
ได้สะดวกและเหมาะสม 
                  2.9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
                          กรณีน้ี มุ่งเน้นการปฏิบัติตามสภาพจริง ดังน้ัน จึงเลือกใช้การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  ประเมินผลการเรียนรู้ของครู              
ผู้เข้ารับการอบรมและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                  2.10 การออกแบบการเรียนรู้ 
                          กรณีน้ี ออกแบบการเรียนรู้ ผ่านหลักสูตรระดับหน่วยการเรียนรู้ และ
แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการเรียนรู้แนว Active Learning ท่ีมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน  
ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปี ดังน้ี 
 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ         
                           แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัดชั้นปี             ท1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ 
มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน    
                           เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน  
                           การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดชั้นปี             ท2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ 
 

การออกแบบการเรียนรู้  เน้นการเรียนรู้แนว Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการจัด               
การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีเขาได้กระท าลงไป  :                    
Active learning is "anything that involves students in doing things and thinking 
about the things they are doing" (Bonwell & Eison, 1991, p. 2) 
 
 

http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/whatisit.htm#authentic
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   กรณีตัวอย่าง นวัตกรรมวิธีสอน “อ่านเขียนหรรษา 5 ข้ันตอน” วิธีการสอนน้ี จะมี
องค์ประกอบพื้นฐาน ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้และการจัดสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนรู้                
มาเพิ่มเติมให้การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพสูงสุด ดังภาพ 
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ใบงาน 
การสร้างนวัตกรรมระดบัเทคนคิการสอนและวิธีการสอน 

ชื่อกลุ่ม……………………………………………………………………………………………………………. 

ค าช้ีแจง  :  ให้ครูผู้สอน ระบุช่ือวิธีการสอน ช่ือข้ันตอนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบ  
                ข้ันตอนการสอน และเทคนิคการสอน ท่ีใช้ในแต่ละข้ันตอนของการสอน จากน้ัน   
                บันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในแบบกรอกข้อมูลในตาราง 
 

 

วิธีการสอน……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
ข้ันตอนการสอน 

 
ช่ือข้ันตอน/กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 

 
เทคนิคการสอนที่ใช้ 

 
 
 

ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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วิธีการสอน……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ข้ันตอนการสอน 
 

 
ช่ือข้ันตอน/กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 

 
เทคนิคการสอนที่ใช้ 

 
 

ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

          (ลงช่ือ)                                                             ผู้บันทึกกลุ่ม 
    (                                                             ) 

                          ต าแหน่ง…………………………………………………………………… 
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แบบบนัทกึผลการประเมินใบงาน 
การสร้างนวัตกรรมระดบัเทคนคิการสอนและวิธีการสอน 

 
กลุ่ม…………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าช้ีแจง    
 ให้ผู้ประเมิน  เทียบค่าน้ าหนักคะแนน  จากผลการประเมิน  ตอนที่ 1  ดังนี ้
  ระดับ  1  คือ  ปฏิบัติได้น้อยมาก ค่าน้ าหนักคะแนน  1  คะแนน 
  ระดับ  2  คือ  ปฏิบัติได้น้อย ค่าน้ าหนักคะแนน  2  คะแนน 
  ระดับ  3  คือ  ปฏิบัติได้ปานกลาง ค่าน้ าหนักคะแนน  3  คะแนน 
  ระดับ  4  คือ  ปฏิบัติได้ดี ค่าน้ าหนักคะแนน  4  คะแนน 
  ระดับ  5  คือ  ปฏิบัติได้ดีมาก ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ เทียบค่าน้ าหนักคะแนน (คะแนน) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.  วิธีสอน       
2.  เทคนิคการสอน       
3.  กิจกรรมการเรียนรู ้       

รวมคะแนนทั้งสิ้น  
คะแนนเฉลี่ย  

สรปุความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการสอน  
 
เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง    ครูมีความสามารถสร้างนวัตกรรม   ระดับดีทีสุ่ด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50 หมายถึง ครูมีความสามารถสร้างนวัตกรรม   ระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50 หมายถึง ครูมีความสามารถสร้างนวัตกรรม   ระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง ครูมีความสามารถสร้างนวัตกรรม   ระดับนอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50 หมายถึง ครูมีความสามารถสร้างนวัตกรรม   ระดับนอ้ยที่สุด 
                     
 
 
      
                        ลงช่ือ                ผู้ประเมิน 
                               (…………………………….……….……….) 
                             วันที่……….เดือน………….….พ.ศ……… 
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แผนการจัดกิจกรรมท่ี 3 
สาระการอบรม : ปฏิบตักิารสร้างสือ่การเรียนรู้ 

 
 
 
 
1. วัตถุประสงคก์ารเรียนรู ้
 1.1 เพื่อให้ครูออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
 1.2 เพื่อให้ครูสร้างสื่อการเรียนรู้ 
 
2. พฤตกิรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึน้ 
 2.1 ออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้ 
 2.2 สร้างสื่อการเรียนรู้ได้ 
 
3. สาระที่ตอ้งการใหค้รูเรียนรู ้
 3.1 ลักษณะสื่อการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับข้ออธิบายทฤษฎีBBL 
 3.2 การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้ 
 
4. กิจกรรมการพฒันา (วันที่สอง เวลา 09.00 น.-12.00 น. รวมเวลา 3 ชั่วโมง) 
 4.1 ครูศึกษาใบความรู้ความหมาย และตัวอย่าง “สื่อการเรียนรู้” 
 4.2 ครูจัดทีม 4-6 คน ปฏิบัติงานกลุ่ม อภิปราย เกี่ยวกับประเภทและลักษณะ 
              ของสื่อการเรียนรู้ ดังน้ี 
                 4.2.1 สื่อธรรมชาติ 
                 4.2.2 สื่อสิ่งพิมพ ์
                 4.2.3 สื่อเทคโนโลยี 
 4.3 ครูวิเคราะห์ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ ว่ามีความเหมาะสม สอดคล้อง กับข้ออธิบาย 
              ของทฤษฎีBBL หรือไม่ อย่างไร 
 4.4 ครูฝึกออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
 4.5 ครูฝึกสร้างสื่อการเรียนรู้ 
 

ความคิดรวบยอด 
    ความสามารถในการปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้ จะส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ของครใูห้สูงข้ึน 
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5. สื่อประกอบการเรียนรู ้
 5.1 ใบความรู้ ความหมาย และตัวอย่าง “สื่อการเรียนรู้” 
 5.2 Powerpoint ตัวอย่าง “สื่อการเรียนรู้” 
 5.3 เทคโนโลยี DLTV (Distance Learning Television) 
6. วิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย 
 6.1 วิทยากรหลัก 
                        นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
 6.2 วิทยากรผู้ช่วย 

1. นางสาวมาริยา เถาอินปาก 
2. นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
3. ว่าที่ ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา วงศ์สมศรี 
4. นางสาวรจนา คุณผล 

7. การวัดผลและประเมินผล 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครูท่ีจะเกิดข้ึน 

วิธีการ/เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล 

เกณฑ์การผ่าน/ผู้รับผิดชอบ 

ออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้ 
  

ประเมินใบงาน 
การออกแบบ 
สื่อการเรียนรู้ 

เกณฑก์ารผ่าน 
ร้อยละ 100 ผ่านทุกกลุ่ม 
ผู้รบัผดิชอบ 
นางสาวมาริยา เถาอินปาก 
นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา วงศ์สมศรี 
นางสาวรจนา คุณผล 

สร้างสื่อการเรียนรู้ได้ 
 

ประเมินใบงาน 
การสร้างสื่อ 
การเรียนรู้ 

เกณฑก์ารผ่าน 
ร้อยละ 100 ผ่านทุกกลุ่ม 
ผู้รบัผดิชอบ 
นางสาวมาริยา เถาอินปาก 
นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา วงศ์สมศรี 
นางสาวรจนา คุณผล 
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ใบความรู้ 
ความหมาย และตัวอย่าง “สื่อการเรียนรู้”  

 

     สื่อการเรียนรู้  หมายถึง  ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร : Media is a channel of 
communication. (Heinich, 1996) ซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ ท่ีสามารถช่วยสื่อสารระหว่างครูกับ
ผู้เรียน ดังภาพ 

 

 

               

         ตัวอย่างสื่อเทคโนโลยี DLTV (Distance Learning Television) ครูใช้จัดการเรียน 
การสอนภาษาไทย ในช่วงภาคเช้าของทุกวัน ตามตารางการสอน DLTV ท่ัวประเทศ 
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ใบงาน 
การออกแบบและสร้างสือ่การเรยีนรู้ 

ชื่อกลุ่ม……………………………………………………………………………………………………………. 

