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คานา
แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กาหนดกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศ โดยขับเคลื่อนภายใต๎วิสัยทัศน๑ (Vision) “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21” และถือเป็นกลไกสาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของคนในชาติ โดยเฉพาะการพัฒนา
ผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นความจาเป็นเรํงดํวนที่ รัฐบาลต๎อง
สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให๎การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) เป็นแนวคิดเชิงนโยบาย
ประการหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะชํวยขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทางานของบุคคลในองค๑กรหรือชุมชน
ทางการศึกษาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โดยเรียนรู๎จากการปฏิบัติงานของกลุํมบุคคลที่มารวมตัวกัน
เพื่อทางานรํวมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางเป็นองค๑รวม การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สูํสถานศึกษา เป็นแนวทางสาคัญประการหนึ่งที่จะชํวยสํงเสริมให๎ ครูและผู๎บริหารสถานศึกษา
ทั่วประเทศเกิดการเรียนรู๎และแบํงป๓นความรู๎กันในองค๑กรหรือในชุมชน จนกระทั่งเกิดการสะท๎อนความคิด ในด๎าน
ตําง ๆ ที่จะเป็นแนวทางพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ แตํสิ่งสาคัญที่สุดของการประชุม PLC อยูํที่การเรียนรู๎
กลําวคือ ผู๎เข๎าประชุมต๎องรู๎วําวันนี้ ได๎เรียนรู๎และแบํงป๓นความรู๎อะไรบ๎าง และจะทาอยํางไรให๎ความรู๎จากการ
ประชุม PLC สํงผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็ก อยํางแท๎จริง เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู๎เพื่อแก๎ป๓ญหาและ
พัฒนาผู๎เรียนผํานกระบวนการ PLC ของครูและผู๎บริหารโรงเรียนจะต๎องมีการสรุปและพัฒนาให๎เป็นผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบตํางๆ ไมํวําจะเป็น นวัตกรรมทางการศึกษาหรือการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเผยแพรํให๎ชุมชนทาง
วิชาชีพที่มีบริบทหรือป๓ญหาใกล๎เคียงกันได๎นาไปใช๎รวมทั้งชํวยสะท๎อนกลับไปให๎เจ๎าของผลงานได๎รับการพัฒนา
ให๎เป็นครูและผู๎บริหารมืออาชีพอยํางแท๎จริง
บริษัท โมบาย โซลูชั่นส๑ อินทิเกรเตอร๑ จากัด ตระหนักถึงโอกาสที่ภาคเอกชนจะได๎เป็นสํวนหนึ่งในการ
พัฒนาการศึกษาและขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบายของประเทศ จึงได๎จัดทาหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนผํานชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) สูํการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู๎ของมืออาชีพ”สาหรับพัฒนา
กลุํมเปูาหมายในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 2 วัน หรือ 14 ชั่วโมง จึงขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนาที่กรุณาพิจารณาหลัก สูตรฉบับนี้ตามหลักการทาง
วิชาการมา ณ โอกาสนี้
คณะผู๎จัดทาหลักสูตร
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ชื่อหลักสูตร

การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนผํานชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) สูํการวิจัยและนวัตกรรม
การเรียนรู๎ของมืออาชีพ
Improving the quality of learners through professional learning community to
research and learning innovation of professionals

ระดับของหลักสูตร

หลักสูตรระดับพื้นฐาน (Basic Level)

คาสาคัญ (Keyword) คุณภาพผู๎เรียน, ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC), การวิจัย, นวัตกรรมการเรียนรู๎
คาอธิบายรายวิชา (Course description)
ผู๎ เรี ย นศึกษาและเรี ย นรู๎ กระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ท างวิช าชีพ (Professional
Learning
Community) แบบครบวงจร ฝึกปฏิบัติในสถานการณ๑จริงของชุมชนการเรียนรู๎กลุํมวิชาชีพเดียวกัน ฝึ กสะท๎อน
แนวคิดในด๎านตํางๆ จากบุคคลในชุมชนทางวิชาชีพเพื่อจะนาไปเป็นแนวทางพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ ศึกษา
และเรียนรู๎กระบวนการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู๎ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เทคนิค
วิธีการแก๎ป๓ญหาและพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนหลากหลายรูปแบบ ฝึกประสบการณ๑ พัฒนาตํอยอดผลการ
แก๎ป๓ญหาการเรียนรู๎และการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนไปสูํการพัฒนาวิชาชีพอยํางมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของหลักสูตร
1. วิสัยทัศน์หลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนผํานชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) สูํการวิจัย และนวัตกรรม
การเรียนรู๎ของมืออาชีพ มุํงพัฒนาครูให๎สามารถนากระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC: Professional
Learning Community) ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน โดยเน๎นการสะท๎อนความคิดด๎านตํางๆ ของ
บุคคลในชุมชนทางวิชาชีพอยํางเป็นระบบ และพัฒนาตํอยอดโดยการวิจัย ในชั้นเรียนและนวัตกรรมการเรียนรู๎ไปสูํ
การแก๎ป๓ญหาและพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางมืออาชีพ
2. หลักการของหลักสูตร
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) เป็นแนวคิดเชิงนโยบาย
ประการหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะชํวยขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทางานของบุคคลในองค๑กรหรือชุมชน
ทางการศึกษาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โดยเรียนรู๎จากการปฏิบัติงานของกลุํมบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อ
ทางานรํวมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางเป็นองค๑รวม การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สูํสถานศึกษา เป็นแนวทางสาคัญประการหนึ่งที่จะชํวยสํงเสริมให๎ ครูและผู๎บริหารสถานศึกษา
ทั่วประเทศเกิดการเรียนรู๎และแบํงป๓นความรู๎กันในองค๑กรหรือในชุมชน จนกระทั่งเกิดการสะท๎อนความคิด ในด๎าน
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ตําง ๆ ที่จะเป็นแนวทางพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ แตํสิ่งสาคัญที่สุด ของการประชุม PLC อยูํที่การเรียนรู๎
กลําวคือ ผู๎เข๎าประชุมต๎องรู๎วําวันนี้ ได๎เรียนรู๎และแบํงป๓นความรู๎อะไรบ๎าง และจะทาอยํางไรให๎ความรู๎จากการ
ประชุม PLC สํงผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็ก อยํางแท๎จริง เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู๎เพื่อแก๎ป๓ญหาและ
พัฒนาผู๎เรียนผํานกระบวนการ PLC ของครูและผู๎บริหารโรงเรียนจะต๎องมีการสรุปและพัฒนาให๎เป็นผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบตํางๆ ไมํวําจะเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเผยแพรํให๎ชุมชนทาง
วิชาชีพที่มีบริบทหรือป๓ญหาใกล๎เคียงกันได๎นาไปใช๎ รวมทั้งชํวยสะท๎อนกลับไปให๎เจ๎าของผลงานได๎รับการพัฒนา
ให๎เป็นมืออาชีพอยํางแท๎จริง
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนผํานชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) สูํการวิจัยและนวัตกรรมการ
เรี ย นรู๎ ข องมื อ อาชี พ เป็ น หลั ก สู ต รส าหรั บ พั ฒ นาครู ผู๎ ส อนที่ ส นใจจะพั ฒ นาตนเองให๎ มี ค วามรู๎ ค วามเข๎ า ใจ
กระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา และตํอยอดการสะท๎อนความคิดในด๎านตํางๆ
ของบุคคลในชุมชนทางวิชาชีพ อยํางเป็นระบบ ไปสูํการทาวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการเรียนรู๎เพื่อแก๎ป๓ญหา
และพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางมืออาชีพ
หลั ก สู ตรการอบรมครั้ ง นี้ จึ ง เป็ น หลั ก สู ต รที่ เ หมาะส าหรั บ กลุํ มเปู า หมายที่ ต๎อ งการน าความรู๎ แ ละ
ประสบการณ๑ที่ได๎รับไปใช๎พัฒนาศักยภาพในการทางานของตนเองให๎มีคุณภาพสูงขึ้น โดยออกแบบให๎เป็นหลักสูตร
อบรมเชิงปฏิบัติการที่ผู๎เข๎ารับการอบรมต๎องใช๎เวลาในการพัฒนาตลอดหลักสูตร 2 วัน หรือ 14 ชั่วโมง และ
สามารถพัฒนาตํอเนื่องจากห๎องเรียนออนไลน๑ หรือ E-Classroom ที่หนํวยจัดหลักสูตรได๎จัดทาระบบติดตามผล
(Follow up) ให๎ผู๎เข๎ารับการพัฒนาและวิทยากรได๎แลกเปลี่ยนประสบการณ๑และผลงานเป็นเวลา 3 เดือน
3. วัตถุประสงค์หลักสูตร
3.1 ด้านความรู้ (Knowledge)
3.1.1 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(PLC) ระดับสถานศึกษาอยํางครบวงจร
3.1.2 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการแก๎ป๓ญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน โดยใช๎การวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับป๓ญหาและบริบทของผู๎เรียน
3.1.3 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจวิธีการนาเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู๎ไปใช๎ในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสูํการปฏิบัติในสถานศึกษา
3.1.4 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.2 ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill)
3.2.1 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎ฝึกการทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางสร๎างสรรค๑ เป็นประโยชน๑
ตํอผู๎เรียน โดยผํานกระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)
3.2.2 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมนากระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) ไปทบทวน
และสะท๎อนผลการเรียนรู๎ของตนเอง โดยเน๎นการสร๎างปฏิสัมพันธ๑แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเพื่อนรํวมวิชาชีพ เพื่อนาไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ และการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่อง
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3.2.3 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎ฝึกปฏิบัติจริงในการรวบรวม วิเคราะห๑ และ สังเคราะห๑
ข๎อมูล เพื่อใช๎ในการตัดสินใจและปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ แก๎ป๓ญหาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน โดยผําน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไปสูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ
3.3 ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attribute)
3.3.1 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมตระหนักและศรัทธาในวิชาชีพ ทุํมเทเพื่อการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
ในความรับผิดชอบ
3.3.2 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
จนเกิดความรู๎ความชานาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น
4. ตัวชี้วัด
4.1 ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา
สูงขึ้นกวําเดิม
4.2 ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎
ที่สอดคล๎องกับป๓ญหาและบริบทของผู๎เรียน
4.3 ผู๎เข๎าอบรมมีแนวทางในการเลือกใช๎ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู๎ เพื่อแก๎ป๓ญหาและพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน โดยผํานกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนหรือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ทเี่ หมาะสมกับบริบทของผู๎เรียน
4.4 ผู๎เข๎าอบรมทุกคนได๎ฝึกประสบการณ๑ในสถานการณ๑จาลองผํานกระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (PLC) ในบริบทของสถานศึกษา
4.5 ผู๎เข๎าอบรมทุกคนสร๎างปฏิสัมพันธ๑แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเพื่อนรํวมวิชาชีพผํานชั้นเรียน PLC Online
(E-Classroom) เพื่อนาประสบการณ๑ที่ได๎รับไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ และพัฒนางานอยํางตํอเนื่อง
5. กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
5.1 กลุ่มเป้าหมายหน่วยงาน ได๎แกํ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม
ครูผู๎สอนทุกระดับชั้น
5.3 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
5.3.1 เป็นผู๎มีความสามารถในการใช๎คอมพิวเตอร๑ขั้นพื้นฐาน
5.3.2 มีโทรศัพท๑สมาร๑ทโฟนที่สามารถเชื่อมตํอกับอินเตอร๑เน็ตโดยนามาใช๎ในการฝึกอบรมได๎
5.3.3 มีศักยภาพและความพร๎อมในการเข๎ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตํอเนื่องและครบถ๎วน
ตามเวลาที่กาหนดในหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
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6. สมรรถนะที่สาคัญในการเรียนรู้
หลังจากที่ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎เรียนรู๎โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติกิจกรรมจนจบหลักสูตร
ผู๎เรียนสามารถประเมินสมรรถนะทางการเรียนผํานชุมชนการเรียนรู๎ทางออนไลน๑ของกลุํมผู๎อบรม (E-classroom)
ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
6.1 ความสามารถในการคิด เป็นการคิดอยํางเป็นระบบโดยนากระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(PLC) ทีไ่ ด๎รับจากการเรียนรู๎ตามหลักสูตรไปพัฒนาตํอยอดกับการปฏิบัติงานในสภาวะปกติให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
6.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นการนาความรู๎ ประสบการณ๑ และการสะท๎อนคิดของกลุํมคนใน
ชุมชนทางวิชาชีพไปวางแผนแก๎ป๓ญหาและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพสูงขึ้น
6.3 ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพ เป็นการนาเทคนิควิธีการแก๎ ป๓ญหาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนไป
จัดระบบตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเองให๎สูงขึ้น
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ ข้าอบรม
7.1 ใฝุเรียนรู๎
7.2 มุํงมั่นในการเรียนรู๎และการทางาน
7.3 มีวินัยและตรงตํอเวลาในการเรียนรู๎
7.4 มีความรํวมมือในสังคมแหํงการเรียนรู๎
8. สาระเนื้อหา (Content) ที่เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
บูรณาการทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
9. สาระที่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้ (Pedagogy) ประกอบด้วย
9.1 การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
9.2 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎
9.3 การใช๎เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมการเรียนรู๎
10. เนื้อหาหลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนผํานกระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) และการวิจัย
ในชั้นเรียน & นวัตกรรมทางการศึกษาของมืออาชีพ แบํงเนื้อหาสาระของหลักสูตรเป็นกิจกรรมการเรียนรู๎ จานวน
4 กิจกรรม ระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร 2 วัน 14 ชั่วโมง รายละเอียดตามแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้
แผนที่
1
2
3
4

