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คานา
แผนการศึกษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560-2579 กาหนดกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึก ษาของ
ประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ โดยขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงเป็นกลไกสาคัญประการหนึ่ง ในการพัฒนาการศึกษาของคนในชาติ
โดยเฉพาะภาระหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น รัฐ
จึงต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร เพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัท โมบาย โซลูชั่นส์ อินทิเกรเทอร์ จากัด (Mobile Solutions Integrator Co., Ltd.) ตระหนักถึง
ความร่วมมือของภาครัฐ และภาคเอกชนที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถของคนไทยในทุก
มิติ โดยเป็นไปเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของชาติ จึงได้จัดทาหลักสูตร
“การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0” เพื่อเสริมศักยภาพ
ของครูและผู้บริหารโรงเรียน ให้รู้จักเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สาหรับการปฏิบัติงานด้าน
การสอนของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาเยาวชนของประเทศ และให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้ เครื่ องมือช่ว ยงาน หน่ว ยจัดทาหลั กสู ตรของบริษัท จึ งได้ เสนอหลั กสู ตรการพัฒ นาครู
ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ตามโครงการของสถาบันคุรุพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตาม
หลักสูตรฉบับนี้
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท โมบาย โซลูชั่นส์ อินทิเกรเตอร์ จากัด จะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาและขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามนโยบายของประเทศ และขอขอบพระคุ ณ คณะวิ ท ยากร
ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทางานทุกท่านที่ช่วยกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ ให้เป็นหลั กสูตรสาหรับพัฒนา
ข้าราชการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนาที่กรุณาพิจารณาหลักสูตรฉบับนี้ตาม
หลักการทางวิชาการ และให้โอกาสแก่หน่วยงานเอกชนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่พัฒนาการศึกษาร่วมกับรัฐบาลต่อไป
คณะผู้จัดทาหลักสูตร

การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบตั ิงาน 3

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระดับของหลักสูตร
คาสาคัญ (Keyword)
คาอธิบายรายวิชา
องค์ประกอบของหลักสูตร
1. วิสัยทัศน์หลักสูตร
2. หลักการของหลักสูตร
3. วัตถุประสงค์
4. ตัวชี้วัด
5. กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
6. สมรรถนะที่สาคัญในการเรียนรู้
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. สาระเนื้อหา (Content) ตามข้อกาหนดของสถาบันคุรุพัฒนา
9. สาระที่เป็นศาสตร์ (Pedagogy) ตามข้อกาหนดของสถาบันคุรุพัฒนา
10. เนื้อหาหลักสูตร
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4
11. ตารางเวลาจัดกิจกรรมการอบรม
12. การประเมินผลการอบรม
13. ผลลัพธ์ (Output) และผลกระทบ (Outcome)
14. กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
แผนภาพกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
15. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
16. ค่าลงทะเบียน
17. จานวนผู้เข้ารับการพัฒนาต่อรุ่น
18. ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
19. การประเมินและติดตามผลหลังการอบรมตามหลักสูตร
20. รายชื่อคณะวิทยากร
21. ประวัติวิทยากรตามข้อมูลตอบกลับจากสถาบันคุรุพัฒนา

4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
8
9
11
13
15
17
19
20
20
22
23
23
23
23
24
25
29

การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบตั ิงาน 4

ชื่อหลักสูตร
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Using Technology and Innovation Media for Learning and Working in Thailand 4.0

ระดับของหลักสูตร

หลักสูตรระดับพื้นฐาน (Basic Level)

คาสาคัญ (Keyword) การใช้เทคโนโลยี, สื่อนวัตกรรม, การเรียนรู้, การปฏิบัติงาน, Thailand 4.0
คาอธิบายรายวิชา (Course description)
ศึกษาและเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมขั้นพื้นฐานเพื่อการการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
ในยุค Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับสาระการพัฒนาครูทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้, ด้านทักษะ และด้านความเป็น
ครู ฝึกปฏิบัติจริงด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การบริการ และโปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ ในชุดโปรแกรม Google
for Education ที่สามารถใช้เพื่อปฏิบัติงานการเรียนการสอนจากเครือข่ายอิ นเตอร์เน็ต ประกอบด้วย 1) การ
เตรียมความพร้อมเพื่อการใช้งาน Google Classroom 2) การสร้างบัญชีผู้ใช้งานและจดหมายเล็กโทรนิกส์ด้วย
Gmail 3) การใช้งาน Google drive เก็บบันทึกข้อมูลการเรียนการสอน 4) การสร้างรายชื่อครู นักเรียน และผู้
ติดต่อ ด้วย Google Contact 5) การสร้างกลุ่มผู้ติดต่อและผู้ดูแลห้องเรียนด้วย Google Group 6) การสร้าง
เอกสารการสอนด้วย Google Doc 7) การสร้างตารางเก็บข้อมูลและการสรุปผลข้อมูลตัวเลขด้วย Google Sheet
8) การผลิตสไลด์มัลติมีเดียเพื่อนาเสนอข้อมูลด้วย Google Slide 9) การส่งต่อข่าวสารและการกระจายข้อมูลโดย
ใช้ QR Code 10) การสร้างแบบทดสอบ แบบสอบถามออนไลน์ และการเก็บผลข้อมูลการสารวจด้วย Google
Form 11) การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อเป็นสาธารณะบนชุมชนออนไลน์ด้วย Google+ 12) การสร้างเว็บไซต์ด้วย
Google Site 13) การจัดประชุมทางออนไลน์ด้วย Google Meet 14) การถ่ายทอดกิจกรรมหรือเหตุการณ์
ป๎จจุบันเป็นวิดีโอด้วย Google Hangout 15) การจัดการห้องเรียนและการจัดบรรยากาศการเรียนรู้แบบทุกที่ ทุก
เวลาด้ว ย Google classroom 16) การแข่งขันตอบป๎ญหาหรือกิจกรรมกลุ่มทางออนไลน์ด้ว ยโปรแกรม
Kahoot.it เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุน การปฏิ บั ติ งาน และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอน
สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การจัดการข้อมูลสาหรับห้องเรียน และเอกสารการเรียน โดยมีวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเป็นโค้ช (Coach)