ตอนที่ 1    การออกแบบสื่อการเรียนรู ้

ค าช้ีแจง  :  ให้ครูผู้สอน ออกแบบสื่อการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับข้ันตอนการสอน และเทคนิค 
               การสอน ท่ีใช้ในแต่ละข้ันตอนของการสอน จากน้ัน  บันทึกรายช่ือสื่อลงในภาพ 
 

 
                   

         (ลงช่ือ)                                                             ผู้บันทึกกลุม่ 
    (                                                             ) 

                         ต าแหน่ง……………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2    การสร้างสื่อการเรียนรู ้

ค าช้ีแจง  :  ให้ครูผู้สอน สร้างสื่อการเรียนรู้ โดยเลือกรายการสื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ 
               ข้ันตอนการสอน และเทคนิคการสอน จากภาพท่ีก าหนด  1  รายการ 
 

 
 
 

         (ลงช่ือ)                                                             ผู้บันทึกกลุม่ 
    (                                                             ) 

                          ต าแหน่ง…………………………………………………………………… 
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แบบบนัทกึผลการประเมินใบงาน 
การออกแบบและสร้างสือ่การเรยีนรู้ 

 
กลุ่ม…………………………………………………………………………………………………………………….. 
ค าช้ีแจง    
 ให้ผู้ประเมิน  เทียบค่าน้ าหนักคะแนน  จากผลการประเมิน  ตอนที่ 1  ดังนี ้
  ระดับ  1  คือ  ปฏิบัติได้น้อยมาก ค่าน้ าหนักคะแนน  1  คะแนน 
  ระดับ  2  คือ  ปฏิบัติได้น้อย ค่าน้ าหนักคะแนน  2  คะแนน 
  ระดับ  3  คือ  ปฏิบัติได้ปานกลาง ค่าน้ าหนักคะแนน  3  คะแนน 
  ระดับ  4  คือ  ปฏิบัติได้ดี ค่าน้ าหนักคะแนน  4  คะแนน 
  ระดับ  5  คือ  ปฏิบัติได้ดีมาก ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ เทียบค่าน้ าหนักคะแนน (คะแนน) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.  การออกแบบ 
     สื่อการเรียนรู ้

      

2.  การสร้าง 
    สื่อการเรียนรู ้

      

รวมคะแนนทั้งสิ้น  
คะแนนเฉลี่ย  

สรปุความสามารถในการออกแบบและสร้างสือ่การเรียนรู้  
 
เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง    ครูมีความสามารถออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้   ระดับดีที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50 หมายถึง ครูมีความสามารถออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้   ระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50 หมายถึง ครูมีความสามารถออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้   ระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง ครูมีความสามารถออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้   ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50 หมายถึง ครูมีความสามารถออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้    
                                               
                     
      
                        ลงช่ือ                ผู้ประเมิน 
                               (…………………………….……….……….) 
                             วันที่……….เดือน………….….พ.ศ……… 
 

ระดับน้อยที่สุด 
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แผนการจัดกิจกรรมท่ี 4 
สาระการอบรม 

ปฏิบตักิารชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)และวิจัยในชั้นเรียน 

 
 
 
 

1. วัตถุประสงคก์ารเรียนรู ้
1.1  เพื่อฝึกปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน 

    1.2  เพื่อวางแผนการท าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน 
                   ในช้ันเรียนจริง 
 

2. พฤตกิรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึน้ 
  2.1 สามารถฝึกปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียนได้ 
  2.2 สามารถวางแผนการท าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน 
               ในช้ันเรียนจริงได้ 
 

3. สาระที่ตอ้งการใหค้รูเรียนรู ้
 3.1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
 3.2 วิจัยในช้ันเรียน 
 

4. กิจกรรมการพฒันา (วันที่สอง เวลา 13.00 น.-17.00 น. รวมเวลา 4 ชั่วโมง) 
 4.1  ครูศึกษาใบความรู้ เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC)และวิจัยในช้ันเรียน 
 4.2  ครูจัดทีม 4-6 คน ปฏิบัติงานกลุ่ม เพื่อ ฝึกปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
               (PLC) 
 4.3  ครูในทีม PLC วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพผู้เรียน ท่ีเป็นปัญหาเดียวกัน มีเป้าหมาย    
                ในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 4.4  ครูฝึกวางแผนการท าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)และวิจัยในช้ันเรียน 
                ในช้ันเรียนจริง 
 4.5 ครูแต่ละทีมท าใบงาน ดังน้ี 
      4.5.1 ใบงานการวางแผนการท าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)ในสถานศึกษา 
      4.5.2 ใบงานการวางแผนการท าวิจัยในช้ันเรียน 

ความคิดรวบยอด 
         ความสามารถในการปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน        
จะส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูให้สูงข้ึน 



หลักสูตรการพัฒนาครู 2561 “3 เดือน อ่านออก เขียนได้” ทฤษฎีBBL & แนวDLTV        40 
 

5. สื่อประกอบการเรียนรู ้
 5.1 ใบความรู้ เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน 
 5.2 Powerpoint เสนอภาพตัวอย่างการท าPLC 
 5.3 กระดาษกระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) และสีเมจิก 
6. วิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย 
 6.1 วิทยากรหลัก 
                        นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
 6.2 วิทยากรผู้ช่วย 

1. นางสาวมาริยา เถาอินปาก 
2. นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
3. ว่าที่ ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา วงศ์สมศรี 
4. นางสาวรจนา คุณผล 

7. การวัดผลและประเมินผล 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครูท่ีจะเกิดข้ึน 

วิธีการ/เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล 

เกณฑ์การผ่าน/ผู้รับผิดชอบ 

สามารถฝึกปฏิบัติการชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC)และวิจัยในช้ันเรียนได้ 

ประเมินใบงาน              
การวางแผนการท า
ชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ (PLC)                  
ในสถานศึกษา 

เกณฑก์ารผ่าน 
ร้อยละ 100 ผ่านทุกกลุ่ม 
ผู้รบัผดิชอบ 
นางสาวมาริยา เถาอินปาก 
นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา วงศ์สมศรี 
นางสาวรจนา คุณผล 

สามารถวางแผนการท า
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC)และวิจัยในช้ันเรียน 
ในช้ันเรียนจริงได้ 
 
 

ประเมินใบงาน 
การวางแผนการท าวิจัย
ในช้ันเรียน 

เกณฑก์ารผ่าน 
ร้อยละ 100 ผ่านทุกกลุ่ม 
ผู้รบัผดิชอบ 
นางสาวมาริยา เถาอินปาก 
นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา วงศ์สมศรี 
นางสาวรจนา คุณผล 
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ใบความรู้ 
PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างไร ให้ไดน้วัตกรรมแกป้ญัหา  

                                     “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 

 

 Professional Learning Community (PLC) ตรงกับข้อความในภาษาไทย ว่า 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีความหมายตรงกับเหตุการณ์ว่า “เกิดการรวมตัว รวมใจ รวม
พลัง ร่วมมือกัน ในการช่วยเหลือ แนะน า ให้ก าลังใจกัน ของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา                    
ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดผลดีมีคุณภาพในยุคศตวรรษท่ี 21 : 
Teachers, administrators, teacher educators, and communities seeking advice 
and motivation for restructuring schools for the 21st century would be well 
advised to consult this work." (Sergiovanni,1994) 

ความหมาย Professional Learning Community (PLC) ในองค์กรระดับโรงเรียน  
ท่ีน าเสนอมาน้ัน เมื่อพิจารณารูปแบบ (Model) ของ Hiatt-Michael, D. (Ed.). (2001)                    
เราจะเห็นภาพของกระบวนการ PLC ได้ลึกซึ้ง ชัดเจน ดังภาพ 
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จากลักษณะรูปแบบ PLC ในองค์กรระดับโรงเรียนของ Hiatt-Michael, D.                    
จะเห็นได้ว่า PLC ในองค์กรระดับโรงเรียน จะต้องเกิดจากความเป็นตัวตนในวิชาชีพของ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ท้ังในด้านค่านิยมส่วนตัว ความต้องการจ าเป็น บุคลิกลักษณะ
ตลอดจนกิจกรรมในแบบฉบับของครูแต่ละคน ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการของ
โรงเรียน หรือทิศทางการพัฒนา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน
สามารถประยุกต์การท า PLC ได้ตามลักษณะ ดังภาพ 

 

 
 

ประเด็นปัญหาร่วมกัน 
         พบปัญหาคุณภาพผู้เรียน “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 
 

รวมทีม PLC ที่มีเป้าหมายเดียวกัน 
                  ผู้เรียน “อ่านออก เขียนได้ 100%” 

นวัตกรรมที่เกิดจากการรวมทีม PLC ที่มีเป้าหมายเดียวกัน 
1. นวัตกรรมการสอน “เทคนิคการสอนท่ีใช้ฐานคิดจากทฤษฎีBBL” 
2. นวัตกรรมการสอน “วิธีการสอนท่ีใช้ฐานคิดจากทฤษฎีBBL” 
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ใบความรู้ 
วิจัยในช้ันเรียน : การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา“อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”  

 

              การด า เนินงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา  “อ่านไม่ออก เขียนไม่ไ ด้” ของผู้ เรียน                      
จะด าเนินการต่อเน่ือง 3 เดือน  ซึ่งเป็นการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน ควบคู่กันไปกับการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือการท า PLC : Professional Learning Community              
จะปฏิบัติการได้ 3 วงรอบ ต่อเน่ืองเป็นวงจร P-A-O-R สอดคล้องกับ นงลักษณ์ วิรัชชัย และ 
สุวิมล ว่องวาณิช (2544 : 5) ท่ีได้อธิบาย ดังภาพ 

 

ประเด็นปัญหาผู้เรียน 
         พบปัญหาคุณภาพผู้เรียน “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 
 

รวมทีม PLC ที่มีเป้าหมายเดียวกัน 
                  ผู้เรียน “อ่านออก เขียนได้ 100%” 

นวัตกรรมที่เกิดจากการรวมทีม PLC ที่มีเป้าหมายเดียวกัน 
1. นวัตกรรมการสอน “เทคนิคการสอนท่ีใช้ฐานคิดจากทฤษฎีBBL” 
2. นวัตกรรมการสอน “วิธีการสอนท่ีใช้ฐานคิดจากทฤษฎีBBL” 

 

ขอบเขตเวลา 
     วงรอบท่ี 1 จัดการเรียนการสอนเดือนพฤษภาคม 
     วงรอบท่ี 2 จัดการเรียนการสอนเดือนมิถุนายน 
     วงรอบท่ี 3 จัดการเรียนการสอนเดือนกรกฎาคม 
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ใบงาน 
การวางแผนการท าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)ในสถานศกึษา 

 

