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ค าน า 

 

              เอกสารหลักสูตรพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้บูรณาการ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0
ระดับประถมศึกษา ฉบับน้ี  เคยเป็นเอกสารหลักสูตรพัฒนาครูท่ีผ่านการอนุมัติให้เป็น
หลักสูตรอบรมครูประจ าการ รหัส 60000128 การจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ซึ่ง
ในปีงบประมาณ 2561 น้ี จะน าเสนอขออนุมัติหลักสูตร ต่อเน่ืองปีการศึกษาต่อปีการศึกษา 
อีกวาระหน่ึง โดยจะแยกระดับหลักสูตรเป็นระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งใน
เอกสารหลักสูตรน้ีจะเป็น หลักสูตรอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โดยน าเสนอเน้ือหา
ตามล าดับประเด็นการลงข้อมูลในระบบ 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 

 
              ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การพัฒนาครู  การจัดการเรียนรู้บูรณาการ สู่ผลลัพธ์ 
Thailand 4.0 ระดับประถมศึกษา ฉบับน้ี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดระบบการน าเสนอ
หลักสูตรการพัฒนาครู ครั้งน้ี จะอ านวยความสะดวก ในการด าเนินการ เกี่ยวกับการขอเสนอ
หลักสูตรกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 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 

4 

Part B ระดับช่วงช้ันในการพัฒนา 
ประถมศึกษา 

4 

Part C ค าส าคัญสะท้อนการพัฒนา 
อ่านออกเขียนได้ด้วยBBLและDLTV 

4 

Part D ข้อก าหนดลักษณะของหลักสูตร 4 
 D01 : ช่ือหลักสูตร 4 
 D02 : ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร 4 
 D03 : ข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 
 D04 : พื้นฐานและเงื่อนไขของครูท่ีจะรับการพัฒนาตามหลักสูตร 5 
 D05 : ค าส าคัญ (keyword) 5 
 D06 : หลักการและท่ีมาของหลักสูตร 5 
 D07 : อธิบายวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
 D08 : เลือกวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 
 D09 : ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการเรียนรู้ของครู 7 
 D10 : เขียนอธิบายกรอบแนวคิดของหลักสูตร 7 
 D11 : ระบกุรอบแนวคิดของหลักสูตร 8 
 D12 : หัวข้อสาระการอบรม/แผนการจัดกิจกรรมการอบรม 10 
 D13 : ตารางการจัดกิจกรรม 67 
 D14 : กิจกรรมการติดตามหรือการท างานร่วมกับครูหลังการพัฒนา 71 
 D15 : วิทยากร 71 
 D16 : จ านวนครูท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่อรุ่น 71 
 D17 : วิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร 72 

ประวัติวิทยากรหลัก/ไฟล์PDFของวิทยากรจากสถาบนัคุรุพัฒนา จ านวน 7 ราย 76 
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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 
C0118 บูรณาการสู่ผลลพัธ์ Thailand 4.0  
 

Part D ข้อก าหนดลกัษณะของหลกัสตูร 
D01 : ชื่อหลักสตูร 
             ช่ือหลักสูตรภาษาไทย 
                    การจัดการเรียนรู้บูรณาการ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ระดับประถมศึกษา 
             ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
                    Integrated Learning Management to Thailand 4.0 Outcome: 
Elementary School 
D02 : ระดับความลุ่มลึกของหลกัสตูร 
         หลักสูตรการพัฒนาครู การจัดการเรียนรู้บูรณาการ สู่ผลลพัธ์ Thailand 4.0                  
ระดับประถมศึกษา เป็นหลกัสูตรระดบัพื้นฐาน จ านวน 14 ช่ัวโมง มีความลุ่มลึกของสาระ
การพัฒนา ดังน้ี 
D03 : ข้อมูลผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 
             ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ีหน่ึง 
                    ช่ือ-สกุล   นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
                    หมายเลขบัตรประชาชน   3400600663575 
                    อาย ุ  46 ปี  
                    คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาเอก 
                    สาขาวิชา   หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 
 

mailto:g3674nattayala@kurupatana.ac.th
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             ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนท่ีสอง 
                    ช่ือ-สกุล   นางสมศรี วิไลรัตน์ 
                    หมายเลขบัตรประชาชน   3361300028264 
                    อาย ุ  47 ปี  
                    คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาโท 
                    สาขาวิชา   การประถมศึกษา 
 

D04 : พื้นฐานและเงือ่นไขของครูที่จะรับการพฒันาตามหลักสตูร 
1.  สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 
2.  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎี BBL (Brain-based Learning)  

 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และแนวทางการจัด 
 การเรียนรู้ แบบ Active Learning 

3.  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
4.  มีความเช่ือพื้นฐาน ว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการสูผ่ลลัพธ์ 

Thailand 4.0 จะช่วยให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ 
5.  มีความสมัครใจ และยืนยันการตอบรับเป็นผู้เข้ารับการอบรม 

 

D05 : ค าส าคญั (keyword) 
              การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 
 

D06 : หลักการและที่มาของหลกัสตูร 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการปฏิรูป
การศึกษาไทยสู่ผลลพัธ์ Thailand 4.0 ท่ีครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาใน 4 องค์กรหลัก
ท่ีมีกรอบบทบาท หน้าท่ี เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองไทย4.0
ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยให้ทุกองค์กร จัดการศึกษาให้ได้ผลผลิตท่ีดี
ตามระดับหลักสูตร และเกิดผลลพัธ์ในเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศโมเดล Thailand 4.0 

 ดังน้ัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) จ าเป็นต้องส่งเสริม
สถานศึกษา ให้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551



6 
 

ให้ได้คุณภาพในผลผลิตท่ีดีและเกิดผลลัพธ์ในเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศโมเดล 
Thailand 4.0 ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวActive Learning ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้
กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีเขาได้กระท าลงไป : Active learning is "anything that 
involves students in doing things and thinking about the things they are doing" 
(Bonwell & Eison, 1991, p. 2) 

Active Learning  คือ การเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ 1) การเรียนรู้ 
เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ 2) บุคคล แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ 
ท่ีแตกต่างกัน : Active learning is based on two assumptions : (1) that learning                      
is by nature an active endeavour and (2) that different people learn in different 
ways" (Mayers and Jones, 1993).  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแบบอิง
มาตรฐาน (Standards-based curriculum) ท่ีมีมาตรฐานเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนาผู้เรียน 
และเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดโครงสร้าง เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรระดับชาติ จนถึงหลักสูตรระดับช้ันเรียน                 
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับช้ันเรียน จะต้องจัดการเรียนการสอนให้อิง
มาตรฐาน (Standards-based instruction) และการประเมินผลจะต้องอิงมาตรฐาน 
(Standards-based assessment)  

Active Learning สู่ หลักสูตรระดับช้ันเรียน จะปรากฏชัดเจนในหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีครูออกแบบไว้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
จะมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท่ีก าหนดไว้ในตัวช้ีวัดช้ันปี ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดท้ังความรู้/ความคิด
รวบยอด (K : Knowledge) ทักษะ/การปฏิบัติ (P : Performance) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (Desirable Characteristic) หรือ คุณลักษณะ (A : Attribute) 
 

D07 : อธิบายวัตถุประสงค์ของหลกัสตูร 
            มีเป้าหมายการเรียนรู้  ท่ีสะท้อนพฤติกรรมท่ีครูจะเปลี่ยนแปลง หลังเสร็จสิ้น                
การพัฒนาตามหลักสูตร ด้านการเรียนรู้ลักษณะความรู้  (Knowledge) การเรียนรู้ทักษะ 
(Skill) และการเรียนรู้ความเป็นครู (Attribute) 
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D08 : เลือกวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
         1. เพื่อพัฒนาความรู้ เรื่อง เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0 
         2. เพื่อพัฒนาความสามารถจัดการเรียนรู้แนว Active Learning                               
             ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education ในสถานการณ์จ าลอง                                   
             ของ Courseการอบรม 
          3. เพื่อพัฒนาความสามารถจัดการเรียนรู้แนว Active Learning 
              ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education ในสถานการณ์จริง 

4 . เพื่อฝึกปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน 
5.  เพื่อวางแผนการท าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน 
     ในช้ันเรียนจริง 

 
 

D09 : ตัวชี้วัดความส าเร็จของการเรียนรู้ของครู 
         1. ร้อยละ 100 ของครท่ีูผ่าน Course การอบรม มีความรู้ เรื่อง เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน Thailand 4.0 
         2. ร้อยละ 100 ของครท่ีูผ่าน Course การอบรม มีความสามารถ 
จัดการเรียนรู้แนว Active Learning ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  บูรณาการ STEM Education 
ในสถานการณ์จ าลองของ Course การอบรม 
          3. ร้อยละ 100 ของครท่ีูผ่าน Course การอบรม มีความสามารถ 
จัดการเรียนรู้แนว Active Learning ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education 
ในสถานการณ์จริง 

4 . ร้อยละ 100 ของครท่ีูผ่าน Course การอบรม สามารถฝึกปฏิบัติการชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน 

5.  ร้อยละ 100 ของครท่ีูผ่าน Course การอบรม สามารถวางแผนการท าชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียนในช้ันเรียนจริง 
 
D10 : เขียนอธิบายกรอบแนวคดิของหลักสูตร 
         กรอบแนวคิดของหลักสูตรได้บูรณาการหลอมรวมเน้ือหา(Content) วิทยาศาสตร์            
เป็นแกน เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมส าหรับบูรณาการการสอนเน้ือหาท่ีเป็นท้ังศาสตร์
และศิลป์ (PedagogicalContent Knowledge : PCK)การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ากับการสอนเน้ือหาสาระเฉพาะ(Technological Pedagogical Content Knowledge : 
TPCK) DLTV ท่ีจะเช่ือมโยงกลับไปสู่การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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D11 : ระบุกรอบแนวคดิของหลกัสตูร 
           การอบรมครู ตามหลักสูตรน้ี เป็นการอบรมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ
วิชาวิทยาศาสตร์ ในเน้ือหาเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับเป็นวิชาแกนในการบูรณาการ
การสอนเน้ือหาท่ีเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ (Pedagogical Content Knowledge : PCK ) 
ประกอบด้วย 1) การสอนในศตวรรษท่ี 21 มุ่งฝึกให้ครูสร้างนวัตกรรมการสอนของตนเอง   
ซึ่งนวัตกรรมการสอนท่ีครูสร้างข้ึนจะไปส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แนวActive Learning   
2) การแก้ปัญหาผู้เรียนคิดไม่ได้ สร้างนวัตกรรมไม่เป็น 3) จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ จะเป็น
เด็กวัย 10-12 ปี เด็กวัยน้ี ชอบคิดสิ่งใหม่ๆแบบสร้างสรรค์ 4) การจัดการช้ันเรียนจะเน้นการ
จัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรูต้ามลีลา
การเรียนรู้ของตนเอง 5) การวิจัยพัฒนาผลการเรยีนการสอน/ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ส่งเสริมให้ครูวิจัยแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนด้านการสร้างนวัตกรรมไม่เป็นจะด าเนินการต่อเน่ือง
3-5เดือนปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะปฏิบัติการ
ได้ 3-5 วงรอบ 6) การพัฒนาหลกัสูตร เป็นการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน ระดับหน่วย 
การเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการเรียนรู้แนว Active Learning ท่ีมีเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนท่ีก าหนดไว้ตามตัวช้ีวัดช้ันปีท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้(K : Knowledge) ทักษะ/
การปฏิบัติ (P : Performance) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desirable Characteristic) 
หรือ คุณลักษณะ (A : Attribute) ตามระดับหลักสูตร 7) สะเต็มศึกษา (STEM Education)
เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาในส่วนของกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างนวัตกรรมของตนเองผ่านทักษะ
ความสามารถและช้ินงานเชิงสร้างสรรค์ได้มีการหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการ
สอนเน้ือหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)   
8) การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรน้ี จะเน้นการใช้ Internet เพื่อ                  
การสืบค้น 
           ความเช่ือมโยงของเน้ือหา (Content)สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับเป็นวิชาแกนใน
การบูรณาการบูรณาการท้ังศาสตร์และศิลป์ (Pedagogical Content Knowledge : PCK ) 
หลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเน้ือหาสาระเฉพาะ ( Technological 
Pedagogical Content Knowledge : TPCK) ท่ีน าเสนอมาท้ังหมดน้ัน สามารถออกแบบ
ภาพกรอบแนวคิดของหลักสูตร(Curriculum Conceptual Framework) ประกอบการ
อธิบาย ได้ดังน้ี 
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การจัดการเรียนรู้บูรณาการ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ระดับประถมศึกษา 
 

 

ครูได้รบัการพฒันาตามเป้าหมายคณุภาพ 3 ด้าน 
1. ครูมีความรู้ เรื่อง เป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน Thailand 4.0 
2. ครูมีความสามารถจัดการเรียนรู้แนว Active Learning ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการ 
STEM Education ในสถานการณ์จ าลองของ Course การอบรม 
3. ครูมีความสามารถจัดการเรียนรู้แนว Active Learning ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการ 
STEM Education ในสถานการณ์จรงิ 

 

4 . ครูมีความสามารถฝกึปฏิบัตกิารชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน 
5.  ครูมีความสามารถฝกึวางแผนการท าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน 
     ในช้ันเรียนจริง 

 
 

 
                       

                    นักเรียนช้ัน ป. 3-6 สามารถผลิตนวัตกรรมได้ ภายใน 3-5 เดือน 
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D12 : สาระการอบรม/แผนการจัดการอบรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 

สาระการอบรม : โมเดล Thailand 4.0  

 
 
 
 
 

1. วัตถุประสงคก์ารเรียนรู ้
               เพื่อพัฒนาความรู้ เรื่อง เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0 
 

2. พฤตกิรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึน้ 
                1.  บอกเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0 
                2.  วิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนท่ีสะท้อนความเป็นพลเมืองในยุค Thailand 4.0  
ในรายวิชาท่ีครูรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
                

3. สาระที่ตอ้งการใหค้รูเรียนรู ้
                 เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0 
               

4. กิจกรรมการพฒันา (เวลา 2 ชั่วโมง) 
          4.1 ครูศึกษาใบความรู้ความหมาย และตัวอย่าง “โมเดล THAILAND 4.0” 
 4.2 ครูจัดทีม 4-6 คน ปฏิบัติงานกลุ่ม อภิปราย เกี่ยวกับประเภทและลักษณะ 
              ของคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายการเรียนรู้ “โมเดล THAILAND 4.0”ดังน้ี 
                 4.2.1 คุณภาพด้านการสร้าง Product Innovation 
                 4.2.2 คุณภาพด้านการสร้าง Process Innovation 
                 4.2.3 คุณภาพด้านการสร้าง Service Innovation 
 4.4 ครูฝึกออกแบบการก าหนด คุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายการเรียนรู้                      
“โมเดล THAILAND 4.0” 
 

5. สื่อประกอบการเรียนรู ้
 5.1 เอกสารหลักการเรียนรู้ตามข้ออธิบาย โมเดล Thailand 4.0  
 5.2 Powerpoint หลักการเรียนรู้ตามข้ออธิบาย โมเดล Thailand 4.0  
 

ความคิดรวบยอด 
         ความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนท่ีสะท้อนความเป็นพลเมืองในยุค 
Thailand 4.0 ช่วยให้ครูวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
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6. วิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย 
 6.1 วิทยากรหลัก 

1. นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
 6.2 วิทยากรผู้ช่วย 

1. นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
2. นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
3. นางสาววิภารัตน์ อนุกุล 
4. นายวทัญญู ลุสมบัติ 
5. นายพิชัยยุทธ กะมณี 

6. นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ 

7. การวัดผลและประเมินผล 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครูท่ีจะเกิดข้ึน 

วิธีการ/เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล 

เกณฑ์การผ่าน/ผู้รับผิดชอบ 

บอกข้ออธิบาย 
Thailand 4.0 คือ อะไรได้ 

ตรวจผลงาน/ 
ใบงานวิเคราะห์  
ความสอดคล้อง  
ของหลักการเรียนรู้  
ตามข้ออธิบาย 
Thailand 4.0 คือ 
อะไร 

เกณฑก์ารผ่าน 
ร้อยละ 100 
ผู้รบัผดิชอบ 
นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
นางสาววิภารัตน์ อนุกูล 
นายวทัญญู ลุสมบัติ 
นายพิชัยยุทธ กะมณี 
นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ 
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ใบความรู ้
                                โมเดล Thailand 4.0 

 

 โมเดล Thailand 4.0 คือ Modelการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้การบริหารประเทศ
ไทยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) บนวิสัยทัศน์ภายใน 5-6 ปี ท่ีระบุว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ให้เป็นประเทศท่ี
มีเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth)มีรายได้สูงจากเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม(Value Based Economy) 

 
 

 
Value Based Economyคือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ท่ีเปลี่ยนจากการผลิต

สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และ
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 

Thailand 4.0 พัฒนาเรื่องส าคัญ 5 กลุ่ม ดังน้ี 
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล 
ท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 
 ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  

ท่ีมา :http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223 

http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223
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         การปฏิรปูการศกึษาไทยสูผ่ลลพัธ์ Thailand 4.0 มีแนวทางอย่างไร 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการปฏิรูป
การศึกษาไทยสู่ผลลพัธ์ Thailand 4.0 ท่ีครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาใน4องค์กรหลักที่

มีกรอบบทบาท หน้าท่ี เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองไทย4.0
ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.)ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยให้ทุกองค์กรจัดการศึกษาให้ได้ผลผลิตท่ีดี
ตามระดับหลักสูตร และเกิดผลลพัธ์ในเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศโมเดล Thailand 4.0 

 

 ดังน้ัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ .)จ าเป็นต้องส่งเสริม
สถานศึกษา ให้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ให้ได้คุณภาพในผลผลิตท่ีดีและเกิดผลลัพธ์ในเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศโมเดล 
Thailand 4.0ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวActive Learningท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ใบงานท่ี 1 
คุณภาพผู้เรียนท่ีสะท้อนความเป็นพลเมืองยุคThailand 4.0  

ค าช้ีแจง ให้ครูวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนท่ีสะท้อนความเป็นพลเมืองในยุค Thailand 4.0  
ในรายวิชาท่ีครูรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
          
