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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 หลักสูตรอบรมครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยน าเสนอ
เน้ือหาตามล 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 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 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 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

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 5 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 : มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

Part C ค าส าคญัสะท้อนการพฒันา 
C0118 บูรณาการสู่ผลลพัธ์ Thailand 4.0  
 

Part D ข้อก าหนดลกัษณะของหลกัสตูร 
D01 : ชื่อหลักสตูร 
             ช่ือหลักสูตรภาษาไทย 
                    การจัดการเรียนรู้บูรณาการ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0  
                    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
             ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
                    Integrated Learning Management to Thailand 4.0 Outcome:  
                    Lower Level Secondary 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.  สอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 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
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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 (Pedagogical Content 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
จัดการเรียนรู้ฝึกอบรมครูผู้สอนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ จะเป็นเด็ก
วัยรุ่น 13-15 ปี เด็กวัยน้ี ชอบคิดสิ่งใหม่ๆแบบสร้างสรรค์ 4) การจัดการช้ันเรียนจะเน้นการจัด
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามลีลาการ
เรียนรู้ของตนเอง5) การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งเสริม
ให้ครูวิจัยแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนด้านการสร้างนวัตกรรมไม่เป็นจะด าเนินการต่อเน่ือง 3-5
เดือนปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะปฏิบัติการได้ 
3-5 วงรอบ 6) การพัฒนาหลักสูตร เป็นการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน ระดับหน่วย การ
เรียนรู ้ 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 สู่ผลลัพธ ์Thailand 4.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 

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 ม. 1-3 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 3 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 

 นายอุดมพร กันทะใจ 
อ านาจ  เกษศรีไพร 

6.2 วิทยากรผู้ช่วย 
         นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
         นายสัญญพงศ์ ดีบุญม ีณ ชุมแพ 
         นายนิติพัศ  รัตนะ 

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 
นายอุดมพร กันทะใจ 
อ านาจ  เกษศรีไพร 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 
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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 

  นายอุดมพร กันทะใจ 
 6.2 วิทยากรผู้ช่วย 

อ านาจ  เกษศรีไพร 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 

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 
นายอุดมพร กันทะใจ 
อ านาจ  เกษศรีไพร 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 
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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 
                           นายอุดมพร กันทะใจ 
 6.2 วิทยากรผู้ช่วย 

อ านาจ  เกษศรีไพร 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 

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 
นายอุดมพร กันทะใจ 
อ านาจ  เกษศรีไพร 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 
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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 
                            นายอุดมพร กันทะใจ 
 6.2 วิทยากรผู้ช่วย 

นายอุดมพร กันทะใจ 
อ านาจ  เกษศรีไพร 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 

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 
นายอุดมพร กันทะใจ 
อ านาจ  เกษศรีไพร 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 
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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 ประสิทธิผล 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 

อ านาจ  เกษศรีไพร 
 6.2 วิทยากรผู้ช่วย 

นายอุดมพร กันทะใจ 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 
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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 
นายอุดมพร กันทะใจ 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

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……… 
 



47 
 

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 
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D13 : ตารางการจัดกิจกรรม 
    ตารางกิจกรรมการพฒันาวันแรก 

 

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

 
สาระการอบรม :  
โมเดล Thailand 4.0  
 

 
วิทยากรหลกั 
นายอุดมพร กันทะใจ 
วิทยากรผู้ช่วย 
นายอ านาจ เกษศรีภัย 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญม ี 
ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 

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

โมเดล Thailand 4.0  
 

วิทยากรหลกั 
นายอ านาจ เกษศรีไพ 
วิทยากรผู้ช่วย 
นายอุดมพร กันทะใจ 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญม ี 
ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 

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

กับ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แนว 
STEM Education 
 

วิทยากรหลกั 
นายอ านาจ เกษศรีไพ 
วิทยากรผู้ช่วย 
นายอุดมพร กันทะใจ 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญม ี 
ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 
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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 
นายอ านาจ เกษศรีไพ 
วิทยากรผู้ช่วย 
นายอุดมพร กันทะใจ 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญม ี 
ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 
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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 
นายอ านาจ เกษศรีไพ 
วิทยากรผู้ช่วย 
นายอุดมพร กันทะใจ 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญม ี 
ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 

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

กับ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แนว 
STEM Education 
 

วิทยากรหลัก 
นายอ านาจ เกษศรีไพ 
วิทยากรผู้ช่วย 
นายอุดมพร กันทะใจ 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญม ี 
ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 

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

วิชาชีพ (PLC)และวิจัยในชั้นเรียน 
-ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 
 