ชื่อกิจกรรม
กระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนผํานกระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)
การวิจัยในชัน้ เรียนและนวัตกรรมการเรียนรู๎
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดประสบการณ๑การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
รวมจานวนเวลาที่ใช๎

เวลาที่ใช้
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง

หมายเหตุ ใช๎เวลาเพิ่มเติมจากตารางการอบรม 2 ชั่วโมง โดยถือเป็นชั่วโมงการพัฒนาตามหลักสูตร
1. ประเมินผลกํอนและหลังการอบรม ครั้งละ 30 นาที รวมเวลาการประเมินทั้งหมด 1 ชั่วโมง
2. ชี้แจงหลักสูตร การจัดกิจกรรม และชี้แจงการติดตามผลหลังการอบรม (Follow up) 1 ชั่วโมง
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แผนการจัดกิจกรรมการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ความคิดรวบยอด
กระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)
เป็นกระบวนการสาคัญที่จะชํวยขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทางานของบุคคลในองค๑กรหรือชุมชนทางการศึกษา
ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก มีการเรียนรู๎และแบํงป๓นความรู๎รํวมกันในองค๑กรหรือในชุมชน จนกระทั่งเกิด
การสะท๎อนความคิดที่จะเป็นแนวทางพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)
ในบริบทของสถานศึกษา
2. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจวิธีการนาเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมการเรียนรู๎ไปใช๎
ในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพสูํการพัฒนาการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ
กิจกรรมการอบรม
วัน เวลา
หัวข๎อกิจกรรม
วันแรก
08.30-09.00 น. ทดสอบกํอนการอบรม
30 นาที

09.00-10.30 น. ความสาคัญของกระบวนการ
1.30 ชั่วโมง ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(PLC)

รายละเอียดการจัดกิจกรรม

สื่อการเรียนรู๎

1. วิทยากรผู๎ชํวยชี้แจงการทดสอบกํอน
การอบรมผํานระบบ Online
2. ผู๎เข๎ารับการอบรมทดสอบผํานระบบ
Online โดยใช๎โทรศัพท๑ Smartphone

แบบทดสอบกํอน
การอบรมในรูปแบบ
Google form

1. นาเสนอคลิปวีดีโอกิจกรรมการเรียนรู๎
ของนักเรียนในและนอกห๎องเรียน
2. วิทยากรตั้งประเด็นคาถามผู๎เข๎าอบรม
หลังจากการชมคลิปวีดีโอ
- ลักษณะของกิจกรรม
- การแสดงออกของนักเรียนและครู

(1) คลิปวีดโี อ PLC
ชุดที่ 1 และ 2
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วัน เวลา

หัวข้อกิจกรรม

10.30-12.00 น. การขับเคลื่อนกระบวนการ
1.30 ชั่วโมง ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ
(PLC)

รายละเอียดการจัดกิจกรรม
สื่อการเรียนรู้
3. วิทยากรบรรยายประกอบ Power Point (2) Power Point
- ความสาคัญของกระบวนการชุมชน
PLC ชุดที่ 1
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) ที่มีตํอ
(3) ใบความรู๎
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
PLC ชุดที่ 1
- ภาพตลอดแนวของกระบวนการ PLC (4) ใบกิจกรรม
- องค๑ประกอบของ PLC ในบริบทของ
PLC ชุดที่ 1
สถานศึกษา
4. ผู๎เข๎าอบรมแบํงกลุํมยํอย ศึกษาใบความรู๎
และปฏิบตั ิกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑ PLC ที่เคยจัดในโรงเรียน
5. สรุปลักษณะของกระบวนการ PLC
ที่ครูเคยนาไปใช๎ในโรงเรียน
1. นาเสนอคลิปวีดีโอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูต๎นแบบ
2. วิทยากรบรรยายประกอบ Power Point
- ผลของกระบวนการ PLC ที่มีตํอ
ครูผู๎สอนและนักเรียน
- รูปแบบของการทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน (AAR: After Action
Review)
- กลยุทธ๑ในการจัดการกระบวนการ
PLC ในสถานศึกษาอยํางยัง่ ยืน
3. วิทยากรนาเสนอการบันทึกข๎อมูล
ที่ได๎จากการใช๎กระบวนการ PLC
ในรูปแบบของ Logbook และการนา
เทคโนโลยีมาใช๎ในกระบวนการ PLC
Online
4. ผู๎เข๎าอบรมแบํงกลุํมฝึกปฏิบตั ิกิจกรรม
PLC กลุํมละ 8-10 คน

(5) คลิปวีดโี อ PLC
ชุดที่ 3
(6) Power Point
PLC ชุดที่ 2
(7) ใบความรู๎
PLC ชุดที่ 2
(8) ตัวอยํางแบบ
บันทึก Logbook
- File word
- File Excel
(9) ตัวอยํางการใช๎
ระบบ PLC
Online
(10) ใบกิจกรรม
PLC ชุดที่ 2
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การวัดและประเมินผล
เรื่องที่ต้องการวัด
1. ความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)

วิธีการวัดผล
ประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิประชุม PLC
ของกลุํมยํอย

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุํม

2. วิธีการนาเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู๎ไปใช๎ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ในบริบทของ
สถานศึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกลุํม
- การฝึกบันทึก Logbook
- การฝึกใช๎เครือขําย PLC Online

แบบประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุํม
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แผนการจัดกิจกรรมการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ความคิดรวบยอด
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็นจุดมุํงหมายสาคัญของกระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC :
Professional Learning Community) กลุํมบุคคลในชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพต๎องรํวมกันวางเปูาหมาย
การเรียนรู๎ของผู๎เรียน และตรวจสอบ สะท๎อนผลการปฏิบัติงานทั้งในสํวนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผําน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การวิพากษ๑วิจารณ๑ การทางานรํวมกัน การรํวมมือรวมพลัง โดยมุํงเน๎นและสํงเสริม
กระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางเป็นองค๑รวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนผํานกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) ในบริบทของการจัดการเรียนการสอนแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎
2. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถนาเสนอวิธีการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในบริบทของการจัดการเรียน
การสอนแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ได๎
3. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมสามารถนาเสนอแนวทางการพัฒนาวิชาชีพของตนเองได๎อยํางเป็นระบบ
กิจกรรมการอบรม
วัน เวลา
หัวข๎อกิจกรรม
วันแรก
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
13.00-14.30 น. ผํานกระบวนการชุมชน
1.30 ชั่วโมง การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)

รายละเอียดการจัดกิจกรรม
1. นาเสนอคลิปวีดีโอกิจกรรมการเรียนรู๎
ของนักเรียน
2. วิทยากรบรรยายประกอบ Power Point
- แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
และการพัฒนาตนเองของครู
- การเขียนแผนการพัฒนาวิชาชีพ
รายบุคคลของครู (ID Plan)
3. ผู๎เข๎าอบรมปฏิบตั ิกิจกรรมกลุํมยํอย
ถอดประสบการณ๑แนวทางการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน
4. ผู๎เข๎าอบรมปฏิบตั ิการเขียน ID Plan