 
 
 
 

     
        

ความรู้(K : Knowledge) 
……………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………… 
 

ทักษะ/การปฏิบตัิ (P : Performance) 

…………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

คณุลักษณะ (A : Attribute) 
……………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………… 
 

 

นวัตกรรม (Innovation) ผลลพัธ์จากการเรียนรู้สูค่วามเป็นพลเมืองยคุThailand 4.0 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ : Product Innovation 
                                       นวัตกรรมกระบวนการ: Process Innovation 
                                       นวัตกรรมการบริการ: Services Innovation 
 
ระบุประเภทนวัตกรรม…………………………………………………………………………………………….. 
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แผนการจัดกิจกรรมท่ี 2 
สาระการอบรม : การจัดการเรียนรู้แนว Active Learning  

 
 
 
 
 
1. วัตถุประสงคก์ารเรียนรู ้
               เพื่อพัฒนาความสามารถจัดการเรียนรู้แนว Active Learning ผ่านกิจกรรม            
การเรียนรู้บูรณาการ STEM Education ในสถานการณ์จ าลองของ Course การอบรม 
2. พฤตกิรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึน้ 
               1. สามารถจัดการเรียนรู้แนว Active Learning ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้                
บูรณาการ STEM Education ในสถานการณ์จ าลองของ Course การอบรม 
               2. เลือกตัวช้ีวัดช้ันปีในรายวิชาท่ีครูรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนมาออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนว Active Learning สู่ การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนได้ 
3. สาระที่ตอ้งการใหค้รูเรียนรู ้
                จัดการเรียนรู้แนว Active Learning ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ STEM 
Education ในสถานการณ์จ าลองของ Course การอบรม 
 
4. กิจกรรมการพฒันา (เวลา 4 ชั่วโมง) 

          4.1 ครูศึกษาใบความรู้ Active Learning  
 4.2 ครูจัดทีม 4-6 คน ปฏิบัติงานกลุ่ม  
               ท าใบงานวิเคราะห์ ความสอดคล้อง ของหลักการเรียนรู้ ตามข้ออธิบาย  
               Active Learning สู่ผลลพัธ์ Thailand 4.0  กรณีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้  
              “มุมสูงภาพสวยด้วยมือเรา” และ“ห้องเรยีนสะอาดและสวยด้วยอันใด” 
 
 
 
 
 

ความคิดรวบยอด 
         ความสามารถในจัดการเรียนรู้แนว Active Learning ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 
STEM Education ในสถานการณ์จ าลอง ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 
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5. สื่อประกอบการเรียนรู ้
 เอกสารหลักการเรียนรู้ตามข้ออธิบาย Active Learning คือ อะไร 
Active Learning สู่ผลลพัธ์ Thailand 4.0  กรณีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ “มุมสูงภาพ           
สวยด้วยมือเรา”และ“ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด”   
 
6. วิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย 
 6.1 วิทยากรหลัก 
                        นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
 6.2 วิทยากรผู้ช่วย 

1. นางสมศร ี วิไลรัตน์ 
2. นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
3. นางสาววิภารัตน์ อนุกุล 
4. นายวทัญญู ลุสมบัติ 
5. นายพิชัยยุทธ กะมณี 

 
7. การวัดผลและประเมินผล 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครูท่ีจะเกิดข้ึน 

วิธีการ/เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล 

เกณฑ์การผ่าน/ผู้รับผิดชอบ 

บอกข้ออธิบาย 
Active Learning คือ อะไร 
Active Learning สู่ผลลพัธ์ 
Thailand 4.0  กรณี
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ 
“มุมสูงภาพสวยด้วยมือ
เรา” และ“ห้องเรียนสะอาด
และสวยด้วยอันใด” 
ได้ 

ตรวจผลงาน/ 
ใบงานวิเคราะห์  
ความสอดคล้อง  
ของหลักการเรียนรู้  
ตามข้ออธิบาย Active 
Learning คือ อะไร 
Active Learning สู่
ผลลพัธ์ Thailand 4.0  
กรณีตัวอย่างหน่วยการ
เรียนรู้ “มุมสูงภาพสวย
ด้วยมือเรา” และ
“ห้องเรียนสะอาดและ
สวยด้วยอันใด” 
 

เกณฑก์ารผ่าน 
ร้อยละ 100 
ผู้รบัผดิชอบ 
นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
นางสาววิภารัตน์ อนุกูล 
นายวทัญญู ลุสมบัติ 
นายพิชัยยุทธ กะมณี 
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ใบความรู ้
                                  Active Learning  

 

 Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้
กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีเขาได้กระท าลงไป : Active learning is "anything that 
involves students in doing things and thinking about the things they are doing" 
(Bonwell & Eison, 1991, p. 2) 
 

 
 

Active Learning  คือ การเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็น
ความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์และ2) บุคคล แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ 
ท่ีแตกต่างกัน : Active learning is based on two assumptions: (1)that learning is by 
nature an active endeavour and (2) that different people learn in different 
ways" (Mayers and Jones, 1993).  
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Active Learning สู่หลักสูตรระดบัชั้นเรียน 
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแบบอิง
มาตรฐาน (Standards-based curriculum) ท่ีมีมาตรฐานเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 
และเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดโครงสร้าง เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรระดับชาติ จนถึงหลักสูตรระดับช้ันเรียน ซึ่ง
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับช้ันเรียน จะต้องจัดการเรียนการสอนให้อิง
มาตรฐาน (Standards-based instruction) และการประเมินผลจะต้องอิงมาตรฐาน 
(Standards-based assessment)  

 

 
 

Active Learning สู่ หลักสูตรระดับช้ันเรียนจะปรากฏชัดเจนในหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีครูออกแบบไว้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
จะมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท่ีก าหนดไว้ในตัวช้ีวัดช้ันปี ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดท้ังความรู้/ความคิด
รวบยอด (K : Knowledge) ทักษะ/การปฏิบัติ (P : Performance) และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (Desirable Characteristic)หรือ คุณลักษณะ (A : Attribute) 
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ตัวชี้วัดชั้นปีชีต้ าแหน่ง Active Learning หน่วยการเรียนรู้ “มุมสูงภาพสวยด้วยมือเรา” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี

ว 7.2 ป.6/1 สืบค้น อภิปราย 
ความก้าวหน้าและประโยชน์ 
ของเทคโนโลยี อวกาศ 
กิจกรรมการเรียนรู้  

แนว Passive Learning  
คือ อ่านหนังสือ อ่านใบความรู้ 
แนว Active Learning  
      คือ สืบค้นความรู้ 
      จากการใช้คอมพิวเตอร์ 

ตัวชี้วัดชั้นป ี

ง 3.1 ป.6/2 ใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการค้นหาข้อมูล 
กิจกรรมการเรียนรู้  

แนว Active Learning  
คือ ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นความรู้ 

ตัวชี้วัดชั้นป ี

ว 8.1 ป.6/3 เลือกอุปกรณ์และวิธีการ
ส ารวจ ตรวจสอบ ท่ีถูกต้องเหมาะสม    
ให้ได้ผลท่ีครอบคลุมและเช่ือถือได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้  

แนว Active Learning  คือ เลือก 
      อุปกรณ์ท าการถ่ายภาพมุมสูง 

ตัวชี้วัดชั้นป ี

ค 3.2 ป.6/3 เขียนแผนผังแสดง
ต าแหน่งของสิ่งต่างๆและแผนผัง             
แสดงเส้นทางการเดินทาง 
ค 6.1 ป.6/2 ใช้ความรู้ ทักษะ            
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์        
และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา             
ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
ง 3.1 ป.6/5 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
ช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท า        
ในชีวิตประจ าวันอย่างมีจิตส านึก         
และมีความรับผิดชอบ 
กิจกรรมการเรียนรู้  

แนว Active Learning  
คือ ใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงาน 
“ภาพมุมสูงโรงเรียนของเรา” 
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Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 
กรณีตัวอย่างหน่วยการเรยีนรู้ “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอนัใด” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ค 6.1 ป.3/2    ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแกป้ัญหา 
                 ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ว 2.1 ป.3/1    ส ารวจสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ 
                   สิ่งแวดล้อม 
พ 4.1 ป.3/1    อธิบายการติดต่อและวิธีการปอ้งกันและแพร่กระจายของโรค 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ว 2.2 ป.3/3    อภิปรายและน าเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด คุ้มค่า และมี 
                                                                               ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ว 8.1 ป.3/2    วางแผนการสงัเกต เสนอวิธี ส ารวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิด 
                    ของตนเอง ของกลุม่ และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ง 3.1 ป.3/1    ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และน าเสนอข้อมูล ในลักษณะต่างๆ 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ค 2.2 ป.3/3    อ่านและเขียนบันทึกกจิกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา  
ค 6.1 ป.3/6    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 

Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 

Active Learning  

Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 

Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 

Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 

4.0 
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5. สื่อประกอบการเรียนรู ้
 5.1 เอกสารหลักการเรียนรู้ตามข้ออธิบาย Active Learning คือ อะไร 
Active Learning สู่ผลลพัธ์ Thailand 4.0  กรณีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ “มุมสูงภาพสวย
ด้วยมือเรา”   และ  “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด”   
 
6. วิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย 
 6.1 วิทยากรหลัก 
                        นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
 6.2 วิทยากรผู้ช่วย 

1. นางสมศร ี วิไลรัตน์ 
2. นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
3. นางสาววิภารัตน์ อนุกุล 
4. นายวทัญญู ลุสมบัติ 
5. นายพิชัยยุทธ กะมณี 

7. การวัดผลและประเมินผล 
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครูท่ีจะเกิดข้ึน 

วิธีการ/เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล 

เกณฑ์การผ่าน/ผู้รับผิดชอบ 

บอกข้ออธิบาย 
Active Learning คือ อะไร 
Active Learning สู่ผลลพัธ์ 
Thailand 4.0  กรณี
ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ 
“มุมสูงภาพสวยด้วยมือ
เรา” และ“ห้องเรียนสะอาด
และสวยด้วยอันใด” 
ได้ 

ตรวจผลงาน/ 
ใบงานวิเคราะห์  
ความสอดคล้อง  
ของหลักการเรียนรู้  
ตามข้ออธิบาย Active 
Learning คือ อะไร 
Active Learning สู่
ผลลพัธ์ Thailand 4.0  
กรณีตัวอย่างหน่วยการ
เรียนรู้ “มุมสูงภาพสวย
ด้วยมือเรา” และ
“ห้องเรียนสะอาดและ
สวยด้วยอันใด” 
 

เกณฑก์ารผ่าน 
ร้อยละ 100 
ผู้รบัผดิชอบ 
นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
นางสาววิภารัตน์ อนุกูล 
นายวทัญญู ลุสมบัติ 
นายพิชัยยุทธ กะมณี 

 



22 
 

ใบงานท่ี 2 
ตัวช้ีวัดช้ันปีช้ีต าแหน่ง Active Learning สิ่งท่ีได้ปฏิบัติจริง 

กลยุทธ์การเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนท่ีสะท้อนความเป็นพลเมืองยุคThailand 4.0  
ค าช้ีแจง ให้ครเูลือกตัวช้ีวัดช้ันปีในรายวิชาท่ีครูรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนมาออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนว Active Learning สู่ การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวชี้วัดชั้นป ี

……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
…………………………………………………… 
กิจกรรมการเรียนรู้  

แนว Active Learning  
      คือ ……………………………………….. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

ตัวชี้วัดชั้นป ี

……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
…………………………………………………… 
กิจกรรมการเรียนรู้  

แนว Active Learning  
      คือ ……………………………………….. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

ตัวชี้วัดชั้นป ี

……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
กิจกรรมการเรียนรู้  

แนว Active Learning  
      คือ ……………………………………….. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

 

นวัตกรรม 

………………………………………………….. 

……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
…………………………………………………… 
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แผนการจัดกิจกรรมท่ี 3 
สาระการอบรม : Active Learning 

กับ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แนว STEM Education 
 
 
 
 
 
1. วัตถุประสงคก์ารเรียนรู ้
 1. เพื่อพัฒนาความสามารถจัดการเรียนรู้แนว Active Learning  ผ่านกิจกรรม                   
             การเรียนรู้บูรณาการ STEM Education ในสถานการณ์จริง 
 2.  เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  
              STEM Education 
 
2. พฤตกิรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึน้ 
   1.  สามารถจัดการเรียนรู้แนว Active Learning ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 
STEM Education ในสถานการณ์จริง 
            2. สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แนว STEM Education 6 ข้ันตอนได้ 
 
3. สาระที่ตอ้งการใหค้รูเรียนรู ้
               
              1. จัดการเรียนรู้แนว Active Learning ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ STEM 
Education ในสถานการณ์จริง 
      2. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  STEM Education 
 
4. กิจกรรมการพฒันา (เวลา 4 ชั่วโมง) 
 1.  ฝึกออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education 
 2. ฝึกจัดการเรียนรู้แนว Active Learning  ผ่านกิจกรรม                   
             การเรียนรู้บูรณาการ STEM Education ในสถานการณ์จ าลอง 
 

ความคิดรวบยอด 
         ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการSTEM Education ช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ยุค Thailand 4.0 
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5. สื่อประกอบการเรียนรู ้
 5.1 เอกสารหลักการเรียนรู้ตามข้ออธิบาย Active Learning กับ การจัดกิจกรรม            
การเรียนรูแ้นวSTEM Education 
 5.2 Powerpoint หลักการเรียนรู้ตามข้ออธิบาย Active Learning กับ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แนว STEM Education 
   
6. วิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย 
 6.1 วิทยากรหลัก 
                        นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
 6.2 วิทยากรผู้ช่วย 

1. นางสมศร ี วิไลรัตน์ 
2. นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
3. นางสาววิภารัตน์ อนุกุล 
4. นายวทัญญู ลุสมบัติ 
5. นายพิชัยยุทธ กะมณี 

 
7. การวัดผลและประเมินผล 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครูท่ีจะเกิดข้ึน 

วิธีการ/เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล 

เกณฑ์การผ่าน/ผู้รับผิดชอบ 

บอกข้ออธิบาย 
Active Learning กับ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แนว 
STEM Education 
ได้ 

ตรวจผลงาน/ 
ใบงานวิเคราะห์  
ความสอดคล้อง  
ของหลักการเรียนรู้  
ตามข้ออธิบาย Active 
Learning กับ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แนว 
STEM Education 
 

เกณฑก์ารผ่าน 
ร้อยละ 100 
ผู้รบัผดิชอบ 
นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
นางสาววิภารัตน์ อนุกูล 
นายวทัญญู ลุสมบัติ 
นายพิชัยยุทธ กะมณี 
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ใบความรู ้
Active Learning กับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แนว  STEM Education 
กรณีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอนัใด” 

 

 กิจกรรมแนว STEM Educationเป็นกิจกรรมท่ีสะท้อน Active Learning ได้ชัดเจน 
ผลผลิตและลัพธ์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ จะได้คุณภาพผู้เรียนตามโมเดล Thailand 4.0 คือ เป็นผู้
ท่ีมีความรู้ดี มีความสามารถสูง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จนสามารถสร้างนวัตกรรม ท่ี
น ามาใช้แล้วเกิดคุณค่ากับคุณภาพชีวิตได้ มีข้ันตอนการเรียนรู้ 6 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริงท่ีพบหรือนวัตกรรมท่ีต้องการพัฒนา 
 
 
 

 
 ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือน าไปสู่การ

พัฒนานวัตกรรมน้ัน 
 

 ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเช่ือมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 

 
 

 ข้ันตอนท่ี 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรม 
 

ข้ันตอนท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือ 
พัฒนานวัตกรรมได้ 
 

ข้ันตอนท่ี 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือผลของนวัตกรรม  
ท่ีพัฒนาได้ 
 

………เราจะท าอย่างไร ห้องเรียนของเราจึงจะมีความสะอาด
และสวยงามอยู่เสมอ น่าอยู่ น่าเรียน และมีความสุข สามัคคี 
ในหมู่คณะนักเรียนของเรา……… 
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Active Learning กับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แนว STEM Education 

กรณีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ “ภาพสงูมุมสวยด้วยมือเรา” 
 

 ข้ันตอนท่ี 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริงท่ีพบหรือนวัตกรรมท่ีต้องการพัฒนา 
 
 
 
 
 ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือน าไปสู่การ

พัฒนานวัตกรรมน้ัน 
 

 ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเช่ือมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 

 
 

 ข้ันตอนท่ี 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรม 
 

ข้ันตอนท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือ 
พัฒนานวัตกรรมได้ 
 

ข้ันตอนท่ี 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือผลของนวัตกรรม ท่ีพัฒนาได้ 
 
 
 

 

………เราจะท าอย่างไร โรงเรียนของเราจึงจะมี“ภาพมุมสูง
โรงเรียนของเรา”ท่ีดูแล้วสวยงามส าหรับประชาสัมพนัธ์
ทัศนียภาพของโรงเรียน……… 
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ใบงานท่ี 3 
Active Learning กับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนว STEM Education 

ค าช้ีแจง ให้ครอูอกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แนวSTEM Education6 ข้ันตอน ดังน้ี 
 

 ข้ันตอนท่ี 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริงท่ีพบหรือนวัตกรรมท่ีต้องการพัฒนา 
 
 
 

 
 

 ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือน าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรมน้ัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเช่ือมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ข้ันตอนท่ี 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ข้ันตอนท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือ 
พัฒนานวัตกรรมได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ข้ันตอนท่ี 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือผลของนวัตกรรม ท่ีพัฒนาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ : ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………..……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………  
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ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ STEM  เร่ือง “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด”           
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3      เวลา 8  ช่ัวโมง 
 

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

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี 
 1.1  มาตรฐานการเรียนรู้ 

พ4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ 
การปอ้งกนัโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพือ่สุขภาพ 

ว 2.1 เข้าใจสิง่แวดล้อมในทอ้งถ่ินความสมัพันธ์ระหว่างสิง่แวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต        
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่มีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศน์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิง่ทีเ่รียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรพัยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดบั 
ท้องถ่ิน ประเทศ และโลก น าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืน 

ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสบืเสาะหาความรู้  
การแก้ปญัหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีเ่กิดข้ึนส่วนใหญ่มรีูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลาน้ันๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกีย่วข้องสมัพันธ์กัน 

ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปญัหา การใหเ้หตผุล การสื่อสาร การสือ่ความหมาย 

ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล  
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปญัหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ                       
มีคุณธรรม 
 1.2  ตัวชี้วัดชั้นป ี
 พ 4.1 ป.3/1   อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรค 

ว 2.1 ป.3/1    ส ารวจสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตนและอธิบายความสัมพันธ์ 
ของสิ่งมีชีวิตกับสิง่แวดล้อม 

ว 2.2 ป.3/3    อภิปรายและน าเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และมสี่วนร่วมในการปฏิบัติการ 

ว 8.1 ป.3/2วางแผนการสังเกต เสนอวิธี ส ารวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ 
ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และคาดการณ์สิง่ทีจ่ะพบจากการส ารวจตรวจสอบ 
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ค 2.2 ป.3/3อ่านและเขียนบันทกึกิจกรรมหรือเหตกุารณ์ทีร่ะบุเวลา 
ค 6.1 ป.3/2    ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแกป้ัญหา  

ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
ค 6.1 ป.3/6    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ง 3.1 ป.3/1    ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และน าเสนอข้อมูล ในลักษณะต่างๆ 

 
2.  สาระส าคญั / ความคดิรวบยอด 

การส ารวจสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตน ด้วยการวางแผน การสังเกต การน าเสนอวิธีการส ารวจ 
ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่ม และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการส ารวจ
ตรวจสอบรวมถึงการใช้ความสามารถในการค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอน และน าเสนอข้อมูล ในลักษณะ
ต่างๆตลอดจนการใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม จะท าให้ได้แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน ส าหรับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ดีข้ึน อย่างประหยัด คุ้มค่าและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด้วยการอภิปราย และ
อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  รวมถึงอธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันและ
แพร่กระจายของโรคผ่านทักษะอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลาอย่างมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน และเกิ ดวัฒนธรรมของสังคมในการพิทักษ์ รักษา 
สิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิตที่ดี 
 
3.  สาระการเรียนรู ้
 3.1  ด้านความรู้ 
 3.1.1 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 
  3.1.2 แนวทางการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน 
  3.1.3 การติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรค 
 3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
   3.2.1  ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
 มีความสามารถในการสังเกต การวัด การจ าแนกประเภท การหาความสมัพันธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส
และสเปสกบัเวลาการค านวณการจัดท าและสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็นจากข้อมลู การ
พยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การก าหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง 
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรปุ  
   3.2.2 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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   3.2.3 ทักษะและกระบวนการทางเทคโนโลย ี
  มีความสามารถก าหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ 
ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล 
   3.2.4ทักษะการใช้คอมพิวเตอรเ์พื่อการค้นหาข้อมูลอย่างมีขัน้ตอน 
 3.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3.3.1 มีวินัย 
   3.3.2 ใฝ่เรียนรู ้
   3.3.3 มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.4 มีจิตสาธารณะ 
   3.3.5 อยู่อย่างพอเพียง 
   3.3.6 รักความเป็นไทย 
   3.3.7 ซื่อสัตย์สจุริต 
4.  การวัดและประเมินผล 
 4.1ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
 4.1.1ช้ินงาน Mind Mapping “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด” 
 4.1.2ภาระงาน จัดนิทรรศการน าเสนอช้ินงาน Mind Mapping “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วย
อันใด” 
 4.2ประเมินผลระหว่างเรียน 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ (K) 
-การติดต่อและวิธีการ 
 แพร่กระจายของโรค 
 
  
 
 
-แนวทางการใช้ทรัพยากร 
 ธรรมชาติในท้องถ่ิน 
จัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 

 
- ท าใบงาน 
เรื่อง ปฏิบัติตน 
ตามหลกัสุขบัญญัต ิ
แห่งชาติ 
  10 ประการ 
 
- ท าใบงาน 
  เรื่อง ส ารวจ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในท้องถ่ินที่จะใช้ 
  ในการจัด 
  สิ่งแวดล้อม 
  ในห้องเรียน 
 

 
- แบบ 
ประเมิน 
  ใบงาน 
 
 
 
- แบบ 
ประเมิน 
  ใบงาน 
 
 
 

 
คะแนนร้อยละเทียบ 
ระดับคุณภาพ   
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
ระดับดเียี่ยม 
ร้อยละ 70-79 
ระดับดีมาก 
ร้อยละ 60-69 
ระดับด ี
ร้อยละ 50-59  
ระดับผ่าน 
ร้อยละ 1-49 
ระดับปรบัปรุง 
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 4.2 ประเมินผลระหว่างเรียน (ต่อ) 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
-ทักษะการสืบค้นและรวบรวม 
 ข้อมูล 
-ทักษะการวิเคราะห ์
-ทักษะการวางแผน 
-ทักษะการสร้างทางเลือก 
ที่หลากหลาย 
-ทักษะการประเมินทางเลือก 
-ออกแบบและปฏิบัตกิาร 
-ทักษะความคิดริเริม่สร้างสรรค์ 
-ทักษะการน าเสนอ 

 
- การสังเกต 

 

 
แบบสงัเกต 
และประเมิน 
ด้านทักษะ 

 

 
ได้คะแนน 
จากการประเมินด้านทักษะ/
กระบวนการ 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
คะแนน 9-10 ระดับดีเยี่ยม 
คะแนน 7-8ระดับดีมาก 
คะแนน 5-6ระดับผ่าน 
คะแนน 0-4ระดับปรับปรงุ 

ด้านเจตคติ (A) 
-มีวินัย  
-มุ่งมั่นในการท างาน  
-อยู่อย่างพอเพียง  
-ใฝ่เรียนรู ้
-รักความเป็นไทย 
-ซื่อสัตย์สจุริต 
-มีจิตสาธารณะ 

   

 
- การสังเกต 
 

 
- แบบบันทึก 
 การสังเกต 

 
ผ่านการประเมิน 
ทุกคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

 
5.  กิจกรรมการเรยีนรู้ 
 ชั่วโมงท่ี 1-2  

1.  นักเรียนท ากจิกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง  
2.ครูก าหนดสถานการณ์ให้นกัเรียน “เราจะท าอย่างไร ห้องเรียนของเราจึงจะมีความสะอาดและ

สวยงามอยูเ่สมอ น่าอยู่ น่าเรียน และมีความสุข สามัคคี ในหมู่คณะนักเรียนของเรา” 
  3.  นักเรียนสนทนา อภิปราย เกี่ยวกบัการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนที่ปลอดภัยจากการติดต่อ

และวิธีการ แพร่กระจายของโรคต่างๆ 
  4. นักเรียนท าใบงานเรื่อง ปฏิบัติตนตามหลักสุขบญัญัติแห่งชาติ10 ประการ 
 5.  ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
 6.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย  สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดลอ้มใน

ห้องเรียนและการปฏิบัติตนตามหลกัสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
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ชั่วโมงท่ี 3-4  
1.  นักเรียนท ากจิกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง  

2.  นักเรียนค้นหาแนวทางการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถ่ินจัดสิง่แวดล้อมในห้องเรียน 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน 

 3.   ท าใบงาน เรื่อง ส ารวจทรพัยากรธรรมชาติ ในท้องถ่ินที่จะใช้ ในการจัดสิ่งแวดลอ้ม 
ในห้องเรียน 

 4.  ตัวแทนนักเรียนน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
 5.ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย  สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดลอ้ม                

ในห้องเรียนจากทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถ่ิน ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัย 
ชั่วโมงท่ี 5-8  

1.นักเรียนท ากิจกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง  
 2.  นักเรียนทบทวนความรูจ้ากใบงาน เรือ่ง ปฏิบัติตนตามหลักสุขบญัญัติแหง่ชาติ 10 ประการ 

และใบงาน ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถ่ินทีจ่ะใช้ ในการจัดสิ่งแวดลอ้มในห้องเรียน 
3.  จัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4–5 คน  ให้ทุกกลุ่มท าช้ินงาน Mind Mapping “ห้องเรียน

สะอาดและสวยด้วยอันใด” 
 4.  นักเรียนท าภาระงาน จัดนิทรรศการน าเสนอช้ินงาน Mind Mapping “ห้องเรียนสะอาดและ

สวยด้วยอันใด” 
5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการเยี่ยมชมนิทรรศการ                          

ของแต่ละกลุ่ม 
6.  นักเรียนทุกคน ร่วมสนทนา อภิปราย แล้วร่วมกันสร้างMind Mapping “ห้องเรียนสะอาด

และสวยด้วยอันใด”ทีเ่ป็นแนวปฏิบัติของทุกคนในห้องเรียน เพื่อตอบโจทยส์ถานการณ์ “เราจะท าอย่างไร 
ห้องเรียนของเราจึงจะมีความสะอาดและสวยงามอยู่เสมอ น่าอยู่ น่าเรียน และมีความสุข สามัคคี ในหมู่
คณะนักเรียนของเรา” 

7.  นักเรียน น า Mind Mapping “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด”ติดไว้ป้ายนิเทศ                           
ในห้องเรียนเพื่อน าไปปฏิบัติร่วมกัน 

 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1.  ใบความรู้  เรื่อง หลักสุขบญัญัติแหง่ชาติ10 ประการ 
2.  VDO สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
3.  รูปภาพตัวอย่างสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

4.Internetเพื่อการสบืค้นข้อมลู 
5.แหลง่เรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน 
6. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
7.  เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th 

8. หนังสือ ความรูเ้กี่ยวกับการจัดสิง่แวดล้อมในห้องเรียน 
 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/www.livercare.kku.ac.th
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             ค าชี้แจง :ให้นักเรียนจบัคู่รปูภาพกับข้อความการปฏิบัติตนตามหลกัสุขบัญญัติแห่งชาติ 
                  10 ประการ 
 

…..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. 
…..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. …..คู่กับ….. 

 
 

    A 

๑. 

 

 

    B 

  

 

 

    C 

  

 

 

    D 

  ๔. 

 

 

 

 

2 

ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 

3 
กินอาหารสุก สะอาด  
ปราศจากสารอันตราย 

และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 

4 
รักษาฟันให้แข็งแรง 

และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 

1 

ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท 

ใบงาน 
เรื่อง ปฏบิัตตินตามหลกัสุขบญัญัตแิห่งชาติ 10 ประการ 
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E 

 

  

F 

 

  

  

G                                                                                

 

 

 

H 

 

 

     I 

 

 

  J 

 

 

ช่ือ-สกลุ..................................................................................................ช้ัน.........................เลขที่…....... 

 

 

 

 

 

5 

ล้างมือให้สะอาด 
ก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย 

6 

ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 

8 

สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 

7 
งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด  

การพนันและการส าส่อนทางเพศ 

9 

ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

และตรวจสุขภาพประจ าปี 

10 

มีส านึกต่อส่วนรวม สร้างสรรค์สังคม 
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ค าชี้แจง:ให้นักเรียนระบุช่ือของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินที่ส ารวจได้ และเลอืกทีจ่ะน า 
มาใช้ในการจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 
 
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน/วาดภาพประกอบ น ามาจัดสิง่แวดล้อมในห้องเรียน/วาดภาพประกอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
ช่ือ-สกลุ....................................................................................................ช้ัน.........................เลขที่............... 

 

ใบงาน 
เรื่อง ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่จะใช้ในการจดัสิ่งแวดล้อมในหอ้งเรียน 
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ค าชี้แจง:ให้นักเรียน จัดท า Mind Mapping “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด” 

 
 
 
 
 
 

“ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด” 
 
 
 
 
 

 
ชื่อกลุ่ม…………………………………………………สมาชิกในกลุ่มจ านวน………………………….คน 
 
ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน.........................เลขที.่.............. 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน.........................เลขที่............... 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน.........................เลขที.่.............. 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน.........................เลขที่............... 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน.........................เลขที่............... 

 

ชิ้นงานรวบยอด 
เร่ือง Mind Mapping “ห้องเรียนสะอาดและสวยดว้ยอันใด” 
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ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  STEM              เร่ือง “มุมสูงภาพสวยด้วยมือเรา” 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 10 ช่ัวโมง 
…………………………………………………………………………………………………………… 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี 
 1.1  มาตรฐานการเรียนรู ้

ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและ 
ทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตร และการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ว 8.1ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

ค 2.2แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
ค 6.1มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 

ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ง 3.1เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ปร ะสิทธิผล และ                       
มีคุณธรรม 
 1.2  ตัวชี้วัดชั้นป ี

ว 7.2 ป.6/1 สืบค้น อภิปราย ความก้าวหน้าและประโยชนข์องเทคโนโลยีอวกาศ 
ว 8.1 ป.6/3 เลือกอุปกรณ์และวิธีการส ารวจ ตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ผล 

ที่ครอบคลุมและเช่ือถือได ้
ค 3.2 ป.6/3 เขียนแผนผงัแสดงต าแหน่งของสิง่ต่างๆและแผนผงัแสดงเส้นทาง 

การเดินทาง 
ค 6.1 ป.6/2 ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในการแก้ปญัหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
ง 3.1 ป.6/2 ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 
ง 3.1 ป.6/5 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานที่ท า 

ในชีวิตประจ าวันอย่างมจีิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
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2.  สาระส าคญั / ความคดิรวบยอด 

ความสามารถในการสืบค้น อภิปราย ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ท าให้มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ที่เช่ือมโยงไปสู่ความสามารถใน
การเลือกอุปกรณ์และวิธีการส ารวจ สภาพบรเิวณโรงเรยีน และตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสม ให้ได้ผล
ที่ครอบคลุมและเช่ือถือได้ แล้วน ามาเขียนแผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่างๆในบริเวณโรงเรียนด้วยการใช้
ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้มีความสามารถรวบยอดในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน  “ภาพมุมสูง
โรงเรียนของเรา”อย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบอันส่งผลดีต่อช่ือเสียงของโรงเรียน 
 

3.  สาระการเรียนรู ้
 3.1  ด้านความรู ้
 3.1.1 ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
  3.1.2 การเลือกอุปกรณ์และวิธีการส ารวจสภาพบริเวณโรงเรียน  
 3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
   3.2.1 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

       มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   3.2.2 ทักษะและกระบวนการทางเทคโนโลย ี
         มีความสามารถก าหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและ
ปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล 
   3.2.3 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน“ภาพมมุสงูโรงเรียนของเรา” 
 3.3  ด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
   3.3.1 มีวินัย 
   3.3.2 ใฝ่เรียนรู ้
   3.3.3มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.4มีจิตสาธารณะ 
 
4.  การวัด / ประเมินผล 
 4.1  ประเมินผลรวบยอด (ชิน้งาน / ภาระงาน) 
  ช้ินงาน“ภาพมุมสงูโรงเรียนของเรา” 
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 4.2  ประเมินผลระหว่างเรียน 
สิ่งท่ีวัด วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้ (K) 
-ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า
และประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ 
-การเลือกอุปกรณ์และวิธีการ
ส ารวจสภาพบริเวณโรงเรียน  

 
-ประเมินใบงาน 
-ใบงาน  
 เรื่อง เทคโนโลยกีารส ารวจ 
 ภาพมุมสูง 
 

 

 
คะแนนร้อยละเทียบระดบัคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ข้ึนไป ระดับดีเยี่ยม 
ร้อยละ70-79 ระดับดีมาก 
ร้อยละ60-69 ระดับดี 
ร้อยละ 50-59 ระดับผ่าน 
ร้อยละ 1-49 ระดับปรบัปรุง 

ด้านทักษะ/กระบวนการ(P) 
-ทักษะและกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
-ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์
ช่วยสร้างช้ินงาน 
“ภาพมุมสงูโรงเรียนของเรา” 

 
-สังเกต 
-แบบบันทกึการสังเกต 
 

 

 
ผ่านการประเมินทุกทกัษะ 

ด้านเจตคติ (A) 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้
- มุ่งมั่นในการท างาน 
- มีจิตสาธารณะ 

 
-สังเกต 
-แบบบันทกึการสังเกต 
 

 

 
ผ่านการประเมินทุกคุณลักษณะ 

 

5.  กิจกรรมการเรียนรู ้
ชั่วโมงท่ี 1-2 

 1. นักเรียนท ากิจกรรม Brain Gym ขยับกาย ขยายสมอง  
 2. ครูก าหนดสถานการณ์ท าอย่างไร โรงเรียนของเรา จะมี “ภาพมุมสงูโรงเรียนของเรา”ที่
สวยงามส าหรับประชาสมัพันธ์ทัศนียภาพโรงเรียนของเรา 
 3. นักเรียนด าเนินการสืบค้น อภิปราย ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมลู  
 4. นักเรียนท าใบงาน เรื่อง เทคโนโลยกีารส ารวจภาพมุมสูง 
 5. นักเรียน เช่ือมโยงความรูจ้ากใบงาน เรื่อง เทคโนโลยีการส ารวจภาพมมุสงู สู่ความสามารถใน
การเลือกอุปกรณ์และวิธีการส ารวจ สภาพบริเวณโรงเรียน และตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสม ให้ได้ผล
ที่ครอบคลุมและเช่ือถือได ้
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ชั่วโมงท่ี 3-4 
 1.  นักเรียนท ากจิกรรม Brain Gym ขยับกาย ขยายสมอง  
 2.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม กลุ่มละประมาณ 3-5 คน 
 3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังแสดงต าแหนง่ของสิ่งต่างๆในโรงเรียน 

4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในการแก้ปญัหาในสถานการณ์…ท าอย่างไร โรงเรียนของเรา จะมี “ภาพมุมสูงโรงเรียนของเรา”ทีส่วยงาม
ส าหรับประชาสัมพันธ์ทัศนียภาพโรงเรียนของเรา… 

ชั่วโมงท่ี 5-7 
 1.  ครูเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Drone บินส ารวจภูมิประเทศในมุมสูง 

2.  วิทยากรภายนอกสาธิตการใช้ Drone บินส ารวจสภาพบริเวณโรงเรียนในมุมสูง 
3.  วิทยากรภายนอกด าเนินการใช้ Drone บินส ารวจสภาพบริเวณโรงเรียนในมมุสงู และ

บันทึกภาพ หลากหลายทิศทาง ส าหรับมอบให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มใช้ในการสร้างสรรค์ช้ินงาน “ภาพมุมสูง
โรงเรียนของเรา” 

ชั่วโมงท่ี 8-10 
 1.  ครูเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Drone บินส ารวจภูมิประเทศในมุมสูง 

2.  วิทยากรภายนอกสาธิตการใช้ Drone บินส ารวจสภาพบริเวณโรงเรียนในมุมสูง 
3.  วิทยากรภายนอกด าเนินการใช้ Drone บินส ารวจสภาพบริเวณโรงเรียนในมมุสงู และ

บันทึกภาพ หลากหลายทิศทาง ส าหรับมอบให้นักเรียนแตล่ะกลุ่มใช้ในการสร้างสรรค์ช้ินงาน “ภาพมุมสูง
โรงเรียนของเรา” 
6.   สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 6.1  คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 
6.2 รูปภาพเครื่องรอ่น (paramotor) 

 
6.3วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Drone บินส ารวจภูมปิระเทศในมมุสงู 
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ค าช้ีแจง: 
1. ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ “ท าอย่างไร โรงเรียนของเรา จะมีภาพมมุสงู 

โรงเรียนของเราที่สวยงามส าหรบัประชาสมัพันธ์ทัศนียภาพโรงเรียนของเรา” 
 2.ให้นักเรียนด าเนินการสบืค้น อภิปราย ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยี 

อวกาศโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมลู  แล้วบันทึกขอ้มูลใน ใบงาน เรื่อง เทคโนโลยีการส ารวจ 
ภาพมุมสูงตามประเด็นค าถามทีก่ าหนด 
 

ประเด็น ข้อมูล 
เทคโนโลยีอวกาศที่สบืค้นได้ 
มีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

จากสถานการณ์ “ท าอย่างไร 
โรงเรียนของเราจะมีภาพมุมสูง
โรงเรียนของเรา ที่สวยงาม
ส าหรับประชาสัมพันธ์
ทัศนียภาพโรงเรียนของเรา” 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยี                  
ภาพมุมสูงที่เราสามารถเลือก 
มาใช้งานได้อย่างเหมาะสม  
คืออะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยี                  
ภาพมุมสูงที่เลือกมาใช้ในงาน 
“ภาพมุมสงูโรงเรียนของเรา” 

 
 
 
 

 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน.........................เลขที.่.............. 