วิทยากรหลัก 
นายอ านาจ เกษศรีไพ 
วิทยากรผู้ช่วย 
นายอุดมพร กันทะใจ 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญม ี 
ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 
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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 
นายอ านาจ เกษศรีภัย 
วิทยากรผู้ช่วย 
นายอุดมพร กันทะใจ 
นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ 
นายสัญญพงศ์ ดีบุญม ี 
ณ ชุมแพ 
นายนิติพัศ  รัตนะ 
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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. เป็นผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญจนเป็นท่ียอมรับและประกอบอาชีพในด้านท่ี เป็น
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 นายอุดมพร กันทะใจ / - / / - 
2 นายอ านาจ  เกษศรีไพร - - / - - 
3 นางอรุณรัตน์  อัมรานนท์ / / - - - 
4 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ / - - - - 
5 นายนิติพัศ  รัตนะ / - - - - 

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                   
การเรียนรู้บูรณาการ 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”  
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ประวัติวิทยากรหลัก 
และ 

ไฟลP์DFของวิทยากรจากสถาบนัครุพุัฒนา 
จ านวน 5 ราย 



 
ประวัติวทิยากร   สถาบันคุรุพัฒนา   สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา   (แบบท่ี   1   วทิยากรสาํหรับการพัฒนาครูในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับวชิาสามัญ   การพัฒนาวชิาชีพครู)  
อุดม   ทพิราช 
บันทึกขอ้มูล   โดย   g3674nattayala@kurupatana.ac.th   เม่ือ   12/15/2017   10:12:36  

 
ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทาํความเขา้ใจ
ตอ่ประกาศดีแลว้ 

ขา้พเจา้ยอมรับในประกาศ C02:   สังกัดปัจจุบัน ภาควชิาฟิสกิส ์  คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

B01-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-11:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A01:   คาํนําหน้าช่ือ นาย D01:   ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดท้าง
ไปรษณียใ์นปัจจุบัน 

บา้นเลขท่ี   97   หมู ่  4      ซอย      - 
ถนน   วาริน-เดชอุดม   กม   10 
ตาํบล      ธาตุ      อาํเภอ   วารินชาํราบ  
จังหวัด   อุบลราชธานี      รหัส
ไปรษณีย ์  34190 
 

B01-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-12:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A02:   ชัน้ยศทางทหาร   หรือ 
ตาํรวจ   (ถา้มี) 

 D02:   หมายเลขโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี 

089-9480419 B01-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A03:   ฐานันดรศักดิ ์  (ถา้มี)  D03:   อีเมลท่ีใชป้ระจาํ udom.t@ubu.ac.th B01-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

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

https://drive.google.com/o
pen?id=1iCi4DLXz_7aPQ
MAr6DPFh35B_VBjQv6N 

B01-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

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

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ E02-1-20171115:   แนบไฟล์ 
PDF   เอกสารการตอบรับเป็น
วทิยากรในหลักสูตรพัฒนาครู 

https://drive.google.com/o
pen?id=1QgO-SOyyk4Ns
O-Xspxzc2qgMEXL5t-Tb 

B01-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

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

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

 

A09:   เลขประจาํตัวประชาชน   13 
หลัก 

3410500248231 B01-12:   ช่ือยอ่ปริญญา กศ.บ. B01-32:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-22:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A10:   เกิด   วันท่ี 18 B01-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก ฟิสกิส ์ B01-33:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A11:   เกิด   เดือน มีนาคม B01-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
บางแสน  

B01-34:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A12:   เกิด   พ.ศ. 2508 B01-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2530 B01-35:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

C01:   ตาํแหน่งปัจจุบัน ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ B01-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย B01-36:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://drive.google.com/open?id=1iCi4DLXz_7aPQMAr6DPFh35B_VBjQv6N
https://drive.google.com/open?id=1iCi4DLXz_7aPQMAr6DPFh35B_VBjQv6N
https://drive.google.com/open?id=1iCi4DLXz_7aPQMAr6DPFh35B_VBjQv6N
https://drive.google.com/open?id=1QgO-SOyyk4NsO-Xspxzc2qgMEXL5t-Tb
https://drive.google.com/open?id=1QgO-SOyyk4NsO-Xspxzc2qgMEXL5t-Tb
https://drive.google.com/open?id=1QgO-SOyyk4NsO-Xspxzc2qgMEXL5t-Tb


 
ประวัติวทิยากร   สถาบันคุรุพัฒนา   สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา   (แบบท่ี   1   วทิยากรสาํหรับการพัฒนาครูในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับวชิาสามัญ   การพัฒนาวชิาชีพครู)  
อุดม   ทพิราช 
บันทึกขอ้มูล   โดย   g3674nattayala@kurupatana.ac.th   เม่ือ   12/15/2017   10:12:36  

 
 
 
 
 
 

B03-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  B04-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ Doctor of Philosophy  B05-1:   สถาบันท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

University of North Dakota C03-11:   ประสบการณ์รายการท่ี
หน่ึง 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ ์  และ
อาจารยป์ระจาํหลักสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา
วทิยาศาสตร์ศกึษา   หลักสูตร
สาํหรับครูประจาํการ  

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

ค.ศ.   2003 C03-12:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีหน่ึง 

10 

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

สหรัฐอเมริกา C03-21:   ประสบการณ์รายการท่ี
สอง 

 

B03-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย B04-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