ค าช้ีแจง  :  ให้สมาชิกในกลุ่ม ฝึกแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
               และวางแผนการท าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)ในสถานศึกษา 
 

 

 

บทบาทในกิจกรรม PLC 
เทคนิค 

เรื่องเล่าเร้าพลงั 
(Story Telling) 

 
บทบาทคุณกิจ 
………………………………………….. 
บทบาทคุณอ านวย 
………………………………………….. 
บทบาทคุณลิขิต 
………………………………………….. 
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โรงเรียน……………………………………………………สังกัด…………………………………………………………. 
ช่ือกลุ่มกิจกรรม……………………………………………ช่ือกิจกรรม………………………………………………. 
จ านวนสมาชิก……คน ครั้งท่ี……วันท่ี……เดือน………… ปี………ภาคเรียนท่ี…..ปีการศึกษา………. 
จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี……..…..คน                     จ านวนช่ัวโมง……ช่ัวโมง  
ประเด็น……………………………………………………………………………………………………………………… 
สาเหตุ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความรู้/หลักการท่ีน ามาใช้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมท่ีท า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

บันทึกชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
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ผลท่ีได้จากกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การน าผลท่ีได้ไปใช้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

อื่นๆ………………….....……………………………………………………………………………………………………… 
 

สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี  

ท่ี ช่ือ-สกุล บทบาทในPLC ลายมือช่ือ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

 
 (ลงช่ือ)                                                             ผู้บันทึก 

(                                                             ) 
               ต าแหน่ง………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ 
              ส าเนาบันทึกกิจกรรม PLC ในครั้งนี้ ใหส้มาชิกทกุคน พร้อมลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกต้อง 
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ใบงาน 
การวางแผนการท าวิจัยในชั้นเรียน 

ตอนที่ 1 ระบปุัญหาคณุภาพผู้เรียนและนวัตกรรมยกระดบัคุณภาพผูเ้รียน 

ค าช้ีแจง  :  ให้ครูผู้สอน ระบุปัญหาคุณภาพผู้เรียน จากการวิเคราะห์ประสบการณ์ การสอน 
                ในรายวิชาท่ีเคยรับผิดชอบ จากน้ัน บันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในแบบกรอกข้อมูล 
                ในตารางและภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาคุณภาพผูเ้รียน………………………………………………….. 

 

นวัตกรรมยกระดบัคุณภาพผู้เรียน 
ระดับเทคนิคการสอน 

 

ระบุ/เช่ือมโยง                                       
เทคนิคการสอนใด ใช้ในข้ันตอนการสอนใด 

………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

นวัตกรรมยกระดบัคุณภาพผู้เรียน 

ระดับวิธีการสอน 

ระบุวิธีสอน……………………………………………….... 
 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…….. 
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ตอนที่ 2 ออกแบบนวัตกรรมยกระดับคณุภาพผู้เรยีน ระดบัวิธีการสอน 
ค าช้ีแจง  :  ให้ครูผู้สอน ระบุช่ือวิธีการสอน ช่ือข้ันตอนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบ  
                ข้ันตอนการสอน และเทคนิคการสอน ท่ีใช้ในแต่ละข้ันตอนของการสอน จากน้ัน   
                บันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในแบบกรอกข้อมูลในตาราง 

 
วิธีการสอน……………………………………………………………………………………………………….. 

 
ข้ันตอนการสอน 

 
ช่ือข้ันตอน/กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 

 
เทคนิคการสอนที่ใช้ 

 
 
 

ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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วิธีการสอน……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ข้ันตอนการสอน 
 

 
ช่ือข้ันตอน/กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 

 
เทคนิคการสอนที่ใช้ 

 
 

ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

     (ลงช่ือ)                                                             ผู้บันทึก 
    (                                                             ) 

                     ต าแหน่ง………………………………………………………………………… 
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แบบบนัทกึผล 
การประเมินใบงานการวางแผนการท าชุมชนการเรยีนรู้วิชาชีพ (PLC)ในสถานศกึษา 

ค าช้ีแจง    
 ให้ผู้ประเมิน  เทียบค่าน้ าหนักคะแนน  จากผลการประเมิน  ตอนที่ 1  ดังนี ้
  ระดับ  1  คือ  ปฏิบัติได้น้อยมาก ค่าน้ าหนักคะแนน  1  คะแนน 
  ระดับ  2  คือ  ปฏิบัติได้น้อย ค่าน้ าหนักคะแนน  2  คะแนน 
  ระดับ  3  คือ  ปฏิบัติได้ปานกลาง ค่าน้ าหนักคะแนน  3  คะแนน 
  ระดับ  4  คือ  ปฏิบัติได้ดี ค่าน้ าหนักคะแนน  4  คะแนน 
  ระดับ  5  คือ  ปฏิบัติได้ดีมาก ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ เทียบค่าน้ าหนักคะแนน (คะแนน) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.  การค้นหาปัญหา 
     คุณภาพผู้เรียน 

      

2.  การออกแบบ 
     นวัตกรรมแก้ปัญหา 

      

3.  การสร้างนวัตกรรม 
     เพื่อแก้ปัญหา 
     คุณภาพผู้เรียน 

      

รวมคะแนนทั้งสิ้น  
คะแนนเฉลี่ย  

สรปุความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการสอน  
 
เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง    ครูมีความสามารถในการวางแผนท าPLC   ระดับดีที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50 หมายถึง ครูมีความสามารถในการวางแผนท าPLC   ระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50 หมายถึง ครูมีความสามารถในการวางแผนท าPLC   ระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง ครูมีความสามารถในการวางแผนท าPLC   ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50 หมายถึง ครูมีความสามารถในการวางแผนท าPLC   ระดับน้อยที่สุด 
                     
 
 
      
                        ลงช่ือ                ผู้ประเมิน 
                               (…………………………….……….……….) 
                             วันที่……….เดือน………….….พ.ศ……… 
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แบบบนัทกึผล 
การประเมินใบงานการวางแผนการท าวิจัยในชั้นเรยีน 

 
ค าช้ีแจง    
 ให้ผู้ประเมิน  เทียบค่าน้ าหนักคะแนน  จากผลการประเมิน  ตอนที่ 1  ดังนี ้
  ระดับ  1  คือ  ปฏิบัติได้น้อยมาก ค่าน้ าหนักคะแนน  1  คะแนน 
  ระดับ  2  คือ  ปฏิบัติได้น้อย ค่าน้ าหนักคะแนน  2  คะแนน 
  ระดับ  3  คือ  ปฏิบัติได้ปานกลาง ค่าน้ าหนักคะแนน  3  คะแนน 
  ระดับ  4  คือ  ปฏิบัติได้ดี ค่าน้ าหนักคะแนน  4  คะแนน 
  ระดับ  5  คือ  ปฏิบัติได้ดีมาก ค่าน้ าหนักคะแนน  5  คะแนน 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ เทียบค่าน้ าหนักคะแนน (คะแนน) 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.  การระบปุัญหา       
2.  การหาแนวทาง 
     แก้ไขปัญหา 

      

3.  การเช่ือมโยง 
     กับท าPLC 

      

รวมคะแนนทั้งสิ้น  
คะแนนเฉลี่ย  

สรปุความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการสอน  
 
เกณฑ์การพิจารณา 
คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง    ครูมีความสามารถวางแผนการท าวิจัยในช้ันเรียน   ระดับดีที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50 หมายถึง ครูมีความสามารถวางแผนการท าวิจัยในช้ันเรียน    ระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50 หมายถึง ครูมีความสามารถวางแผนการท าวิจัยในช้ันเรียน    ระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง ครูมีความสามารถวางแผนการท าวิจัยในช้ันเรียน    ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50 หมายถึง ครูมีความสามารถวางแผนการท าวิจัยในช้ันเรียน  
                     
 
 
      
                        ลงช่ือ                ผู้ประเมิน 
                               (…………………………….……….……….) 
                             วันที่……….เดือน………….….พ.ศ……… 
 

ระดับน้อยที่สุด 
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D13 : ตารางการจัดกิจกรรม 
    ตารางกิจกรรมการพฒันาวันแรก 

 

วัน เดอืน ปี/เวลา ประเดน็การพัฒนา คณะวิทยากร 
วันแรก 
09.00 น. - 10.30 น. 

 
ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎBีBL 
และหลกัการอ่านและเขียน ชัน้ ป.1 
-ข้ออธิบายของทฤษฎี BBL  
 เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนรู้ 
 

 
วิทยากรหลกั 
ดร.มาริยา เถาอินปาก 
วิทยากรผู้ช่วย 
-ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล 
-นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
-ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา 
วงศ์สมศรี 
-นางสาวรจนา คุณผล 

10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ฝ่ายอาหารว่าง 
10.45 น. - 12.00 น. -หลักการอ่านและเขียน  

 ค าและข้อความสั้นๆ 
 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

วิทยากรหลัก 
ดร.มาริยา เถาอินปาก 
วิทยากรผู้ช่วย 
-ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล 
-นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
-ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา 
วงศ์สมศรี 
-นางสาวรจนา คุณผล 

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ฝ่ายอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 14.30 น. ปฏิบตักิารสร้างนวัตกรรมการสอน

จากฐานคดิทฤษฎBีBL 
ไปใช้จัดการเรียนรูก้บั DLTV 
-ลักษณะนวัตกรรม 
ระดับเทคนิคการสอน 
-ลักษณะนวัตกรรมระดับวิธีการสอน 
 
 

วิทยากรหลัก 
ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล 
วิทยากรผู้ช่วย 
-ดร.มาริยา เถาอินปาก 
-นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
-ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา 
วงศ์สมศรี 
-นางสาวรจนา คุณผล 
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    ตารางกิจกรรมการพฒันาวันแรก 
วัน เดอืน ปี/เวลา ประเดน็การพัฒนา คณะวิทยากร 

14.30 น. - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ฝ่ายอาหารว่าง 
14.45 น. - 17.00 น. ปฏิบตักิารสร้างนวัตกรรมการสอน

จากฐานคดิทฤษฎBีBL 
ไปใช้จัดการเรียนรูก้บั DLTV 
-ลักษณะนวัตกรรมระดับวิธีการสอน 

 

วิทยากรหลัก 
ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล 
วิทยากรผู้ช่วย 
-ดร.มาริยา เถาอินปาก 
-นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
-ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา 
วงศ์สมศรี 
-นางสาวรจนา คุณผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หลักสูตรการพัฒนาครู 2561 “3 เดือน อ่านออก เขียนได้” ทฤษฎีBBL & แนวDLTV        54 
 

ตารางกิจกรรมการพฒันาวันที่สอง 
 

วัน เดอืน ปี/เวลา ประเดน็การพัฒนา คณะวิทยากร 
วันท่ีสอง 
09.00 น. - 10.30 น. 