 

 

ใบงาน 
เรื่อง เทคโนโลยีการส ารวจภาพมุมสูง 
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ชิ้นงานรวบยอด เรือ่ง ภาพมุมสูงโรงเรียนของเรา 

 
 

 
 

ชื่อกลุ่ม…………………………………………………สมาชิกในกลุ่มจ านวน………………………….คน 
 
ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน.........................เลขที.่.............. 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน.........................เลขที่............... 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน.........................เลขที.่.............. 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน.........................เลขที่............... 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน.........................เลขที.่.............. 
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แผนการจัดกิจกรรมท่ี 4 

สาระการอบรม :  การออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ แนว Active Learning         
สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0  

ปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวจัิยในชั้นเรียน 
 

 
 
 
 
1. วัตถุประสงคก์ารเรียนรู ้
 1.  เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แนว Active Learning           
สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0   

2 . เพื่อฝึกปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน 
3.  เพื่อวางแผนการท าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน             

ในช้ันเรียนจริง 
 

2. พฤตกิรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึน้ 
   1. สามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แนว Active Learning  
               สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0  
   2  สามารถฝึกปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียนได้ 
   3. สามารถวางแผนการท าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และวิจัยในช้ันเรียน 
               ในช้ันเรียนจริงได้ 
 
3. สาระที่ตอ้งการใหค้รูเรียนรู ้

              1. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แนว Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0  
   2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

    3. วิจัยในช้ันเรียน 
 
  

ความคิดรวบยอด 
         ความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) และวิจัยในช้ันเรียน จะส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูให้สูงข้ึน 
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4. กิจกรรมการพฒันา (เวลา 4 ชั่วโมง) 
4.1  ครูศึกษาใบความรู้ กรณีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ “ผลติภณัฑ์ปลา วิถีใหม่ 

ไทอีสาน” 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 
 
5. สื่อประกอบการเรียนรู ้
 5.1 เอกสารหลักการเรียนรู้ตามข้ออธิบาย Active Learning กับ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้นว STEM Education Learning   สู่ผลลพัธ ์Thailand 4.0  
         5.2 Powerpoint หลักการเรียนรู้ตามข้อ Active Learning กับ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้นว STEM Education Learning   สู่ผลลพัธ ์Thailand 4.0  
 
6. วิทยากรและวิทยากรผู้ช่วย 
 6.1 วิทยากรหลัก 

1. นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
 6.2 วิทยากรผู้ช่วย 

1. นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
2. นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
3. นางสาววิภารัตน์ อนุกุล 
4. นายวทัญญู ลุสมบัติ 
5. นายพิชัยยุทธ กะมณี 
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7. การวัดผลและประเมินผล 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของครูท่ีจะเกิดข้ึน 

วิธีการ/เครื่องมือ 
วัดผลประเมินผล 

เกณฑ์การผ่าน/ผู้รับผิดชอบ 

- บอกข้ออธิบาย 
อธิบาย และออกแบบหน่วย
การเรียนรู ้แนว Active 
Learning  สู่ผลลพัธ์ 
Thailand 4.0  

ตรวจผลงาน/ 
ใบงานวิเคราะห์  
ความสอดคล้อง  
ของหลักการเรียนรู้  
ตามข้ออธิบาย Active 
Learning กับ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
แนว STEM 
Education Learning   
สู่ผลลัพธ์ Thailand 
4.0 และออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้แนว 
Active Learning  สู่
ผลลพัธ์ Thailand 4.0  

เกณฑก์ารผ่าน 
ร้อยละ 100 
ผู้รบัผดิชอบ 
นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
นางสาววิภารัตน์ อนุกูล 
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ใบความรู ้  
                         กรณตีัวอย่างการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
                   หน่วยการเรียนรู้ “ผลติภณัฑ์ปลา วิถีใหม่ไทอีสาน” 

 
ข้ันตอนท่ี 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริงท่ีพบหรือนวัตกรรมท่ีต้องการพัฒนา  
 
 
 

 

 
ข้ันตอนท่ี 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือน าไปสู่ 

การพัฒนานวัตกรรมน้ัน 
 

ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเช่ือมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
 

 ข้ันตอนท่ี 4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรม  
 

ข้ันตอนท่ี 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหา 
หรือพัฒนานวัตกรรมได้ 
 

ข้ันตอนท่ี 6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือผลของนวัตกรรม 
ท่ีพัฒนาได้ 
 

 

 
 

 
 
 

………โรงเรียนของเราต้องการพัฒนานวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ ภายใต้ 
กรอบแนวคิด “ผลิตภัณฑ์ปลา วิถีใหม่ไทอีสาน”ท่ีบริโภคแล้วปลอดภัย 
จากโรคโดยเฉพาะโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี……… 
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ใบงานท่ี 4 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แนว  Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0  

ค าช้ีแจง ให้ครอูอกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบพื้นฐานของหน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู…้……………………………………………………………………………………………….
ชั้น……………………………………………………..……………………………..เวลา………………….ชั่วโมง 

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี 
 1.1  มาตรฐานการเรียนรู้ 
 1.2  ตัวชี้วัดชั้นปี 

2.  สาระส าคญั / ความคดิรวบยอด 

3.  สาระการเรียนรู ้
 3.1  ด้านความรู้ 
 3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
 3.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4.  การวัดและประเมินผล 
 4.1ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด (นวัตกรรมท่ีพัฒนาได้) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 4.2ประเมินผลระหว่างเรียน 
 

5.  กิจกรรมการเรียนรู ้
     กิจกรรมการเรียนรู้แนว STEM Education6 ข้ันตอน 
 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 

 

…………………..……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………  
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ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากับSTEM 
เร่ือง “ผลิตภัณฑ์ปลา วิถีใหม่ไทอีสาน” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เวลา 10 ช่ัวโมง 
 

………………………………………………… 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี 
 1.1  มาตรฐานการเรียนรู ้

พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ 
การปอ้งกนัโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพือ่สุขภาพ 

ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  
การแก้ปญัหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีเ่กิดข้ึนส่วนใหญ่มรีูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลาน้ันๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกีย่วข้องสมัพันธ์กัน 

ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งทีต่้องการวัด 
ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปญัหา การใหเ้หตผุล การสื่อสาร การสือ่ความหมาย 

ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล  
การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปญัหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ                       
มีคุณธรรม 
 1.2  ตัวชี้วัดชั้นป ี

พ 4.1ม.3/1ก าหนดรายการอาหารทีเ่หมาะสมกบัวัยต่าง ๆ โดยค านึงถึง 
ความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ 

พ 4.1 ม.3/3    รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
ว 8.1ม.3/9จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และหรอือธิบายเกี่ยวกับแนวคิด 

กระบวนการ และผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผูอ้ื่นเข้าใจ 
ค 2.1ม.3/4ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
ค 6.1ม.3/6มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ง 3.1ม.3/4ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานที่ท า 

ในชีวิตประจ าวัน ตามหลกัการท าโครงงานอย่างมีจิตส านึกและมีความรบัผิดชอบ 
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2.  สาระส าคญั / ความคดิรวบยอด 

ความสามารถในการก าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยค านึงถึงความประหยัด
และคุณค่าทางโภชนาการ จากรวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ทางอาหารเพื่อการบริโภคและการจ าหน่าย โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์                    
จากจินตนาการ และใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์อย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ พร้อมจัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน หรืออธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของผลิตภัณฑ์ ให้ผู้อื่นเข้าใจ ย่อมส่งผลดีต่อคุณภาพของชีวิตในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 

3.  สาระการเรียนรู ้
 3.1  ด้านความรู ้
 3.1.1 รายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยค านึงถึงความประหยัดและคุณค่าทาง
โภชนาการ 
  3.1.2 แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
 3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ 
   3.2.1 ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
มีความสามารถในการสงัเกต การวัด การจ าแนกประเภท การหาความสมัพันธ์ระหว่างสเปสกบัสเปส
และสเปสกบัเวลาการค านวณการจัดท าและสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็นจากข้อมลู การ
พยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การก าหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง 
การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรปุ  
   3.2.2 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์

มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์
กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   3.2.3 ทักษะและกระบวนการทางเทคโนโลย ี
  มีความสามารถก าหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ 
ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล 
   3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน“ผลิตภัณฑป์ลา วิถีใหม่ ไทอีสาน” 
 3.3  ด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
   3.3.1 มีวินัย 
   3.3.2 ใฝ่เรียนรู ้
   3.3.3 มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.4 มีจิตสาธารณะ 
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4.  การวัดและประเมินผล 
 4.1 ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
  4.1.1ช้ินงาน “ผลิตภัณฑ์ปลาวิถีใหม่ไทอสีาน” 
  4.1.2ภาระงาน นิทรรศการ “งานสุขภาพชุมชน” 
 4.2 ประเมินผลระหว่างเรียน 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้านความรู้ (K) 
- ก าหนดรายการอาหาร 
เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ                       
โดยค านึงถึงความประหยัด 
และคุณค่าทางโภชนาการ 
 
 
- เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็น 
สาเหตุส าคัญของการเจบ็ป่วย 
และการตายของคนไทย 
- รวบรวมข้อมูลและเสนอ 
แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
ในชุมชน 

 
- ท าใบงาน 
เรื่อง เมน ู
อาหารปลา 
เพิ่มคุณค่า 
ทางโภชนาการ 
- ท าใบงาน 
เรื่อง ผลิตภัณฑ ์
ปลาวิถีใหม ่
ไทอีสาน 
- ท าสมุดรายงาน 
เรื่อง แนวทาง 
แก้ไขปัญหา 
สุขภาพ 
ในชุมชน 
 

 
- แบบ
ประเมิน 
ใบงาน 
 
 
 
- แบบ
ประเมิน 
ใบงาน 
 
- แบบ 
ประเมิน 
สมุดรายงาน 
 

 
ผ่านการประเมิน 
คะแนนร้อยละ 60 ข้ึนไป 

 
 
 
 

ผ่านการประเมิน 
คะแนนร้อยละ 60 ข้ึนไป 

 
 

ผ่านการประเมิน 
คะแนนร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
- ทักษะการสบืค้นและรวบรวม 
 ข้อมูล 
- ทักษะการวิเคราะห ์
- ทักษะการวางแผน 
- ทักษะการสร้างทางเลือก 
ที่หลากหลาย 
- ทักษะการประเมินทางเลอืก 
- ออกแบบและปฏิบัติการ 
- ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- ทักษะการน าเสนอ 
 

 
-การสังเกต 

 
แบบสงัเกต 
และประเมิน 
ด้านทักษะ 
 

 
นักเรียนได้คะแนน 
จากการประเมินด้าน
ทักษะ/กระบวนการ 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
คะแนน 9-10 ระดับดีเยี่ยม 
คะแนน 7-8ระดับดีมาก 
คะแนน 5-6ระดับผ่าน 
คะแนน 0-4ระดับปรับปรงุ 
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 4.2 ประเมินผลระหว่างเรียน 
 

สิ่งท่ีวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ด้านเจตคติ (A) 
-มีวินัย  
-มุ่งมั่นในการท างาน  
-อยู่อย่างพอเพียง  
-ใฝ่เรียนรู ้
-รักความเป็นไทย 
-ซื่อสัตย์สจุริต 
-มีจิตสาธารณะ 

   

 
- การสังเกต 
 

 
- แบบบันทึก 
 การสังเกต 

 
ผ่านการประเมิน 
ทุกคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

5.  กิจกรรมการเรยีนรู้ 
 ชั่วโมงท่ี 1-2  

1. นักเรียนท ากิจกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง  
2. นักเรียนน าเสนอแนวทางการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมลู และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

สุขภาพในชุมชน 
3. จัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน  ให้ทุกกลุ่มเลอืกวิธีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล 

และเสนอแนวทางแก้ไขปญัหาสุขภาพในชุมชน 
4. นักเรียนแต่ละกลุม่ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมลู และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ                

ในชุมชน ตามวิธีการศึกษาค้นคว้า ที่แต่ละกลุ่มเลอืก โดยใหน้ักเรียนเน้นเนื้อหา เรื่อง การเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีจากพฤติกรรมการกินของคนอสีาน 

5. นักเรียนแต่ละกลุม่ท าใบงานเรื่อง เมนูอาหารปลาเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแล้วท าใบงาน
รายบุคคลส าหรับรวบรวมเป็นรูปเล่มสมุดรายงาน เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ 

6. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุม่น าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย  สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปญัหา

สุขภาพในชุมชน เกี่ยวกับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีจากพฤติกรรมการกินของคนอสีาน 
ชั่วโมงท่ี 3-4  
1. นักเรียนท ากิจกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง  
2. นักเรียนน าเสนอรายการอาหารจากปลาที่เหมาะสมกบัวัยต่างๆ โดยค านึงถึงความประหยัด

และคุณค่าทางโภชนาการ  
3. นักเรียนคิดเช่ือมโยงถึงการจะน าปลามาแปรรปูเป็นผลิตภัณฑ์ปลา ในแนววิถีใหม่ ไทอีสานคือ 

กินปลาสุก ปราศจากเช้ือโรค และคงคุณค่าทางโภชนาการ 
4. นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ปลาวิถีใหม่ ไทอีสาน 
5. นักเรียนท าใบงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปลาวิถีใหม่ ไทอีสาน 
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ชั่วโมงท่ี 5-6  
1.  นักเรียนท ากจิกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง  
 2.  นักเรียนเสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตสุ าคัญของการเจบ็ป่วยและการตาย 

ของคนไทย 
3.  จัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4–5 คน  ให้ทุกกลุ่มเลอืกวิธีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล 

และเสนอแนวทางป้องกันโรคทีเ่ป็นสาเหตุส าคัญของการเจบ็ป่วยและการตายของคนไทย 
4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าสมุดรายงาน เรือ่ง แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอความรู้จากการท ารายงานหน้าช้ันเรียน พร้อมสง่สมุดรายงาน 

เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ให้ครูประเมินผลงาน 
6.  นักเรียนสนทนา อภิปราย เกี่ยวกบัการวางแผนการจัดงานนิทรรศการ “งานสุขภาพชุมชน” 

เน้นการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์    “ผลิตภัณฑ์ปลา วิถีใหม่ไทอีสาน”ของนักเรียนและชุมชน 

พร้อมส่งเสริมการขายผ่าน facebook โดยจัดให้มผีู้รบัผิดชอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบonline
ประจ าชุมชน 

ชั่วโมงท่ี 7-10  
1.  นักเรียนท ากจิกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง  
2.  นักเรียนจัดงานนทิรรศการ “งานสุขภาพชุมชน” 
3.  ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน ร่วมงานนิทรรศการ “งานสุขภาพชุมชน” 
4.  นักเรียนส ารวจความพึงพอใจของผูป้กครอง และชาวบ้านในชุมชน ต่องานนิทรรศการ                   
“งานสุขภาพชุมชน” 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
1.  ใบความรู้  เรื่อง วัฒนธรรมการกินของคนอีสาน 
2.  VDO เมนูอาหารจากปลา 
3.  เมนูอาหารจากปลาในชุมชน 
4  .Internetเพื่อการสืบค้นและการสื่อสารเพื่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
5.  แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน 
6.  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
7.  เว็บไซด์ www.livercare.kku.ac.th 
8. หนังสือ ความรูพ้ื้นฐานโรคพยาธิใบไม้ตบัและมะเร็งท่อน้ าดี 
9. สื่อความรู้ส าหรบัเดก็ เยาวชนและประชาชน เรื่อง ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 

ท่อน้ าด ี
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/www.livercare.kku.ac.th
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ค าช้ีแจง:ให้นักเรียนก าหนดรายการอาหารทีเ่หมาะสมกบัคนในชุมชน ส าหรับวัยต่างๆได้แก่ วัยทารก                   

วัยเด็ก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผูส้งูอายุ ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความประหยัดและคุณค่า                     
ทางโภชนาการ ตลอดจนความปลอดภัยจากการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งทอ่น้ าดี 
  

วัย เมนูอาหาร/ภาพประกอบ 
วัยทารก  

 
 

วัยเด็ก/ 
วัยก่อนเรียน 

 
 
 
 

วัยเรียน  
 
 

วัยรุ่น  
 
 

วัยผู้ใหญ ่  
 
 

วัยผู้สูงอายุ  
 
 

 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน.........................เลขที่............... 