สื่อการเรียนรู๎
(1) คลิปวีดโี อ PLC
ชุดที่ 3
(2) Power Point
PLC ชุดที่ 3
(3) ใบความรู๎
PLC ชุดที่ 3
(4) ใบกิจกรรม
PLC ชุดที่ 3
(5) ตัวอยําง
ID Plan
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วัน เวลา
หัวข้อกิจกรรม
14.30-16.00 น. การใช๎เทคโนโลยีและสื่อ
1.30 ชั่วโมง นวัตกรรมในการประเมิน
พัฒนาการการเรียนรู๎

รายละเอียดการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรบรรยายประกอบ Power Point
- การนาเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรม
ไปใช๎ในการประเมินผลการเรียนรู๎
- การประเมินผลการเรียนรู๎
ผําน E-Classroom
2. วิทยากรสาธิตการใช๎ E-Classroom
3. ผู๎เข๎าอบรมฝึกปฏิบัติกิจกรรมการใช๎
E-Classroom
4. สรุปผลการอบรมในวันแรก

16.00-16.30 น. สรุปผลการอบรมในวันแรก
30 นาที

ซักถามป๓ญหาและข๎อเสนอแนะในการเรียนรู๎
ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ 1-2

สื่อการเรียนรู้
(6) Power Point
PLC ชุดที่ 4
(7) ตัวอยํางการใช๎
E-Classroom
(8) ใบกิจกรรม
PLC ชุดที่ 4

การวัดและประเมินผล
เรื่องที่ต้องการวัด
1. ความรู๎ความเข๎าใจแนวทางการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนผํานกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)
2. วิธีการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในบริบท
ของการจัดการเรียนการสอน
แตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎
3. แนวทางการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
ได๎อยํางเป็นระบบ

วิธีการวัดผล
ประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิกิจกรรม
ถอดประสบการณ๑ของกลุํมยํอย

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุํม

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
- การฝึกใช๎ E-Classroom

แบบประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรม

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
- การฝึกเขียน ID Plan

แบบประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 การวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการเรียนรู้
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ความคิดรวบยอด
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนสาคัญที่ชํวยให๎ครูผู๎สอนมีแนวทางการแก๎ป๓ญหาการเรียน
การสอนและพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ นวัตกรรมการเรียนรู๎ที่ครูพัฒนาขึ้นจึงเป็นเครื่องมือที่สะท๎อน
ให๎เห็นถึงบริบทในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและการพัฒนาการเรียนการสอนของครู โดยมีป๓ญหาและความจาเป็น
ด๎านการเรียนรู๎ของครูและนักเรียนเป็นพื้นฐานในพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎
ที่สอดคล๎องกับการเรียนการสอนแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎
2. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีแนวทางในการสรุปและวิเคราะห๑ผลการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางเป็น
ระบบตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมการอบรม
วัน เวลา
หัวข๎อกิจกรรม
วันที่สอง
ทบทวนกิจกรรมการเรียนรู๎
08.30-09.00 น. ในวันแรกของการอบรม
30 นาที

รายละเอียดการจัดกิจกรรม
วิทยากรให๎ผู๎เข๎าอบรมนาเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กิจกรรมการอบรม
เป็นกลุํมยํอยและกลุํมใหญํ

09.00-10.30 น. กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน
1.30 ชั่วโมง

1. วิทยากรนาเสนอคลิปวีดีโอครูมืออาชีพ
ในศตวรรษที่ 21
2. วิทยากรบรรยายประกอบ Power Point
- กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน
- การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎
3. วิทยากรนาเสนอตัวอยํางผลงานวิจัย
ในชั้นเรียน และตัวอยํางนวัตกรรม
การเรียนรู๎
4. สรุปภาพตลอดแนวของกระบวนการ
วิจัยในชัน้ เรียน

สื่อการเรียนรู๎

(1) คลิปวีดโี อ PLC
ชุดที่ 4
(2) Power Point
PLC ชุดที่ 5
(3) ตัวอยํางวิจัย
ในชั้นเรียน
(4) ตัวอยําง
นวัตกรรม
การเรียนรู๎
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วัน เวลา
หัวข้อกิจกรรม
10.30-12.00 น. การวัดผลและประเมินผล
1.30 ชั่วโมง การเรียนรู๎

รายละเอียดการจัดกิจกรรม
สื่อการเรียนรู้
1. วิทยากรนาเสนอผลการประเมินนักเรียน (5) Power Point
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
PLC ชุดที่ 6
2. วิทยากรบรรยายประกอบ Power Point (5) ใบกิจกรรม
- การวัดผลประเมินผลการเรียนรู๎ตาม
PLC ชุดที่ 5
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (6) แบบบันทึกผล
- การวัดและประเมินผลในชัน้ เรียน
การวิเคราะห๑
3. ผู๎เข๎าอบรมปฏิบัติกิจกรรมฝึกวิเคราะห๑
ผู๎เรียน
และประเมินคุณภาพผู๎เรียนในระดับ
ชั้นเรียน

การวัดและประเมินผล
เรื่องที่ต้องการวัด
1. ความรูค๎ วามเข๎าใจกระบวนการวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎
ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาการเรียน
การสอนแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎
2. แนวทางการวิเคราะห๑ผลการพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนอยํางเป็นระบบตาม
กระบวนการวิจัยในชัน้ เรียน

วิธีการวัดผล
ประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิกิจกรรม
ถอดประสบการณ๑ของกลุํมยํอย

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุํม

ประเมินผลงานรายบุคคล – บันทึกการ
วิเคราะห๑และประเมินคุณภาพผูเ๎ รียน
ในระดับชัน้ เรียน

แบบประเมินผลงาน
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แผนการจัดกิจกรรมการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ความคิดรวบยอด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดประสบการณ๑ของบุคคล เป็นขั้นตอนสาคัญของกระบวนการชุมชน
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) กลุํมบุคคลที่อยูํในสังคมโดยมีวิถีและวัฒนธรรมการอยูํรํวมกัน จะมีวัฒนธรรม
แบบเปิดเผย กลําวคือทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตนตามวิถีแหํงอิสรภาพ การพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนโดยผํานกระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูมืออาชีพในสถานศึกษา จึงเป็นแนวทาง
สาคัญในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนได๎อยํางเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอดประสบการณ๑การพัฒนาการเรียน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนจากเพื่อนรํวมกลุํม
2. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในบริบทของป๓ญหาและความจาเป็น
ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมการอบรม
วัน เวลา
หัวข๎อกิจกรรม
13.00-14.30 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ
1.30 ชั่วโมง ถอดประสบการณ๑การพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน

รายละเอียดการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรนาเสนอคลิปวีดีโอการจัด
การเรียนการสอนของครูไทยและครู
ตํางประเทศ
2. วิทยากรบรรยายประกอบ Power Point
แนวทางการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู๎
และการถอดประสบการณ๑การปฏิบัติงาน
3. ผู๎เข๎าอบรมแบํงกลุํมฝึกปฏิบตั ิกิจกรรม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และถอด
ประสบการณ๑การเรียนการสอนและ
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
4. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมกลุํมยํอย

สื่อการเรียนรู๎
(1) คลิปวีดโี อ PLC
ชุดที่ 5
(2) Power Point
PLC ชุดที่ 7
(3) ใบกิจกรรม
PLC ชุดที่ 6
(4) แบบบันทึก
การถอด
ประสบการณ๑
รายบุคคล
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วัน เวลา
หัวข้อกิจกรรม
14.30-16.00 น. การเขียนเค๎าโครง/โครงรําง
1.30 ชั่วโมง การวิจยั ในชัน้ เรียน

16.00-16.30 น. ประเมินผลหลังการอบรม
30 นาที

รายละเอียดการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรบรรยายประกอบ Power Point
การเขียนเค๎าโครงการวิจัยในชั้นเรียน
2. วิทยากรนาเสนอตัวอยํางเค๎าโครง
การวิจัยในชัน้ เรียน
3. ผู๎เข๎าอบรมฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเขียน
เค๎าโครงการวิจัยในชัน้ เรียน
4. วิทยากรชี้แจงและมอบหมายภาระงาน
ให๎ผู๎เข๎าอบรมปฏิบัติหลังการอบรม
ระยะเวลา 3 เดือน ตามเกณฑ๑การวัดและ
ประเมินผลตามที่กาหนดในหลักสูตร
5. ตอบข๎อซักถาม และข๎อเสนอแนะ
จากการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการอบรม

สื่อการเรียนรู้
(5) Power Point
PLC ชุดที่ 8
(6) ตัวอยํางเค๎าโครง
วิจัยในชัน้ เรียน
(7) แบบบันทึก
เค๎าโครง/
โครงรําง
วิจัยในชัน้ เรียน
(8) ตัวอยํางการ
สํงงานและเรียนรู๎
ผํานชั้นเรียน
Online โดยใช๎
E-Classroom
ของหนํวยจัด
หลักสูตร
1. วิทยากรชี้แจงแนวทางการประเมินผล
- แบบทดสอบ
หลังการอบรมผําน Online
หลังการอบรม
- แบบทดสอบหลังการอบรม
- แบบประเมิน
- แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม ความพึงพอใจ
2. ผู๎เข๎าอบรมทาแบบทดสอบหลังการอบรม
ในการอบรม
และตอบแบบสอบถามผําน Online
ในรูปแบบของ Google Form

การวัดและประเมินผล
เรื่องที่ต้องการวัด
1. ผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ
ถอดประสบการณ๑การพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนจากสมาชิกในกลุํม

วิธีการวัดผล
ประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิกิจกรรม
ถอดประสบการณ๑ของกลุํมยํอยและ
บันทึกผลรายบุคคล

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุํม

2. แนวแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ตามกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

ประเมินผลงานรายบุคคล – เค๎าโครง
หรือโครงรํางการวิจัยในชั้นเรียน

แบบประเมินผลงาน
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11. ตารางเวลาจัดกิจกรรมการอบรม ใช๎ระยะเวลาการอบรม : จานวน 2 วัน / 14 ชั่วโมง
เวลา

กาหนดการ

วันแรกของการอบรม 7 ชั่วโมง
เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนการอบรม
เวลา 08.30 – 09.00 น. - แนะนาหลักสูตร
- ประเมินผลกํอนการอบรมผํานระบบออนไลน๑
เวลา 09.00 – 12.00 น. กิจกรรมที่ 1 กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
- แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน โดยผํานกระบวนการ PLC
- การจัดทา Log Book
- เครือขําย PLC Online
- การประชุมทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน AAR
- ฝึกประสบการณ๑ประชุม PLC เป็นกลุํมยํอย
เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
- การใช๎เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู๎
- การเขียนแผนการพัฒนาวิชาชีพรายบุคคลของครู (ID Plan)
- การประเมินผลการเรียนรู๎ผําน E-Classroom

เวลา 16.00 – 16.30 น.