 
ปฏิบตักิารสร้างสือ่การเรียนรู้ 
-ลักษณะสื่อการเรียนรู้ 
ท่ีสอดคล้องกับข้ออธิบายทฤษฎีBBL 

 
วิทยากรหลัก 
ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล 
วิทยากรผู้ช่วย 
-ดร.มาริยา เถาอินปาก 
-นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
-ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา 
วงศ์สมศรี 
-นางสาวรจนา คุณผล 

10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ฝ่ายอาหารว่าง 
10.45 น. - 12.00 น. ปฏิบตักิารสร้างสือ่การเรียนรู้ 

-การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้ 
วิทยากรหลัก 
ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล 
วิทยากรผู้ช่วย 
-นางสาวมาริยา เถาอินปาก 
-นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
-ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา 
วงศ์สมศรี 
-นางสาวรจนา คุณผล 

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ฝ่ายอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 14.30 น. ปฏิบตักิารชุมชนแหง่การเรียนรู้

วิชาชีพ (PLC)และวิจัยในชั้นเรียน 
-ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
 

วิทยากรหลัก 
ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล 
วิทยากรผู้ช่วย 
-ดร.มาริยา เถาอินปาก 
-นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
-ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา 
วงศ์สมศรี 
-นางสาวรจนา คุณผล 
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ตารางกิจกรรมการพฒันาวันที่สอง 
 

วัน เดอืน ปี/เวลา ประเดน็การพัฒนา คณะวิทยากร 
14.30 น. - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ฝ่ายอาหารว่าง 
14.45 น. - 17.00 น. ปฏิบตักิารชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

(PLC)และวิจัยในชั้นเรียน 
-วิจัยในช้ันเรียน 
 

วิทยากรหลัก 
ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล 
วิทยากรผู้ช่วย 
-ดร.มาริยา เถาอินปาก 
-นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ 
-ว่าที ่ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา 
วงศ์สมศรี 
-นางสาวรจนา คุณผล 
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D14 : กิจกรรมการตดิตามหรอืการท างานร่วมกบัครูหลังการพฒันา 
         กิจกรรมการติดตามหรือการท างานร่วมกับครูหลังการพัฒนา คือ การเป็นผู้เช่ียวชาญ
(Expert) ในกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือการท า PLC : Professional Learning 
Community ท่ีจะปฏิบัติการได้ 3 วงรอบ ต่อเน่ืองเป็นวงจร P-A-O-R ในช่วง 3 เดือน 
 

D15 : วิทยากร 
คณุสมบตัิของวิทยากร 

    วิทยากรทุกราย  มีคุณสมบัติ ตามกรอบคุณสมบัติ ดังน้ี 
    1. ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีเป็นวิทยากรหรือสาขา

ท่ีสัมพันธ์  และมีต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ หรือ 

    2. ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทในสาขาวิชาท่ีเป็นวิทยากรหรือสาขา
ท่ีสัมพันธ์ และมีประสบการณ์/ความส าเร็จในเรื่องน้ันๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ                
(ท่ีมีหลักฐานชัดเจน) หรือมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ันในระดับกระทรวง 
ระดับชาติ หรือ 

    3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบเป็นวิทยากรหรือ
สาขาท่ีสัมพันธ์ และมีประสบการณ์การสอนหรือมีหน้าท่ีท่ีเกี่ยวกับการให้ความรู้ หรือเคยเป็น
วิทยากร มาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

     4. เป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญจนเป็นท่ียอมรับและประกอบอาชีพในด้านท่ีเป็น
วิทยากรน้ัน มานานกว่า 10 ปี หรือ 

      5. ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ หรือ วิทยฐานะระดับ
เช่ียวชาญ ข้ึนไป 

 

ที่ 
 

ชื่อ-สกุล 
คณุสมบตัิ 5 ข้อ 

1 2 3 4 5 
1 นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล / - / / - 
2 นางสาวมาริยา เถาอินปาก - / / /  
3 นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ - / - - - 
4 ว่าที่ ร.ต. (หญิง) ภัคจิรา วงศ์สมศรี / - - - - 
5 นางสาวรจนา คุณผล / - - - - 

 
D16 : จ านวนครทูี่จะเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่อรุ่น 
         จ านวน 150 คน 
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D17 : วิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 

วัตถุประสงคแ์ผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
 

 

มิติการวัดผลประเมินผล 
 

1. เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี 
    BBL (Brain-based Learning) 
 

วิธีการ 
ประเมินใบงาน 
เครื่องมือประเมิน 
แบบประเมินใบงานวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ของหลักการเรียนรู้ ตามข้ออธิบายของทฤษฎี BBL  
เกณฑก์ารผ่านผลการประเมิน 
ร้อยละ 100 
เกณฑก์ารผ่านด้านเวลาอบรม 
ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ 
ประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม “Google Form”  

2. เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ 
    การอ่านและเขียน ค าและ 
    ข้อความสั้นๆ 
    ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

วิธีการ 
สังเกต 
เครื่องมือประเมิน 
แบบสังเกตการอธิบายหลักการอ่านและเขียนค า
และข้อความสั้นๆ 
เกณฑก์ารผ่านผลการประเมิน 
ร้อยละ 100 
เกณฑก์ารผ่านด้านเวลาอบรม 
ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ 
ประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม “Google Form”  
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 

วัตถุประสงคแ์ผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
 

 

มิติการวัดผลประเมินผล 
 

1. เพื่อให้ครูสร้างนวัตกรรม 
    ระดับเทคนิคการสอน 

วิธีการ 
ประเมินใบงาน 
เครื่องมือประเมิน 
แบบประเมินใบงานการสร้างนวัตกรรม 
เกณฑก์ารผ่านผลการประเมิน 
ร้อยละ 100 ผ่านทุกกลุ่ม 
เกณฑก์ารผ่านด้านเวลาอบรม 
ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ 
ประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม “Google Form”  

2. เพื่อให้ครูสร้างนวัตกรรม 
ระดับวิธีการสอน 

วิธีการ 
ประเมินใบงาน 
เครื่องมือประเมิน 
แบบประเมินใบงานการสร้างนวัตกรรม 
เกณฑก์ารผ่านผลการประเมิน 
ร้อยละ 100 ผ่านทุกกลุ่ม 
เกณฑก์ารผ่านด้านเวลาอบรม 
ร้อยละ 80 
ความพีงพอใจ 
ประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม “Google Form”  
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

วัตถุประสงคแ์ผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
 

 

มิติการวัดผลประเมินผล 
 

1. เพื่อให้ครูออกแบบสื่อการเรียนรู้ วิธีการ 
ประเมินใบงาน 
เครื่องมือประเมิน 
ประเมินใบงานการออกแบบสื่อการเรียนรู้ 
เกณฑก์ารผ่านผลการประเมิน 
ร้อยละ 100 ผ่านทุกกลุ่ม 
เกณฑก์ารผ่านด้านเวลาอบรม 
ร้อยละ 80 
ความพีงพอใจ 
ประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม “Google Form”  

2. เพื่อให้ครูสร้างสื่อการเรียนรู้ 
 

วิธีการ 
ประเมินใบงาน 
เครื่องมือประเมิน 
ประเมินใบงานการสร้างสื่อการเรียนรู้ 
เกณฑก์ารผ่านผลการประเมิน 
ร้อยละ 100 ผ่านทุกกลุ่ม 
เกณฑก์ารผ่านด้านเวลาอบรม 
ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ 
ประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม “Google Form”  
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 

วัตถุประสงคแ์ผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
 

 

มิติการวัดผลประเมินผล 
 

1. เพื่อฝึกปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ 
   วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน 

วิธีการ 
ประเมินใบงาน 
เครื่องมือประเมิน 
แบบประเมินใบงานการวางแผนการท าชุมชน
การเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)ในสถานศึกษา 
เกณฑก์ารผ่านผลการประเมิน 
ร้อยละ 100 ผ่านทุกกลุ่ม 
เกณฑก์ารผ่านด้านเวลาอบรม 
ร้อยละ 80 
ความพีงพอใจ 
ประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม “Google Form”  

2. เพื่อวางแผนการท าชุมชนการเรียนรู้ 
   วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน 
    ในช้ันเรียนจริง 
 
 

วิธีการ 
ประเมินใบงาน 
เครื่องมือประเมิน 
ประเมินใบงาน 
การวางแผนการท าวิจัยในช้ันเรียน 
เกณฑก์ารผ่านผลการประเมิน 
ร้อยละ 100 ผ่านทุกกลุ่ม 
เกณฑก์ารผ่านด้านเวลาอบรม 
ร้อยละ 80 
ความพึงพอใจ 
ประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วยโปรแกรม “Google Form”  
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ไฟลP์DFของวิทยากรจากสถาบนัครุพุัฒนา 