University of North Dakota   C03-22:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสอง 

 

B03-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2533 B04-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2545   C03-31:   ประสบการณ์รายการท่ี
สาม 

 

B03-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย B04-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา   C03-32:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสาม 

 

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

 

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

 

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

 

B03-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-52:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีห้า 

 

B03-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

     

B03-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

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

Nanotechnology: Carbon 
nanotubes fabrication and 
characterization 

C04-41:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-11:   ช่ือรางวัล รางวัลผูท้าํคุณประโยชน์ทางดา้น
การศกึษาดีเดน่   ระดับอุดมศกึษา  

C05-41:   ช่ือรางวัล  

C04-12:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

University of North Dakota C04-42:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

 C05-12:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศกึษา   (สกสค.) 
กระทรวงศกึษาธิการ  

C05-42:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 

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

ค.ศ.   2005 C04-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

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

C04-14:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

สหรัฐอเมริกา C04-44:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

 C05-21:   ช่ือรางวัล รางวัลครูวทิยาศาสตร์ดีเดน่   ระดับ
อุดมศกึษา 

C05-51:   ช่ือรางวัล  

C04-21:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

 C04-51:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-22:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สมาคมวทยิาศาสตร์แหง่
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

C05-52:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 

C04-22:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

 C04-52:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

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

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

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

 C05-31:   ช่ือรางวัล รางวัลอาจารยดี์เดน่   ประเภท
อาจารยอ์าวุโส   สาขาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

  

C04-24:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

 C04-54:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

 C05-32:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สมาคมสถาบันการศกึษาขัน้
อุดมศกึษาแหง่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้  ประจาํ
ประเทศไทย  

  

C04-31:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

   C05-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2554   

C04-32:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

       

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

       

C04-34:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 
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ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทาํความเขา้ใจ
ตอ่ประกาศดีแลว้ 

ขา้พเจา้ยอมรับในประกาศ C02:   สังกัดปัจจุบัน องคก์ารบริหารสว่นจังหวัด
มหาสารคาม      สาํนักการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

 

A01:   คาํนําหน้าช่ือ นาย D01:   ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดท้าง
ไปรษณียใ์นปัจจุบัน 

137   หมู ่  7   บา้นดอนนา   ต.ขาม
เรียง   อ.กันทรวชัิย   จ.มหาสารคาม 
44150 

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

A02:   ชัน้ยศทางทหาร   หรือ 
ตาํรวจ   (ถา้มี) 

 D02:   หมายเลขโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี 

087-2073368 B01-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก การวัดและประเมินผลการศกึษา B02-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A03:   ฐานันดรศักดิ ์  (ถา้มี)  D03:   อีเมลท่ีใชป้ระจาํ amnart_kedsriphrai@yaho
o.com 

B01-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช B02-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

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

https://drive.google.com/o
pen?id=1GS25xUhIY7Ry
EcwJPF1v_NKIafaKoHoW 

B01-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2547 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=1G4R-yJvqDj4cE
6CcOIPTl6Pwtt2bRO1L 

B01-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย B02-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

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

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

 

A09:   เลขประจาํตัวประชาชน   13 
หลัก 

3670300681762 B01-12:   ช่ือยอ่ปริญญา คอ.บ. B01-32:   ช่ือยอ่ปริญญา ศษ.บ. B02-22:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A10:   เกิด   วันท่ี 10 B01-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก อิเลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์ B01-33:   สาขาวชิา/วชิาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา B02-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A11:   เกิด   เดือน ตุลาคม B01-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

B01-34:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช B02-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A12:   เกิด   พ.ศ. 2518 B01-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2541 B01-35:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2552 B02-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

C01:   ตาํแหน่งปัจจุบัน ศกึษานิเทศก ์ B01-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย B01-36:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย B02-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 
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B03-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ การศกึษามหาบัณฑิต B04-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ การศกึษาดุษฎีบัณฑิต B05-1:   สถาบันท่ีฝึก
ประสบการณ์หลังระดับปริญญา
เอก 

 C03-11:   ประสบการณ์รายการท่ี
หน่ึง 

o อบรมครูภาษาไทย 
ในโครงการอบรมพัฒนายกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย   (SP2)   โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้
ปัญหานักเรียนอา่นไมอ่อก   เขียน
ไมไ่ด ้  สพป.เพชรบูรณ์   เขต   2 

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

 C03-12:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีหน่ึง 

1 

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

 C03-21:   ประสบการณ์รายการท่ี
สอง 

วทิยากรร่วมกับสถาบันวจัิยและ
พัฒนามาตรฐาน   (Standard 
Research and 
Development)      เร่ือง   วจัิยใน
ชัน้เรียน 

B03-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร B04-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร   C03-22:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสอง 

1 

B03-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2549 B04-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2558   C03-31:   ประสบการณ์รายการท่ี
สาม 

วทิยากรสอนคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้   , 
Microsoft Word , Microsoft 
Excel , Microsoft 
PowerPoint , Microsoft 
Access   ,   การเขียน 
Homepage   ดว้ย 
Dreamweaver   MX      และการ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตเบ้ืองตน้   ณ   ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

B03-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย B04-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ไทย   C03-32:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสาม 

4 

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

เป็นวทิยากรอบรมครูในสังกัด 
เทศบาลเมืองบา้นไผ ่  ขอนแกน่ 

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

3 

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

เป็นวทิยากรอบรมครู   ในสังกัด
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัด
มหาสารคาม 

B03-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-52:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีห้า 

2 
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B03-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

     

B03-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B04-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C04-11:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

การอา่นภาษาอังกฤษ   การใช้
ภาษาอังกฤษ   ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร   และภาษาอังกฤษ
สาํหรับผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ 

C04-41:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

การสอนภาษาไทย C05-11:   ช่ือรางวัล รางวัล   "ครูสอนดี" C05-41:   ช่ือรางวัล รางวัลระดับดีเดน่   การประกวด
งานวจัิยชัน้เรียนระดับการศกึษา
ขัน้พ้ืนฐาน   ประจาํปี   ๒๕๔๘      ของ
สมาคมวจัิยสังคมศาสตร์แหง่
ประเทศไทย   และนําเสนอผลงาน
ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 

C04-12:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช C04-42:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช C05-12:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานสง่เสริมสังคมแหง่การ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน   (สสค
.) 

C05-42:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สมาคมวจัิยสังคมศาสตร์แหง่
ประเทศไทย  

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

2548 C04-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2551 C05-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2554 C05-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2548 

C04-14:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย C04-44:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

 C05-21:   ช่ือรางวัล รางวัล   “ผูท้าํคุณประโยชน์ทาง
ดา้นการศกึษา”  

C05-51:   ช่ือรางวัล o สื่ออิเลก็ทรอนิกส์
สาํหรับการฝึกอา่นออกเสยีงภาษา
ไทย   :   วธีิกระจายอักษร   ไดรั้บ
หนังสอืรับรองแจง้ขอ้มูลลิขสทิธ์ิ 
ประเภทงานโสตทัศนวัสดุ      ไวต้อ่
กรมทรัพยส์นิทางปัญญาตาม
คาํขอแจง้ขอ้มูลลิขสทิธ์ิ   เลขท่ี 
๑๙๖๖๒๑ 

C04-21:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

การวจัิยและพัฒนาการเรียนรู้ C04-51:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

สอนงา่ย   สนุกเรียน   กับการโปร
แกรมภาษาโลโก 

C05-22:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานคณะกรรมการ   สกสค. 
กระทรวงศกึษาธฺการ 

C05-52:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย ์

C04-22:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

เลขาธิการคุรุสภาร่วมกับสถาบัน
การศกึษาทางไกล   กระทรวง

C04-52:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สถาบันสง่เสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

C05-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2552 C05-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2551 
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ศกึษาธิการ มหาวทิยาลัยศลิปากร 

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

2549 C04-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2551 C05-31:   ช่ือรางวัล เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ   “ครูผู้
สอนดีเดน่”   และเกียรติบัตร   กลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

  

C04-24:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย C04-54:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย C05-32:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานคุรุสภา   กระทรวง
ศกึษาธิการ 

  

C04-31:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

การวจัิยในชัน้เรียน   C05-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2553   

C04-32:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สถาบันพัฒนาครู   คณาจารย ์  และ
บุคลากรทางการศกึษา   กระทรวง
ศกึษาธิการ 

      

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

2549       

C04-34:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ไทย       
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ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทาํความเขา้ใจ
ตอ่ประกาศดีแลว้ 

ขา้พเจา้ยอมรับในประกาศ C02:   สังกัดปัจจุบัน สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์  เขต   2 

B01-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-11:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A01:   คาํนําหน้าช่ือ นาง D01:   ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดท้าง
ไปรษณียใ์นปัจจุบัน 

เลขท่ี   56   หมู ่  3   บา้นโคกคา่ย 
ต.หัวนาคาํ      อ.ยางตลาด 
จ.กาฬสนิธุ ์  46120 

B01-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-12:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A02:   ชัน้ยศทางทหาร   หรือ 
ตาํรวจ   (ถา้มี) 

 D02:   หมายเลขโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี 

062-4968746 B01-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

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

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=1D6q84mSPvLS
mwAFIbF0Heq5-37yIXr_
m 

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=1CTEk5PKlr7rqgS
GBHAa6aUzZIMBo7m2C 

B01-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

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

 B01-11:   ช่ือปริญญาแบบเตม็ ครุศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยม
อันดับ   2 

B01-31:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-21:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A09:   เลขประจาํตัวประชาชน   13 
หลัก 

3409900038372 B01-12:   ช่ือยอ่ปริญญา คบ. B01-32:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-22:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A10:   เกิด   วันท่ี 2 B01-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก สุขศกึษา B01-33:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A11:   เกิด   เดือน มกราคม B01-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