องค์ประกอบของหลักสูตร
1. วิสัยทัศน์ของหลักสูตร
หลักสูตรการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 เป็นหลักสูตรที่
จัดทาขึ้นให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนากาลังคน การพัฒนาครู ตามกรอบเป้าหมายและทิศทางของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ที่ต้องการพัฒนาครูและผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลผลสารวจความต้องการจากครู เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติงานในป๎จจุบัน โดยออกแบบให้เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้วยการ
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ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานและได้รับความนิยม ซึ่งหาใช้งานได้จากเครือข่ายออนไลน์ทั่วไปได้
อย่างมีคุณภาพ เหมาะสมกับบริบทของตนเองบนพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูไทยให้ทันต่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0
2. หลักการของหลักสูตร
หลักสูตรการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 เป็นหลักสูตร
เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานสาหรับครูเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการเก็บรวมรวมข้อมูล เอกสาร ภาพนิ่ง
วิดีโ อ และสรุ ป ผลการเรี ยนรู้ ในแต่ละห้ องเรียน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงให้ ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือ
ช่วยงานในเครือข่ายออนไลน์มาใช้จัดทาเอกสาร การสร้างสไลด์ การจัดทาคลิปวิดีโอบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ทาแบบสอบถาม การทาแบบสารวจความคิดเห็น ตลอดจนการเก็บข้อมูลที่มีระยะเวลาสิ้นสุดสาหรับกิจกรรมต่างๆ
โดยการใช้เครื่องมือสาเร็จรูปต่างๆ ที่เปิดให้บริการแบบสาธารณะในเครือข่ายออนไลน์ และมีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องด้วยเล็งเห็นว่าความรู้ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นประโยช น์
โดยตรงในการปฏิบัติงานสาหรับผู้บริหารโรงเรียนและครู ที่มีความสนใจจะนาเครื่องมือ และบริการต่างๆ บน
เครือข่าย Online และระบบ Cloud ที่ได้รับความนิยมในป๎จจุบันมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
หลักสูตรการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 จึงเป็นหลักสูตรที่
เหมาะสมสาหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง โดยสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน และ
นาไปใช้พัฒนาศักยภาพในการทางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยออกแบบให้เป็นหลักสูตรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้ เวลาในการพัฒนาตลอดหลักสูตร 2 วัน หรือ 14 ชั่วโมง และสามารถ
พัฒนาต่อเนื่องจากสื่อ Application ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยหน่วยจัดทาหลักสูตรได้จัดทาห้องเรียน
ออนไลน์ หรือ E-Classroom ไว้ให้ผู้เรียนและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อ
การปฏิบัติงานของตนเองได้ตลอดเวลา รวมทั้ง เป็นการสร้างระบบแนะนาช่วยเหลือระหว่างวิทยากรกับผู้เรียน
และผู้เรียนกับผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาให้เกิดทักษะ ความชานาญในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์หลักสูตร
3.1 ด้านความรู้ (Knowledge)
3.1.1 เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการนาเครื่องมือออนไลน์มาใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ
3.1.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนาเครื่องมือต่างๆ ในชุดโปรแกรม Google
for education บนเครือข่ายออนไลน์มาใช้จัดการเรียนรู้ และลดเวลาในการทางานด้านธุรการรวมถึงงาน
จัดเตรียมเอกสารต่างๆ
3.1.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงาน ประหยัดวัสดุสิ้นเปลือง และเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารในห้องเรียน การส่งข่าวสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ไปถึงบุคคลในชั้นเรียนได้เป็นจานวนมากและรวดเร็ว
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3.1.4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจพัฒนาวิธีการบริหารจัดการข้อมูลสาหรับ ห้องเรียน
ให้เป็นระบบ และช่วยปรับปรุงคุณภาพของการทางานให้ดีขึ้น ตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่มีเป้าหมายให้ใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ และการขับเคลื่อนการศึกษาของ
ประเทศ
3.2 ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill)
3.1.1 เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมได้ฝึกการนาเครื่องมือออนไลน์มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และการปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยนาเครื่องมือเหล่านั้นมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียน
การสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาเครื่องมือต่างๆ ในชุดโปรแกรม Google Applications
บนเครือข่ายออนไลน์มาใช้จัดการเรียนรู้ และลดเวลาในการทางานด้านธุรการรวมถึงงานจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
3.1.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ เลือก พัฒนา ประยุกต์สื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประหยัดทรัพยากร
3.1.4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกการบริหารจัดการข้อมูลสาหรับห้องเรียนให้เป็นระบบ และช่วย
ปรับปรุงคุณภาพของการทางานให้ดีขึ้น
3.3 ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attribute)
3.3.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและศรัทธาในวิชาชีพ ทุ่มเทเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในความรับผิดชอบ
3.3.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นาเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความรู้ความชานาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น
4. ตัวชี้วัด
4.1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการใช้เทคโนโลยีและสื่ อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 สูงขึ้น
4.2 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษาด้วย Google
Applications สูงขึ้น
4.3 ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการเลือกใช้ Applications ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ป๎ญหา
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองและผู้เรียน
4.4 ผู้เข้าอบรมทุกคนได้ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จาลองผ่านกระบวนการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาด้วย Google Applications ร่วมกับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน
4.5 ผู้เข้าอบรมมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมชุมชน Google+ และชั้นเรียน
ออนไลน์ (E-classroom)
5. กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
5.1 กลุ่มเป้าหมายหน่วยงาน ได้แก่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5.2 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม (ระบุตามหัวข้อใน Google form)
B0104 ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5.3 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
5.3.1 เป็นผู้ที่มีความสนใจในการนาเทคโนโลยีและเครื่องมือออนไลน์ (Online) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
5.3.2 เป็นผู้มีทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smartphone)
เพื่อการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) และการใช้อีเมล์ (E-mail)
5.3.3 เป็นผู้มีศักยภาพและความพร้อมในการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่องและครบถ้วน
ตามเวลาที่กาหนดในหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จานวน 2 วัน 14 ชั่วโมง
6. สมรรถนะที่สาคัญในการเรียนรู้
หลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติ การ และลงมือปฏิบัติจริงโดยการใช้งาน
Google for Education เพิ่มเติมด้วยตัวเองภายหลังจากเข้ารับการอบรม จนสิ้นสุดตามแผนการเรียนรู้ของผู้ เข้า
รับการอบรมแต่ละคนแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินความสามารถ/สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและการใช้
Google for Education ดังนี้
6.1 ความสามารถในการคิด เป็นการคิดอย่างเป็นระบบโดยนาองค์ความรู้ความเข้าใจในการนาการใช้
เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และเครื่องมือออนไลน์มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0
6.2 ความสามารถในการแก้ปั ญ หา เป็นการน าความรู้แ ละเครื่อ งมือออนไลน์ไ ปใช้ ว างแผนในการ
แก้ป๎ญหาในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลสาหรับ
ห้องเรียนให้เป็นระบบ และช่วยปรับปรุงคุณภาพของการทางานให้ดีขึ้น
6.3 ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพ เป็นการนาเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู้และ
เครื่ อ งมือ ออนไลน์ ห รื อนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ประโยชน์เพื่ อพัฒ นาการเรียนรู้ และการบริห ารจั ดการ
ห้องเรียน เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเองให้สูงขึ้น
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.1 ใฝ่เรียนรู้
7.2 ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
7.3 มุ่งมั่นในการเรียนรู้และการทางาน
7.4 มีวินัยและตรงต่อเวลาในการเรียนรู้
7.5 มีความร่วมมือในสังคมแห่งการเรียนรู้
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8. สาระเนื้อหา (Content) ที่เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามข้อกาหนดของสถาบันคุรุพัฒนา
C0110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9. สาระที่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้ (Pedagogy) ประกอบด้วย
C02-08 การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
10. เนื้อหาหลักสูตร
หลักสูตรการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 สาหรับครู โดยแบ่ง
เนื้อหาของหลักสูตรเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 4 กิจกรรม ตามระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการตลอด
หลักสูตร 2 วัน 14 ชั่วโมง รายละเอียดตามโครงสร้างแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้
แผนที่
1
2
3
4

ชื่อกิจกรรม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบตั ิงานด้วย Google Applications
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้วย Google Drive
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom
การสร้างแบบทดสอบ แบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Form และ Kahoot
รวมจานวนเวลาที่ใช้