จ านวน 5 ราย 



 
ประวัติวทิยากร   สถาบันคุรุพัฒนา   สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา   (แบบท่ี   1   วทิยากรสาํหรับการพัฒนาครูในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับวชิาสามัญ   การพัฒนาวชิาชีพครู)  
นัตยา   หลา้ทูนธีรกุล 
บันทึกขอ้มูล   โดย   g3674nattayala@kurupatana.ac.th   เม่ือ   12/14/2017   23:14:04  

 
ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทาํความเขา้ใจ
ตอ่ประกาศดีแลว้ 

ขา้พเจา้ยอมรับในประกาศ C02:   สังกัดปัจจุบัน สาํนักงานศกึษาธิการจังหวัด
ขอนแกน่ 

B01-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-11:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A01:   คาํนําหน้าช่ือ นาง D01:   ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดท้าง
ไปรษณียใ์นปัจจุบัน 

148   หมูท่ี่   13   บา้นสุขสมบูรณ์ 
ต.หนองไผ ่  อ.ชุมแพ   จ.ขอนแกน่ 
40130 

B01-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-12:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A02:   ชัน้ยศทางทหาร   หรือ 
ตาํรวจ   (ถา้มี) 

 D02:   หมายเลขโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี 

933294383 B01-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A03:   ฐานันดรศักดิ ์  (ถา้มี)  D03:   อีเมลท่ีใชป้ระจาํ nuttaya.latu37@gmail.co
m 

B01-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A04:   วทิยฐานะ   (ถา้มี) ชาํนาญการพิเศษ E01-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารอ่ืน   ๆ  

https://drive.google.com/o
pen?id=1GGJXjyd26GWe
pJcf9mNZzJVaSBHo1d8i 

B01-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A05:   ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของ
มหาวทิยาลัยไทย   (ก.พ.อ.)   (ถา้มี) 

 E02-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารการตอบรับเป็น
วทิยากรในหลักสูตรพัฒนาครู 

https://drive.google.com/o
pen?id=138WTWhYM9fx
CT5BwVluKUKt4rl9Q9bVk 

B01-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

A06:   ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของสถาบันอ่ืน 
ๆ   ท่ีมิใช ่  ก.พ.อ.   (ถา้มี) 

 B01-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ ครุศาสตรบัณฑิต  B01-31:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-21:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A09:   เลขประจาํตัวประชาชน   13 
หลัก 

3400600663575 B01-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ค.บ. B01-32:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-22:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A10:   เกิด   วันท่ี 1 B01-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก การประถมศกึษา B01-33:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A11:   เกิด   เดือน เมษายน B01-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย B01-34:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A12:   เกิด   พ.ศ. 2514 B01-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2535 B01-35:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

C01:   ตาํแหน่งปัจจุบัน ศกึษานิเทศก ์ B01-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย B01-36:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 
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B03-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต  B04-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  B05-1:   สถาบันท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-11:   ประสบการณ์รายการท่ี
หน่ึง 

                                                                              ดา้นการนํา
เสนอผลงานวชิาการตา่งประเทศ 
                                                                              นําเสนอผล
งานวชิาการ   รายการ   2nd 
Annual International 
Conference 
                         on 
Education & e-Learning 
(EeL 2012) Date: 17-18 
September  
                         2012, 
Venue: Bali, Indonesia 
 

B03-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ศษ.ม. B04-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ปร.ด. B05-2:   ปี   พ.ศ.   ท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-12:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีหน่ึง 

5 

B03-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก หลักสูตรและการเรียนการสอน B04-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก หลักสูตรและการเรียนการสอน B05-3:   ประเทศท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-21:   ประสบการณ์รายการท่ี
สอง 

ดา้นการเป็นคณะทาํงาน
พัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ไทยตามนโยบายนักเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี   1 
 

B03-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ B04-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่   C03-22:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสอง 

3 

B03-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2546 B04-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2556   C03-31:   ประสบการณ์รายการท่ี
สาม 

การพัฒนาการศกึษาทางไกลดว้ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ   (DLIT) 

B03-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย B04-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย   C03-32:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสาม 

3 

B03-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B04-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็    C03-41:   ประสบการณ์รายการท่ี
สี่ 

นําเสนอนวัตกรรมวธีิปฏิบัติท่ีดี
ดา้นการนิเทศของศกึษานิเทศก ์
ประจาํปี   2556 

B03-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B04-22:   ช่ือยอ่ปริญญา    C03-42:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสี่ 

5 

B03-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B04-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก    C03-51:   ประสบการณ์รายการท่ี
ห้า 

เป็นวทิยากรหลักสูตรการพัฒนา
ครู   รหัส   60203001      “3   เดือน 
อา่นออก   เขียนได”้   โดยใช้
นวัตกรรมการสอน   จากฐานคดิ
ทฤษฎี   BBL   ร่วมกับแนว   DLTV 
ปีการศกึษา   2560 

B03-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-52:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีห้า 

1 
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B03-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

     

B03-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B04-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C04-11:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

วทิยากรแกนนํา(Master 
Trainer)การจัดการเรียนรู้ภาษา
ไทยตามแนวทางการพัษนาสมอง 

C04-41:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

หลักสูตรการพัฒนาครู   รหัส 
60013003   การพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษาสูผ่ลลัพธ ์  Thailand 
4.0 

C05-11:   ช่ือรางวัล รางวัลทรงคุณคา่   สพฐ.   (OBEC 
AWARDS)   เหรียญทองชนะ
เลิศระดับชาติ 

C05-41:   ช่ือรางวัล วธีิปฏิบัติท่ีดีดา้นการนิเทศการ
ศกึษา   ระดับ   สพฐ.  

C04-12:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

C04-42:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

C05-12:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

C05-42:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

C04-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2558 C04-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2560 C05-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2555 C05-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2553 

C04-14:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย C04-44:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย C05-21:   ช่ือรางวัล รางวัลทรงคุณคา่   สพฐ.   (OBEC 
AWARDS)   เหรียญทองระดับ
ชาติ 

C05-51:   ช่ือรางวัล ผลการทอสอบสมรรถนะ
ศกึษานิเทศก ์  ไดค้ะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ   80.28   ลาํดับท่ี   9   ของ
ประเทศ   จากผูส้อบทัง้สิน้   จาํนวน 
3,651   คน 

C04-21:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

หลักสูตรการพัฒนาครู   รหัส 
60000128   การจัดการเรียนรู้สู่
ผลลัพธ ์  THAILAND   4.0 

C04-51:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-22:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

C05-52:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

C04-22:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

C04-52:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

 C05-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2554 C05-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2553 

C04-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2560 C04-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-31:   ช่ือรางวัล รางวัลวธีิปฏิบัติท่ีดีดา้นการนิเทศ
การศกึษา   ระดับ   สพฐ. 

  

C04-24:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย C04-54:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

 C05-32:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
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C04-31:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

หลักสูตรการพัฒนาครู   รหัส 
60203001   "3เดือน   อา่นออก 
เขียนได"้   โดยใชน้วัตกรรมการ
สอนจากฐานคดิทฤษฎีBBLร่วม
กับแนวDLTV 

  C05-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2555   

C04-32:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

      

C04-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2560       

C04-34:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย       
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ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทาํความเขา้ใจ
ตอ่ประกาศดีแลว้ 

ขา้พเจา้ยอมรับในประกาศ C02:   สังกัดปัจจุบัน                         สาขาวชิาภาษาไทย      คณะ
ครุศาสตร์      มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เลย      อาํเภอเมือง      จังหวัดเลย  

B01-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-11:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A01:   คาํนําหน้าช่ือ นางสาว D01:   ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดท้าง
ไปรษณียใ์นปัจจุบัน 

บา้นเลขท่ี      118/4      หมูบ่า้นเอก
ธานี      ถนนมลิวรรณ      ต.กุดป่อง 
อ.เมือง      จ.เลย      42000 

B01-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-12:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A02:   ชัน้ยศทางทหาร   หรือ 
ตาํรวจ   (ถา้มี) 

 D02:   หมายเลขโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี 

862190902 B01-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A03:   ฐานันดรศักดิ ์  (ถา้มี)  D03:   อีเมลท่ีใชป้ระจาํ Mariya842@gmail.com B01-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A04:   วทิยฐานะ   (ถา้มี)  E01-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารอ่ืน   ๆ  

https://drive.google.com/o
pen?id=1NOx819IesDSh
w_w5OIhIXHKgCXq04Kd
L 

B01-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A05:   ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของ
มหาวทิยาลัยไทย   (ก.พ.อ.)   (ถา้มี) 

อาจารย ์ E02-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารการตอบรับเป็น
วทิยากรในหลักสูตรพัฒนาครู 

https://drive.google.com/o
pen?id=1ahx-sxT1HE3Yfn
MtgAdk_GFA_gHLPrfp 

B01-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

A06:   ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของสถาบันอ่ืน 
ๆ   ท่ีมิใช ่  ก.พ.อ.   (ถา้มี) 

 B01-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ ศกึษาศาสตรบัณฑิต B01-31:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-21:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A09:   เลขประจาํตัวประชาชน   13 
หลัก 

3409900651031 B01-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ศษ.บ. B01-32:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-22:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A10:   เกิด   วันท่ี 1 B01-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก การประถมศกึษา B01-33:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A11:   เกิด   เดือน ธันวาคม B01-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ B01-34:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A12:   เกิด   พ.ศ. 2506 B01-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

พ.ศ.2529 B01-35:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

C01:   ตาํแหน่งปัจจุบัน อาจารย ์ B01-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย B01-36:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- Page 1 of 4 ----------------------------------------- 