ซักถามป๓ญหาและข๎อเสนอแนะในการเรียนรู๎กิจกรรมที่ 1-2

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 การวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการเรียนรู้
- เทคนิค วิธีการแก๎ป๓ญหาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
- วิจัยในชัน้ เรียน (Classroom Action Research)
- การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์การพัฒนาผู้เรียน
- ปฏิบัติกจิ กรรมถอดประสบการณ๑การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
- ฝึกการเขียนเค๎าโครงวิจัยในชัน้ เรียน
- มอบหมายภาระงานหลังการอบรม (Follow up)
- สรุปและประเมินผลหลังการอบรมผํานระบบออนไลน๑
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12. การประเมินผลการอบรมในภาพรวม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1.1 ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) สูงขึ้น
1.2 ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจกระบวนการ
พัฒนาวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูส๎ ูงขึ้น
1.3 ผู๎เข๎าอบรมมีแนวทางในการเลือกใช๎เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรู๎ เพื่อแก๎ป๓ญหาและ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่เหมาะสมกับบริบท
ของตนเองและผู๎เรียน
1.4 ผู๎เข๎าอบรมทุกคนได๎ฝึกประสบการณ๑
ในสถานการณ๑จาลองผํานกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) รํวมกับ
ครูผู๎สอนในกลุํม
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู๎เข๎าอบรมนาความรู๎ ประสบการณ๑ และ
การสะท๎อนคิดของกลุํมคนในชุมชนทาง
วิชาชีพไปวางแผนแก๎ปญ
๓ หาและพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีคุณภาพสูงขึ้น
2.2 ผู๎เข๎าอบรมนากระบวนการชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ (PLC) ที่ได๎รับไปพัฒนาตํอยอด
กับการปฏิบัติงานในหน๎าที่ให๎มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
2.3 ผู๎เข๎าอบรมนาวิจัยในชัน้ เรียนหรือนวัตกรรม
ที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ไปตํอ
ยอดสูํการพัฒนาวิชาชีพของตนเองให๎สูงขึ้น
2.4 ผู๎เข๎าอบรมมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ผํานสังคม PLC Online และชั้นเรียน
ออนไลน๑ (E-classroom)

วิธีการวัด/เกณฑ์การประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
วิธีการวัด
1. การทดสอบกํอนและหลังการอบรม
1. แบบทดสอบ
2. การสอบถาม Online
2. แบบสอบถาม Online
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. แบบประเมินผลงาน
3.1 การจัดทา ID Plan
3.2 การบันทึก Log Book
3.3 การเขียนเค๎าโครงวิจัย/นวัตกรรม
เกณฑ์การประเมิน
ผํานการประเมินร๎อยละ 80 ขึ้นไป

วิธีการวัด
1. ประเมินความพึงพอใจในการอบรม
2. การติดตามผลการพัฒนาหลัง
การอบรมผํานระบบ E-classroom
เกณฑ์การประเมิน
ผํานการประเมินร๎อยละ 80 ขึ้นไป

1. แบบประเมินความ
พึงพอใจ
2. ระบบการติดตามผล
ชุมชน PLC Online
และ E-classroom
ที่หนํวยจัดอบรม
กาหนดขึ้น
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13. ผลลัพธ์ (Output) และผลกระทบ (Outcome)
13.1 ผลลัพธ์ (Output)
13.1.1 ผู๎เข๎าอบรมสามารถนาความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎รับไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
และพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองได๎ดีขึ้น
13.1.2 ผู๎เข๎าอบรมสามารถพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนผํานกระบวนการ PLC ในบริบทของสถานศึกษา
ได๎อยํางเป็นระบบ
13.2 ผลกระทบ (Outcome)
13.2.1 ผู๎เข๎าอบรมมีสัมพันธภาพที่ดีตํอเพื่อนในสังคม PLC online และมีเครือขําย E-classroom
เพื่อชํวยในการพัฒนาผู๎เรียนและพัฒนาแนวทางในการสร๎างสรรค๑ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
13.2.2 ผู๎เข๎าอบรมเป็นครูมืออาชีพ สามารถพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ของผู๎เรียนใน
ความรับผิดชอบให๎เป็นผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
14. กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Conceptual Framework)
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนผํานชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) สูํการวิจัยและนวัตกรรม
การเรียนรู๎ของมืออาชีพ มีกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงนโยบายทางการศึกษาและแนวคิดสาคัญในการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อไปสูํการพัฒนาครู ดังนี้
14.1 นโยบายทางการศึกษา
(1) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ในปีพุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ
โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึก ษาได๎ประกาศให๎ใช๎แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อเป็นกรอบ
เปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาครู อาจารย๑ และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศให๎เป็นไปอยํางมีคุณภาพ และ
สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
(2) ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่มุํงเน๎นการพัฒนา
ประเทศให๎มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะในด๎านการเตรียมคนไทยสูํศตวรรษที่ 21 ได๎กาหนดให๎มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน โดยกาหนดเป็นเปูาหมายของผู๎เรียนในแผนการศึกษาแหํงชาติ 20 ปี คือ ผู๎เรียน
ต๎องมีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกวํา 3Rs8Cs ดังนั้น การพัฒนาครูเพื่อให๎เป็นผู๎นาด๎าน
การเรียนรู๎ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 จึงจาเป็นต๎องให๎ครูมีความรู๎ พื้นฐานด๎านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู๎ เพื่อนาไปพัฒนาผู๎เรียนให๎เรียนรู๎อยํางมีเปูาหมาย และการใช๎ความรู๎สร๎างนวัตกรรมตามโมเดลของ
ประเทศไทย 4.0
(3) มิติใหม่ในการพัฒนาครู สานักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยสถาบันคุรุพัฒนา ได๎กาหนด
หลักเกณฑ๑ แนวทาง และสาระในการพัฒนาครู ซึ่งถือวําเป็นแนวทางในการพัฒนาตามหลักสากลทางการศึกษา
ที่ค รู ผู๎ ส อนต๎ องได๎ รั บ การพั ฒ นาตามความต๎ องการและตามป๓ ญ หาที่ ต นเองต๎อ งการแก๎ ไ ข โดยการสนั บ สนุ น
งบประมาณจากภาครัฐ และสร๎างความรํวมมือของเครือขํายการพัฒนาตามแนวทางประชารัฐ ที่ให๎โอกาส
ทุกภาคสํวนจัดทาหลักสูตรพัฒนาครู และเสนอหลักสูตรเพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนรู๎ของครูในประเทศ
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14.2 แนวคิดสาคัญในการพัฒนาหลักสูตร
(1) ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพ จากการศึกษาผลการสารวจ TPDI 2017
Survey Needs Assessment ของสถาบันคุรุพัฒนาที่ได๎ให๎ครูผู๎สอนทั่วประเทศทุกสังกัดตอบแบบสารวจออนไลน๑
ในปีการศึกษา 2560 ผู๎จัดหลักสูตรจึงนาความต๎องการในการพัฒนาของครูทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ และด๎านความ
เป็นครูมาเป็นแนวคิดสาคัญที่จะพัฒนาเป็นหลักสูตรสาหรับพัฒนาครูในครั้งนี้
(2) แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร และทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การพัฒนาหลักสูตรให๎มีคุณภาพ
ต๎องคานึงถึงผู๎ที่เข๎ารับการพัฒนาหรือเรียนรู๎ตามหลักสูตร ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรสาหรับครูในครั้งนี้ ผู๎พัฒนา
หลักสูตรได๎นาทฤษฎีหลักสูตรของทาบา (Taba, 1962) มาจัดทาเป็นหลักสูตร โดยมีองค๑ประกอบสาคัญ คือ
เปูาหมาย วัตถุประสงค๑ เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ๑เรียนรู๎ และการประเมินผลการเรียนรู๎
และนามาเชื่อมโยงกับทฤษฎีการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ โดยจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม คือ มีการให๎ความรู๎จากวิทยากร
ประกอบกับ การใช๎สื่ อการเรี ยนรู๎ ที่ทันสมัย นําสนใจ และมีการจัดกิ จกรรมเพื่อฝึ กปฏิบัติให๎เกิดการเรียนรู๎ทั้ง
รายบุคคลและรายกลุํม
(3) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)
เป็นกระบวนการสาคัญที่จะชํวยขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทางานของบุคคลในองค๑กรหรือชุมชนทางการศึกษา
ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และเป็นแนวทางสาคัญประการหนึ่งที่จะชํวยสํงเสริมให๎ครูเกิดการเรียนรู๎และ
แบํงป๓นความรู๎กันในองค๑กรหรือในชุมชน จนกระทั่งเกิดการสะท๎อนความคิดในด๎านตํางๆ ที่จะเป็นแนวทางพัฒนา
ผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ
(4) แนวคิด ทฤษฎี การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กระบวนการจัดทาวิจัย
ในชั้นเรียนรวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ เป็นกระบวนการที่เชื่อถือได๎วําครูมีการพัฒนาและแก๎ป๓ญหา
ผู๎เรียนได๎อยํางเป็นระบบและสอดคล๎องกับบริบทของผู๎เรียนอยํางแท๎จริง ดังนั้น ในหลักสูตรการพัฒนาครูครั้งนี้
จึงกาหนดให๎ครูมีการเรียนรู๎พื้นฐานการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ โดยนาความรู๎ที่
ได๎รับจากการอบรมตามหลักสูตรไปฝึกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับเครือขํายจากสังคม
PLC ออนไลน๑หรือ E-Classroom
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนผํานชุมชนการเรียนรู๎ ทางวิชาชีพ (PLC) สูํการวิจัยและนวัตกรรมการ
เรียนรู๎ของมืออาชีพ จึงมุํงเน๎นให๎ครูที่เข๎ารับการอบรมมีความความเข๎าใจพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนผําน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) และพัฒนาตํอยอดเป็นการวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการ
เรียนรู๎ โดยเน๎นให๎มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ๑จริงของชุมชนการเรียนรู๎กลุํมวิชาชีพเดียวกัน ฝึกสะท๎อนแนวคิด
ในด๎านตํางๆ จากบุคคลในชุมชนทางวิชาชีพเพื่อจะนาไปเป็นแนวทางพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ มีการศึกษา
และเรียนรู๎กระบวนการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมทางการเรี ยนรู๎ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เทคนิค
วิธีการแก๎ป๓ญหาและพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนหลากหลายรูปแบบ ฝึกประสบการณ๑พัฒนาตํอยอดไปสูํการ
พัฒนาวิชาชีพตามศักยภาพ ทั้งนี้ ผู๎เข๎ารับการอบรมต๎องได๎รับการประเมินผลการอบรมตามแนวทางที่หลักสูตร
กาหนด โดยต๎องผํานเกณฑ๑การประเมินความรู๎และทักษะไมํต่ากวําร๎อยละ 80 และเกณฑ๑เวลาในการเข๎ารํวม
กิจกรรมอบรมตามหลักสูตรไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 โดยมีกิจกรรมที่กาหนดในการอบรมเป็นเวลา 2 วัน 14 ชั่วโมง
และกิจกรรมเรียนรู๎จากสังคมเครือขําย PLC Online ผํานชั้นเรียน E-Classroom เป็นเวลา 3 เดือน
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แผนภาพกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร

ปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาวิชาชีพ
 แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

นโยบาย
ทางการศึกษา
และแนวคิดในการ
พัฒนาหลักสูตร

 ความรู้พื้นฐานและแนวทาง
การขับเคลื่อนกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ระดับสถานศึกษา
 ฝึกปฏิบัติจริงรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม

การศึกษา 4.0
ประเทศไทย 4.0
คุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
แนวคิด ทฤษฎี การวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรม

แผนการศึกษา
แห่งชาติ ปี 2560-2579

หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
สู่การวิจัยและนวัตกรรม
การเรียนรู้ของมืออาชีพ

 ความรู้พื้นฐานและแนวทาง
การจัดทาวิจัยในชั้นเรียนและ
นวัตกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 ฝึกปฏิบัติจริงรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม

หลักเกณฑ์ แนวทาง สาระ
ของสถาบันคุรุพัฒนา
นาผลการประเมินไปใช้

การวัดและประเมินผล
 ผ่านชั้นเรียน E-classroom
 ผ่านชุมชน PLC Online
 ประเมินตาม ID Plan
 ทดสอบก่อนและหลังเรียน
 ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
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15. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1

ดร.ประภาศรี พิทอนวอน

2

ดร.จานงค๑ ศรีมังกร

3

ดร.วันเพ็ญ ผํองกาย

4
5

รองศาสตราจารย๑
ดร.เกตุมณี มากมี
ดร.จิรา ลังกา

6

ดร.กรณัฐ รัตนยรรยง

7

นายป๓ญญา เจริญพจน๑

8

ดร.รามลักษณ๑ อนุสุริยา

9

ดร.นัจรีภรณ๑ ทุมสงคราม

10 นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ๑
11 ดร.ปราญชลี มะโนเรือง
12 ดร.นิอร ศรีสุนทร
13 ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑
ดร.ศิริวิมล ใจงาม
14 ดร.นิชาภัทร วิลเลีย่ มส๑
15 ดร.สุชาติ บรรจงการ
16 นายวรวุฒิ วงศ๑วีระขันธ๑

ตาแหน่งปัจจุบัน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ศึกษานิเทศก๑
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ข๎าราชการบานาญ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ข๎าราชการบานาญ
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ข๎าราชการบานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ
ศึกษานิเทศก๑
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก๑
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ผู๎บริหารสถานศึกษา
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ข๎าราชการบานาญ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศึกษานิเทศก๑
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก๑
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก๑
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ข๎าราชการบานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ข๎าราชการบานาญ
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ผู๎บริหารสถานศึกษา
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก๑
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ

ปริญญาเอก (กศ.ด.)
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก (ปรด.)
การบริหารการศึกษา
ปริญญาเอก (ค.ด.)
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ปริญญาเอก (กศ.ด.)
พัฒนศึกษาศาสตร๑
ปริญญาเอก (ปร.ด.)
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก (ปร.ด.)
ภูมิภาคลุํมน้าโขงและสาละวินศึกษา
ปริญญาโท (กศ.ม.)
บริหารการศึกษา
ปริญญาเอก (ปร.ด.)
การพัฒนาการศึกษา
ปริญญาเอก (ปร.ด.)
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท (ศศ.ม.)
การประถมศึกษา
ปริญญาเอก (ปร.ด.)
การบริหารการศึกษา
ปริญญาเอก (ปร.ด.)
การบริหารการศึกษา
ปริญญาเอก (ค.ด.)
อุดมศึกษา
ปริญญาเอก (กศ.ด.)
บริหารการศึกษา
ปริญญาเอก (ปร.ด.)
วิทยาศาสตร๑สิ่งแวดล๎อม
ปริญญาโท (ศษ.ม.)
เทคโนโลยีการศึกษา
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ที่

ชื่อ – นามสกุล

17 นายพิทักษ๑ ประสิทธิเวชานนท๑
18 ดร.วราภรณ๑ อนุวรรัตน๑
19 ดร.ไพวุฒิ ลังกา
20 ดร.ดารณีย๑ พยัคฆ๑กุล
21 นางเสถียร สุวรรณจักษ๑
22 ดร.พนายุทธ เชยบาล

ตาแหน่งปัจจุบัน
ผู๎บริหารสถานศึกษา
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก๑
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
อาจารย๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
ศึกษานิเทศก๑
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก๑
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ผู๎ชํวยคณบดี คณะครุศาสตร๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท (ค.ม.)
บริหารการศึกษา
ปริญญาเอก (ปร.ด.)
ผู๎นาทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑
ปริญญาเอก (ค.ด.)
บริหารการศึกษา
ปริญญาเอก (ปร.ด.)
ผู๎นาทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑
ปริญญาโท (กศ.ม.)
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาเอก (กศ.ด.)
การบริหารและพัฒนาการศึกษา

16. จานวนผู้เข้ารับการพัฒนาต่อรุ่น
16.1 จานวนผู๎เข๎ารับการพัฒนารุํนละไมํเกิน 150 คน
16.2 สัดสํวนจานวนวิทยากรตํอผู๎เข๎ารับการพัฒนา 1 ตํอ 30
17. ข้อมูลอื่นๆ
17.1 ที่ปรึกษาหลักสูตร
รองศาสตราจารย๑ ดร.วัฒน๑ บุญกอบ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
17.2 ผู้ประสานงานหลักสูตร
นายประสิทธิ์ นิลเกตุ กรรมการผู๎จัดการ บริษัท โมบาย โซลูชั่นส๑ อินทิเกรเตอร๑ จากัด
โทรศัพท๑ 02-510 9480 โทรศัพท๑มือถือ 091-554 5545 หรืออีเมล๑ prasitnilket@gmail.com
17.3 บุคลากรและสถานที่ติดต่อ
17.3.1 ดร.ประภาศรี พิทอนวอน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร โทรศัพท๑มือถือ
091-775 9977 หรือ อีเมล๑ pitornworn@hotmail.com
17.3.2 บริษัท โมบาย โซลูชั่นส๑ อินทิเกรเตอร๑ จากัด เลขที่ 51/39 ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายา กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท๑ 02-510 9480 โทรสาร 02-510 0301 หรือ
www.msithailand.com
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18. การประเมินและติดตามผลหลังการอบรม
18.1 การประเมินหลักสูตร หนํวยจัดทาหลักสูตร ได๎จัดทาแบบประเมินหลักสูตรผํานทาง Google
Form ซึ่งสามารถประเมินผล ดูสถิติ พร๎อมข๎อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก๎ไข
18.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม หนํวยจัดทาหลักสูตร ได๎จัดทาแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการอบรมที่มีตํอการพัฒนาตามหลักสูตรในครั้งนี้ผํานทาง Google Form เพื่อนาไปใช๎
เป็นแนวทางการปรับปรุงแก๎ไขกิจกรรมและพัฒนาหลักสูตรการอบรมตํอไป
18.3 การประเมินหลังการอบรม เมื่อจบหลักสูตรการอบรมปฏิบัติการแล๎ว หนํวยจัดหลักสูตรจะมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมรํวมกับวิทยากรและผู๎เข๎ารับการอบรมเป็นระยะเวลา 3 เดือน ผู๎เข๎ารับการอบรมจะต๎องเรียนรู๎
รํวมกับคณะวิทยากรและกลุํมผู๎เข๎าอบรมด๎วยกันทาง PLC Online โดยผําน E-Classroom ที่หนํวยจัดอบรมได๎
จัดทาขึ้น และประเมินผลการพัฒนาตนเองตามแนวทางการประเมินที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรการอบรมนี้
18.4 เกณฑ์การผ่านการอบรม ผู๎เข๎าอบรมต๎องผํานเกณฑ๑ทั้ง 2 ด๎าน จึงจะถือวําผํานหลักสูตรการอบรม
ในครั้งนี้ คือ 1) ได๎คะแนนทดสอบหลังการอบรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 และ 2) มีเวลาที่เข๎ารํวมกิจกรรมอบรม
ตามหลักสูตรไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 ของเวลาที่กาหนดในตารางการอบรม จานวน 14 ชั่วโมง
19. รายชื่อคณะวิทยากร จานวน 391 คน ประกอบด้วยวิทยากร 20 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
รศ.ดร.เกตุมณี มากมี
นางจงกลนี เวสุวรรณ๑
ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ๑
ดร.ดารณีย๑ พยัคฆ๑กุล
นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ๑
นางสาวปราณี ศรีสนั ติธรรม
ดร.ปาริชาติ เภสัชชา
รศ.ยุพิน อินทะยะ
ดร.วราภรณ๑ อนุวรรัตน๑
ดร.วารุณี โพธาสินธุ๑
ผศ.ดร.ศศิพินต๑ สุขบุญพันธ๑
ดร.ศิริมาศ โกศัลย๑พิพัฒน๑
นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร๑
รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา
ดร.เสนํห๑ กรแก๎ว