เวลาที่ใช้
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง

หมายเหตุ ใช้เวลาเพิ่มเติมจากตารางการอบรม 2 ชั่วโมง โดยถือเป็นชั่วโมงการพัฒนาตามหลักสูตร
เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม ดังนี้
1. ประเมินผลก่อนและหลังการอบรม ครั้งละ 30 นาที รวมเวลาการประเมินทั้งหมด 1 ชั่วโมง
2. ชี้แจงหลักสูตร การจัดกิจกรรม และการติดตามผลหลังการอบรม (Follow up) 1 ชั่วโมง
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 1
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานด้วย Google Applications
เวลา 3 ชั่วโมง
ความคิดรวบยอด
Google Applications เป็นแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับการสื่อสาร จัดการข้อมูล ของ Google ที่ทางานผ่าน
ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ เชื่อมต่อข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต และให้หน่วยงานทางการศึกษาใช้ได้ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Google Applications และเทคโนโลยี
การสื่อสาร และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และนาไปใช้จัด
การเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการอบรม
1. ทดสอบก่อนการอบรมโดยใช้ Google Form
2. วิทยากรนาเสนอคลิปวีดีโอการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การใช้ E-mail การใช้
Social Media
3. วิ ทยากรบรรยายประกอบ Power Point ให้ ผู้ เ ข้ ารั บ การอบรมมีค วามรู้ เกี่ ย วกั บ Google
Applications องค์ประกอบและแอปพลิเคชั่นที่สาคัญ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
4. วิทยากรบรรยายประกอบ Power Point เกี่ยวกับประโยชน์ในการใช้ Google Applications
5. วิทยากรสาธิตขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้งาน Gmail และให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตาม
6. วิทยากรแนะนาการใช้สัญลักษณ์ หรือเมนูสาคัญใน Gmail ที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของ
Google
7. วิทยากรสาธิต และให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตาม ดังนี้
7.1 การรวมอีเมล์หลายอีเมล์ เข้าไว้ที่เดียวกัน
7.2 สร้างรายชื่อครู นักเรียนและผู้ติดต่อ ด้วย Google Contact
7.3 การสร้างกลุ่มผู้ติดต่อและผู้ใช้งานร่วมกัน ด้วย Google Groups
8. วิทยากรสรุปประโยชน์ของการรวมอีเมล์หลายอีเมล์ เข้าไว้ที่เดียวกัน การสร้างรายชื่อครู นักเรียนและ
ผู้ติดต่อ ด้วย Google Contact และการสร้างกลุ่มผู้ติดต่อ และผู้ใช้งานร่วมกันด้วย Google Groups
9. วิทยากรบรรยายประกอบ Power Point พร้อมทั้งยกตัวอย่างและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี
การสื่อสาร เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์แบบสาธารณะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดการเรียนการสอน
เฉพาะกลุ่ม บนชุมชนออนไลน์ด้วย Google+ Google Classroom และทางเว็บไซต์ด้วย Google Site
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10. วิทยากรนาเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน ในยุคการศึกษา 4.0 และ
ให้ผู้เข้าอบรมฝึกสร้างแบบสอบถามด้วย Google form การดาวน์โหลดเอกสาร และการแนบไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ
11. วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมชุมชน Google+ ด้วย QR-Code และสรุปความรู้แสดง
ความคิดเห็นผ่านชุมชน Google+
การวัดและประเมินผล
เรื่องที่ต้องการวัด
1. ความรู้ความเข้าใจการใช้ Google
Applications และเทคโนโลยี
การสื่อสาร
2. การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และ
นาไปใช้จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน

วิธีการวัดผล
ประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิการใช้งาน
Application พื้นฐานของ Google

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินผลงานด้วย
Google Form

ประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิการใช้งาน และร่วม แบบประเมินผลงานและ
กิจกรรมชุมชน Google+
การแสดงความคิดเห็น
ผ่านชุมชน Google+
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 2
การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้วย Google Drive
เวลา 3 ชั่วโมง
ความคิดรวบยอด
Google Drive เป็นแอปพลิชั่นที่สาคัญของชุดโปรแกรม Google Applications ที่ให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศออนไลน์ ได้ทั้งในรูปแบบของเอกสาร รูปภาพ ภาพวาด เสียง วีดีโอ และไฟล์อื่นๆ สะดวกต่อการ
นาไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้ และมีทักษะการใช้งาน Google Drive
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไว้ใน
Google Drive และสามารถนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมการอบรม
1. วิทยากรสนทนากับผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับป๎ญหาในการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
2. วิทยากรบรรยาย ประกอบ Power Point ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ Google Drive และ
การนาประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
3. วิทยากรสาธิตการสร้างและใช้ Google Drive และให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติตาม ทีละขั้นตอน
ดังนี้
3.1 การลงชื่อเข้าใช้
3.3 การสร้าง folder
3.3 การ upload file
3.4 การ download file
3.5 การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสี ใส่ดาว folder และ file
3.6 การลบ folder และ file
3.7 การแชร์ folder และ file แบบต่างๆ เช่น แบบสาธารณะ แบบเป็นกลุ่ม แบบเฉพาะคนที่
เจาะจง ในรูปแบบที่แก้ไขได้ และแบบที่ดูได้อย่างเดียว
3.8 การนา folder และ file ที่ผู้อื่นแชร์ให้ มาไว้ใน MY Drive
3.9 การจัดระบบงานใน Google Drive โดยสร้าง folder และ file ให้สอดคล้องกับภาระงาน
สอน งานพิเศษ และการเลื่อนวิทยฐานะ
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4. วิทยากรสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ ใน Google Drive และให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติตาม
ทีละขั้นตอน ดังนี้
4.1 การสร้างเอกสารการสอน ด้วย Google Doc
4.2 การสร้างตารางเก็บข้อมูล และการสรุปประมวลผลและรายงานข้อมูล ด้วย Google Sheet
4.3 การสร้างกราฟ ด้วย Google Sheet
4.4 การบันทึกข้อมูล บันทึกคะแนน โดยใช้งานร่วมกันหลายคน แบบเรียลไทม์ ด้วย Google
Sheet
4.5 การผลิตสไลด์มัลติมีเดียเพื่อนาเสนอข้อมูลด้วย Google Slide
5. วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมแชร์ Drive ของแต่ละคนให้วิทยากรตรวจและประเมินผล
6. วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติติดตั้ง Google Drive, Google Doc, Google Sheet และ
Google Slide ไว้ในโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งแนะนาวิธีใช้งาน และให้ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายภาพหน้าจอ บันทึกไว้
เพื่อส่งทาง Google Classroom ต่อไป
การวัดและประเมินผล
เรื่องที่ต้องการวัด

วิธีการวัดผล

เครื่องมือที่ใช้

1. ความรู้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะ
การใช้งาน Google Drive

ประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิการใช้
Google Drive

แบบประเมินผลงานผ่านการแชร์
ด้วย Google Drive

2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
Google Drive

ประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิการออกแบบ
ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศใน
Google Drive