 
ประวัติวทิยากร   สถาบันคุรุพัฒนา   สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา   (แบบท่ี   1   วทิยากรสาํหรับการพัฒนาครูในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับวชิาสามัญ   การพัฒนาวชิาชีพครู)  
มาริยา   เถาอินปาก 
บันทึกขอ้มูล   โดย   g3674nattayala@kurupatana.ac.th   เม่ือ   12/15/2017   6:34:43  

 
 
 
 
 

B03-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ ครุศาสตรมหาบัณฑิต B04-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต B05-1:   สถาบันท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-11:   ประสบการณ์รายการท่ี
หน่ึง 

ศกึษานิเทศก ์
ระดับ   4-6      สาํนักงานการประถม
ศกึษาอาํเภอภูเรือ      อ.ภูเรือ 
จ.เลย 

B03-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ค.ม. B04-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ปร.ด. B05-2:   ปี   พ.ศ.   ท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-12:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีหน่ึง 

8 

B03-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก นิเทศการศกึษาและพัฒนา
หลักสูตร 

B04-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก หลักสูตรและการเรียนการสอน B05-3:   ประเทศท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-21:   ประสบการณ์รายการท่ี
สอง 

ศกึษานิเทศก ์     ระดับ      7-8 
สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาเลย 
เขต   1      อ.เมือง      จ.เลย 

B03-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย B04-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่   C03-22:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสอง 

2 

B03-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

พ.ศ.2535 B04-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

พ.ศ.2559   C03-31:   ประสบการณ์รายการท่ี
สาม 

อาจารย ์  3      ระดับ   8      คณะ
ครุศาสตร์      มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์      อ.เมือง      จ.เพชรบูรณ์ 
รับผิดชอบในรายวชิาการพัฒนา
หลักสูตร      รายวชิาการจัดการ
เรียนรู้ 

B03-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย B04-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย   C03-32:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสาม 

2 

B03-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B04-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็    C03-41:   ประสบการณ์รายการท่ี
สี่ 

อาจารย ์  3      ระดับ   8      คณะ
ครุศาสตร์      มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เลย      อ.เมือง      จ.เลย      รับผิดชอบ
สอนในรายวชิาการพัฒนา
หลักสูตร      การจัดการเรียนรู้      การ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย   1,2  
ประธานคณะกรรมการประจาํ
หลักสูตรสาขาวชิาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์      มหาวทิยาลัย
ราชภัฏเลย      อ.เมือง      จ.เลย 
 

B03-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B04-22:   ช่ือยอ่ปริญญา    C03-42:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสี่ 

10 

B03-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B04-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก    C03-51:   ประสบการณ์รายการท่ี
ห้า 

วทิยากรอบรมโครงการคูปองครู 
ปี      2559   ของโรงเรียนในสังกัด
สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาเลย 
เขต   1,2,3      และสาํนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา      เขต 
19 
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B03-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-52:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีห้า 

2 

B03-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

     

B03-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B04-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C04-11:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

การอบรมตามหลักสูตร
ศกึษานิเทศก ์     ระดับจังหวัดและ
อาํเภอ 

C04-41:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง      “
กลยุทธก์ารเรียนการสอนแบบทีม
เพ่ือมุง่ประสทิธิผลการเรียนรู้”  

C05-11:   ช่ือรางวัล บุคลากรตน้แบบการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ 

C05-41:   ช่ือรางวัล  

C04-12:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแหง่ชาติ      กระทรวง
ศกึษาธิการ 

C04-42:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา 

C05-12:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแหง่ชาติ 

C05-42:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 

C04-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2539 C04-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2549 C05-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล พ.ศ.   2544 C05-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล  

C04-14:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C04-44:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C05-21:   ช่ือรางวัล บุคลากรทางการศกึษาดีเดน่ C05-51:   ช่ือรางวัล  

C04-21:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

หลักสูตรการพัฒนาประสทิธิภาพ
การนิเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้  

C04-51:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

Educational   Systematic 
Studies  at Hue Industry 
Advanced School 

C05-22:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานการประถมศกึษา
จังหวัดเลย 

C05-52:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 

C04-22:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแหง่ชาติ      กระทรวง
ศกึษาธิการ 

C04-52:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

Hue  Industry advanced 
School-Vietnam 

C05-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2544 C05-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล  

C04-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2544 C04-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2550 C05-31:   ช่ือรางวัล บุคลากรตน้แบบการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ 

  

C04-24:   รับประกาศนียบัตร ประเทศไทย C04-54:   รับประกาศนียบัตร ประเทศเวียดนาม C05-32:   หน่วยงานท่ีเป็น สาํนักงานคณะกรรมการการ   
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หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ เจา้ของรางวัล ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน      กระทรวง
ศกึษาธิการ 

C04-31:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

การอบรมเป็นวทิยากรปรับ
กระบวนทัศน์และพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษา      หลักสูตรการศกึษา
ขัน้พ้ืนฐาน      พุทธศักราช2544  

  C05-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2546   

C04-32:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแหง่ชาติ 

      

C04-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2546       

C04-34:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย       
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ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทาํความเขา้ใจ
ตอ่ประกาศดีแลว้ 

ขา้พเจา้ยอมรับในประกาศ C02: สังกัดปัจจุบัน โรงเรียนหนองแห้ววังมนศกึษา 
อาํเภอภูผามา่น จังหวัดขอนแกน่ 
สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 5  

B01-21: ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-11: ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A01: คาํนําหน้าช่ือ นางสาว D01: ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดท้าง
ไปรษณียใ์นปัจจุบัน 

        บา้นเลขท่ี 859 หมู ่10 
ถนนชายทุง่ บา้นชุมแพ ต.ชุมแพ 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน่ 40130 

B01-22: ช่ือยอ่ปริญญา  B02-12: ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A02: ชัน้ยศทางทหาร หรือ 
ตาํรวจ (ถา้มี) 

 D02: หมายเลขโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี 

868585898 B01-23: สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-13: สาขาวชิา/วชิาเอก  

A03: ฐานันดรศักดิ ์(ถา้มี)  D03: อีเมลท่ีใชป้ระจาํ Sudarat_1633@hotmail.c
om 

B01-24: สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-14: สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A04: วทิยฐานะ (ถา้มี)  E01-1-20171115: แนบไฟล ์
PDF เอกสารอ่ืน ๆ 

https://drive.google.com/o
pen?id=1jiekk2IWsrWA9z
w0J9-ycBAYQP-fcfnw 

B01-25: ปี พ.ศ. ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-15: ปี พ.ศ. ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A05: ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของ
มหาวทิยาลัยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้มี) 

 E02-1-20171115: แนบไฟล ์
PDF เอกสารการตอบรับเป็น
วทิยากรในหลักสูตรพัฒนาครู 

https://drive.google.com/o
pen?id=1hW0RzQBpxpna
LEUMDatVl4Jeja0_hKhh 

B01-26: สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-16: สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

A06: ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของสถาบันอ่ืน 
ๆ ท่ีมิใช ่ก.พ.อ. (ถา้มี) 

 B01-11: ช่ือปริญญาแบบเตม็ ศกึษาศาสตรบัณฑิต B01-31: ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-21: ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A09: เลขประจาํตัวประชาชน 13 
หลัก 

1409600075144 B01-12: ช่ือยอ่ปริญญา ศษ.บ. B01-32: ช่ือยอ่ปริญญา  B02-22: ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A10: เกิด วันท่ี 16 B01-13: สาขาวชิา/วชิาเอก การสอนภาษาไทย B01-33: สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-23: สาขาวชิา/วชิาเอก  

A11: เกิด เดือน มกราคม B01-14: สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ B01-34: สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-24: สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A12: เกิด พ.ศ. 2533 B01-15: ปี พ.ศ. ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

พ.ศ.2556 B01-35: ปี พ.ศ. ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-25: ปี พ.ศ. ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

C01: ตาํแหน่งปัจจุบัน           ครู B01-16: สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B01-36: สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-26: สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 
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B03-11: ช่ือปริญญาแบบเตม็ ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต B04-11: ช่ือปริญญาแบบเตม็  B05-1: สถาบันท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-11: ประสบการณ์รายการท่ี
หน่ึง 

วทิยากรอบรม “คา่ยฮักภาษาไทย” 
ระหวา่งวันท่ี 29-30 มิถุนายน 
พ.ศ.2560 

ณ 
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร ตาํบล
จอมศรี อาํเภอเพญ็ จังหวัด
อุดรธานี 
 

B03-12: ช่ือยอ่ปริญญา ศษ.ม. B04-12: ช่ือยอ่ปริญญา  B05-2: ปี พ.ศ. ท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-12: จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีหน่ึง 

1 

B03-13: สาขาวชิา/วชิาเอก หลักสูตรและการสอน วชิาเฉพาะ 
การสอนภาษาไทย 

B04-13: สาขาวชิา/วชิาเอก  B05-3: ประเทศท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-21: ประสบการณ์รายการท่ี
สอง 

วทิยากรอบรมโครงการคา่ยรักษ์
ภาษาไทย ระหวา่งวันท่ี 10-11 
กุมภาพันธ ์2560 

โรงเรียนภูเวียงวทิยาคม 
สพม.ขอนแกน่ เขต 25  
 

B03-14: สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ B04-14: สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-22: จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสอง 

1 

B03-15: ปี พ.ศ. ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

พ.ศ.2560 B04-15: ปี พ.ศ. ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-31: ประสบการณ์รายการท่ี
สาม 

วทิยากรให้การอบรม การ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาไทย  

ระหวา่งวันท่ี 14-15 กรกฎาคม 
2560 สพป.เลย เขต 2 
 

B03-16: สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B04-16: สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

   C03-32: จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสาม 

1 

B03-21: ช่ือปริญญาแบบเตม็  B04-21: ช่ือปริญญาแบบเตม็    C03-41: ประสบการณ์รายการท่ี
สี่ 

วทิยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาไทย  

เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(O-NET) กลุม่พัฒนาคุณภาพ
การศกึษาผาขาวบา้นเพิม่  

ระหวา่งวันท่ี 18-19 สงิหาคม 
2560  
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B03-22: ช่ือยอ่ปริญญา  B04-22: ช่ือยอ่ปริญญา    C03-42: จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสี่ 

1 

B03-23: สาขาวชิา/วชิาเอก  B04-23: สาขาวชิา/วชิาเอก    C03-51: ประสบการณ์รายการท่ี
ห้า 

- 

B03-24: สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-24: สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-52: จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีห้า 

 

B03-25: ปี พ.ศ. ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-25: ปี พ.ศ. ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

     

B03-26: สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B04-26: สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C04-11: ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

ผา่นการอบรมตามหลักสูตร “การ
พัฒนาและสง่เสริมการทาํวจัิยใน
ชัน้เรียนภาษาไทย รุ่นท่ี 1  

C04-41: ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

ผา่นการฝึกอบรมการจัดการเรียน
รู้ระดับประถมตามแนวคดิ BBL  
บูรณาการทักษะการคดิเขา้กับการ
อา่นและการเขียน (Thinking 
Skill & Literacy) 
 

C05-11: ช่ือรางวัล ครูผูส้อนนักเรียน ไดรั้บรางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

กิจกรรม การแขง่ขันการทาํ
หนังสอืเลม่เลก็ ระดับชัน้ ป.4-6 
 

C05-41: ช่ือรางวัล ครูผูส้อนนักเรียน ไดรั้บรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 

กิจกรรม การ
ประกวดหนังสอืเลม่เลก็ ระดับชัน้ 
ป.4-6 

C04-12: สถาบัน/หน่วยงาน ท่ี
จัด 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

C04-42: สถาบัน/หน่วยงาน ท่ี
จัด 

เครือขา่ยครูไทยหัวใจ BBL : 
Brain-based Learning 
Thailand 

C05-12: หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 5 

C05-42: หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล สาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ 
เขต 5 

C04-13: ปี พ.ศ. ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2560 C04-43: ปี พ.ศ. ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2559 C05-13: ปี พ.ศ. ท่ีไดรั้บรางวัล 2560 C05-43: ปี พ.ศ. ท่ีไดรั้บรางวัล 2558 

C04-14: รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C04-44: รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C05-21: ช่ือรางวัล  ครูผูฝึ้กสอน
นักเรียน ไดรั้บรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

กิจกรรม การ

C05-51: ช่ือรางวัล ครู
ท่ีปรึกษากิจกรรม การประกวด
หนังสอืเลม่เลก็ 

กิจกรรมรณรงคยุ์ติ
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แขง่ขันบทอาขยานสร้างสรรค ์
ระดับชัน้ ป.4-6 

ความรุนแรงตอ่เดก็และสตรี  

C04-21: ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

เขา้อบรมการจัดการศกึษาทาง
ไกลผา่นดาวเทียม (DLTV)  

และ
ผา่นเกณฑป์ระเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอบรม 
 

C04-51: ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

invite to the APEC - 
University of Tsukuba 
International Conference 
that will  

be 
held in Tokyo from 
February 10 to 17 in 2015.  
 

C05-22: หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 
โรงเรียนชุมแพศกึษา อาํเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 

C05-52: หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล จังหวัดขอนแกน่ 

C04-22: สถาบัน/หน่วยงาน ท่ี
จัด 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวง
ศกึษาธิการ 

C04-52: สถาบัน/หน่วยงาน ท่ี
จัด 

University of Tsukuba. C05-23: ปี พ.ศ. ท่ีไดรั้บรางวัล 2560 C05-53: ปี พ.ศ. ท่ีไดรั้บรางวัล 2558 

C04-23: ปี พ.ศ. ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2560 C04-53: ปี พ.ศ. ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2558 C05-31: ช่ือรางวัล ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลทอง 2 
กิจกรรมแตง่กลอนสี่ ประเภท
บุคคล ระดับชัน้ ป.4-6 

โครงการรักษ์ภาษาไทย เน่ืองใน
วันภาษาไทยแหง่ชาติ ปี 2560 

  

C04-24: รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C04-54: รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศญ่ีปุ่น C05-32: หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล สาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ 
เขต 5 

  

C04-31: ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

ผา่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ “
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
การอา่นรู้เร่ืองและสื่อสารได ้

ตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA)” 

  C05-33: ปี พ.ศ. ท่ีไดรั้บรางวัล 2560   

C04-32: สถาบัน/หน่วยงาน ท่ี
จัด 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 5 

      

C04-33: ปี พ.ศ. ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2560       

C04-34: รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย       
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ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทาํความเขา้ใจ
ตอ่ประกาศดีแลว้ 

ขา้พเจา้ยอมรับในประกาศ C02:   สังกัดปัจจุบัน สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
มัธยมศกึษา   เขต   23 

B01-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-11:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A01:   คาํนําหน้าช่ือ นางสาว D01:   ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดท้าง
ไปรษณียใ์นปัจจุบัน 

391   หมู ่  8      ตาํบลขม้ิน      อาํเภอ
เมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร 
47220 

B01-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-12:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A02:   ชัน้ยศทางทหาร   หรือ 
ตาํรวจ   (ถา้มี) 

วา่ท่ี   ร.ต.(หญงิ) D02:   หมายเลขโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี 

090-3349814 B01-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A03:   ฐานันดรศักดิ ์  (ถา้มี)  D03:   อีเมลท่ีใชป้ระจาํ Phakhcirawngssmsri@gm
ail.com 

B01-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A04:   วทิยฐานะ   (ถา้มี) ชาํนาญการพิเศษ E01-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารอ่ืน   ๆ  

https://drive.google.com/o
pen?id=14Xdr9bTG-GS6
Doc56bNg5U3jnGQ_H4_
F 

B01-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A05:   ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของ
มหาวทิยาลัยไทย   (ก.พ.อ.)   (ถา้มี) 

 E02-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารการตอบรับเป็น
วทิยากรในหลักสูตรพัฒนาครู 

https://drive.google.com/o
pen?id=18hVVAtEnBF0D
yiM46val8E40SG_ma4_r 

B01-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

A06:   ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของสถาบันอ่ืน 
ๆ   ท่ีมิใช ่  ก.พ.อ.   (ถา้มี) 

 B01-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ ครุศาสตรบัณฑิต B01-31:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-21:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A09:   เลขประจาํตัวประชาชน   13 
หลัก 

5470100006504 B01-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ค.บ. B01-32:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-22:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A10:   เกิด   วันท่ี 8 B01-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก ภาษาไทย B01-33:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A11:   เกิด   เดือน กรกฎาคม B01-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

สถาบันราชภัฏสกลนคร B01-34:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A12:   เกิด   พ.ศ. 2516 B01-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2540 B01-35:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

C01:   ตาํแหน่งปัจจุบัน ครู B01-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย B01-36:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 
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B03-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ ครุศาสตรมหาบัณฑิต B04-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B05-1:   สถาบันท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-11:   ประสบการณ์รายการท่ี
หน่ึง 

เป็นผูช้ว่ยวทิยากร      “การอบรม
เชิงปฏิบัติการการขยายผลเพ่ือสง่
เสริมทักษะการอา่น   คดิวเิคราะห ์
การสื่อความแบบพหุระดับ   การ
อา่นรู้เร่ืองและสื่อสารได ้  ตามแนว
ผลประเมินนักเรียนระดับ
นานาชาติ(PISA)” 

B03-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ค.ม. B04-12:   ช่ือยอ่ปริญญา  B05-2:   ปี   พ.ศ.   ท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-12:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีหน่ึง 

4 

B03-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก หลักสูตรและการสอน B04-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B05-3:   ประเทศท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-21:   ประสบการณ์รายการท่ี
สอง 

เป็นวทิยากร   “โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม   จริยธรรมนําชีวติ   พุทธ 
คริสตร์วมใจเป็น   ๑   เดียว” 

B03-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร B04-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-22:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสอง 

1 

B03-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2559 B04-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-31:   ประสบการณ์รายการท่ี
สาม 

เป็นวทิยากรคา่ยอัจฉริยภาพทาง
ภาษาไทย   ม.ตน้   ประจาํปีการ
ศกึษา   พ.ศ.๒๕๕๔      โรงเรียน
มุกดาหาร      พ.ศ.ท่ีไดรั้บ   ๒๕๕๔  

B03-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย B04-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

   C03-32:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสาม 

7 

B03-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B04-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็    C03-41:   ประสบการณ์รายการท่ี
สี่ 

 

B03-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B04-22:   ช่ือยอ่ปริญญา    C03-42:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสี่ 

 

B03-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B04-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก    C03-51:   ประสบการณ์รายการท่ี
ห้า 

 

B03-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-52:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีห้า 

 

B03-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

     

B03-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B04-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 
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C04-11:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง   “การ
ออกแบบและการสอนดว้ย 
Backward Design 

C04-41:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

เขา้ร่วมการอบรม   โครงการ   “
ทบทวนกระบวนทัศน์การจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย” 

C05-11:   ช่ือรางวัล หน่ึงแสนครูดี   ประจาํปีการศกึษา 
2556 

C05-41:   ช่ือรางวัล ครูสอนดีท่ีสุด   ระดับยอดเย่ียม 
ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ 

C04-12:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร C04-42:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร C05-12:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

คุรุสภา C05-42:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

โรงเรียนดอนเสยีวแดงพิทยาคม 

C04-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2554 C04-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2560 C05-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2556 C05-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2560 