ตาแหน่ง
ข๎าราชการบานาญ อดีต คณบดีคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ
ข๎าราชการบานาญ อดีต ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหมํ เขต 4
อาจารย๑คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ
ผู๎อานวยการศูนย๑เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.เชียงใหมํ เขต 4
ข๎าราชการบานาญ อดีต ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหมํ เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหมํ เขต 2
ข๎าราชการบานาญ คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 34 จังหวัดเชียงใหมํ
ข๎าราชการบานาญ อดีต ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสันปุาตองวิทยาคม
หัวหน๎าภาควิขาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร๑ ม.ราชภัฏเชียงใหมํ
อาจารย๑ประจาภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร๑ ม.ราชภัฏเชียงใหมํ
ข๎าราชการบานาญ อดีต ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหมํ เขต 1
รองศาสตราจารย๑ คณะครุศาสตร๑ ม.ราชภัฏเชียงใหมํ
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 34 จังหวัดเชียงใหมํ
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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
พ.ต.ดร.กรณัฐ รัตนยรรยง
นายกรัณฑ๑ สมจิตต๑
ดร.คัชรินทร๑ มหาวงศ๑
ดร.เจตนา เมืองมูล
นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ
นายประสิทธิ์ กะตะศิลา
นายพงศ๑รติ แก๎วอ๎าย
นางภณิดา ทองประไพ
ดร.รักษ๑ วรุณวนารักษ๑
ดร.วันรักษ๑ ขันหอม
ดร.วิชากร ลังกาฟูา
นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ๑
ดร.สกาวรัตน๑ ไกรมาก
นางสุดาพร ธัญพิชชาพร
ดร.สุดาภรณ๑ สืบสุติน

ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหมํ เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.แพรํ เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ศึกษานิเทศก๑เชี่ยวชาญ สพป.ลาพูน เขต 1
ข๎าราชการบานาญ อดีต ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.แพรํ เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ลาพูน เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ลาพูน เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.แพรํ เขต 1
อาจารย๑คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู๎อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.ดงเจนวิทยาคม สพม.เขต 36
ข๎าราชการบานาญ อดีต ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ลาพูน เขต 1
ผู๎อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.วัดอรัญญาราม สพป.ลาพูน เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ลาพูน เขต 2
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 35 จังหวัดลาปาง

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
นายฉัตรชัย สุวรรณจักษ๑
นายชาติชาย ทนะขว๎าง

ตาแหน่ง
ข๎าราชการบานาญ อดีต ผู๎อานวยการโรงเรียน ชานาญการพิเศษ สพป.ชร.4
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.นําน เขต 1
นางธิติกาญจน๑ กุลพัฒน๑เศรษฐ ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
นายบรรพต ขันคา
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 1
นายบุญเรียบ มองมูล
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 1
ผศ.ดร.ผาสุข บุญธรรม
ข๎าราชการบานาญ อดีต อาจารย๑มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นางสาวพรทิพา พุทธวงค๑
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2
นายวิทย๑ วิชาคา
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ รร.อนุบาลนางแล สพป.เชียงราย เขต 1
นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ๑
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
นางสาวสุพิน ไชยจาเริญ
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 1
นางเสถียร สุวรรณจักษ๑
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
นางสาวแสงอัมพา หริมูลวงศ๑ ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 3
ดร.หาญศึก เล็บครุฑ
อาจารย๑คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
นางอรินลัทธ๑ จันทร๑เลน
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 3
ดร.อัครเดช ยมภักดี
ผู๎อานวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ รร.อนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4
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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
นายกฤตชัย โชติรัตนศักดิ์
ดร.จินดา วรป๓สสุ
นางจินตนา อัมพรภาค
ผศ.ชญานิษฐ๑ ศศิวิมล
ผศ.ดร.นงลักษณ๑ ใจฉลาด
ดร.นิชาภัทร วิลเลีย่ มส๑
ผศ.ดร.บุญล๎อม ด๎วงวิเศษ
นางเพ็ญจันทร๑ โชติรัตนศักดิ์
นางสาวรัตนา จันทร๑สนิ
นางวิไลภรณ๑ คามัน่
ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม
ผศ.ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส
ดร.สุวพัชร๑ ชํางพินิจ
ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร
ดร.อิทธินันท๑ ยายอด

ตาแหน่ง
ข๎าราชการบานาญ อดีตศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1
ข๎าราชการบานาญ อดีต ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ๑ เขต 2
ข๎าราชการบานาญ อดีต ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 1
อาจารย๑คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู๎ชํวยคณบดีฝาุ ยวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข๎าราชการบานาญ อดีต ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ๑ เขต 2
ประธานหลักสูตรการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข๎าราชการบานาญ ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ๑ เขต 2
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลหลํมเกํา สพป.เพชรบูรณ๑ เขต 1
อาจารย๑คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
อาจารย๑คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
อาจารย๑คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
อาจารย๑คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ผู๎อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.บ๎านเหมืองแบํง สพป.เพชรบูรณ๑ 2

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
ดร.เกษร ทองแสน
ดร.จานงค๑ ศรีมังกร
ดร.ฉัตรชัย จูมวงศ๑
นางนงเยาว๑ ประสมเพชร
ดร.นัจรีภรณ๑ ทุมสงคราม

ตาแหน่ง
ข๎าราชการบานาญ อดีต ศึกษานิเทศก๑เชี่ยวชาญ สพป.กาฬสินธุ๑ เขต 1
ข๎าราชการบานาญ อดีต ศึกษานิเทศก๑เชี่ยวชาญ สพป.เลย เขต 1
ข๎าราชการบานาญ อดีตศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 1
ข๎าราชการบานาญ อดีตศึกษานิเทศก๑เชี่ยวชาญ จังหวัดขอนแกํน
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1
วําที่ ร.ท.ประสงค๑ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแกํน เขต 2
นายปรีชา ภูสีฤทธิ์
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1
ดร.พนายุทธ เชยบาล
ผู๎ชํวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดร.มงกุฎ จานงค๑นิต
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ รร.บ๎านเพ็กเฟื้อย สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
นางมัตติกา กนกหงส๑
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านโพนสวํางวังเย็น จังหวัดเลย
ดร.วนิดา แสวงผล
ข๎าราชการบานาญ อดีตศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ จังหวัดยโสธร
ดร.วิญ๒ู อุตระ
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ๑
นายวีระเดช มณีนพ
รองผู๎อานวยการโรงเรียน ชานาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเลย
นายสมนึก บุญป๓ญญา
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
นายสันทวี ศรีเมือง
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 2
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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.กนิษฐา ทองเลิศ
ดร.จิรา ลังกา
นายชยพล โฆษิต
ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ
นายธนา ธุศรีวรรณ
ดร.พิชชานันท๑ นิธิวิรุฬห๑
ดร.ไพวุฒิ ลังกา
นางวาสนา ไชยรัตน๑
ดร.วีระศักดิ์ คาล๎าน
นายสนธยา หลักทอง
ดร.สมหมาย แก๎วกันหา
ดร.สุกานดา ธิมา
นายเสถียร นามชารี
นายอดุลย๑ ผินโพธิ์
ดร.อัญชนา เฉียงขวา

ตาแหน่ง
รองผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี
ครูชานาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 2
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านบัววัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการ สพม.เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 2
อาจารย๑คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านโคกสวําง สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 2
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรนิ ทร๑
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานี
ข๎าราชการบานาญ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ สพม.เขต 27
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ครูชานาญการพิเศษ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

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
นายกีรติ ชาดาเม็ก
ดร.ฉลาด เสริมป๓ญญา
ดร.เทอดชัย บัวผาย
นายนุศิษย๑ พรชีวโชติ
ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคา
ดร.ปริญญา เฉิดจาเริญ
นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ๑
นายภพธนา ปิ่นนาค
นายมานะ ครุธาโรจน๑
นางวนิดา รัตนรุํงโรจน๑
นายวรวุฒิ วงศ๑วีระขันธ๑
ดร.วิมาน วรรณคา
นายวิโรจน๑ ฉายชูวงษ๑
ดร.ศุภกานต๑ ประเสริฐรัตนะ
ดร.อ๎อย สงึมรัมย๑

ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแกํน เขต 3
ข๎าราชการบานาญ วิทยฐานะเชีย่ วชาญ สพป.ขอนแกํน เขต 3
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแกํน เขต 2
ผู๎อานวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ รร.ชุมชนบ๎านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา 3
ผู๎อานวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ รร.อนุบาลรัฐราษฎร๑รังสรรค๑ สพป.นม. 5
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแกํน เขต 3
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข๎าราชการบานาญ อดีต ผอ.เชีย่ วชาญ รร.โชคชัยพรหมบุตรฯ สพป.นม. 2
ผู๎อานวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ รร.อนุบาลมณีราษฎร๑คณาลัย สพป.นม. 2
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแกํน เขต 5
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกํน
ข๎าราชการบานาญ อดีต ผู๎อานวยการเชี่ยวชาญ สพป. นครราชสีมา เขต 3
ข๎าราชการบานาญ อดีตผู๎อานวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ.
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแกํน เขต 1
ผู๎อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.วัดหนองนา สพป.นม. 2
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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
ดร.เกริก ทํวมกลาง
ดร.จินตนา ทํวมกลาง
ดร.จุรารัตน๑ เพ็ชรจันทึก
นายชลิต สุริยะสกุลวงษ๑
นายธนู ฤทธิกูล
ดร.น๎อยประนอม เคียนทอง
นางนัยนา ตันเจริญ
นายปรีดี โสโป
นายป๓ญญา เจริญพจน๑
นางลภาภัทร พลสิทธิ์
ดร.สุธาสินี สวํางศรี
นายวีระ พลอยครบุรี
น.ส.สุปรีดา สถิตธรรมรัตน๑
ดร.สุพล จอกทอง
ดร.อุทุมพร เครือบคนโท