แบบประเมินผลงานผ่านการแชร์
ด้วย Google Drive และการส่ง
Link และ QR-Code
ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 3
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom
เวลา 3 ชั่วโมง
ความคิดรวบยอด
Google Classroom คือห้องเรียนออนไลน์ ที่ครูและนักเรียนใช้ติดต่อสื่อสารเกี่ยวการกับเรียนผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต โดยครูสามารถสร้างและจัดหาข้อมูลการเรียนรู้เป็นไฟล์ต่างๆ ไว้ให้นักเรียนได้ศึกษา นักเรียน
สามารถส่งงานแบบออนไลน์ได้ และครูสามารถให้คาแนะนา ให้คะแนน ส่งคืนผลงาน แจ้งคะแนนแก่นักเรียนได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว และข้อมูลทุกอย่างจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom ได้
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ได้
กิจกรรมการอบรม
1. วิทยากรบรรยาย ประกอบ Power Point ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ Google Classroom
พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างและประสบการณ์การใช้ห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom
2. วิทยากรสาธิตการสร้างและการใช้งาน Google Classroom และให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติตาม
ทีละขั้นตอน ดังนี้
2.1 การสร้าง Google Classroom
2.2 การดูรหัสชั้นเรียน การรีเซตรหัสชั้นเรียน
2.3 การเชิญนั กเรี ย นเข้าร่ว มชั้นเรียน หรือการแนะนาให้ นักเรียนเข้าร่ว มชั้นเรียนด้ว ยรหั ส
ชั้นเรียน
2.4 การโพสต์ประกาศในชั้นเรียน
2.5 การแนบไฟล์ในโพสต์ประกาศของชั้นเรียน
2.6 การสร้างงานหรือการมอบหมายงานแก่นักเรียน แบบไม่มีไฟล์แนบและมีไฟล์แนบ
2.7 การส่งงานของนักเรียน
2.8 การส่งงานเพิ่มเติมของนักเรียน
2.9 ปฏิทินงาน การติดตามงาน การตรวจงาน การให้คะแนน และการส่งงานคืนนักเรียน
2.10 การแสดงความคิดเห็นของครู การให้นักเรียนโพสต์หรือแสดงความคิดเห็น
2.11 การดูผลงานของเพื่อนร่วมชั้น กรณีที่ครูตรวจให้คะแนนและส่งคืนแล้ว
3. วิทยากรให้ ผู้ เข้ารั บ การอบรมส่งผลงานต่างๆ จากการฝึกปฏิบัติในแผนที่ 1 และ 2 ทาง Google
Classroom
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4. ให้ผู้เข้ารับการอบรมสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากแผนนี้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความจาเป็น
ในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการด้านเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ส่งวิทยากรทาง Google Classroom
การวัดและประเมินผล
เรื่องที่ต้องการวัด
1. การสร้างห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Google Classroom
2. บริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์

วิธีการวัดผล
ประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิการใช้
Google Classroom

เครื่องมือที่ใช้

แบบประเมินผลงาน
ด้วยการถ่ายภาพหน้าจอส่งใน
ชุมชน Google+
ประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิการออกแบบ
แบบประเมินผลงาน ผ่านการแชร์
การจัดการและติดต่อสื่อสารกิจกรรมของ โฟลเดอร์งานของ Classroom
ห้องเรียนออนไลน์
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 4
การสร้างแบบทดสอบ แบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google Form และ Kahoot
เวลา 3 ชั่วโมง
ความคิดรวบยอด
Google Form และ Kahoot เป็นโปรแกรมการสร้างแบบสอบถามแบบออนไลน์ ที่สร้างได้ง่าย ใช้งาน
ง่าย ประมวลผลได้อย่างแม่นยา รวดเร็ว ผู้ถามและผู้ตอบสามารถรู้ผลได้ทันที สามารถนาไปใช้ในการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนได้อย่างดี
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างและใช้งานแบบสอบถาม และแบบทดสอบ โดยใช้ Google Form ได้
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างและใช้งานแบบสอบถาม และแบบทดสอบ โดยใช้ Kahoot ได้
กิจกรรมการอบรม
1. วิทยากรนาเสนอวิธีการตอบแบบสอบถามด้วย QR-Code และโปรแกรม Kahoot ด้วย Power Point
และให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ จาก QR-Code ของ
แบบสอบถามที่สร้างด้วย Google Form 1 ฉบับ และตอบแบบสอบถามจากรหัสของโปรแกรม Kahoot 1 ฉบับ
เมื่อผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว วิทยากรนาสนทนา อภิปราย ถึงประโยชน์และความน่าสนใจ
ของตอบแบบสอบถามด้วยวิธีนี้
2. วิทยากรสาธิตการสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form และให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติตาม
ทีละขั้นตอน ดังนี้
2.1 การลงชื่อเข้าใช้ ผ่านทาง Google Drive
2.2 การตั้งค่าแบบสอบถาม
2.3 การสร้างหัวข้อแบบสอบถาม และคาอธิบาย
2.4 การสร้างคาถาม
2.5 การสร้างรูปแบบชนิดคาตอบ แบบต่างๆ เช่น ตอบแบบข้อความ ตอบแบบหลายตัวเลือก
ตอบแบบอันดับคุณภาพ ตอบแบบระบุตัวเลข วัน เวลา เป็นต้น
2.6 การสร้างสาเนาข้อคาถาม การแก้ไขและการลบคาถาม
2.7 การสร้างเงื่อนที่บังคับหรือไม่บังคับการตอบคาถามแต่ละข้อ
2.8 การสร้างและจัดเก็บข้อมูลการตอบกลับ
2.9 การทาลิงค์แบบสอบถาม และการสร้าง QR-Code
3. วิทยากรสุ่มเลือกแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวอย่าง แล้วให้เจ้าของส่งแบบสอบถามให้
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมคนอื่นๆ ตอบและส่งแบบสอบถาม
4. วิทยากรแนะนาวิธีดูข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ด้วย Google Sheet และจากข้อมูลสรุป
และกราฟ ใน Google Form
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5. วิทยากรสาธิตและให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ ทีละขั้นตอน ดังนี้
5.1 การลงชื่อเข้าใช้ ผ่านทาง Google Drive
5.2 การตั้งค่าแบบทดสอบ
5.3 การสร้างหัวข้อแบบทดสอบ และคาอธิบาย
5.4 การสร้างคาถาม
5.5 การสร้างรูปแบบชนิดคาตอบ แบบต่างๆ เช่น แบบเลือกตอบ (ปรนัย) แบบข้อความสั้นๆ
5.6 การสร้างสาเนาข้อคาถาม การแก้ไขและการลบคาถาม
5.7 การกาหนดค่าคะแนน และการให้คะแนนอัตโนมัติ
5.8 การสร้างและจัดเก็บข้อมูลการตอบกลับ
5.9 การทาลิงค์แบบสอบถาม และการสร้าง QR-Code
6. วิทยากรสุ่มเลือกแบบทดสอบของผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวอย่าง แล้วให้เจ้าของส่งแบบทดสอบ ให้
เพื่อนผู้ร่วมอบรมตอบ และฝึกส่งแบบทดสอบ
7. วิทยากรแนะน าวิธี ดูข้อมูล และคะแนนของแต่ล ะคนที่ได้จากการตอบแบบทดสอบ ด้วย Google
Sheet และจากข้อมูลสรุปและกราฟ ใน Google Form และการเข้าดูผ่านโทรศัพท์มือถือ
8. วิทยากรสาธิตการสมัครใช้งานโปรแกรม Kahoot และให้ผู้เข้ารับการอบรมสมัครเข้าใช้
9. วิทยากรสาธิตการสร้างแบบสอบถาม ด้วย Kahoot และให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตามทีละขั้นตอน
ดังนี้
9.1 การลงชื่อเข้าใช้
9.2 เริ่มสร้างแบบสอบถาม ที่ New K และเลือกชนิดแบบสอบถาม
9.3 การสร้างหัวข้อแบบสอบถาม การแทรกภาพ วีดีโอ
9.4 การตั้งคาถาม คาตอบ และตั้งเวลา
9.5 การแก้ไข การ copy การลบ ข้อคาถาม
9.6 การบันทึกแบบสอบถาม
9.7 การตอบแบบสอบถาม (การเล่น-การให้คะแนนอัตโนมัติ)
9.8 การรายงานข้อมูล
9.9 การค้นหาแบบสอบถามของตนเอง และของผู้อื่น
10. วิทยากรสาธิตการสร้างแบบทดสอบ ด้วย Kahoot และให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตาม ทีละขั้นตอน
ดังนี้
10.1 การลงชื่อเข้าใช้
10.2 เริ่มสร้างแบบสอบถาม ที่ New K และเลือกชนิดข้อสอบ
10.3 การสร้างหัวข้อแบบทดสอบ การแทรกภาพ วีดีโอ
10.4 การตั้งคาถาม คาตอบ และตั้งเวลา
10.5 การแก้ไข การ copy การลบ ข้อคาถาม
10.6 การบันทึกแบบทดสอบ
10.7 การตอบแบบทดสอบ (การเล่น-การให้คะแนนอัตโนมัติ)
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10.8 การรายงานข้อมูล
10.9 การค้นหาแบบทดสอบของตนเอง และของผู้อื่น
11. ผู้เข้ารับการอบรมทดสอบสอบหลังเรียน ด้วย Google Form และโปรแกรม Kahoot
การวัดและประเมินผล
เรื่องที่ต้องการวัด