 

ใบงาน 
เรื่อง เมนอูาหารปลาเพิ่มคณุค่าทางโภชนาการ 
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ใบงาน 

ค าช้ีแจง:ให้นักเรียนดูภาพวงจรของการเกิดโรคพยาธิใบไมต้ับและมะเร็งทอ่น้ าดีแล้วคิดเช่ือมโยงถึงการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ปลา แนววิถีใหม่ไทอสีานอาหารสกุ สะอาด ปราศจากเช้ือโรค และคงคุณค่าทาง
โภชนาการโดยระบุเมนอูาหาร และบรรจุภัณฑ์ ที่จะใช้ในการผลิต “ผลิตภัณฑ์ปลาวิถีใหม่ไทยอสีาน” 
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เมนูอาหาร บรรจุภัณฑ์ 

  
 

ภาพประกอบ “ผลิตภัณฑ์ปลาวิถีใหม่ไทอีสาน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
facebook เพื่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบonline………………………………………………………………… 

 

ช่ือกลุ่ม…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สมาชิกกลุ่ม 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน..........................เลขที.่.............. 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน..........................เลขที่............... 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน..........................เลขที.่.............. 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน..........................เลขที.่.............. 

ช่ือ-สกลุ...................................................................................................ช้ัน..........................เลขที.่.............. 
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สมุดรายงาน เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
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ภาระงานรวบยอด นิทรรศการ “งานสุขภาพชุมชน” 
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ใบความรู้ 
PLC : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อย่างไร ให้ไดน้วัตกรรมแกป้ญัหา  

 

 Professional Learning Community (PLC) ตรงกับข้อความในภาษาไทย ว่า 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีความหมายตรงกับเหตุการณ์ว่า “เกิดการรวมตัว รวมใจ รวม
พลัง ร่วมมือกัน ในการช่วยเหลือ แนะน า ให้ก าลังใจกัน ของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาใน
โรงเรียน 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 

 

 
 

จากลักษณะรูปแบบ PLC ในองค์กรระ ดับ โ รง เ รียนของ  Hiatt-Michael,D.                    
จะเห็นได้ว่า PLC ในองค์กรระดับโรงเรียน จะต้องเกิดจากความเป็นตัวตนในวิชาชีพของ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ท้ังในด้านค่านิยมส่วนตัว ความต้องการจ าเป็น บุคลิกลักษณะ
ตลอดจนกิจกรรมในแบบฉบับของครูแต่ละคน ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการของ
โรงเรียน หรอืทิศทาง  การพัฒนา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน
สามารถประยุกต์การท า PLC  
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ใบงาน 
การวางแผนการท าชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)ในสถานศกึษา 

 

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



67 
 

D13 : ตารางการจัดกิจกรรม 
    ตารางกิจกรรมการพฒันาวันแรก 

 

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

 
สาระการอบรม :  
โมเดล Thailand 4.0  
 

 
วิทยากรหลกั 
นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
วิทยากรผู้ช่วย 
นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
นางสาววิภารัตน์ อนุกุล 
นายวทัญญู ลุสมบัติ 
นายพิชัยยุทธ กะมณี 

10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ฝ่ายอาหารว่าง 
10.45 น. - 12.00 น. สาระการอบรม :  

โมเดล Thailand 4.0  
 

วิทยากรหลกั 
นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
วิทยากรผู้ช่วย 
นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
นางสาววิภารัตน์ อนุกุล 
นายวทัญญู ลุสมบัติ 
นายพิชัยยุทธ กะมณี 

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ฝ่ายอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 14.30 น. สาระการอบรม : Active Learning 

กับ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แนว 
STEM Education 
 

วิทยากรหลกั 
นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล 
วิทยากรผู้ช่วย 
นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
นางสาววิภารัตน์ อนุกุล 
นายวทัญญู ลุสมบัติ 
นายพิชัยยุทธ กะมณี 
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    ตารางกิจกรรมการพฒันาวันแรก 
วัน เดอืน ปี/เวลา ประเดน็การพัฒนา คณะวิทยากร 

14.45 น. - 17.00 น. สาระการอบรม : Active Learning 
กับ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แนว 
STEM Education 
 

วิทยากรหลัก 
ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล 
วิทยากรผู้ช่วย 
นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
นางสาววิภารัตน์ อนุกุล 
นายวทัญญู ลุสมบัติ 
นายพิชัยยุทธ กะมณี 
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ตารางกิจกรรมการพฒันาวันที่สอง 
 

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

สาระการอบรม : Active Learning 
กับ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แนว 
STEM Education 
 
 

วิทยากรหลัก 
ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล 
วิทยากรผู้ช่วย 
นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
นางสาววิภารัตน์ อนุกุล 
นายวทัญญู ลุสมบัติ 
นายพิชัยยุทธ กะมณี 
นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ 

10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ฝ่ายอาหารว่าง 
10.45 น. - 12.00 น. สาระการอบรม : Active Learning 

กับ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แนว 
STEM Education 
 

วิทยากรหลัก 
ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล 
วิทยากรผู้ช่วย 
นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
นางสาววิภารัตน์ อนุกุล 
นายวทัญญู ลุสมบัติ 
นายพิชัยยุทธ กะมณี 

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 
นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
นางสาววิภารัตน์ อนุกุล 
นายวทัญญู ลุสมบัติ 
นายพิชัยยุทธ กะมณี 
นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ 
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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 
นางสมศรี  วิไลรัตน์ 
นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร 
นางสาววิภารัตน์ อนุกุล 
นายวทัญญู ลุสมบัติ 
นายพิชัยยุทธ กะมณี 
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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 นางสมศรี  วิไลรัตน์ - - - - / 
3 นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร / / / - - 
4 นางสาววิภารัตน์ อนุกุล / - - - - 
5 นายวทัญญู ลุสมบัติ / - - - - 
6 นายพิชัยยุทธ กะมณี / - - - - 
7 นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ / - - - - 

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

วัตถุประสงคแ์ผนการจัดกิจกรรมที่ 1 มิติการวัดผลประเมินผล 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ เรื่อง เป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0 

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

เพื่อพัฒนาความรู้ เรื่อง เป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0 

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

วัตถุประสงคแ์ผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
 

 

มิติการวัดผลประเมินผล 
 

เพื่อพัฒนาความสามารถจัดการเรียนรู้
แนว Active Learning                             
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 
STEM Education ในสถานการณ์
จ าลองของ Courseการอบรม 
 

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

เพื่อพัฒนาความสามารถจัดการเรียนรู้
แนว Active Learning ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการ STEM 
Education ในสถานการณ์จริง 
 

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 
 

เพื่อพัฒนาความสามารถจัดการเรียนรู้      
แนว Active Learning  ผ่านกิจกรรม                   
การเรียนรูบู้รณาการ STEM Education    
ในสถานการณ์จริง 
 

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

เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  
STEM Education 
 

วิธีการ 
ประเมินใบงาน 
เครื่องมือประเมิน 
ประเมินใบงาน 
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”  

 
 
 



76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติวิทยากรหลัก 
และ 

ไฟลP์DFของวิทยากรจากสถาบนัครุพุัฒนา 
จ านวน 7 ราย 



ประวตัิวทยากร สถาบนัครุุพฒันา สานกังานเลขาธกิารครุุสภา (แบบที่่ 1 วิทยากรสาหรบัการพฒันาครู ในหลกัสูตรที่เกี่ยวกบัวชิาสามญั การพฒันาวิชาชีพครู 
)่ิ่   ่  สมศร ีวไิลรตัน ์
บนัทกึขอมลู โดย g3674nattayala@kurupatana.ac.th เมือ่ 2/18/2018 22:50:04่้ 

B01-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม B02-11: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
แบบเต็ม ขาพเจาไดอานและทาความเขา

ใจ้้ ่้ ่่่้  ่ 
ตอประกาศดแีลว้ ่

ขาพเจายอมรบัในประกาศ้้ C02: สั งกดัปจจุบันั โรงเรี ยนเทศบาลบานฝายดนิสอ้ 
อาเภอคอนสาร จังหวดัชั ยภูมิ   
  สานักงานเทศบาล  
ตาบลคอนสาร อาเภอคอนสาร 
  ่  ่ 
จังหวดัชั ยภูม ิ
บานเลขที ่207 หม ู ่่ 3 ถนน-่้ 
บานฝายดนิสอ ต.ดงบัง อ.คอน้ 
สาร จ.ชั ยภมู ิ36180 
922692307 

A01: คาน าหน้าช่ือ   นาง D01: ทีอ่ยทู่ตีิดตอไดทาง ่ ่้่่ 
ไปรษณี ยในปจจุบัน์ ่ั 

D02: หมายเลขโทรศั พท ์
เคลือ่นที ่
D03: อเีมลทีใ่ชประจา่้  ่ 

E01-1-20171115: แนบไฟล ์
PDF เอกสารอืน่ ๆ 

E02-1-20171115: แนบไฟล ์
PDF เอกสารการตอบรับเป็ น 
วทิยากรในหลกัสูตรพฒันาคร ู
B01-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

B01-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ B02-12: ช่ือยอประกาศนี ยบัตร ่

      ่้A02: ชั นยศทาง
ทหาร หรื อ 
ตารวจ (ถาม)ี่้  ่ 
A03: ฐานันดรศั กดิ ์(ถาม)ี่้ 

A04: วทิยฐานะ (ถาม)ี่้ 

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

B02-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B02-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

         ่Bึ02-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B02-21: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
แบบเต็ม 

B02-22: ช่ือยอประกาศนี ยบัตร ่

B02-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B02-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B02-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ02-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

krusom_1999@hotmail.co B01-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
                        ่mึศกษา 
https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
                            ่ึ
pen?id=1EP4psjP6fQc6-ri ศกษา 
tvWw04LgvaaWJiWbg 
                                 
   ่hึttps://drive.google.com/o B01-26: สาเร็จการศกษาจาก  
pen?id=19nsEgk7N-YQR ประเทศ 
UvIr1agWiguEQzFKR3BE 
ครุ ศาสตรบัณฑติ B01-31: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

A05: ตาแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้  
รับแตงตังในระบบของ ่ ่้ 
มหาวทิยาลยัไทย (ก.พ.อ.) (ถาม)ี่้ 
A06: ตาแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้  
รับแตงตังในระบบของสถาบันอืน่่ ่้ 
ๆ ทีม่ใิช่ ก.พ.อ. (ถาม)ี่้ 
A09: เลขประจาตวัประชาชน 13 3361300028264  ่ 
หลกั 
A10: เกดิ วนัที ่
A11: เกดิ เดอืน 

A12: เกดิ พ.ศ. 

C01: ตาแหน่งปจจุบันั  

2 
กุมภาพนัธ ์

2513 

คร ู

B01-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B01-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B01-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B01-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ01-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

คบ. 

่กึารประถมศกษา 
 ่วีทิยาลยัครู นครราชสมา 

พ.ศ.2536 

ประเทศไทย 

B01-32: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B01-33: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B01-34: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B01-35: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ01-36: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

----------------------------------------- Page 1 of 5 ----------------------------------------- 



ประวตัิวทยากร สถาบนัครุุพฒันา สานกังานเลขาธกิารครุุสภา (แบบที่่ 1 วิทยากรสาหรบัการพฒันาครู ในหลกัสูตรที่เกี่ยวกบัวชิาสามญั การพฒันาวิชาชีพครู 
)่ิ่   ่  สมศร ีวไิลรตัน ์
บนัทกึขอมลู โดย g3674nattayala@kurupatana.ac.th เมือ่ 2/18/2018 22:50:04่้ 

B03-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม ่ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ B04-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม B05-1: สถาบันทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 

C03-11: ประสบการณร์ายการที ่วทิยากรอบรม “โครงการ 
หน่ึ งพฒันาการจัดทาส่อการเรี ยนรู้ ”  ่  ่ ื
         ระหวางวนัที ่17-18 ตุลาคม ่
         พ.ศ.2559 
                    ณ 
         โรงเรี ยนเทศบาลบานฝายดนิสอ้ 
         ตาบลดงบัง อาเภอคอนสาร   
         จังหวดัชั ยภูม ิ

C03-12: จานวนปี ประสบการณ ์2  ่ 
รายการทีห่น่ึ ง 

C03-21: ประสบการณร์ายการที ่วทิยากรอบรมโครงการปรบัพืน้ 
สองฐานเตรี ยมความพร้อมกอนเปิ ด ่
         ภาคเรี ยน ระหวางวนัที ่9-13่่ 
         พฤษภาคม 2559 
                 ณ 
         โรงเรี ยนเทศบาลบานฝายดนิสอ้ 
         ตาบลดงบัง อาเภอคอนสาร   
         จังหวดัชั ยภูม ิ

C03-22: จานวนปี ประสบการณ ์2  ่ 
รายการทีส่อง 
C03-31: ประสบการณร์ายการที ่วทิยากรให้การอบรม โครงการ 
สามปรบัปรุ งและพฒันาหลกัสูตร 
          ่สึถานศกษา 

ระหวางวนัที ่28-29 มกราคม ่
2560 ณ โรงเรี ยนเทศบาลบาน้ 
ฝายดนิสอ ตาบลดงบัง  
อาเภอคอนสาร จังหวดัชั ยภูมิ   

B03-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ ศษ.ม. B04-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ B05-2: ปี พ.ศ. ทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 
B05-3: ประเทศทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 

B03-13: สาขาวชิา/วชิาเอก ่กึารประถมศกษา B04-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B03-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B03-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

2542 

B04-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B04-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

         ่Bึ03-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B03-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

ประเทศไทย 

พุทธศาสตรมหาบัณฑติ 

         ่Bึ04-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B04-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

C03-32: จานวนปี ประสบการณ ์1  ่ 
รายการทีส่าม 
C03-41: ประสบการณร์ายการที ่วทิยากรอบรมเชิงปฏบิัติการ 
ส่ีโครงการพฒันาการจัดทาส่อการ  ่ ื
         เรี ยนรู้ 

ระหวางวนัที ่12-14 พฤษภาคม ่
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2560 
    ณ 
โรงเรี ยนเทศบาลบานฝายดนิสอ้ 
ตาบลดงบัง อาเภอคอนสาร   
จังหวดัชั ยภูม ิ

B03-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B03-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

พธ.ม. 

 ่กึารบริ หารการศกษา 

B04-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B04-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

C03-42: จานวนปี ประสบการณ ์1  ่ 
รายการทีส่่ ี
C03-51: ประสบการณร์ายการที ่วทิยากรภาคปฏบิัติ โครงการ 
ห้าพฒันาครู เตรี ยมผลงานดานที ่3่้ 
         ดาน 13 ตัวช้ีวดั เพือ่ขอม/ี่้ 
         เลือ่นวทิยฐานะแนวใหม ่(ว21 
         /2560) วนัที ่23 ธนัวาคม 
         2560 รุ่นที ่5 
                       ณ 
         โรงเรี ยนนครขอนแกน อาเภอ ่  ่ 
         เมอืง จังหวดัขอนแกน่ 

C03-52: จานวนปี ประสบการณ ์1  ่ 
รายการทีห้่า 

B03-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B03-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ03-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช B04-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
  ่วึทิยาลยัศกษา 
2559 

ประเทศไทย 

B04-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ04-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

C04-11: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

ผานการอบรมตามหลกัสตูร “C04-41: ช่อืประกาศนี ยบัตร ่
โครงการพฒันาโปรแกรมระบบ หรื อ หลกัสตูรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
งานทะเบียนวดัผลและอบรมอบรม 
สั มมนาเชิงปฏบิตัิการช้ีแจงการจัด 
ทาเอกสารหลกัฐานการประเมนิ  

ผานการฝึ กอบรมโครงการพฒันา C05-11: ช่อืรางวลั ่
ครู เตรี ยมผลงานดานที ่3 ดาน้้ 
13 ตัวช้วีดั เพือ่ขอม/ีเลือ่น 
วทิยฐานะแนวใหม ่(ว21 
/2560) วนัที ่16 ธนัวาคม 

ผานการคัดเลอืกและน าเสนอผล C05-41: ช่อืรางวลั ่
งานทางวชิาการ ในการประชุม 
วชิาการระดบัชาต ิ
 ่้ครงัที ่3 "พทุธบูรณาการกบัการ 
วจิัยเพือ่พฒันาสั งคมให้ยั่งยนื" 
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ผลการเรี ยนตามหลกัสูตรแกน 
      ่้่กึลางการศกษาขนั
พืน้ฐาน 
พุทธศั กราช 2551 รุ่นที ่7 
ระหวางวนัที ่13 - 16 มถุินายน่ 
2559 

C04-12: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 

กรมสงเสริ มการปกครองทองถน้่ิ ่่ C04-42: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 

2560 รุ่นที ่4 
    ณ 
โรงเรี ยนนครขอนแกน อาเภอ ่  ่ 
เมอืง จงัหวดัขอนแกน่ 

C05-12: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงการราช 
วทิยาลยั วทิยาเขตขอนแกน่ 
ร่วมกบัสานักงานคณะกรรมการ  
 ่กึารอุดมศกษา (สกอ.) และ 
   ่สึถาบันเครื อขายอุดมศกษา
ภาค ่
ตะวนัออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 
2559 

C05-42: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้  ่สึานักงานศกษาธกิารจังหวดั  

ขอนแกน่ 

C04-13: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

2559 C04-43: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

2560 C05-13: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้ C05-43: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

C04-14: รับประกาศนี ยบัตรประเทศไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 
C04-21: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

เขาอบรมโครงการประชุมเชงิ ้
ปฏบิัติการช้ีแจงการดาเนิ นงาน  
ตามระบบประกนัคุณภาพการ 
่ึ่ ศึกษา ระดบัการศกษาปฐมวยั 
   ่ขึองสถานศกษาสั งกดั
องคกร ์
ปกครองสวนทองถน้่ิ ่่ 
  กรมสงเสริ มการ ่
ปกครองทองถน้ิ ่่ 
2559 

C04-44: รับประกาศนี ยบัตรประเทศไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 
C04-51: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