วทิยาลัยครูเพชรบุรีวทิยาลงกรณ์ B01-34:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A12:   เกิด   พ.ศ. 2511 B01-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2534 B01-35:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

C01:   ตาํแหน่งปัจจุบัน ครู      วทิยฐานะครูชาํนาญการ
พิเศษ 

B01-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B01-36:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

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

 C03-11:   ประสบการณ์รายการท่ี
หน่ึง 

ผูนํ้าเสนอผลงาน   กิจกรรม
โรงเรียนท่ีมีการบริหารจัดการ
โดยชุมชนมีสว่นร่วม   การประกวด
โรงเรียนท่ีประสบความสาํเร็จตาม
นโยบายและ   5   กุลยุทธข์อง   สพฐ. 

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

 C03-12:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีหน่ึง 

9 

B03-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก หลักสูตรและการสอน   (สุขศกึษา
และพลศกึษา) 

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

 C03-21:   ประสบการณ์รายการท่ี
สอง 

เป็นวทิยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ครูผูส้อนสุขศกึษาและพลศกึษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศกึษา 

B03-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ B04-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-22:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสอง 

4 

B03-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

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

   C03-31:   ประสบการณ์รายการท่ี
สาม 

ผา่นการคัดเลือกและนําเสนอผล
งานทางวชิาการเร่ือง   บริหาร
วชิาการของสถานศกึษาขัน้พ้ืน
ฐาน   สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์  เขต 
2 

B03-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B04-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

   C03-32:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสาม 

2 

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

เป็นวทิยากรการอบรมเชิงปฏิบัติ
การตามโครงการอาเซียนสัญจร
การใชส้ื่อ   ASEAN 
Curriculum Sourcebook 

B03-22:   ช่ือยอ่ปริญญา พธ.ม. B04-22:   ช่ือยอ่ปริญญา    C03-42:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสี่ 

2 

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

สง่ผลงานวจัิยและเขา้ร่วมประชุม
ทางวชิาการของคุรุสภา   ประจาํปี 
2558   เร่ือง   การวจัิยเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้และการ
จัดการศกึษา 

B03-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลัย 

B04-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-52:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีห้า 

2 

B03-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2558 B04-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

     

B03-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

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

การอบรมพัฒนาครูผูส้อน
หลักสูตร   การพัฒนาครูประจาํการ
ท่ีสอนไมต่รงวุฒ/ิวชิาเอก   กลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   (90 
ช่ัวโมง) 

C04-41:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ   "ทบทวน 
ปรับปรุง   และพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษา" 

C05-11:   ช่ือรางวัล รางวัลครู   ดีเย่ียม   กลุม่สาระการ
เรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา   ชว่ง
ชัน้ท่ี   3-4 

C05-41:   ช่ือรางวัล หน่ึงแสนครูดี 

C04-12:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

มหาวทิยาลัยราชภัฏกาฬสนิธุ ์ C04-42:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์  เขต   2 

C05-12:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์  เขต   2 

C05-42:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

คุรุสภา 

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

29   พฤศจิกายน   2553   -   29 
ธันวาคม   2553 

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

9-10   มีนาคม   2558 C05-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2550 C05-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2554 

C04-14:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C04-44:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C05-21:   ช่ือรางวัล ครูดีในดวงใจ   (ระดับชว่งชัน้ท่ี   4) 
ประจาํปีการศกึษา   2551 

C05-51:   ช่ือรางวัล รางวัลยอดเย่ียม   การจัดการเรียน
การสอนของครู   ในการคัดเลือก
นวัตกรรมการบริหารของผูบ้ริหาร
และนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนของครู" 

C04-21:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู
สุขศกึษาและพลศกึษาตาม
นโยบายยกระดับคุณภาพครูทัง้
ระบบ 

C04-51:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

หลักสูตร   "ศลิปะการพูด   การเป็น
พิธีการ   และการจัดพิธีการ" 

C05-22:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์  เขต   2 

C05-52:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์  เขต   2 

C04-22:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

กระทรวงศกึษาธิการร่วมกับ
สถาบันพลศกึษา 

C04-52:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

ชมรมอนุรักษ์สบืสานวัฒนธรรม
และภาษาแหง่ประเทศไทย 

C05-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2551 C05-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2557 

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

22-24   กุมภาพันธ ์  2554 C04-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

22   สงิหาคม   2558 C05-31:   ช่ือรางวัล ครูสอนดี   พุทธศักราช   2554 
จังหวัดกาฬสนิธุ ์  "สอนเป็น   เหน็
ผล   คนยกยอ่ง" 

  

C04-24:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C04-54:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C05-32:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานสง่เสริมสังคมแหง่การ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน   ร่วม
กับ   กระทรวงศกึษาธิการ 

  

C04-31:   ช่ือประกาศนียบัตร การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณ   C05-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2554   
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หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