วิธีการวัดผล

1. สร้างและใช้งานแบบสอบถาม และ
แบบทดสอบ โดยใช้ Google Form

ประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิ

2. สร้างและใช้งานแบบสอบถาม และ
แบบทดสอบ โดยใช้ Kahoot

ประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินผลงาน ผ่าน Link
ทาง Google Form และ
แบบทดสอบด้วย Google Form
แบบประเมินผลงาน ผ่านโปรแกรม
Kahoot และแบบทดสอบด้วย
Google Form

11. ตารางเวลาจัดกิจกรรมการอบรม ใช้ระยะเวลาการอบรม : จานวน 2 วัน / 14 ชั่วโมง
เวลา

กาหนดการ

วันแรกของการอบรม 7 ชั่วโมง
เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนการอบรม
เวลา 08.30 – 09.00 น.
- แนะนาหลักสูตร
- ประเมินผลก่อนการอบรมผ่านระบบออนไลน์
เวลา 09.00 – 12.00 น. กิจกรรมที่ 1 การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษาด้วย Google Applications
- การลงชื่อเข้าใช้งาน Gmail
- Google Application- Google+
- Google Classroom
- Google Site
- Google form
- การเข้าร่วมชุมชน Google+ ด้วย QR-Code
เวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 2 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้วย Google Drive
- การลงชื่อเข้าใช้
- Google Drive
- Google Doc
- Google Sheet
- Google Slide
เวลา 16.00 – 16.30 น. ซักถามป๎ญหาและข้อเสนอแนะในการเรียนรู้กิจกรรมที่ 1-2
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เวลา

กาหนดการ

วันที่สองของการอบรม 7 ชั่วโมง
เวลา 08.30 – 09.00 น. ทบทวนกิจกรรมในวันแรกของการอบรม
เวลา 09.00–12.00 น.

เวลา 13.00 – 16.00 น.

เวลา 16.00 – 16.30 น.

กิจกรรมที่ 3 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom
- การสร้าง Google Classroom
- การดูรหัสชั้นเรียน การรีเซตรหัสชั้นเรียน
- การเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน
- การโพสต์ประกาศในชัน้ เรียน
- การแนบไฟล์ในโพสต์ประกาศของชั้นเรียน
- การสร้างงานหรือการมอบหมายงานแก่นักเรียน
- การส่งงานของนักเรียน
- การส่งงานเพิ่มเติมของนักเรียน
- ปฏิทินงานการติดตามงาน
- การแสดงความคิดเห็น
- การดูผลงานของเพื่อนร่วมชั้น
กิจกรรมที่ 4 การสร้างแบบทดสอบ แบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form และ
Kahoot
- วิธีการตอบแบบสอบถามด้วย QR-Code
- การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form
- การสมัครใช้งานโปรแกรม Kahoot
- การสร้างแบบสอบถาม ด้วย Kahoot
1. สรุปและประเมินผลหลังการอบรมผ่านระบบออนไลน์
2. ชี้แจงการติดตามผลและการปฏิบัติงานหลังการอบรม
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12. การประเมินผลการอบรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1.1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู้และการปฏิบัตงิ านในยุค Thailand
4.0 สูงขึ้น
1.2 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษาด้วย
Google Applications สูงขึ้น
1.3 ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการเลือกใช้
Applications ในการสนับสนุนการจัด
การเรียนรู้ เพื่อแก้ป๎ญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองและ
ผู้เรียน
1.4 ผู้เข้าอบรมทุกคนได้ฝึกประสบการณ์
ในสถานการณ์จาลองผ่านกระบวนการ
ใช้ Google Applications ร่วมกับ
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้เข้าอบรมนาความรู้ ประสบการณ์ในการใช้
Google Applications ไปใช้ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึน้
2.2 ผู้เข้าอบรมนาความรู้ ประสบการณ์ในการใช้
Google Applications ไปวางแผนในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.3 ผู้เข้าอบรมนาประสบการณ์ในการใช้
Google Applications ไปต่อยอดสู่การ
พัฒนาวิชาชีพของตนเองให้สูงขึ้น
2.4 ผู้เข้าอบรมมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมชุมชน Google+ และ
ชั้นเรียนออนไลน์ (E-classroom)

วิธีการวัด/เกณฑ์การประเมิน
วิธีการวัด
1. การทดสอบก่อนและหลังการอบรม
2. การสอบถาม Online
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.1 การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาด้วย Google Applications
ในการปฏิบัติงาน
3.2 การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาด้วย Google Applications
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3.3 การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย
Google Classroom
3.4 การสร้างแบบทดสอบ
แบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Google
Form และ Kahoot
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป
วิธีการวัด
1. ประเมินความพึงพอใจในการอบรม
2. การติดตามผลการพัฒนาหลัง
การอบรมผ่านชุมชน Google+ และ
ระบบ E-classroom
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบทดสอบ
2. แบบสอบถาม Online
3. แบบประเมินผลงาน