C05-21: ช่ือรางวลั 
ดศีรี ทองถน้ิ ่่ 
เทศบาลตาบลคอนสาร 
 ่ 

คร ู C05-51: ช่ือรางวลั 

C05-52: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้

เขาร่วมโครงการประชุมเชิงปฏบิัติ C05-22: หน่วยงานทีเ่ป็ น้ 
การการพฒันาและยกระดบัเจาของรางวลั ้
    ่คุึณภาพการศกษา ดานการอาน่้ 
การเขยีน และการคิดวเิคราะห ์
   ่ปึระจาปี การศกษา 2561 ตาม 
  ่ 
แนวทาง Thinking School 
กรมสงเสริ มการปกครองทองถน้่ิ ่่ 

2560 

C05-23: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

C05-31: ช่ือรางวลั 

C04-22: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-23: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

C04-52: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-53: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

2558 C05-53: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

C04-24: รับประกาศนี ยบัตรประเทศไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 
C04-31: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

     ่สึาเร็จการศกษาอบรมและสั 
มมนา  ่ 
หลกัสูตร ผชูวยผบูริ หารสถาน้ ่่่้ 
 ่ศึกษา (ฝ่่ ายวชิาการ) : 
ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่6 
ระหวางวนัที ่12 - 16 มถุินายน่ 
2560 
  กรมสงเสริ มการ ่
ปกครองทองถนิร่วมกบ้ั ่่ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา 
2560 

C04-54: รับประกาศนี ยบัตรประเทศไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C05-32: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้
C05-33: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

C04-32: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 

C04-33: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-34: รับประกาศนี ยบัตรประเทศไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 
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B01-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

B01-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B02-11: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
แบบเต็ม 
B02-12: ช่ือยอประกาศนี ยบัตร ่

ขาพเจาไดอานและทาความเขา
ใจ้้ ่้ ่่่้  ่ 
ตอประกาศดแีลว้ ่
A01: คาน าหน้าช่ือ   

ขาพเจายอมรบัในประกาศ้้ 

นาง 

C02: สั งกดัปจจุบันั 

D01: ทีอ่ยทู่ตีิดตอไดทาง ่ ่้่่ 
ไปรษณี ยในปจจุบัน์ ่ั 

D02: หมายเลขโทรศั พท ์
เคลือ่นที ่
D03: อเีมลทีใ่ชประจา่้  ่ 

  ่สึานักงานศกษาธกิารจังหวดั  
ขอนแกน่ 
148 หมทู่ ี13 บานสุขสมบรูณ์้่ 
ต.หนองไผ ่อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน่ 
40130 
933294383 

nuttaya.latu37@gmail.co 
m 

      ่้A02: ชั นยศทาง
ทหาร หรื อ 
ตารวจ (ถาม)ี่้  ่ 
A03: ฐานันดรศั กดิ ์(ถาม)ี่้ 

A04: วทิยฐานะ (ถาม)ี่้ ชานาญการพเิศษ  

B01-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B01-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

B02-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B02-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B02-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

         ่Bึ02-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B02-21: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
แบบเต็ม 

B02-22: ช่ือยอประกาศนี ยบัตร ่

B02-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B02-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B02-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ02-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

E01-1-20171115: แนบไฟล ์
PDF เอกสารอืน่ ๆ 

E02-1-20171115: แนบไฟล ์
PDF เอกสารการตอบรับเป็ น 
วทิยากรในหลกัสูตรพฒันาคร ู
B01-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
                            ่ึ
pen?id=1GGJXjyd26GWe ศกษา 
pJcf9mNZzJVaSBHo1d8i 
                                 
   ่hึttps://drive.google.com/o B01-26: สาเร็จการศกษาจาก  
pen?id=138WTWhYM9fx ประเทศ 
CT5BwVluKUKt4rl9Q9bVk 
ครุ ศาสตรบัณฑติ B01-31: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

A05: ตาแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้  
รับแตงตังในระบบของ ่ ่้ 
มหาวทิยาลยัไทย (ก.พ.อ.) (ถาม)ี่้ 
A06: ตาแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้  
รับแตงตังในระบบของสถาบันอืน่่ ่้ 
ๆ ทีม่ใิช่ ก.พ.อ. (ถาม)ี่้ 
A09: เลขประจาตวัประชาชน 13 3400600663575  ่ 
หลกั 
A10: เกดิ วนัที ่
A11: เกดิ เดอืน 

A12: เกดิ พ.ศ. 

C01: ตาแหน่งปจจุบันั  

1 
เมษายน 

2514 

่ศึกษานิ เทศก ์

B01-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B01-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B01-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B01-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ01-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

ค.บ. 

่กึารประถมศกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

2535 

ไทย 

B01-32: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B01-33: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B01-34: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B01-35: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ01-36: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
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B03-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม ่ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ B04-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม ปรชัญาดุษฎบีัณฑติ B05-1: สถาบันทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 

C03-11: ประสบการณร์ายการทีด่านการน า่้ 
หน่ึ งเสนอผลงานวชิาการตางประเทศ่ 
                                  น าเสนอผล 
         งานวชิาการ รายการ 2nd 
         Annual International 
         Conference 
                                  on 
         Education & e-Learning 
         (EeL 2012) Date: 17-18 
         September 
                                  2012, 
         Venue: Bali, Indonesia 

C03-12: จานวนปี ประสบการณ ์5  ่ 
รายการทีห่น่ึ ง 

C03-21: ประสบการณร์ายการที ่ดานการเป็ นคณะทางาน้  
สองพฒันาการเรี ยนการสอนภาษา 
         ไทยตามนโยบายนักเรี ยน 
           ่้่ชึ ันประถมศกษาปี ที ่1 

C03-22: จานวนปี ประสบการณ ์3  ่ 
รายการทีส่อง 
         ่Cึ03-31: ประสบการณร์ายการที ่การพฒันาการ
ศกษาทางไกลดวย้ 
สามเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) 
C03-32: จานวนปี ประสบการณ ์3  ่ 
รายการทีส่าม 
C03-41: ประสบการณร์ายการที ่น าเสนอนวตักรรมวธิปีฏบิตัิท่ดี ี
               ่ส่ึีดานการนิ เทศของศกษานิ เทศก์้ 
         ประจาปี 2556 
           ่ 
C03-42: จานวนปี ประสบการณ ์5  ่ 
รายการทีส่่ ี
C03-51: ประสบการณร์ายการที ่เป็ นวทิยากรหลกัสตูรการพฒันา 
ห้าครู รหสั 60203001 “3 เดอืน 
         อานออก เขยีนได” โดยใช่้้ 
         นวตักรรมการสอน จากฐานคิด 
         ทฤษฎ ีBBL ร่วมกบัแนว DLTV 
           ่ปีึ การศกษา 2560 

C03-52: จานวนปี ประสบการณ ์1  ่ 
รายการทีห้่า 

B03-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ ศษ.ม. B04-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ ปร.ด. B05-2: ปี พ.ศ. ทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 
B05-3: ประเทศทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 

B03-13: สาขาวชิา/วชิาเอก หลกัสูตรและการเรี ยนการสอน B04-13: สาขาวชิา/วชิาเอก หลกัสูตรและการเรี ยนการสอน 

B03-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B03-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ03-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B03-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

2546 

ไทย 

B04-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B04-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ04-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B04-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

2556 

ไทย 

B03-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B03-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B04-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B04-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B03-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

B04-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
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B03-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ03-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

B04-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ04-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

C04-11: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

C04-12: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-13: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

วทิยากรแกนน า(MasterC04-41: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
Trainer)การจ่ั ดการเรี ยนรู้ ภาษา หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
ไทยตามแนวทางการพษันาสมอง อบรม 

สานักงานคณะกรรมการการ  
  ่้่ศึกษาขนัพืน้ฐาน 
2558 

C04-42: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-43: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

หลกัสูตรการพฒันาครู รหสัC05-11: ช่ือรางวลั 
60013003 การพฒันาหลกัสูตร 
     ่สึถานศกษาสูผลลพัธ ์Thailand่่ 
4.0 

สานักงานคณะกรรมการการ  
  ่้่ศึกษาขนัพืน้ฐาน 
2560 

C05-12: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้
C05-13: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

รางวลัทรงคุณคา สพฐ. (OBEC C05-41: ช่อืรางวลั ่
AWARDS) เหรี ยญทองชนะ 
เลศิระดบัชาต ิ

สานักงานคณะกรรมการการ  
  ่้่ศึกษาขนัพืน้ฐาน 
2555 

C05-42: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้
C05-43: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

วธิปีฏบิัติท่ดีดีานการนิ เทศการ้ 
่ศึกษา ระดบั สพฐ. 

สานักงานคณะกรรมการการ  
  ่้่ศึกษาขนัพืน้ฐาน 
2553 

C04-14: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C04-44: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C05-21: ช่ือรางวลั รางวลัทรงคุณคา สพฐ. (OBEC C05-51: ช่อืรางวลั ่
AWARDS) เหรี ยญทองระดบั 
ชาต ิ

ผลการทอสอบสมรรถนะ 
่ศึกษานิ เทศก ์ไดคะแนนเฉลีย้่ 
ร้อยละ 80.28 ลาดบัที ่9 ของ  
         ่้ ่้่ ิ  ่ประเทศ 
จากผูสอบทงัสน จานวน้ 
3,651 คน 
สานักงานคณะกรรมการการ  
  ่้่ศึกษาขนัพืน้ฐาน 

2553 

C04-21: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-22: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-23: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

หลกัสูตรการพฒันาครู รหสั 
60000128 การจัดการเรี ยนรู้ ส ู ่่ 
ผลลพัธ ์THAILAND 4.0 
สานักงานคณะกรรมการการ  
  ่้่ศึกษาขนัพืน้ฐาน 
2560 

C04-51: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-52: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-53: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-54: รับประกาศนี ยบัตร 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C05-22: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้

C05-23: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

C05-31: ช่ือรางวลั 

สานักงานคณะกรรมการการ  
  ่้่ศึกษาขนัพืน้ฐาน 

2554 

รางวลัวธิปีฏบิัติท่ดีดีานการนิ เทศ้ 
่กึารศกษา ระดบั สพฐ. 

สานักงานคณะกรรมการการ  
  ่้่ศึกษาขนัพืน้ฐาน 

C05-52: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้

C05-53: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

C04-24: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C05-32: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้
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C04-31: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

หลกัสูตรการพฒันาครู รหสั 
60203001 "3เดือน อานออก ่
เขยีนได" โดยใชนวตักรรมการ้้ 
สอนจากฐานคิดทฤษฎBีBLร่่วม 
กบัแนวDLTV 
สานักงานคณะกรรมการการ  
  ่้่ศึกษาขนัพืน้ฐาน 
2560 

C05-33: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้ 2555 

C04-32: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-33: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-34: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 
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ประวตัิวทยากร สถาบนัครุุพฒันา สานกังานเลขาธกิารครุุสภา (แบบที่่ 1 วิทยากรสาหรบัการพฒันาครู ในหลกัสูตรที่เกี่ยวกบัวชิาสามญั การพฒันาวิชาชีพครู 
)่ิ่   ่  พชิยัยุทธ กะมณี 
บนัทกึขอมลู โดย g3674nattayala@kurupatana.ac.th เมือ่ 12/15/2017 17:54:00่้ 

B01-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม B02-11: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
แบบเต็ม 

B02-12: ช่ือยอประกาศนี ยบัตร ่

ขาพเจาไดอานและทาความเขา
ใจ้้ ่้ ่่่้  ่ 
ตอประกาศดแีลว้ ่
A01: คาน าหน้าช่ือ   

ขาพเจายอมรบัในประกาศ้้ C02: สั งกดัปจจุบันั โรงเรี ยนบานโคกพระวนัิยดี ้
    ่สึานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศกษา  ่ 
 ่ปึระถมศกษาอานาจเจริ ญ 
    ่ เลขที3่5 หม ู ่่ 5 ตาบลนาป่าแซง  
อาเภอปทุมราชวงศา จังหวดั  
อานาจเจริ ญ รหสัไปรษณี ย ่์  ่ 
37110 

080-1637820 

นาย D01: ทีอ่ยทู่ตีิดตอไดทาง ่ ่้่่ 
ไปรษณี ยในปจจุบัน์ ่ั 

B01-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

      ่้A02: ชั นยศทาง
ทหาร หรื อ 
ตารวจ (ถาม)ี่้  ่ 
A03: ฐานันดรศั กดิ ์(ถาม)ี่้ 

A04: วทิยฐานะ (ถาม)ี่้ ชานาญการพเิศษ  

D02: หมายเลขโทรศั พท ์
เคลือ่นที ่
D03: อเีมลทีใ่ชประจา่้  ่ 

E01-1-20171115: แนบไฟล ์
PDF เอกสารอืน่ ๆ 

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

B02-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B02-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

yut_kokpha@windowslive. B01-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
                         ่ศึกษาcom 
https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
                            ่ึ
pen?id=15gMywHJseYo8 ศกษา 
MRCVN7DjKcvg-pNZLvC 
g 
                                 
   ่hึttps://drive.google.com/o B01-26: สาเร็จการศกษาจาก  
pen?id=1LZnhGAbOaF8p ประเทศ 
cwwusCEt6F8gGz3ITyYY 
ครุ ศาสตรบัณฑติ B01-31: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

A05: ตาแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้  
รับแตงตังในระบบของ ่ ่้ 
มหาวทิยาลยัไทย (ก.พ.อ.) (ถาม)ี่้ 
A06: ตาแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้  
รับแตงตังในระบบของสถาบันอืน่่ ่้ 
ๆ ทีม่ใิช่ ก.พ.อ. (ถาม)ี่้ 
A09: เลขประจาตวัประชาชน 13 3341300263735  ่ 
หลกั 
A10: เกดิ วนัที ่
A11: เกดิ เดอืน 

A12: เกดิ พ.ศ. 

C01: ตาแหน่งปจจุบันั  

20 
เมษายน 

2515 

คร ู

E02-1-20171115: แนบไฟล ์
PDF เอกสารการตอบรับเป็ น 
วทิยากรในหลกัสูตรพฒันาคร ู
B01-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

         ่Bึ02-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B02-21: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
แบบเต็ม 

B02-22: ช่ือยอประกาศนี ยบัตร ่

B02-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B02-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B02-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ02-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

B01-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B01-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B01-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B01-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ01-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

ค.บ. 

่กึารประถมศกษา 
สถาบันราชภฏัสุรินทร ์

2538 

ไทย 

B01-32: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B01-33: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B01-34: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B01-35: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ01-36: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
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B03-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม ่ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ B04-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม B05-1: สถาบันทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 

B05-2: ปี พ.ศ. ทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 
B05-3: ประเทศทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 

C03-11: ประสบการณร์ายการที ่เป็ นวทิยากร “การอบรมเช่งิ 
หน่ึ งปฏบิตัิการการใชคอมพวิเตอร์้ 
         พกพา(tablet)เพือ่การเรี ยนการ 
         สอน 
C03-12: จานวนปี ประสบการณ ์5  ่ 
รายการทีห่น่ึ ง 

C03-21: ประสบการณร์ายการที ่เป็ นวทิยากร “โครงการรวมพล่ั ง 
สองเอาชนะยาเสพติดในโรงเรี ยน” 

C03-22: จานวนปี ประสบการณ ์5  ่ 
รายการทีส่อง 
C03-31: ประสบการณร์ายการที ่เป็ นวทิยากรการอบรมเชิงปฏบิตั ิ
สามการโครงการบรูณาการ TCT 
         เพือ่การเรี ยนการสอน 
C03-32: จานวนปี ประสบการณ ์7  ่ 
รายการทีส่าม 
C03-41: ประสบการณร์ายการที ่
ส่ี 
C03-42: จานวนปี ประสบการณ์  
รายการทีส่่ ี
C03-51: ประสบการณร์ายการที ่
ห้า 
C03-52: จานวนปี ประสบการณ์  
รายการทีห้่า 

B03-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ ศษ.ม. B04-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B03-13: สาขาวชิา/วชิาเอก  ่บึริ หารการศกษา B04-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B03-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B03-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

         ่Bึ03-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B03-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

B03-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B03-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B03-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B03-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ03-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

มหาวทิยาลยัราชธานี 

2553 

B04-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B04-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

         ่Bึ04-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B04-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

B04-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B04-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B04-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B04-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ04-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

ไทย 
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C04-11: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

การอบรมเชิงปฏบิัติการเรื่ อง “การ C04-41: ช่อืประกาศนี ยบัตร 
ใชโปรแกรมระบบสารสนเทศของ หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก่้ 
    ่สึถานศกษา(Dataอบรม 
Management Center : 
DMC ) และการจัดทาเว็บไซต์  
              ่สึารสนเทศของสถานศกษา 

   ่สึานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศกษา  ่ 
 ่ปึระถมศกษาอานาจเจริ ญ 
   ่ 2555 

C04-42: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-43: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-44: รับประกาศนี ยบัตร 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C05-11: ช่ือรางวลั หน่ึ งแสนครู ด ี C05-41: ช่ือรางวลั   ่เิป็ นกรรมการตัดสนการแขงขน่ั 
กจิกรรม “โครงงานหุนยนตและ่่่์ 
ระบบอตัโนมตัิ ระดบั ป.1-6 

C04-12: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-13: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

C05-12: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้
C05-13: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

คุรุสภา 

2558 

C05-42: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้
C05-43: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

   ่สึานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศกษา  ่ 
 ่ปึระถมศกษาอานาจเจริ ญ 
   ่ 2559 

C04-14: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C05-21: ช่ือรางวลั เป็ นผูผานการทดสอบเรื่ อง “การ่้ ่่ 
จัดการเรี ยนรู้ ” 

C05-51: ช่ือรางวลั เป็ นผูสอนนักเรี ยนไดรบัรางวลั้ ้
ระดบัเหรี ยญเงนิ การแขงขน่ั 
กจิกรรมเกมสร้างสรรคจาก ์
คอมพวิเตอร ์ระดบั ป.4-6 
   ่สึานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศกษา  ่ 
 ่ปึระถมศกษาอานาจเจริ ญ 
   ่ 
2560 

C04-21: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-22: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-23: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-24: รับประกาศนี ยบัตร 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 
C04-31: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-32: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-33: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-34: รับประกาศนี ยบัตร 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C04-51: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-52: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-53: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-54: รับประกาศนี ยบัตร 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C05-22: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้