าการ   การเร่งรัดคุณภาพการอา่นรู้
เร่ืองและสื่อสารไดแ้ละการสง่
เสริมพัฒนาทักษะการอา่น   คดิ
วเิคราะห ์  และเขียนสื่อความโดย
ใชรู้ปแบบพหุระดับ   (ระดับ
โรงเรียน   ห้องเรียน   และนักเรียน) 

C04-32:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ ์  เขต   2 

      

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

6-7   และ   30   มิถุนายน   2557       

C04-34:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย       
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ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทาํความเขา้ใจ
ตอ่ประกาศดีแลว้ 

ขา้พเจา้ยอมรับในประกาศ C02:   สังกัดปัจจุบัน โรงเรียนบา้นขม้ินโนนหัวนา 
สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาขอนแกน่   เขต   5 

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

 

A01:   คาํนําหน้าช่ือ นาย D01:   ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดท้าง
ไปรษณียใ์นปัจจุบัน 

                        เลขท่ี   153      หมู ่  2      ตาํบล
หนองไผ ่  อาํเภอชุมแพ   จังหวัด
ขอนแกน่   40130 

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

A02:   ชัน้ยศทางทหาร   หรือ 
ตาํรวจ   (ถา้มี) 

 D02:   หมายเลขโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี 

088-5634862 B01-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก ภาษาอังกฤษ B02-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A03:   ฐานันดรศักดิ ์  (ถา้มี)  D03:   อีเมลท่ีใชป้ระจาํ sanyapong2517@gmail.c
om  

B01-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

สถาบันราชภัฏเลย B02-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

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

<<E01-1-20171115:   แนบ
ไฟล ์  PDF   เอกสารอ่ืน   ๆ >> 

B01-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2544 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=1kaxcFQWahSY6
MR4pOXQ9H2pytyUpRA
MS 

B01-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B02-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

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

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

 

A09:   เลขประจาํตัวประชาชน   13 
หลัก 

3400500636240 B01-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ค.บ. B01-32:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-22:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A10:   เกิด   วันท่ี 31 B01-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก สังคมศกึษา B01-33:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A11:   เกิด   เดือน ตุลาคม B01-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

สถาบันราชภัฏเลย B01-34:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A12:   เกิด   พ.ศ. 2517 B01-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2539 B01-35:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

C01:   ตาํแหน่งปัจจุบัน ผูบ้ริหารสถานศกึษา B01-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B01-36:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

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

 C03-11:   ประสบการณ์รายการท่ี
หน่ึง 

ตาํแหน่ง   อาจารย1์   ระดับ   3   –   4 
ปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียนบา้นทา่
ระพา   อ.เมือง   จ.สระแกว้ 
สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
สระแกว้   เขต   1   ปฏิบัติหน้าท่ีการ
สอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษา
ตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ)   ระดับ
ประถมศกึษา   และมีผลงานวจัิย
ทางการศกึษาดีเดน่   ปีพ.ศ.2548  

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

 C03-12:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีหน่ึง 

3 

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

 C03-21:   ประสบการณ์รายการท่ี
สอง 

ตาํแหน่ง   ครู      ชาํนาญการ   – 
ชาํนาญการพิเศษ   ปฏิบัติหน้าท่ี
โรงเรียนบา้นทรัพยส์มบูรณ์  
อ.ภูผามา่น   จ.ขอนแกน่   , 
โรงเรียนบา้นแหป่ระชานุเคราะห,์ 
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ ์  อ.ชุมแพ 
จ.ขอนแกน่สังกัด   สาํนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา
ขอนแกน่   เขต   5      ปฏิบัติหน้าท่ี
การสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศกึษา 
ศาสนา   และวัฒนธรรม      เป็นครู
เครือขา่ยกลุม่สาระสังคมศกึษา 
ศาสนา   และวัฒนธรรม   ระดับดี
เดน่   ของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่   เขต 
5   มีผลงานวจัิยทางการศกึษา
ระดับดีเดน่   ปีพ.ศ.   2550   การใช้
นวัตกรรม   (Open   Approach) 
เป็นวทิยากรแกนนํากลุม่สาระการ
เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศของศูนย ์
ERIC   Network      ของ 
สพป.ขอนแกน่   เขต   5   เพ่ือยก
ระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ
ทางการศกึษาระดับชาติขัน้พ้ืน
ฐาน   (O-NET)   เพิม่ข้ึนร้อยละ4 
เป็นวทิยากรบรรยายพิเศษแก่
คณะครูในสังกัดโรงเรียนชุมแพ
บริหารธุรกิจเทคโนโลยี   และศูนย์
การศกึษานอกระบบและการ
ศกึษาตามอัธยาศัยอาํเภอชุมแพ 
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เป็นวทิยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
เฝ้าระวังงานอนามัยและสง่เสริม
ทันตสุขภาพของโรงพยาบาล
ชุมแพ      เป็นวทิยากรอบรมผูกั้บลูก
เสอืเนตรนารี   –   สามัญ   ฯลฯ 
 

B03-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

                                 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม B04-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-22:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสอง 