1. แบบประเมินความ
พึงพอใจ
2. ระบบการติดตามผล
ชุมชน Google+ และ
ชั้นเรียนออนไลน์
(E-classroom) ที่หน่วยจัด
อบรมกาหนดขึ้น
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13. ผลลัพธ์ (Output) และผลกระทบ (Outcome)
13.1 ผลลัพธ์ (Output)
13.1.1 ผู้ เ ข้ า อบรมสามารถน าความรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ออนไลน์ ด้ ว ย Google
Applications และ Google Classroom ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้และการปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม
13.1.2 ผู้เข้าอบรมสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี และแอปพลิเคชั่นในชุด Google for Education
เพื่อนาไปพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน รูปแบบการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างคุ้มค่า
และเหมาะสมกับบริบทของตนเอง
13.2 ผลกระทบ (Outcome)
13.2.1 เข้าอบรมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนในสังคม E-classroom
13.2.2 ชุมชนระดับสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้และแบ่งป๎นความรู้กันในชุมชน การฝึกอบรมช่วย
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี สร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ให้ช่วยเหลือกัน สนับสนุนการทางาน
ของผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกันได้
13.2.3 ผู้เข้าอบรมมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่แท้จริงมาก
ขึ้น โดยลดเวลาในการทางานเอกสาร การเก็บรวบรวม สรุปผล แบ่งป๎นข้อมูล และยังช่ว ยเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การปฏิบัติงานรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้
14. กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Conceptual Framework)
หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 มี
กรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงนโยบายทางการศึกษาและแนวคิดสาคัญในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อไปสู่การพัฒนาครู
ดังนี้
14.1 นโยบายทางการศึกษา
(1) แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560-2579 ในปีพุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ
โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประกาศให้ใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อเป็นกรอบ
เป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และ
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
(2) ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้กาหนดให้มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยกาหนดเป็นเป้าหมายของผู้เรียนในแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี คือ ผู้เรียน
ต้องมีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกว่า 3Rs8Cs ดังนั้น การพัฒนาครูเพื่อให้เป็นผู้นาด้านการ
เรียนรู้ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 จึงจาเป็นต้องให้ครูมีความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อนาไปพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย และการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรมตามโมเดลของประเทศ
ไทย 4.0
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(3) มิ ติ ใ หม่ ใ นการพั ฒ นาครู ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาโดยสถาบั น คุ รุ พั ฒ นา ได้ ก าหนด
หลักเกณฑ์ แนวทาง และสาระในการพัฒนาครู ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาตามหลักสากลทางการศึกษา
ที่ค รู ผู้ ส อนต้ องได้ รั บ การพั ฒ นาตามความต้ องการและตามป๎ ญ หาที่ ต นเองต้อ งการแก้ ไ ข โดยกา รสนั บ สนุ น
งบประมาณจากภาครั ฐ และสร้ างความร่ ว มมื อของเครือ ข่า ยการพัฒ นาตามแนวทางประชารัฐ ที่ ให้ โ อกาส
ทุกภาคส่วนจัดทาหลักสูตรพัฒนาครู และเสนอหลักสูตรเพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนรู้ของครูในประเทศ
14.2 แนวคิดสาคัญในการพัฒนาหลักสูตร
(1) ป๎ญหาและความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพ จากการศึกษาผลการสารวจ TPDI 2017
Survey Needs Assessment ของสถาบันคุรุพัฒนาที่ได้ให้ครูผู้สอนทั่วประเทศทุกสังกัดตอบแบบสารวจออนไลน์
ในปีการศึกษา 2560 ผู้จัดหลักสูตรจึงนาความต้องการในการพัฒนาของครูทั้งด้านความรู้ ทักษะ และด้านความ
เป็นครูมาเป็นแนวคิดสาคัญที่จะพัฒนาเป็นหลักสูตรสาหรับพัฒนาครูในครั้งนี้
(2) แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร และทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ต้องคานึงถึงผู้ที่เข้ารับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามหลักสูตร ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรสาหรับ ครูในครั้งนี้ ผู้พัฒนา
หลักสูตรได้นาทฤษฎีหลักสูตรของทาบา (Taba, 1962) มาจัดทาเป็นหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบสาคัญ คือ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้และนามา
เชื่อมโยงกับทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ โดยจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม คือ มีการให้ความรู้จากวิทยากรประกอบกับ
การใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย น่าสนใจ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม
(3) หลักสูตรการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 เป็น
หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานสาหรับครูเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเอกสาร
ภาพนิ่ ง วิดีโ อ และสรุ ป ผลการเรี ย นรู้ ในแต่ล ะห้ องเรียน โดยเน้นการฝึ กปฏิ บัติจริง ให้ ผู้ เ ข้าอบรมสามารถใช้
เครื่องมือช่วยงานในเครือข่ายออนไลน์มาใช้จัดทาเอกสาร การสร้างสไลด์ การจัดทาคลิปวิดีโอบันทึกกิจกรรมการ
เรียนรู้ การทาแบบสอบถาม การทาแบบสารวจความคิดเห็น ตลอดจนการเก็บข้อมูลที่มีระยะเวลาสิ้นสุดสาหรับ
กิจกรรมต่างๆ โดยการใช้เครื่องมือสาเร็จรูปต่างๆ ที่เปิดให้บริการแบบสาธารณะในเครือข่ายออนไลน์ และมีการใช้
งานอย่างแพร่หลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องด้วยเล็งเห็นว่าความรู้ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์โดยตรงในการปฏิบัติงานสาหรับผู้บริหารโรงเรียนและครู ที่มีความสนใจจะนาเครื่องมือ และบริการต่างๆ
บนเครือข่าย Online และระบบ Cloud ที่ได้รับความนิยมในป๎จจุบันมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
หลักสูตรการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0 จึงเป็นหลักสูตรที่
เหมาะสมสาหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง โดยสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน และ
นาไปใช้พัฒนาศักยภาพในการทางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยออกแบบให้เป็นหลักสูตรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้เวลาในการพัฒนาตลอดหลักสูตร 2 วัน หรือ 14 ชั่วโมง และสามารถ
พัฒนาต่อเนื่องจากสื่อ Google Applications ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยหน่วยจัดทาหลักสูตรได้จัดทา
ห้องเรียนออนไลน์ หรือ E-Classroom ไว้ให้ผู้เรียนและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะการเรียนรู้
เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานของตนเองได้ตลอดเวลา รวมทั้งเป็นการสร้างระบบแนะนาช่วยเหลือระหว่างวิทยากร
กับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาให้เกิดทักษะ ความชานาญใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง
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แผนภาพกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
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ปัญหาและความต้องการพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ และ นโยบายสาคัญ

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี

ปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาวิชาชีพครู

แผนการศึกษา
แห่งชาติ ปี 2560-2579

แนวคิด ทฤษฎี ในการ
พัฒนาหลักสูตร

ปัญหาในด้านสื่อและ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แนวคิดและเทคนิคเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมผู้ใหญ่

ประเทศไทย 4.0
การศึกษา 4.0

การใช้สื่อ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และ Media
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้และ
การปฏิบัตงิ าน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้ทันต่อสื่อและเทคโนโลยี

คุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หลักเกณฑ์ แนวทาง สาระ
ของสถาบันคุรุพัฒนา

หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและสือ่ นวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0

ศึกษาและเรียนรู้
พื้นฐานในการใช้สื่อ เทคโนโลยี
บน Application
(Google for Education)

ฝึกปฏิบัติจริง
ในการใช้สื่อเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
และการปฏิบตั ิงาน

นาผลการประเมินไปใช้

การประเมินผล
 E-classroom และ ID Plan
 แบบทดสอบ Online
 ประเมินผลงาน
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15. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
15.1 ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งงานในปัจจุบัน
เลขประจาตัวประชาชน
ข้อมูลการติดต่อ
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
15.2 ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งงานในปัจจุบัน
เลขประจาตัวประชาชน
ข้อมูลการติดต่อ
วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