C05-23: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

C05-31: ช่ือรางวลั 

สานักงานสงเสริ มสวสัดกิารและ่่  ่ 
สวสัดภิาพครู และบุคลากรทาง 
่ศึกษาจังหวดัอานาจเจริ ญ  
2558 

  ่เิป็ นกรรมการตัดสนการแขงขน่ั 
กจิกรรม การประกวดโครงระบบ 
   ่้สมองกลฝงตัว ระดบัชั น ป.
1-6่ั 
   ่สึานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศกษา  ่ 
 ่ปึระถมศกษาอานาจเจริ ญ 
   ่ 2560 

C05-52: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้

C05-53: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

C05-32: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้
C05-33: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้
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ประวตัิวทยากร สถาบนัครุุพฒันา สานกังานเลขาธกิารครุุสภา (แบบที่่ 1 วิทยากรสาหรบัการพฒันาครู ในหลกัสูตรที่เกี่ยวกบัวชิาสามญั การพฒันาวิชาชีพครู 
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่์ บนัทกึขอมลู โดย g3674nattayala@kurupatana.ac.th เมือ่ 12/15/2017 16:58:11่้ 

  ่สึานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศกษา  ่ 
 ่ปึระถมศกษาศรี สะเกษ เขต 1 

B01-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม B02-11: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
แบบเต็ม 
B02-12: ช่ือยอประกาศนี ยบัตร ่

ขาพเจาไดอานและทาความเขา
ใจ้้ ่้ ่่่้  ่ 
ตอประกาศดแีลว้ ่
A01: คาน าหน้าช่ือ   

ขาพเจายอมรบัในประกาศ้้ 

นาง 

C02: สั งกดัปจจุบันั 

D01: ทีอ่ยทู่ตีิดตอไดทาง ่ ่้่่ 
ไปรษณี ยในปจจุบัน์ ่ั 

D02: หมายเลขโทรศั พท ์
เคลือ่นที ่
D03: อเีมลทีใ่ชประจา่้  ่ 

เลขที ่91 หม ู ่่ 20 ตาบลกระแชง B01-22: ช่ือยอปริ ญญา่่  ่ 
อาเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดั  
ศรี สะเกษ 33110 
088-5826917 

Keawtato1@gmail.com 

B01-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B01-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

      ่้A02: ชั นยศทาง
ทหาร หรื อ 
ตารวจ (ถาม)ี่้  ่ 
A03: ฐานันดรศั กดิ ์(ถาม)ี่้ 

A04: วทิยฐานะ (ถาม)ี่้ ชานาญการพเิศษ  

B02-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B02-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B02-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา E01-1-20171115: แนบไฟล ์

PDF เอกสารอืน่ ๆ 
https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
                            ่ึ
pen?id=17NVRs39fooT8d ศกษา 
c5tXUNUMnCEMfXM4NT 
V 
                                 
   ่hึttps://drive.google.com/o B01-26: สาเร็จการศกษาจาก  
pen?id=1nfTN4Ea4wnbO ประเทศ 
eUzKqkqaICYBvUvTuImo 
ครุ ศาสตรบัณฑติ B01-31: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

A05: ตาแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้  
รับแตงตังในระบบของ ่ ่้ 
มหาวทิยาลยัไทย (ก.พ.อ.) (ถาม)ี่้ 
A06: ตาแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้  
รับแตงตังในระบบของสถาบันอืน่่ ่้ 
ๆ ทีม่ใิช่ ก.พ.อ. (ถาม)ี่้ 
A09: เลขประจาตวัประชาชน 13 5330400164831  ่ 
หลกั 
A10: เกดิ วนัที ่
A11: เกดิ เดอืน 

A12: เกดิ พ.ศ. 

C01: ตาแหน่งปจจุบันั  

8 
่สิงหาคม 

2518 

่ศึกษานิ เทศก ์

E02-1-20171115: แนบไฟล ์
PDF เอกสารการตอบรับเป็ น 
วทิยากรในหลกัสูตรพฒันาคร ู
B01-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

         ่Bึ02-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B02-21: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
แบบเต็ม 

B02-22: ช่ือยอประกาศนี ยบัตร ่

B02-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B02-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B02-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ02-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

B01-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B01-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B01-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B01-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ01-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

ค.บ. 

่กึารศกษาปฐมวยั 
สถาบันราชภฎัสุรินทร ์

2541 

ไทย 

B01-32: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B01-33: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B01-34: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B01-35: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ01-36: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
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B03-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม ่กึารศกษามหาบัณฑติ B04-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม B05-1: สถาบันทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 
B05-2: ปี พ.ศ. ทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 
B05-3: ประเทศทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 

C03-11: ประสบการณร์ายการที ่วทิยากรในการสร้างและออกแบบ 
หน่ึ งเครื่ องมอืวดัและประเมนิผลทีอ่งิ 
         มาตรฐานการเรี ยนรู้ และตวัช้ีวดั 
C03-12: จานวนปี ประสบการณ ์3  ่ 
รายการทีห่น่ึ ง 

C03-21: ประสบการณร์ายการที ่วทิยากรอบรมครู ผสูอนดานการ้้ 
สองออกแบบการวจิัย เพือ่พฒันาการ 
         จัดการเรี ยนการสอน 
C03-22: จานวนปี ประสบการณ ์3  ่ 
รายการทีส่อง 
C03-31: ประสบการณร์ายการที ่วทิยากรแกนน าโครงการพฒันา 
            ่สึามครู และบุคลากรทางการศกษาดาน้ 
           ่วึชิาการและวดัผลการศกษาใน 
         โรงเรี ยนขนาดเล็ก 

C03-32: จานวนปี ประสบการณ ์3  ่ 
รายการทีส่าม 
C03-41: ประสบการณร์ายการที ่เป็ นวทิยากรประชุมปฏบิตัิการ 
ส่ีพฒันาบุคลากรแกนน าเพือ่สร้าง 
         เครื อขายการนิ เทศ โดยใช้ 
         กระบวนการ PLC 

C03-42: จานวนปี ประสบการณ ์1  ่ 
รายการทีส่่ ี
C03-51: ประสบการณร์ายการที ่เป็ นวทิยากรอบรมเชิงปฏบิตัิการ 
ห้าครู ปฐมวยั 
C03-52: จานวนปี ประสบการณ ์4  ่ 
รายการทีห้่า 

B03-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ กศ.ม. B04-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B03-13: สาขาวชิา/วชิาเอก ่กึารวดัผลการศกษา B04-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B03-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B03-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

2550 

B04-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B04-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

         ่Bึ03-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B03-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

ไทย          ่Bึ04-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B04-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

B03-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B03-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B03-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B03-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ03-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

B04-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B04-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B04-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B04-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ04-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
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C04-11: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

การพฒันาศั กยภาพดานการ้ 
ประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึ 
ประสงค์ (Desirable 
characteristics 
Assessment) 

C04-41: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

การพฒันาศั กยภาพครู และ 
่ศึกษานิ เทศกในการสร้างขอสอบ้ ์
แบบอตันัยตามแนวทางการ 
ทดสอบระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

C05-11: ช่ือรางวลั หน่ึ งแสนครู ด ี C05-41: ช่ือรางวลั ่ศึกษานิ เทศก ์ดเียีย่ม ดานการ้ 
นิ เทศติดตามและประเมนิผลการ 
 ่จึัดการศกษา 

C04-12: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-13: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

    ่สึานักทดสอบทางการศกษา สพฐ C04-42: สถาบัน/หน่่ วย
งาน ที่   
   ่.ึ กระทรวงศกษาธกิารจัด 
2556 C04-43: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 

ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

    ่สึานักทดสอบทางการศกษา สพฐ C05-12: หน่วยงานทีเ่ป็ 
น  
   ่.ึ กระทวงศกษาธกิารเจาของรางวลั ้
2559 C05-13: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

คุรุสภา 

2556 

C05-42: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้
C05-43: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

คุรุสภา 

2555 

C04-14: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C04-21: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

C04-22: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-23: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

C04-44: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

วทิยากรแกนน าในการยกระดบั 
คุณภาพผเูรี ยนเพือ่การทดสอบ้ 
      ่ทึางการศกษา
ระดบัชาติ (NT/O 
-NET) 

C05-21: ช่ือรางวลั ่ศึกษานิ เทศก ์ดเียีย่ม C05-51: ช่ือรางวลั ผูให้การสงเสริ ม สนับสนุ น้่ 
   ่โิรงเรี ยนขนาดเล็กทีม่วีธี
ปฏบิัติท่ ี
เป็ นเลศิ 
  ่สึพฐ. กระทรวงศกษาธกิาร การพฒันาความสามารถในการC04-51: ช่ือประกาศนี ยบัตร 

สร้างเครื่ องมอืประเมนิภาคปฏบิตัิ หรื อ หลกัสตูรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
             อบรม(Performance 
Assessment) 

    ่สึานักทดสอบทางการศกษา สพฐ C04-52: สถาบัน/หน่่ วย
งาน ที่   
   ่.ึ กระทรวงศกษาธกิารจัด 
2558 C04-53: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 

ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

C05-22: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้ คุรุสภา C05-52: หน่วยงานทีเ่ป็ น 

เจาของรางวลั ้

    ่สึานักทดสอบทางการศกษา สพฐ C05-23: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับราง
วลั้   
   ่.ึ กระทรวงศกษาธกิาร 
2559 C05-31: ช่ือรางวลั 

2557 

่ศึกษานิ เทศก ์ดเียีย่ม ดานการ้ 
จัดการสอนวทิยาศาสตร ์

คุรุสภา 

2556 

C05-53: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้ 2559 

C04-24: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 
C04-31: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-32: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-33: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

การพฒันาการดาเนิ นงานการ  
่จึัดการศกษาปฐมวยั 

  ่สึพฐ. กระทรวงศกษาธกิาร 

2559 

C04-54: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C05-32: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้
C05-33: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

C04-34: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 
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บนัทกึขอมลู โดย g3674nattayala@kurupatana.ac.th เมือ่ 2/11/2018 18:21:51่้ 

B01-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม B02-11: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
แบบเต็ม 

B02-12: ช่ือยอประกาศนี ยบัตร ่

ขาพเจาไดอานและทาความเขา
ใจ้้ ่้ ่่่้  ่ 
ตอประกาศดแีลว้ ่
A01: คาน าหน้าช่ือ   

ขาพเจายอมรบัในประกาศ้้ C02: สั งกดัปจจุบันั โรงเรี ยนบานโสกกระแต้้ 
    ่สึานักงานเขตพืน้ทกีาร
ศกษา  ่ 
 ่ปึระถมศกษาอานาจเจริ ญ สพฐ. 
    ่ 17 หม ู ่่ 11 ตาบลสร้างนกทา  ่ 
อาเภอเมอืง จังหวดัอานาจเจริ ญ   
37000 
935825895 

wathanyoo2514@gmail.c 
om 

นาย D01: ทีอ่ยทู่ตีิดตอไดทาง ่ ่้่่ 
ไปรษณี ยในปจจุบัน์ ่ั 

D02: หมายเลขโทรศั พท ์
เคลือ่นที ่
D03: อเีมลทีใ่ชประจา่้  ่ 

B01-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

      ่้A02: ชั นยศทาง
ทหาร หรื อ 
ตารวจ (ถาม)ี่้  ่ 
A03: ฐานันดรศั กดิ ์(ถาม)ี่้ 

A04: วทิยฐานะ (ถาม)ี่้ ชานาญการพเิศษ  

B01-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B01-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

B02-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B02-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B02-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

E01-1-20171115: แนบไฟล ์
PDF เอกสารอืน่ ๆ 

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
                            ่ึ
pen?id=1ugAu6JMCabNZ ศกษา 
wvbf71apPbgW9TmVzmA 
i 
                                 
   ่hึttps://drive.google.com/o B01-26: สาเร็จการศกษาจาก  
pen?id=1lFxNmpL2GfJm ประเทศ 
DOOF9zXixl40xvlFn6G2 
ครุ ศาสตรบัณฑติ B01-31: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

A05: ตาแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้  
รับแตงตังในระบบของ ่ ่้ 
มหาวทิยาลยัไทย (ก.พ.อ.) (ถาม)ี่้ 
A06: ตาแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้  
รับแตงตังในระบบของสถาบันอืน่่ ่้ 
ๆ ทีม่ใิช่ ก.พ.อ. (ถาม)ี่้ 
A09: เลขประจาตวัประชาชน 13 3341600642367  ่ 
หลกั 
A10: เกดิ วนัที ่
A11: เกดิ เดอืน 

A12: เกดิ พ.ศ. 

C01: ตาแหน่งปจจุบันั  

20 
ธนัวาคม 

2514 

  ่ผึูอานวยการสถาน
ศกษา่้  ่ 

E02-1-20171115: แนบไฟล ์
PDF เอกสารการตอบรับเป็ น 
วทิยากรในหลกัสูตรพฒันาคร ู
B01-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

         ่Bึ02-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B02-21: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
แบบเต็ม 

B02-22: ช่ือยอประกาศนี ยบัตร ่

B02-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B02-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B02-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ02-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

B01-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B01-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B01-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B01-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ01-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

ค.บ. 

่กึารประถมศกษา 
วทิยาลยัครู สุรินทร ์

2537 

ไทย 

B01-32: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B01-33: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B01-34: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B01-35: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ01-36: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
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B03-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม ่ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ B04-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม B05-1: สถาบันทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 

C03-11: ประสบการณร์ายการที ่เป็ น คณะกรรมการดาเนิ นการ  
หน่ึ งอบรมการขบัเคลือ่นกระบวนการ 
         PLC (Professional 
         Learning Community) “ 
         ชุมชนแหงการเรี ยนรู้ ทางวชิาชีพ”่่ 
                ่สึูสถานศกษา ของ สพฐ.่่ 

C03-12: จานวนปี ประสบการณ ์1  ่ 
รายการทีห่น่ึ ง 

C03-21: ประสบการณร์ายการที ่เป็ น คณะกรรมการดาเนิ นการ  
สองอบรมกระบวนการ PLC 
         (Professional Learning 
         Community) “ชมุชนแหงการ ่
         เรี ยนรู้ ทางวชิาชีพ” เพือ่ยกระดบั 
         ผลสั มฤทธิท์างการเรี ยนของ 
         โรงเรี ยนขยายโอกาสในเขตภาค 
         เหนื อ ของ สพฐ. 

C03-22: จานวนปี ประสบการณ ์1  ่ 
รายการทีส่อง 
C03-31: ประสบการณร์ายการที ่เป็ น คณะกรรมการดาเนิ นการ  
สามอบรมการขบัเคลือ่นกระบวนการ 
         PLC (Professional 
         Learning Community) “ 
         ชุมชนแหงการเรี ยนรู้ ทางวชิาชีพ”่่ 
                ่สึูสถานศกษา ของ ่
         สพป.อานาจเจริ ญ 
               ่ 
C03-32: จานวนปี ประสบการณ ์1  ่ 
รายการทีส่าม 
C03-41: ประสบการณร์ายการที ่เป็ น วทิยากรการอบรมโครงการ 
              ่ส่ิีพฒันาประสทธภิาพการสอนภาษา 
         ไทยแบบมุงประสบการณ์ภาษา่่ 
          ่้่ชึั นประถมศกษาปี ที ่2 
         สปจ.อานาจเจริ ญ 
            ่ 
C03-42: จานวนปี ประสบการณ ์1  ่ 
รายการทีส่่ ี
C03-51: ประสบการณร์ายการที ่เป็ น วทิยากรแกนน าภาษา 
ห้าองักฤษ ระดบัอาเภอ ปี 2540  ่ 
         สปจ.อานาจเจริ ญ 
            ่ 
C03-52: จานวนปี ประสบการณ ์2  ่ 

B03-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ ศษ.ม. B04-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ B05-2: ปี พ.ศ. ทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 
B05-3: ประเทศทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 

B03-13: สาขาวชิา/วชิาเอก  ่กึารบริ หารการศกษา B04-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B03-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B03-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

มหาวทิยาลยัรามคาแหง  

2549 

B04-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B04-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

         ่Bึ03-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B03-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

ไทย          ่Bึ04-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B04-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

B03-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B03-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B04-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B04-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B03-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  B04-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
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่ศึกษา 

บนัทกึขอมลู โดย g3674nattayala@kurupatana.ac.th เมือ่ 2/11/2018 18:21:51่้ 

่ศึกษา 
B04-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ04-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

รายการทีห้่า 
B03-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ03-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

C04-11: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-12: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 

C04-13: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

การอบรมเชิงปฏบิัติการพฒันาผู้ 
บริ หารและครู แกนน าโรงเรี ยน 
คุณธรรม 
   ่สึานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศกษา  ่ 
 ่ปึระถมศกษาอานาจเจริ ญ 
   ่ 
2560 

C04-41: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-42: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 

C04-43: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

การอบรมโครงการประชุมปฏบิตัิ C05-11: ช่ือรางวลั 
       ่กึารปรับปรุ งหลกัสูตรสถานศกษา 
พุทธศั กราช 2544 
กลุมเครื อขายพฒันาคุณภาพการ่ ่
่ศึกษาเมอืงอานาจเจริ ญ 1 
    ่ 
2548 

C05-12: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้

C05-13: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

      ่เึป็ นผูบริ หาร
สถานศกษาผูมี้ ้
จรรยาบรรณดเีดน ประจาป่ี  
2559 

C05-41: ช่ือรางวลั 

สานักงานสงเสริ มสวสัดกิารและ C05-42: หน่วยงานทีเ่ป็ น่  
สวสัดภิาพครู และบุคลากรทางการ เจาของรางวลั ้
่ศึกษาจังหวดัอานาจเจริ ญ  
2549 C05-43: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

C04-14: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C04-21: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-22: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-23: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

การอบรมเชิงปฏบิัติการหลกัสตูร 
       ่้่แึกนกลางการศกษา
ขนัพืน้ฐาน 
พุทธศั กราช 2551 
  ่สึานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศกษา  ่ 
อานาจเจริ ญ 
 ่ 2553 

C04-44: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C04-51: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-52: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-53: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

C05-21: ช่ือรางวลั       ่เึป็ นผูบริ หารสถาน
ศกษาผูมี้ ้
มาตรฐานในการปฏบิตัิงานดเีดน่ 
ประจาปี 2553 
  ่ 