ตาแหน่ง
ข๎าราชการบานาญ อดีต ผอ.รร.เชี่ยวชาญ สพป.นครราชสีมา เขต 5
ครูเชี่ยวชาญ รร.อนุบาลขามสะแกแสง สพป.นครราชสีมา เขต 5
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน. จ.นครราชสีมา
รองผู๎อานวยการ โรงเรียนบุญวัฒนา สพม.เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 4
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทุํงสวําง สพป.นครราชสีมา เขต 1
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไม๎เสี่ยว สพป.นครราชสีมา เขต 3
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านเมืองป๓กสามัคคี สพป.นม. 3
ผู๎อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.บ๎านศาลเจ๎าพํอ สพป.นม. 3
ผู๎อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.บ๎านหนองลูกควาย สพป.นม. 2
ข๎าราชการบานาญชานาญการพิเศษ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศธ.
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ รร.สุรนารีวิทยา 2 สพม.เขต 31
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ รร.หนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป.นม. 3

วิทยากรชุดที่ 9 จานวน 15 คน (คนที่ 120-135)
ที่
121
122
123
124
125
126
127
128
129
230
131
132
133
134
135

ชื่อ-นามสกุล
นางกมลวรรธน๑ มนต๑ประสิทธิ์
นางกรองทอง โพธิท์ อง
นายคมสัน แทํงทองคา
นางสาวจินตนา สุขสมแดน
ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน
นางธัชชญา ประจันตะเสน
ดร.นิอร ศรีสุนทร
ดร.ประภาศรี พิทอนวอน
ดร.ปราญชลี มะโนเรือง
นายป๓ญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ดร.พลธาวิน วัชรทรธารงค๑
นายพิทักษ๑ ประสิทธิเวชานนท๑

นายวัฒนชัย จันทร๑วีนุกูล
ดร.วันเพ็ญ ผํองกาย
ดร.สมเดียว เกตุอินทร์

ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข๎าราชการบานาญ อดีตศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ผู๎อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.บ๎านชากพุดซา สพป.ชลบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
หัวหน๎าภาควิชาการจัดการเรียนรู๎ คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยบูรพา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สพป.ชลบุรี เขต 1
รองผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
รองผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
ผู๎อานวยการโรงเรียน ชานาญการพิเศษ โรงเรียนวอนนภาศัพท๑ สพป.ชลบุรี 1
ผู๎อานวยการโรงเรียน ชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอูํตะเภา สพป.ชบ.1
นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข๎าราชการบานาญ อดีต หัวหน๎ากลุํมยุทธศาสตร๑การวิจัยฯ สานักปลัด ศธ.
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ๑
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วิทยากรชุดที่ 10 จานวน 15 คน (คนที่ 136-150)
ที่
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

ชื่อ-นามสกุล
นางจุรีรัตน๑ คีรีรัตน๑
นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ๑
นางณิชรญา ใจเด็ด
นางนิสา บรรจงการ
นางเนาวลักษณ๑ วิชัยดิษฐ๑
นายประมวล นานช๎า
นางสาวปรีดา จานงจิต
ดร.พัชรา แย๎มสาราญ
นางสาวละมัย แปูนจุลสี
นายวิเชียร ทองน๎อย
ดร.สุชาติ บรรจงการ
ดร.สุธรรม หาขุน
นางสาวสุภาพ จัดละ
นายสุวิทย๑ กังแฮ
ดร.เสาวภาพัชร ภูํประภาดิลก

ตาแหน่ง
รองผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนทุํงหนองแห๎งประชาสรรค๑ สพม.13
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดจอมไตร สพป.ตรัง เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านหลังเขา สพป.ตรัง เขต 2
ผู๎อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเกาะลอย จังหวัดราชบุรี
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนกมลศรี สพป.ตรัง เขต 2
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไม๎ฝาด สพป.ตรัง เขต 2
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ผู๎อานวยการชานาญการ โรงเรียนบ๎านโคกชะแง๎ สพป.ตรัง เขต 1
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1

วิทยากรชุดที่ 11 จานวน 15 คน (คนที่ 151-165)
ที่
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

ชื่อ-นามสกุล
ดร.กชนันท๑ โนรินทร๑
นางกาญจนา นิยมนา
นางสาวณภัทร จุลพงษ๑
นางดรุณจิต มํวงมงคล
นายเทิดชาย สุขโทน
นายภิญญา รัตนวรชาติ
ดร.มาเรียม ซอหมัด
นายรุํงทวี พรรณา
นางรุํงรัฐ ชมชืน่
นายวิจิตร สัมโย
นางศิริรัตน๑ สุขสันต๑
นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง
ดร.ษมาพร คงมั่น
ผศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
ดร.สุรชาติ มานิตย๑

ตาแหน่ง
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านเหลําหญ๎า สพป.เพชรบูรณ๑ เขต 2
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต 2
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 3
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการ สพป.เพชรบูรณ๑ เขต 2
ผู๎อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ๎านคลองพลู สพป.ชบ.1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร
ผู๎อานวยการโรงเรียนชานาญการ โรงเรียนบ๎านหนองเสือช๎าง สพป.ชบ.1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านดอนสวําง สพป.เพชรบูรณ๑ เขต 2
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ตราด
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
รองคณบดีฝุายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
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วิทยากรชุดที่ 12 จานวน 15 คน (คนที่ 166-180)
ที่
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

ชื่อ-นามสกุล
ดร.จีรวรรณ นาคพัฒน๑
นายตรีรัตน๑ สุขะสุคนธ๑
นางสาวถวิล หวังกุํม
นางธรารัตน๑ เย็นใจราษฎร๑
นางบุณฑริกา รัตนกุล
นางเบ็ญจมาศ อินทร๑ฤทธิ์
นางเบญจมาศ หาพุทธา
นายพิทักษ๑ สุริยะ
นางสาววีรยา โพยมรัตน๑
นายวีรวุฒิ เกตุจานงค๑
ดร.สมชาย พวงโต
นายสังวาลย๑ สิงห๑สา
นางสาวสาริศา จันทร๑แรม
นายสุธี บุญฤทธิ์
นางอุมาจินต๑ คงคา

ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาแพงเพชร
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านหนองกะท๎าว สพป.พิษณุโลก เขต 3
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านวังรู สพป.เพชรบูรณ๑ เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.อํางทอง
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการ สพม.เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก
รองผู๎อานวยการโรงเรียนชานาญการ รร.บ๎านหนองเขิน สพป.ชลบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.สิงห๑บุรี
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 1
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ รร.บ๎านตะเคียนเตี้ย สพป.ชลบุรี เขต 3
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านโจะโหวะ จังหวัดเพชรบูรณ๑
ข๎าราชการบานาญ อดีต ครูชานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

วิทยากรชุดที่ 13 จานวน 15 คน (คนที่ 181-195)
ที่
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน๎อย
รศ.ดร.ฉันทนา จันทร๑บรรจง
นายฐานพัชร๑ ยินดีรักษ๑
นางฐาปนี อุสาหะ
นางณัฐกานต๑ คงกะศรี
ผศ.ดร.ทักษ๑ อุดมรัตน๑
นายบัญชา รัตนมาลี
ดร.พิทยาธร แก๎วคง
ดร.พีระวัตร จันทกูล
ดร.วิชาญ สายวารี
ดร.ศิริอร รัตนอุดม
นางสุพิชฌาย๑ ไกรนรา
นายอมร แก๎วศรียงค๑
ดร.อรทัย เกิดภิบาล
นางอรอนงค๑ พรหมวิหาร

ตาแหน่ง
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ รร.บ๎านวังเตํา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข๎าราชการบานาญ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ครูชานาญการพิเศษ เทศบาลเมืองทุํงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.เขต 13 จังหวัดตรัง
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง สพป.อุตรดิตถ๑ เขต 1
อาจารย๑มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.นครนายก
ประธานสาขาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
ผู๎อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.รํมเกล๎าเขาค๎อ จังหวัดเพชรบูรณ๑
รองผู๎อานวยการวิทยาลัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดตรัง
ข๎าราชการบานาญ อดีตศึกษานิเทศก๑เชี่ยวชาญ สพม. เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข๎าราชการบานาญ อดีตศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดควนเมา จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
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วิทยากรชุดที่ 14 จานวน 15 คน (คนที่ 196-210)
ที่
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

ชื่อ-นามสกุล
ดร.กมลาศน๑ ศรประสิทธิ์
นายกฤช กาหยี
นางเครือรัตน๑ ฤทธิเดช
นางจงจิตร โทนุการ
นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์
นายฉัตรชัย จันทโท
ดร.เฉลิมพล สายหอม
นางชเนตตี ชนชอบธรรม
นางณัฐธภา ตรงดี
นางสาววิชุดา เอกสุข
นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์
นายสุรชัย ชูกระชั้น
นายสุวิทย๑ ดาวังปา
นายสุวิทย๑ ฤทธิ์เสนี
นายเอกพงษ๑ โสภณพลศาล

ตาแหน่ง
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา 3
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป.ตรัง เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดอํางทอง สพป.สงขลา เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 29
ผู๎อานวยการชานาญการ โรงเรียนบ๎านคลองชีล๎อม สพป.ตรัง เขต 2
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ครูชานาญการ โรงเรียนบ๎านหนองไทร สพป.ตรัง เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 29
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ผู๎อานวยการชานาญการ โรงเรียนบ๎านห๎วยไทร สพป.ตรัง เขต 2
ผู๎อานวยการชานาญการ โรงเรียนบ๎านพรุจูด สพป.ตรัง เขต 2
ผู๎อานวยการชานาญการ โรงเรียนวัดวารีวง สพป.ตรัง เขต 2
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1

วิทยากรชุดที่ 15 จานวน 15 คน (คนที่ 211-225)
ที่
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

ชื่อ-นามสกุล
นายกฤติน พันธุ๑เสนา
นายธนานัติ เปรมบุญ
นางสาวนริชยา โกษาแสง
นายป๓ญญา วรรณชัย
นายพรชัย มานะดี
นายมงคล ญาติสังกัด
นายมหิศธร ชุมแสง
นางวาสนา สิงห๑ทองลา
นางสาวศิริลักษณ๑ ศิริประเสริฐ
นายสันติ จ้าแพงจันทร๑
นางสาวสุดสายใจ ชาญณรงค๑
นางสาวสุภาภรณ๑ ป๓จจุทรา
นางอนงค๑ สารสิทธิธรรม
นายอานนท๑ วงศ๑วิศิษฏ๑รังสี
นางอินทุกานต๑ พรหมเมตตา