ดร.สุรพล ศรีศิลป์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
3580400279673
โทรศัพท์มือถือ 089-7059617
Email: suraphols@gmail.com
ปริญญาเอกการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
3349900573741
โทรศัพท์มือถือ 089-8449900
Email: anont@esdc.go.th
ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท

16. อัตราค่าลงทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อคน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าเอกสาร วัสดุ สื่อที่ใช้ในการอบรม
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าบริหารหลักสูตร และค่าบริการหลังการฝึกอบรม 3 เดือน (Follow up)
17. จานวนผู้เข้ารับการพัฒนาต่อรุ่น
17.1 จานวนผู้เข้ารับการพัฒนารุ่นละไม่เกิน 150 คน
17.2 สัดส่วนจานวนวิทยากรต่อผู้เข้ารับการพัฒนา 1 ต่อ 30
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18. ข้อมูลอื่นๆ
18.1 ที่ปรึกษาหลักสูตร
18.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ บุญกอบ อตีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
18.1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
18.1.3 รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี มากมี ข้าราชการบานาญ กระทรวงศึกษาธิการ
18.2 ผู้ประสานงานหลักสูตร
นายประสิทธิ์ นิลเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบาย โซลูชั่นส์ อินทิเกรเตอร์ จากัด
โทรศัพท์ 02-510 9480 โทรศัพท์มือถือ 091-554 5545 หรือ อีเมล์ prasitnilket@gmail.com
18.3 บุคลากรและสถานที่ติดต่อ
18.3.1 นางชมพูนุช สุวรรณการีย์กุล เจ้าหน้าที่หลักสูตร โทรศัพท์มือถือ 090 952 8902
หรือ อีเมล์ by.chompunuch@gmail.com
18.3.2 นางสาวจันจิรา สินศิริ ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตร โทรศัพท์มือถือ 089 528 8224
หรือ อีเมล์ yingplatoo@gmail.com
18.3.3 บริษัท โมบาย โซลูชั่นส์ อินทิเกรเตอร์ จากัด เลขที่ 51/31 ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายา กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 02-510 9480 โทรสาร 02-510 0301 หรือ
www.msithailand.com
19. การประเมินและติดตามผลหลังการอบรม
19.1 การประเมินหลักสูตร หน่วยจัดทาหลักสูตร ได้จัดทาแบบประเมินหลักสูตรผ่านทาง Google Form
ซึ่งสามารถประเมินผล ดูสถิติ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
19.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หน่วยจัดทาหลักสูตร ได้จัดทาแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการพัฒนาตามหลักสูตรในครั้งนี้ผ่านทาง Google Form เพื่อนาไปใช้เป็น
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมและพัฒนาหลักสูตรการอบรมต่อไป
19.3 การประเมินหลังการอบรม เมื่อจบหลักสูตรการอบรมปฏิบัติการแล้ว หน่วยจัดหลักสูตรจะมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเป็นระยะเวลา 3 เดือน ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเรียนรู้
ร่วมกับคณะวิทยากรและกลุ่มผู้เข้าอบรมด้วยกันทาง PLC Online โดยผ่าน E-Classroom ที่หน่วยจัดอบรมได้
จัดทาขึ้น และประเมินผลการพัฒนาตนเองตามแนวทางการประเมินที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการอบรมนี้
19.4 เกณฑ์การผ่านการอบรม ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ด้าน จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตรการอบรม
ในครั้งนี้ คือ 1) ได้คะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 2) มีเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมตาม
หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่กาหนดในตารางการอบรม จานวน 14 ชั่วโมง
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20. รายชื่อคณะวิทยากร จานวน 132 คน ประกอบด้วยวิทยากร 9 ชุด ดังนี้
วิทยากรชุดที่ 1 จานวน 15 คน (คนที่ 1-15)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-นามสกุล
Mr. Michael L. Hartsell
นายกฤตชัย โชติรัตนศักดิ์
นางนัยนา วิบลู ย์พนั ธ์
นายบัญชา รัตนมาลี
นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์
นายพิทักษ์ สุริยะ
ดร.พีระวัตร จันทกูล
นางสาวรัตนา จันทร์สนิ
นายรุ่งทวี พรรณา
นายวรการจักรี จาปาลี
นายวีรวุฒิ เกตุจานงค์
นางสาวสาริศา จันทร์แรม
ผศ.สุปิติ กุลจันทร์
ดร.สุรชาติ มานิตย์
นายสุรโชติ วิบูลย์พนั ธ์

ตาแหน่ง
อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Ethics in Science and Technology)

ข้าราชการบานาญ อดีตศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ บ.มิ๊ด จอห์นสสัน นิวทรีชนั่
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นครนายก
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชบ.1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.ร่มเกล้าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง สพป.ชบ.1
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านหนองซ้าซาก สพป.ชลบุรี เขต 1
รองผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป.ชบ.1
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ รร.บ้านตะเคียนเตี้ย สพป.ชลบุรี เขต 3
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
Senior Manager บริษัทโทเทิล แอ๊คเซส คอมมูนิเคชั่น จากัด (DTAC)

วิทยากรชุดที่ 2 จานวน 15 คน (คนที่ 16-30)
ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ-นามสกุล
นายสุธี บุญฤทธิ์
ดร.กชนันท์ โนรินทร์
นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
นางสาวณภัทร จุลพงษ์
นางศิริรัตน์ สุขสันต์
นายเทิดชาย สุขโทน
นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
นางธิดา มาสีจันทร์
นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์
นางเบญจมาศ หาพุทธา
นายปรียะวัฒน์ เลิศภูวิวัฒน์
นางฝาติหม๊ะ โปติล่ะ
นางสาววีรยา โพยมรัตน์
ดร.สมชาย พวงโต
นายสังวาลย์ สิงห์สา

ตาแหน่ง
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ จังหวัดเพชรบูรณ์
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 3
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาแพงเพชร
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล จังหวัดเพชรบูรณ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังรู สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ครูชำนำญกำร โรงเรียนกันตังพิทยำกร สพม.เขต 13 จังหวัดตรัง
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สพม.เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 1
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วิทยากรชุดที่ 3 จานวน 15 คน (คนที่ 31-45)
ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อ-นามสกุล
นายกฤช กาหยี
ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช
นายฉัตรชัย จันทโท
นายชวลา ตันตรัตนพงษ์
นางสาวปรีดา จานงจิต
ดร.สุชาติ บรรจงการ
นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์
นายสุรชัย ชูกระชั้น
นายสุวิทย์ ดาวังปา
นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี
ดร.อรทัย เกิดภิบาล
นางอาลียะห์ ทัดระเบียบ
นายเอกชัย ตั้งกุลทวีทรัพย์
นายเอกพงษ์ โสภณพลศาล

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ รร.บ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป.สงขลา เขต 1
ผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สพป.ตรัง เขต 2
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดไม้ฝาด จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนกมลศรี สพป.ตรัง เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนบ้านห้วยไทร สพป.ตรัง เขต 2
ผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป.ตรัง เขต 2
ผู้อานวยการชานาญการ โรงเรียนวัดวารีวง สพป.ตรัง เขต 2
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดควนเมา จังหวัดตรัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดยะลา
Programmer Freelance จังหวัดสงขลา
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1