C05-51: ช่ือรางวลั 

การอบรมปฏบิตัิการการปรับC05-22: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
กระบวนทศัน์และพฒันาหลกัสูตร เจาของรางวลั ้
่สึถานศกษา 
  ่สึานักงานการประถม
ศกษา  ่ 
จังหวดัอานาจเจริ ญ  
2546 

C05-23: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

C05-31: ช่ือรางวลั 

สานักงานสงเสริ มสวสัดกิารและ C05-52: หน่วยงานทีเ่ป็ น่  
สวสัดภิาพครู และบุคลากรทางการ เจาของรางวลั ้
่ศึกษาจังหวดัอานาจเจริ ญ  
2553 

เป็ นบุคลากรตนแบบการปฏริูป้ 
กระบวนการเรี ยนรู้ 

สานักงานคณะกรรมการการ  
 ่ปึระถมศกษาแหงชาติ ่

C05-53: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

C04-24: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C04-54: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C05-32: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้
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บนัทกึขอมลู โดย g3674nattayala@kurupatana.ac.th เมือ่ 2/11/2018 18:21:51่้ 
C04-31: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

การน าหลกัสูตรแกนกลางการ 
     ่้่ศึกษาขนัพืน้ฐาน พุทธศั 
กราช 
2551 สูชันเรี ยนเพือ่จัดการเรี ยน่ ่้ 
การสอนให้บรรลุผลตาม 
มาตรฐาน 
่สึถาบันมาตรฐานการศกษาแม็ค 

2553 

C05-33: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้ 2545 

C04-32: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-33: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-34: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 
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บนัทกึขอมลู โดย g3674nattayala@kurupatana.ac.th เมือ่ 12/16/2017 0:01:30่้ 

B01-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม B02-11: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
แบบเต็ม 

B02-12: ช่ือยอประกาศนี ยบัตร ่

ขาพเจาไดอานและทาความเขา
ใจ้้ ่้ ่่่้  ่ 
ตอประกาศดแีลว้ ่
A01: คาน าหน้าช่ือ   

ขาพเจายอมรบัในประกาศ้้ C02: สั งกดัปจจุบันั โรงเรี ยนอนุ บาลสุรินทร ์
   ่สึานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศกษา  ่ 
 ่ปึระถมศกษาสุรินทร์ เขต 1 
เลขที ่588 หม ู ่่ 19 ตาบลนอก  
เมอืง อาเภอเมอืง จงัหวดัสุรินทร์  
32000 
095-4535989 

Parat.chery@gmail.com 

นางสาว D01: ทีอ่ยทู่ตีิดตอไดทาง ่ ่้่่ 
ไปรษณี ยในปจจุบัน์ ่ั 

D02: หมายเลขโทรศั พท ์
เคลือ่นที ่
D03: อเีมลทีใ่ชประจา่้  ่ 

B01-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

      ่้A02: ชั นยศทาง
ทหาร หรื อ 
ตารวจ (ถาม)ี่้  ่ 
A03: ฐานันดรศั กดิ ์(ถาม)ี่้ 

A04: วทิยฐานะ (ถาม)ี่้ ชานาญการพเิศษ  

B01-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B01-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

B02-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B02-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B02-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 

E01-1-20171115: แนบไฟล ์
PDF เอกสารอืน่ ๆ 

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
                            ่ึ
pen?id=1EY2MT8PgBlJ5x ศกษา 
MsWGuVb6N9yL0qmuTK 
5 
                                 
   ่hึttps://drive.google.com/o B01-26: สาเร็จการศกษาจาก  
pen?id=1oJcQJ-cp4ydef6 ประเทศ 
Xuw_k1DbwSBACBJGaN 
ครุ ศาสตรบัณฑติ B01-31: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

A05: ตาแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้  
รับแตงตังในระบบของ ่ ่้ 
มหาวทิยาลยัไทย (ก.พ.อ.) (ถาม)ี่้ 
A06: ตาแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้  
รับแตงตังในระบบของสถาบันอืน่่ ่้ 
ๆ ทีม่ใิช่ ก.พ.อ. (ถาม)ี่้ 
A09: เลขประจาตวัประชาชน 13 3320200537492  ่ 
หลกั 
A10: เกดิ วนัที ่
A11: เกดิ เดอืน 

A12: เกดิ พ.ศ. 

C01: ตาแหน่งปจจุบันั  

31 
มกราคม 

2518 

คร ู

E02-1-20171115: แนบไฟล ์
PDF เอกสารการตอบรับเป็ น 
วทิยากรในหลกัสูตรพฒันาคร ู
B01-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

         ่Bึ02-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B02-21: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
แบบเต็ม 

B02-22: ช่ือยอประกาศนี ยบัตร ่

B02-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B02-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B02-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ02-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

B01-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B01-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B01-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B01-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ01-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

ค.บ. 

่กึารศกษาปฐมวยั 
สถาบันราชภฏัสุรินทร ์

2541 

ไทย 

B01-32: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B01-33: สาขาวชิา/วชิาเอก 
B01-34: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B01-35: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ01-36: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
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B03-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม ่ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ B04-11: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม B05-1: สถาบันทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 
B05-2: ปี พ.ศ. ทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 
B05-3: ประเทศทีฝึ่ก 
ประสบการณ์หลงัระดบัปริ ญญา 
เอก 

C03-11: ประสบการณร์ายการที ่เป็ นวทิยากรการประชุมปฏบิตัิการ 
หน่ึ งเฝ้าระวงัและสงเสริ มพฒันาการ ่
         เด็กปฐมวยั 
C03-12: จานวนปี ประสบการณ ์1  ่ 
รายการทีห่น่ึ ง 

                  ่่C03-21: ประสบการณ์รายการที ่
เป็ นวทิยากรการอบรมเพมิความ 
สองเขมแข็งการจัดประสบการณ์การ้ 
         เรี ยนรู้ ท่สีอดคลองพฒันาการทาง ้
         สมอง (BBL) และการบูรณาการ 
         กจิกรรมการเรี ยนรู้ วทย ่์ - คณิ ต ิ
         และเทคโนโลย ีระดบัปฐมวยั 
C03-22: จานวนปี ประสบการณ ์1  ่ 
รายการทีส่อง 
C03-31: ประสบการณร์ายการที ่
สาม 
C03-32: จานวนปี ประสบการณ์  
รายการทีส่าม 
C03-41: ประสบการณร์ายการที ่
ส่ี 
C03-42: จานวนปี ประสบการณ์  
รายการทีส่่ ี
C03-51: ประสบการณร์ายการที ่
ห้า 
C03-52: จานวนปี ประสบการณ์  
รายการทีห้่า 

B03-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ ศษ.ม. B04-12: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B03-13: สาขาวชิา/วชิาเอก หลกัสูตรและการสอน (วชิาเอก 
่ปึฐมวยัศกษา) 

B04-13: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B03-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B03-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ03-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B03-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

B03-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B03-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B03-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B03-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ03-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

2554 

ไทย 

B04-14: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B04-15: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ04-16: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
B04-21: ช่ือปริ ญญาแบบเต็ม 

B04-22: ช่ือยอปริ ญญา่่ 

B04-23: สาขาวชิา/วชิาเอก 

B04-24: สถาบันทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
B04-25: ปี พ.ศ. ทีส่าเร็จการ  
 ่ศึกษา 
         ่Bึ04-26: สาเร็จ
การศกษาจาก  
ประเทศ 
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C04-11: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

การฝึ กอบรมการใชเทคโนโลยี ้
สารสนเทศตามโครงการพฒันา 
คุณภาพครู และบุคลากรทางการ 
่ศึกษาโดยใชเทคโนโลยี ้
สารสนเทศ 

สานักงานคณะกรรมการการ  
   ่้่ศึกษาขนัพืน้ฐาน กระทรวง 
 ่ศึกษาธกิาร ร่วมกบั มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยสุีรนาร ี
2557 

C04-41: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

หลกัสูตรพฒันาครู รปูแบบครบ 
วงจร “หล่ั กสูตรการจัดกจิกรรม 
เสริ มทกัษะ STEM และ EF 
เพือ่พฒันาเด็กปฐมวยั” 

บริ ษัท เอ็นเทค ครี เอชั ่่น จากดั  

C05-11: ช่ือรางวลั หน่ึ งแสนครู ด ี C05-41: ช่ือรางวลั “ตราพระราชทานบานนัก้ 
วทิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” 

C04-12: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 

C04-42: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 

C05-12: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้ คุรุสภา C05-42: หน่วยงานทีเ่ป็ น 

เจาของรางวลั ้ มลูนิ ธสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี และอพวช. 

C04-13: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

C04-43: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 
C04-44: รับประกาศนี ยบัตร 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

2560 C05-13: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้ 2555 C05-43: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้ 2555-2557 

C04-14: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C05-21: ช่ือรางวลั เป็ นผูน าเสนอผลงานการจัดการ C05-51: ช่อืรางวลั ้
เรี ยนรู้ ท่เีป็ นเลศิ (Best 
practice) ระดบัปฐมวยัตาม 
           ่้โครงการยกระดบัคุณภาพครู ทงั 
ระบบ ณ โรงเรี ยนอนุ บาลสุรินทร ์
วนัที ่3 กนัยายน 2554 

  ่สึานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกษา  ่ 
 ่ปึระถมศกษาสุรินทร์ เขต 1,2,3 

C05-52: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้

“ตราพระราชทานบานนัก้ 
วทิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” 

C04-21: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

การอบรมสั มมนาทางวชิาการC04-51: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
เรื่ อง “การจ่ั ดกจิกรรมการเรี ยนรู้ หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
ตามแนวคิดจิตปญญาอบรม ั
(Psycho-Intellectuai 
Approach) สาหรับเด็กปฐมวยั”  ่ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร ์

2559 

C04-52: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-53: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

หลกัสูตรการพฒันาขาราชการครู้ 
   ่แึละบุคลากรทางการศกษา
กอน่ 
แตงตังให้มแีละเลือ่นเป็ น่ ่้ 
วทิยฐานะครู เช่ียวชาญ 

มหาวทิยาลยับูรพา 

2560 

C05-22: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้ มลูนิ ธสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี และอพวช. 

C04-22: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-23: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

C05-23: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้

C05-31: ช่ือรางวลั 

2554 

ครู ผูฝึกสอนนักเรี ยนรางวลัระดบ้ั 
เหรี ยญทองกจิกรรมการสร้างภาพ 
ดวยการฉี ก ตัด ตัด ปะกระดาษ้ 
ระดบัปฐมวยั ประเภททมี 3 คน ปี 
  ่กึารศกษา 2555 
  ่สึานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศกษา  ่ 
 ่ปึระถมศกษาสุรินทร์ เขต 1 
2555 

C05-53: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้ 2558-2560 

C04-24: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 
C04-31: ช่ือประกาศนี ยบัตร 
หรื อ หลกัสูตรทีเ่คยผานการฝึ ก ่
อบรม 

หลกัสูตรพฒันาครู รปูแบบครบ 
วงจร หลกัสูตร “พล่ั งของนิ ทาน 
ในศตวรรษที ่21 (Thailand 
4.0) 

C04-54: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 

C05-32: หน่วยงานทีเ่ป็ น 
เจาของรางวลั ้
C05-33: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับรางวลั ้
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C04-32: สถาบัน/หน่่ วยงาน ที ่
จัด 
C04-33: ปี พ.ศ. ทีไ่ดรับ้ 
ประกาศนี ยบัตร หรื อผานการฝึ ก ่
อบรม 

ประภาคาร เอ็ดดเูคช ั ่่น และ สานัก  
พมิพวฒันาพานิ ช์ 
2560 

C04-34: รับประกาศนี ยบัตรไทย 
หรื อผานการฝึ กอบรมจากประเทศ่ 
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ประวัติวทิยากร   สถาบันคุรุพัฒนา   สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา   (แบบท่ี   1   วทิยากรสาํหรับการพัฒนาครูในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับวชิาสามัญ   การพัฒนาวชิาชีพครู)  
ฐิชยา   วงษ์ใหญ ่
บันทึกขอ้มูล   โดย   g3674nattayala@kurupatana.ac.th   เม่ือ   12/15/2017   19:10:18  

 
ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทาํความเขา้ใจ
ตอ่ประกาศดีแลว้ 

ขา้พเจา้ยอมรับในประกาศ C02:   สังกัดปัจจุบัน โรงเรียนบา้นโนนคูณ   สาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา
ศรีสะเกษ   เขต   1   (สพฐ.) 

B01-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-11:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A01:   คาํนําหน้าช่ือ นาง D01:   ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดท้าง
ไปรษณียใ์นปัจจุบัน 

89   หมู ่  14   บา้นโนนคาํ   ตาํบล
โนนคอ้   อาํเภอโนนคูณ   จังหวัด
ศรีสะเกษ   33250 

B01-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-12:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A02:   ชัน้ยศทางทหาร   หรือ 
ตาํรวจ   (ถา้มี) 

ไมมี่ D02:   หมายเลขโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี 

087-8454497 B01-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A03:   ฐานันดรศักดิ ์  (ถา้มี) ไมมี่ D03:   อีเมลท่ีใชป้ระจาํ thichaya@gmail.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=1gfKJR1OD3SiZu
qjKzlnhnR5z6tfK7ZdS 

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=1H-LYVnHfqXP9
ww4ehMge8M1JayGMSKf
L 

B01-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

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

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

 

A09:   เลขประจาํตัวประชาชน   13 
หลัก 

3331300219833 B01-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ค.บ. B01-32:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-22:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A10:   เกิด   วันท่ี 20 B01-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก การประถมศกึษา B01-33:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A11:   เกิด   เดือน มิถุนายน B01-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

วทิยาลัยครูสุรินทร์ B01-34:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

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

2537 B01-35:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

C01:   ตาํแหน่งปัจจุบัน ครู      วทิยฐานะ   ครูชาํนาญการ
พิเศษ 

B01-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B01-36:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

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

 C03-11:   ประสบการณ์รายการท่ี
หน่ึง 

วทิยากร   คา่ยภาษาอังกฤษแบบ
เขม้(โอเน็ต)   ระดับประถมศกึษา
และมัธยมศกึษาตอนตน้  

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

 C03-12:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีหน่ึง 

5 

B03-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ตา่งประเทศ(TEFL) 

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

 C03-21:   ประสบการณ์รายการท่ี
สอง 

คณะทาํงาน   ในนามวทิยากรชว่ย
แปลและคณะกรรมการดาํเนิน
งาน      ในหลักสูตรพัฒนาครู 
“Enhancing Meaningful 
Learning in 
Primary/Secondary 
Mathematics Instruction 
Using ICT” 

B03-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี B04-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-22:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสอง 

1 

B03-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2553 B04-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-31:   ประสบการณ์รายการท่ี
สาม 

วทิยากรคา่ยภาษาอังกฤษแบบเขม้
สาํหรับครูประถมศกึษา  

B03-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B04-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

   C03-32:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสาม 

10 

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

คณะกรรมการตัดสนิพูด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนักเรียน
(Speech Contest)  

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

5 

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

ปฏิบัติหน้าท่ีวทิยากร/ครูผู้
ประสานงาน   ประจาํศูนย ์  PEER 
Center   ระดับประถมศกึษา  

B03-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-52:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีห้า 

11 

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 

Boot   Camp   รุ่น   10 C04-41:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

การพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน   ตามจุด
เน้นการปฏิรูปการศกึษาทศวรรษ
ท่ี   ๒      ระยะท่ี   ๕   วัฒนธรรมการ
เรียนรู้ใหม ่  ครัง้ท่ี   ๒ 
 

C05-11:   ช่ือรางวัล ครูผูส้อนดีเดน่   กลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ(อังกฤษ)  

C05-41:   ช่ือรางวัล                                        ครูผูส้อนโครงงาน
คุณธรรม   ระดับชัน้   ป.๑-๓   ระดับ
เหรียญทอง      งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียนภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ   ครัง้ท่ี   ๖๔   ปีการศกึษา 
๒๕๕๗ 

C04-12:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สถาบันภาษาอังกฤษ   สพฐ.   ร่วม
กับ   British   Council   ศูนยอ์บรม 
โรงเรียนเบญจะมะมหาราช 
               จังหวัดอุบลราชธานี 
 

C04-42:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาศรีสะเกษเขต   ๑ 

C05-12:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานคุรุสภา C05-42:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน   (สพฐ.) 

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

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

2556 C05-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2558 C05-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2557 

C04-14:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C04-44:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C05-21:   ช่ือรางวัล ครูดีในดวงใจ C05-51:   ช่ือรางวัล                                        “ครูสอนดี”  

C04-21:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

                                    สัมมนาแลกเปล่ียนเรียน
รู้การวจัิยปฏิบัติการโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพตอ่เน่ือง(sQip) 

C04-51:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

การยกระดับคุณภาพครูภาษาไทย
สูค่วามเป็น   Master   Teacher 
รุ่น   ๓ 

C05-22:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐาน(สพฐ.) 

C05-52:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

                                    -      สาํนักงานสง่เสริม
สังคมแหง่การเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน(สสค.)   ร่วมกับ   กระทรวง
ศกึษาธิการ 

C04-22:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานสง่เสริมสังคมแหง่การ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค
.)   สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วจัิย   (สกว.)   มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ 
 

C04-52:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

คณะครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย   ร่วมกับ   สพฐ.และ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

C05-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2557 C05-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2554 

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

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

2553 C05-31:   ช่ือรางวัล                                        รางวัลทรงคุณคา่ 
สพฐ.OBEC   Awards   ระดับ
เหรียญทอง   ดา้นครูผูส้อนยอด
เย่ียมระดับประถมศกึษา  

  

C04-24:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C04-54:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C05-32:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

                                    -   สาํนักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน(
สพฐ.) 
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C04-31:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในตา่งประเทศของครูวทิยากร 
แกนนําระดับประถมศกึษาและ
มัธยมศกึษา”   “Curriculum 
and Instruction Teacher 
Placement Program” 
 

  C05-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2557   

C04-32:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สถาบันภาษาอังกฤษ   สพฐ.   ร่วม
กับ   School   District 
SD.43(Coquitlam)   ประเทศ
แคนาดา 

      

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

2558       

C04-34:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศแคนาดา       
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