C04-14:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย C04-44:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย C05-21:   ช่ือรางวัล ผูก้าํกับนักศกึษาวชิาทหารดีเดน่ C05-51:   ช่ือรางวัล  

C04-21:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
วทิยากรแกนนํา   โครงการเร่งรัด
พัฒนาคุณภาพการอา่นรู้เร่ืองและ
สื่อสารได ้  ตามแนวการประเมิน
นักเรียนนานาชาติ   (Pisa)  

C04-51:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

เขา้ร่วมประชุมสัมมนา   ดา้น   ICT 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

C05-22:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

จังหวัดทหารบกนครพนม C05-52:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 

C04-22:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศกึษา 
เขต   22 

C04-52:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
มัธยมศกึษา   เขต   23 

C05-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2551 C05-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล  

C04-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2557 C04-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2560 C05-31:   ช่ือรางวัล ครูผูส้อนนักเรียน   ไดรั้บรางวัล
เหรียญทอง   กิจกรรม   การแขง่ขัน
ขับร้องเพลงลูกทุง่   ประเภทหญงิ 
ระดับชัน้   ม.๑-๓ 

  

C04-24:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย C04-54:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย C05-32:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
มัธยมศกึษา   เขต   23 

  

C04-31:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

ผา่นการอบรมหลักสูตร   “ความคดิ
สร้างสรรคอ์ยา่งเป็นระบบ 
System Thing & Creative 
Thinking” 

  C05-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2560   

C04-32:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สถาบันพัฒนาทุนมนุษยเ์พ่ือสังคม       

C04-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2560       

C04-34:   รับประกาศนียบัตร ไทย       
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ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทาํความเขา้ใจ
ตอ่ประกาศดีแลว้ 

ขา้พเจา้ยอมรับในประกาศ C02:   สังกัดปัจจุบัน โรงเรียนพิชัยศกึษา 
สพป.อุบลราชธานี   เขต   5 

B01-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-11:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู 

A01:   คาํนําหน้าช่ือ นางสาว D01:   ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดท้าง
ไปรษณียใ์นปัจจุบัน 

421   หมู ่  10   หมูบ่า้นสุขสาํราญ 
ตาํบลเมืองเดช   อาํเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานี   34160 

B01-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-12:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร ป.บัณฑิต 

A02:   ชัน้ยศทางทหาร   หรือ 
ตาํรวจ   (ถา้มี) 

 D02:   หมายเลขโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี 

887871115 B01-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก บริหารการศกึษา 

A03:   ฐานันดรศักดิ ์  (ถา้มี)  D03:   อีเมลท่ีใชป้ระจาํ rojjanapornk53@gmail.co
m 

B01-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

A04:   วทิยฐานะ   (ถา้มี) ชาํนาญการพิเศษ E01-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารอ่ืน   ๆ  

https://drive.google.com/o
pen?id=1u9V_eY8pOjj5U
x6wnYwUhvZDcAwOkJNg 

B01-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2545 

A05:   ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของ
มหาวทิยาลัยไทย   (ก.พ.อ.)   (ถา้มี) 

 E02-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารการตอบรับเป็น
วทิยากรในหลักสูตรพัฒนาครู 

https://drive.google.com/o
pen?id=1hyj3sINMketNx
WUXqSnMcPxfUcIfsHIv 

B01-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย 

A06:   ตาํแหน่งทางวชิาการท่ีได้
รับแตง่ตัง้ในระบบของสถาบันอ่ืน 
ๆ   ท่ีมิใช ่  ก.พ.อ.   (ถา้มี) 

 B01-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ วทิยาศาสตรบัญฑิต B01-31:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-21:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A09:   เลขประจาํตัวประชาชน   13 
หลัก 

3350600205675 B01-12:   ช่ือยอ่ปริญญา วท.บ. B01-32:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-22:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A10:   เกิด   วันท่ี 22 B01-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก เคมี B01-33:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A11:   เกิด   เดือน พฤษภาคม B01-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี B01-34:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A12:   เกิด   พ.ศ. 2521 B01-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2544 B01-35:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

C01:   ตาํแหน่งปัจจุบัน ครู B01-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย B01-36:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 
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B03-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต B04-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B05-1:   สถาบันท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-11:   ประสบการณ์รายการท่ี
หน่ึง 

วทิยากรอบรมโครงการอบรม
พัฒนาการจัดการศกึษาเพ่ือสร้าง
ความเป็นพลเมืองของประชาคม
อาเซียน   ระหวา่ง   29   –   30 
กรกฎาคม   2559   (
สพป.อุบลราชธานี   เขต   5) 

B03-12:   ช่ือยอ่ปริญญา วท.ม. B04-12:   ช่ือยอ่ปริญญา  B05-2:   ปี   พ.ศ.   ท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-12:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีหน่ึง 

1 

B03-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก คณิตศาสตรศกึษา B04-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B05-3:   ประเทศท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-21:   ประสบการณ์รายการท่ี
สอง 

วทิยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ   “
เทคนิคการคดิเลขเร็วแบบอินเดีย 
24   –   25   พฤษภาคม   2560”   (
สพป.อุบลราชธานี   เขต   5) 

B03-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี B04-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-22:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสอง 

1 

B03-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2556 B04-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-31:   ประสบการณ์รายการท่ี
สาม 

เป็นวทิยากรการอบรมโครงการ
พัฒนาครูผูส้อนคณิตศาสตร์โดย
ใชส้ื่อนวัตกรรมเทคนิคการคดิเลข
เร็ว   วันท่ี   16   กันยายน   2555   (
สพป.อุบลราชธานี   เขต   5) 

B03-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย B04-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

   C03-32:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสาม 

1 

B03-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B04-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็    C03-41:   ประสบการณ์รายการท่ี
สี่ 

วทิยากรคา่ยคุณธรรม   ประจาํภาค
เรียนท่ี   1/2553   (โรงเรียนสม
สะอาดสวนฝ้าย) 

B03-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B04-22:   ช่ือยอ่ปริญญา    C03-42:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสี่ 

1 

B03-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B04-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก    C03-51:   ประสบการณ์รายการท่ี
ห้า 

ร่วมเป็นวทิยากร   “Primary 
Teacher’s Kit” July 19  – 
20   ,   2012   ((สพป.อุบลราชธานี 
เขต   5) 

B03-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-52:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีห้า 

1 

B03-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

     

B03-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B04-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 
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C04-11:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

การพัฒนาศักยภาพครูและ
ศกึษานิเทศกใ์นการสร้างขอ้สอบ
แบบอัตนัยตามแนวทางการ
ทดสอบระดับชาติและนานาชาติ 

C04-41:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

เขา้ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพดว้ย
ระบบ   e   –   Training   ภาษาไทย
ระดับประถมศกึษา 

C05-11:   ช่ือรางวัล ครูผูส้อนนักเรียน   ไดรั้บรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ   กิจกรรม   การ
แขง่ขันตอบปัญหาสุขศกึษาและ
พลศกึษา   ระดับชัน้   ป.1   –   ป.6 
งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ครัง้ท่ี 
66   ปีการศกึษา   2559   วันท่ี   7   – 
9   ธันวาคม   2559 

C05-41:   ช่ือรางวัล ครูผูฝึ้กสอนการประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์   ประเภททดลอง 
ระดับชัน้   ม.1   –   ม.3   มหกรรม
การศกึษารวมพลังพัฒนาผูเ้รียน
เขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 

C04-12:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักทดสอบทางการศกึษา C04-42:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สพฐ. C05-12:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สพฐ. C05-42:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สพป.อุบลราชธานี   เขต   5 

C04-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2559 C04-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2557 C05-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2559 C05-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2555 

C04-14:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย C04-44:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย C05-21:   ช่ือรางวัล ครูผูส้อนนักเรียน   ไดรั้บรางวัล
เหรียญเงนิ   กิจกรรม   การแขง่ขัน
ตอบปัญหา         สุขศกึษาและ
พลศกึษา   ระดับชัน้   ป.1   –   ป.6 
งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
ชาติ   ครัง้ท่ี   66  

C05-51:   ช่ือรางวัล ไดรั้บรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
สองการประกวด   “ครูดีในดวงใจ” 
ระดับประถมศกึษา   ประจาํปี 
2555 

C04-21:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

การอบรมขยายผลการพลิกโฉม
โรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการ
สมอง   BBL 

C04-51:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

อบรมการพัฒนาคุณภาพการ
ศกึษาดว้ยเทคโนโลยีทางไกลผา่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ   (DLIT) 
รุ่นท่ี   1 

C05-22:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สพฐ. C05-52:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

กลุม่เครือขา่ยทา่โพธ์ิศรี
โนนสะอาด   สพป.อุบลราชธานี 
เขต   5 

C04-22:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สพป.อุบลราชธานี   เขต   5 C04-52:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สพป.อุบลราชธานี   เขต   5 C05-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2560 C05-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2555 

C04-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2558 C04-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2558 C05-31:   ช่ือรางวัล ไดรั้บคัดเลือกเป็นครูผูส้อนกลุม่
สาระการเรียนรู้บูรณาการระดับ
ประถมศกึษายอดเย่ียม   ดา้น
วชิาการ   รางวัลทรงคุณคา่   สพฐ. 
ประจาํปี   2556 

  

C04-24:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย C04-54:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย C05-32:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สพป.อุบลราชธานี   เขต   5   
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C04-31:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

โครงการอบรมครูผูส้อนโครงการ
สง่เสริมสนับสนุนการจัดการ
ศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม   ใน
โรงเรียนขนาดเลก็   DLTV   รุ่นท่ี 
2 

  C05-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2556   

C04-32:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สพป.อุบลราชธานี   เขต   5       

C04-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2558       

C04-34:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย       
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