วิทยากรชุดที่ 4 จานวน 15 คน (คนที่ 46-60)
ที่
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่อ-นามสกุล
นายเกรียงไกร มาตรมูล
นายจงภพ ชูประทีป
น.ส.ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์
นายณรงค์เดช ชัยวรรณา
นางสาวธัญชนก คาวินิจ
ดร.นิธิกุล อินทรทิพย์
นายปรีชา ใจน่าน
ดร.ปาริชาติ เภสัชชา
นายปิยวัฒน์ คนเก่ง
นายพงศธร ช่างป๎ด
ดร.เพราพิลาส น้อยหลู่
ดร.ภิญญาพัชญ์ กาวินคา
นายเมธี ก๋าบุญคา
ดร.รามลักษณ์ อนุสุริยา
ดร.หาญศึก เล็บครุฑ

ตาแหน่ง
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านคา สพป.พะเยา เขต 1
ข้าราชการบานาญชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.34 จังหวัดเชียงใหม่
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ครูชานาญการ โรงเรียนจอมทอง สพม.34 จังหวัดลาพูน
อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ครูชานาญการ โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ครูชานาญการ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม.เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4
ครูชานาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 3
ข้าราชบานาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
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วิทยากรชุดที่ 5 จานวน 15 คน (คนที่ 61-75)
ที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ชื่อ-นามสกุล
นายจิรศักดิ์ ดวงสุข
นายดิเรก สุปี
นายนิวัติ ยอดมูลดี
นายบุญเรียบ มองมูล
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์
ดร.วรัญญา อุ่นนันกาศ

นายสงกรานต์ อินขัน
นายสมเกียรติ แสนป้อ
นายสมชาย ซอแอ
นายสมพงษ์ มหานิล
นายสุภาพ บริบูรณ์
ดร.สุรพล ศรีศิลป์
นายอธิพัชร์ นิธิกิตติ์สุขเกษม
ดร.อัครเดช ยมภักดี
นางสาวอาภา จิตแหลม

ตาแหน่ง
ครูชานาญการ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ครูชานาญการ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพะเยา เขต 1
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม.36 จังหวัดเชียงราย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านจองคา อบจ.แม่ฮ่องสอน
อาจารย์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี จังหวัดลาพูน
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านจุน สพป.พะเยา เขต 2
ครูชานาญการ โรงเรียนฮ่องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ สพม.34 แม่ฮ่องสอน
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต 1
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง
ผู้อานวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ รร.อนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม.36 จังหวัดเชียงราย

วิทยากรชุดที่ 6 จานวน 15 คน (คนที่ 76-90)
ที่
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ชื่อ-นามสกุล
ดร.กรณัฐ รัตนยรรยง
นายกรัณฑ์ สมจิตต์
นายเกรียงไกร ปู่ยี่
นางสาวดวงนภา อินยะยศ
นางทานตะวัน มะโนพงศ์พนั ธ์
นายนพดล โป่งอ้าย
นายปรัชญา กานิล
น.ส.เยาวรัตน์ เลิศพิพฒ
ั น์กุล
นางรัชฎา เทพประสิทธิ์
ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์
นายสุทธิพร ต้นเถา
นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง
นายอดิเรก สัญญะเขื่อน
นางอรินลัทธ์ จันทร์เลน

ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1
ครูชานาญการ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม.34 จังหวัดเชียงใหม่
ครูชานาญการ โรงเรียนสมป๊าดวิทยา สพป.ลาปาง เขต 1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ผู้บริหารชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป.ลาปาง เขต 1
อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ผู้อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.วัดอรัญญาราม สพป.ลาพูน เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.บ้านแม่เติน สพป.ลาปาง เขต 2

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 3

การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบตั ิงาน 28

วิทยากรชุดที่ 7 จานวน 15 คน (คนที่ 91-105)
ที่
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

ชื่อ-นามสกุล
นายกฤติน พันธุ์เสนา
นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์
ดร.เฉลิมพล สายหอม
นายชยพล โฆษิต
นางณัฐธภา ตรงดี
ดร.เทอดชัย บัวผาย
นายบุญช่วย นิยมสัตย์
ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา
นายปรีชา ภูสีฤทธิ์
นายพรชัย มานะดี
ดร.วิญํู อุตระ
นายสนธยา หลักทอง
ดร.สมหมาย แก้วกันหา
นางสาวสุภาภรณ์ ป๎จจุทรา
นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ รร.บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป.มค.1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 29
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ครูชานาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 29
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 2
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 จังหวัดนครพนม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1
ครูเชี่ยวชาญ สานักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรนิ ทร์
ครูชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 3
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 29

วิทยากรชุดที่ 8 จานวน 15 คน (คนที่ 106-120)
ที่
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

ชื่อ-นามสกุล
นายกีรติ ชาดาเม็ก
นายครรชิต เพิ่มศิริพงศ์พันธ์
นางนันทิยา นนท์อาสา
ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคา
นางสาวป๎ทมา อุยะวาปี
นายภราดร วงศ์ศรีเผือก
นายมงคล ญาติสังกัด
นายมหิศธร ชุมแสง
นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์
นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์
ดร.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ
นายสมมาตร นิรมานสกุลพงศ์
นายสันติ จ้าแพงจันทร์
ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
ดร.อ้อย สงึมรัมย์

ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้าราชการบานาญ อดีต ผอ.รร.ชานาญการพิเศษ สังกัด สพป.นม. 3
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป.ขอนแก่น 3
ผู้อานวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ รร.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป.นม. 5
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านหนองแซมอีโล สพป.ขอนแก่น เขต 3
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส จ.อุดรธานี
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล 2 สพม. เขต 29
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 5
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สศจ.อุบลราชธานี
ครูชานาญการพิเศษ รร.บ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป.ขอนแก่น เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
ผู้อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.วัดหนองนา สพป.นม. 2

การใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบตั ิงาน 29

วิทยากรชุดที่ 9 จานวน 12 คน (คนที่ 120-132)
ที่
121
122
123
124
125
126
127
128
129
230
131
132

ชื่อ-นามสกุล
นายกนก จาปามูล
นายคมสรณ์ นิธิปรีชา
นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พฒ
ั น์
ดร.ฉัตรชัย จูมวงศ์
นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์
นางเชาวลี จาปามูล
นายปรีดี โสโป
นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ
นางรัชนี ป้องทัพไทย
นางวิภา ศรีม่วงกลาง
นายสวรรค์ ดวงมณี
ดร.อานาจ เกษศรีไพร

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.บ้านหนองขามนาดี สพป.นม. 6
ผู้อานวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ รร.บ้านโป่งแดงน้าฉ่าสามัคคี สพป.นม. 5
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ข้าราชการบานาญ อดีตศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 1
รองผู้อานวยการ โรงเรียนบุญวัฒนา สพม.เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต 6
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว สพป.นครราชสีมา เขต 3
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.เขต 31
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล จังหวัดขอนแก่น
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป.นครราชสีมา เขต 2
ครูชานาญการ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

21. ประวัติวิทยากร
ประวัติวิทยากร จานวน 132 คน มีรายละเอียดตามข้อมูลจากเมล์ตอบกลับของสถาบันคุรุพัฒนาดังนี้