5 

B03-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2554 B04-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-31:   ประสบการณ์รายการท่ี
สาม 

ตาํแหน่ง      ผูบ้ริหารสถานศกึษา 
ปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียนบา้นขม้ิน
โนนหัวนา      อ.ชุมแพ   จ.ขอนแกน่ 
สังกัด   สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่   เขต 
5   ปฏิบัติหน้าท่ีดา้นการบริหาร
สถานศกึษา   เป็นรองประธานศูนย์
เครือขา่ยคุณภาพการศกึษาฝ่าย
วชิาการ      จัดทาํและออกแบบ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   เพ่ือ
แกปั้ญหานักเรียนอา่นไมอ่อก
เขียนไมไ่ด ้  ดว้ยนวัตกรรม   “นก
ขม้ินโมเดล”   และบริหารจัดการ
สถานศกึษา   รับประกาศ
เกียรติคุณ   “โรงเรียนดีมีมาตรฐาน 
ระดับดีมาก” 

B03-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประะทศไทย B04-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

   C03-32:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสาม 

5 

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

 

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

 

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

 

B03-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-52:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีห้า 

 

B03-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

     

B03-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

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

“หลักสูตรแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
บริหารจัดการการจัดการเรียนการ
สอนของครู” 

C04-41:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

“หลักสูตรการอบรมการจัดการ
ศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
(DLTV) 

C05-11:   ช่ือรางวัล “หน่ึงแสนครูดี” C05-41:   ช่ือรางวัล                                                                “ผูมี้ผลงานดีเดน่
ท่ีประสบความสาํเร็จและเป็นท่ี
ประจักษ์   (OBEC   Awards) 
ครัง้ท่ี   6  

C04-12:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

HERMANN GMEIENER 
SCHOOL IN DANANG 

C04-42:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สพฐ.   กระทวงศกึษาธิการ C05-12:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

คุรุสภา C05-42:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สพฐ.   กระทรวงศกึษาธิการ 

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

2553 C04-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บ
ประกาศนียบัตร   หรือผา่นการฝึก
อบรม 

2560 C05-13:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2554 C05-43:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2559 

C04-14:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศเวียดนาม C04-44:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C05-21:   ช่ือรางวัล “ผูบ้ริหารโรงเรียนดีมีมาตรฐาน 
ระดับดีมาก” 

C05-51:   ช่ือรางวัล โรงเรียนสง่เสริมสุขภาพระดับ
ทอง 

C04-21:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

“หลักสูตรTEPE   ONLINE 
จาํนวน   12   หลักสูตร” 

C04-51:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

“หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาผูบ้ริหารและครูโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ.   รุ่นท่ี1” 

C05-22:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศกึษานครสวรรค ์     เขต   3 

C05-52:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน่ 

C04-22:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สพฐ.   กระทรวงศกึษาธิการ C04-52:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาขอนแกน่   เขต   5 

C05-23:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2555-2558 C05-53:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2560 - 2563 

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

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

2560 C05-31:   ช่ือรางวัล “ตราพระราชทานบา้นนัก
วทิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” 

  

C04-24:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C04-54:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C05-32:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

มูลนิธิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี   และอพวช. 

  

C04-31:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

                                                            “การพัสดุและ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระบบอิเลก็ทรอนิกส(์e-market, 
e-bidding)” 

  C05-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล 2558   

C04-32:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม       

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

2558       

C04-34:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย       
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ขา้พเจา้ไดอ้า่นและทาํความเขา้ใจ
ตอ่ประกาศดีแลว้ 

ขา้พเจา้ยอมรับในประกาศ C02:   สังกัดปัจจุบัน โรงเรียนลาํนํา้พอง         สาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา
ขอนแกน่   เขต   25 

B01-21:   ช่ือปริญญาแบบเตม็  B02-11:   ช่ือประกาศนียบัตร
แบบเตม็ 

 

A01:   คาํนําหน้าช่ือ นาย D01:   ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ไดท้าง
ไปรษณียใ์นปัจจุบัน 

เลขท่ี   220      หมู ่  7      ตาํบล   ศลิา 
อาํเภอเมือง   จังหวัดขอนแกน่ 
40000 

B01-22:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-12:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A02:   ชัน้ยศทางทหาร   หรือ 
ตาํรวจ   (ถา้มี) 

 D02:   หมายเลขโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี 

088-575-5299 B01-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

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

B01-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

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

<<E01-1-20171115:   แนบ
ไฟล ์  PDF   เอกสารอ่ืน   ๆ >> 

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=14PzTtqJmbEEz4
P1zwXj_TNoHorwWinlx 

B01-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

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

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

 

A09:   เลขประจาํตัวประชาชน   13 
หลัก 

3400100412352 B01-12:   ช่ือยอ่ปริญญา ศษ.บ. B01-32:   ช่ือยอ่ปริญญา  B02-22:   ช่ือยอ่ประกาศนียบัตร  

A10:   เกิด   วันท่ี 17 B01-13:   สาขาวชิา/วชิาเอก คณิตศาสตร์ B01-33:   สาขาวชิา/วชิาเอก  B02-23:   สาขาวชิา/วชิาเอก  

A11:   เกิด   เดือน กุมภาพันธ ์ B01-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช B01-34:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

A12:   เกิด   พ.ศ. 2508 B01-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2532 B01-35:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B02-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 

C01:   ตาํแหน่งปัจจุบัน ครู      วทิยฐานะครูชาํนาญการ
พิเศษ 

B01-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

ประเทศไทย B01-36:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B02-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://drive.google.com/open?id=14PzTtqJmbEEz4P1zwXj_TNoHorwWinlx
https://drive.google.com/open?id=14PzTtqJmbEEz4P1zwXj_TNoHorwWinlx
https://drive.google.com/open?id=14PzTtqJmbEEz4P1zwXj_TNoHorwWinlx


 
ประวัติวทิยากร   สถาบันคุรุพัฒนา   สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา   (แบบท่ี   1   วทิยากรสาํหรับการพัฒนาครูในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับวชิาสามัญ   การพัฒนาวชิาชีพครู)  
นิติพัศ   รัตนะ 
บันทึกขอ้มูล   โดย   g3674nattayala@kurupatana.ac.th   เม่ือ   12/18/2017   13:31:06  

 
 
 

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

 C03-11:   ประสบการณ์รายการท่ี
หน่ึง 

ตาํแหน่ง   ครู         ชาํนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียนลาํนํา้พอง 
อ.นํา้พอง   จ.ขอนแกน่   สาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศกึษาการ
มัธยมศกึษา   เขต   25   ขอนแกน่ 
ปฏิบัติหน้าท่ีการสอนในกลุม่สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์   ระดับ
มัธยมศกึษา   และมีผลงานวจัิย
ทางการศกึษา   ปี   พ.ศ.2555  

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

 C03-12:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีหน่ึง 

5 

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

 C03-21:   ประสบการณ์รายการท่ี
สอง 

ตาํแหน่ง   ครู            ชาํนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ
ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี   (ดา้นท่ี1   และดา้นท่ี 
2)      ของขา้ราชการครูแลบุคลากร
ทางการศกึษาเพ่ือเล่ือนวทิยฐานะ
ชาํนาญการพิเศษ   จาํนวน   5   ราย  

B03-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฎเลย B04-14:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-22:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสอง 

2 

B03-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

2555 B04-15:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-31:   ประสบการณ์รายการท่ี
สาม 

ตาํแหน่ง      ครู   ชาํนาญการพิเศษ 
เป็นประธานคณะกรรมการขับ
เคล่ือนกระบวนการ   PLC   กลุม่
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ของ
สหวทิยเขต   นํา้พอง-กระนวน 

B03-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

 B04-16:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

   C03-32:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีสาม 

1 

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

 

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

 

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

 

B03-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-24:   สถาบันท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

   C03-52:   จาํนวนปีประสบการณ์
รายการท่ีห้า 

 

B03-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

 B04-25:   ปี   พ.ศ.   ท่ีสาํเร็จการ
ศกึษา 

     

B03-26:   สาํเร็จการศกึษาจาก
ประเทศ 

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

                                                            “หลักสูตรTEPE 
ONLINE      จาํนวน   15   หลักสูตร
” 

C04-41:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

“หลักสูตรการอบรมการจัดการ
ศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
(DLTV)" 

C05-11:   ช่ือรางวัล หน่ึงแสนครูดี C05-41:   ช่ือรางวัล  

C04-12:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สพฐ.   กระทรวงศกึษาธิการ C04-42:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สพฐ.   กระทวงศกึษาธิการ C05-12:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

คุรุสภา C05-42:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 

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

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

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

C04-14:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C04-44:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C05-21:   ช่ือรางวัล  C05-51:   ช่ือรางวัล  

C04-21:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

การพัฒนาครูตน้แบบ   “ศาสตร์
พระราชา”   ดว้ย   Active 
Leaning+PLC 

C04-51:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

 C05-22:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 C05-52:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

 

C04-22:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สพฐ.   กระทรวงศกึษาธิการ C04-52:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

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

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

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

 C05-31:   ช่ือรางวัล    

C04-24:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย C04-54:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

 C05-32:   หน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของรางวัล 

   

C04-31:   ช่ือประกาศนียบัตร 
หรือ   หลักสูตรท่ีเคยผา่นการฝึก
อบรม 

“การขับเคล่ือนกระบวนการ   PLC 
สูส่ถานศกึษา 

  C05-33:   ปี   พ.ศ.   ท่ีไดรั้บรางวัล    

C04-32:   สถาบัน/หน่วยงาน   ท่ี
จัด 

สพม.เขต25   ขอนแกน่       

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

2560       
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อบรม 

C04-34:   รับประกาศนียบัตร 
หรือผา่นการฝึกอบรมจากประเทศ 

ประเทศไทย       
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