ตาแหน่ง
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ รร.บ๎านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป.มค.1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม.เขต 26
ครูเชี่ยวชาญ สานักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ครูเชี่ยวชาญ สานักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านโสกแต๎ สพป.ขอนแกํน เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล 2 สพม. เขต 29
ข๎าราชการบานาญ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแกํน เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
ครูชานาญการพิเศษ รร.บ๎านหนองไหลหนองบัวทอง สพป.ขอนแกํน เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านหนองหลุบ สพป.ขอนแกํน เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแกํน เขต 3
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวิจิตราพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 29
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านไผํ สพม.เขต 25 จังหวัดขอนแกํน

หลักสูตร PLC สู่วิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ 32

วิทยากรชุดที่ 16 จานวน 15 คน (คนที่ 226-240)
ที่
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

ชื่อ-นามสกุล
นายกนก จาปามูล
นายคมสรณ๑ นิธิปรีชา
นายครรชิต เพิ่มศิริพงศ๑พันธ๑
นายจักรกฤษณ๑ ภูํพงษ๑พฒ
ั น๑
ผศ.ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
ดร.ธิดารัตน๑ สมานพันธ๑
นางนันทิยา นนท๑อาสา
นางเพ็ญรดาพร กุลเพียราษฎร๑
นายภราดร วงศ๑ศรีเผือก
นางวิภา ศรีมํวงกลาง
นางสาวศิริพร เรือนจันทึก
นางสุพร ธรรมบรรเทิง
ดร.อนุศร หงษ๑ขุนทด
นางสาวอรกัญญา บุญชุมวงศ๑

ตาแหน่ง
ผู๎อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.บ๎านหนองขามนาดี สพป.นม. 6
ผู๎อานวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ รร.บ๎านโปุงแดงน้าฉําสามัคคี สพป.นม. 5
ข๎าราชการบานาญ อดีต ผอ.รร.ชานาญการพิเศษ สังกัด สพป.นม. 3
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
อาจารย๑คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านโจดหนองแกหนองสิม สพป.ขอนแกํน 3
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านหนองบอน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส จ.อุดรธานี
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านทําอําง สพป.นครราชสีมา เขต 2
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านตูมราษฎร๑บูรณะ สพป.นครราชสีมา เขต 2
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนดํานขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนห๎วยแถลงพิทยาคม สพม.เขต 31
นางอรุณฉลอง ศิริพร ณ ราชสีมา ครูชานาญการพิเศษ รร.บ๎านหนองจระเข๎หิน สพป.นครราชสีมา เขต 2

วิทยากรชุดที่ 17 จานวน 15 คน (คนที่ 241-255)
ที่
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

ชื่อ-นามสกุล
นางเชาวลี จาปามูล
ดร.ธิดา ขันดาวงศ๑
นางสาวนวลจันทร๑ สันวรรณ
นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ
น.ส.พัทยา พิทักษ๑โพธิท์ อง
นางภนิตา เศรษฐคุณากุล
นางรัชนี ปูองทัพไทย
นางสาวรุํงระวี พลพวก
นางสาวรุสนันท๑ แก๎วตา
นายวีรัตน๑ สานุมิตร
นายสมนึก บุญป๓ญญา
นายสวรรค๑ ดวงมณี
นางสาวสุพรรณ สุริยะ
นางเสาวภา ใจสม
ดร.อานาจ เกษศรีไพร

ตาแหน่ง
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต 6
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการ สพป.ลาปาง เขต 2
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.เขต 31
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านภูเงิน สพป.พะเยา เขต 1
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านซําเลือด สพป.นครราชสีมา เขต 2
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสหราษฎร๑อนุกูล จังหวัดขอนแกํน
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการ สพป.พะเยา เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ข๎าราชการบานาญ อดีตศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ 2
ครูชานาญการ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ๑ สพม. เขต 31
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านแมํกา สพป.พะเยา เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ๎านแมํใส สพป.พะเยา เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการ องค๑การบริหารสํวนจังหวัดมหาสารคาม
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วิทยากรชุดที่ 18 จานวน 15 คน (คนที่ 256-270)
ที่
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

ชื่อ-นามสกุล
นายคฑาวุธ แข็งแรง
นายจาเริญ ฐานันดร
นายณรงค๑เดช ชัยวรรณา
นายนพดล โปุงอ๎าย
ดร.นิธิกุล อินทรทิพย๑
นายปิยวัฒน๑ คนเกํง
นายพงศธร ชํางป๓ด
นางสาวพีรญา ถิรธัญญ๑ธาดา
ดร.เพราพิลาส น๎อยหลูํ
ดร.ภิญญาพัชญ๑ กาวินคา
นายเมธี ก๐าบุญคา
ดร.รามลักษณ๑ อนุสุริยา
นางสาววนิจช๑ตา โชติวิศิษฐ๑กลุ
นางวิรชั นี มาตันทัง
นายอธิพัชร๑ นิธิกิตติ์สุขเกษม

ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.ลาปาง เขต 3
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ
อาจารย๑มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ครูชานาญการ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม.เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสันกาแพง สพม.เขต 34 จังหวัดเชียงใหมํ
ครูชานาญการ โรงเรียนชุมชนบ๎านปุาคาแมํเงินสามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 3
ข๎าราชบานาญ อดีตศึกษานิเทศก๑เชี่ยวชาญ สพป.เชียงใหมํ เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เขต 34 จังหวัดเชียงใหมํ
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง

วิทยากรชุดที่ 19 จานวน 22 คน (คนที่ 271-292)
ที่
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ซิมมี่ อุปรา
นางทานตะวัน มะโนพงศ๑พนั ธ๑
นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย๑
นางนงคราญ ชัยพงษ๑
นางสาวนภา แก๎ววรรณดี
นางประนอม วงศ๑หมื่นรัตน๑
นางปริญทิพย๑ ทําวํอง
ดร.ปาลิตา สุขสาราญ
นางพันธ๑นอม ปรามาลย๑
นางพุทธพร อินทรนันท๑
นายภีรภูมิ จินดา
น.ส.เยาวรัตน๑ เลิศพิพฒ
ั น๑กุล
นายสมพงษ๑ มหานิล
นายสุภัคว๑ ภัควัตพิสุทธิพร
นางสุมณเฑียร แกํนมณี

ตาแหน่ง
อาจารย๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 34
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ๎านทุํงน้าแพรํปุาบง สพป.เชียงราย เขต 4
ข๎าราชการบานาญชานาญการพิเศษ สพป.แพรํ เขต 1
ข๎าราชการบานาญชานาญการพิเศษ อาจารย๑พิเศษ ม.ราชภัฏลาปาง
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านก๏อ สพป.เชียงราย เขต 4
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม.เขต 36 จังหวัดเชียงราย
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพรํ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36
ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ รร.บ๎านต๎นงุ๎น สพป.ลาปาง เขต 3
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว สพป.พะเยา เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสันติสุข สพม.เขต 34
ข๎าราชการบานาญ อาจารย๑พิเศษมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.แพรํ
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ที่
286
287
288
289
290
291
292

ชื่อ-นามสกุล
นายอดิเรก สัญญะเขื่อน
นางอลิสา ชัยลังกา
นางอัมพร ดอนชัย
นางสาวอาไพวรรณ สวนแก๎ว
ดร.สุรพล ศรีศิลป์
นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน๑
ดร.สุภาพร เตวิยะ

ตาแหน่ง
ผู๎อานวยการโรงเรียนชานาญการพิเศษ รร.บ๎านแมํเติน สพป.ลาปาง เขต 2
ข๎าราชบานาญชานาญการพิเศษ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ข๎าราชบานาญชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ
ข๎าราชบานาญชานาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีศรีนําน สพม.37 จังหวัดนําน
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.แมํฮํองสอน เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพม.34 จังหวัดเชียงใหมํ
ประธานสาขาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

วิทยากรชุดที่ 20 จานวน 99 คน (คนที่ 293-391)
ที่
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

ชื่อ-นามสกุล
ดร.สมหวัง พันธะลี
ดร.กาญจนา ภูอาลัย
นางสาวเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ๑
ดร.กิตติปกรณ๑ อ๎มเถื่อน
ดร.สุพาสน๑ แสงสุรนิ ทร๑
นางสาวตักษณันท๑ กล๎าหาญ
ดร.พงษ๑ศักดิ์ ดรพินิจ
นายเจริญ ราคาแก๎ว
นางสาวจุฑามาศ อนันเตํา
นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ
นายสมเกียรติ บุญคง
ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ๑
นางนวลน๎อย แสนกล๎า
นางสุนนั ทา สงําเนตร
นางอรทัย ลาพุทธา
นายธีระวัฒน๑ ศิรบิ ัติ
ดร.ทรงรัตน๑ ศรีสารคาม
ดร.พิชชาภรณ๑ ปะตังถาโต
ดร.พุทธารัตน๑ ทะสา
ดร.อุษณีย๑ ดวงพรม
นายวิรัตน๑ บรรจง
นางสาวจิราพร นามคา
ดร.พายุพงษ๑ พายุหะ
ดร.สุรินทร๑ นานาผล
นายอภิรัณธรักษ๑ ผลาผล

ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก๑เชี่ยวชาญ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ๑
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนขอนแกํนวิทยายน
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านไผํ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนแกํนนครวิทยาลัย
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านไผํ
หัวหน๎าสาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนภูเขียว
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนแก๎งคร๎อวิทยา
อาจารย๑คณะวิศวกรรมศาสตร๑ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย๑มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ (ด๎านการสอน)
ข๎าราชการบานาญ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านขี้ตุํน (แหลํงจะหลุง)
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านเมํนใหญํ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านเมํนใหญํ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านเมํนใหญํ
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านดอนตูมดอนโด
ข๎าราชการบานาญ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนแกํนนครวิทยาลัย
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย๑
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ๑
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ที่
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ธรรมธัช บาศรี
นางจรินยา นาหัวนิน
ดร.มาริยา เถาอินปาก
ดร.เพ็ญศรี สารีบุตร
ดร.มยุรี สารีบุตร
ดร.วิไลวรรณ ทรงกลด
นายคมกฤช ภาษาพรม
ดร.พัชรินทร๑ อุทัยฉัตร
ดร.สมพร หลิมเจริญ
นางพัฒนา คาผุย
นางวันดี สุขชีพ
นางกิ่งกาญจน๑ วงศ๑ฉลาด
นางเอเดียน คุณาสิทธิ์
ดร.ฉวีรรณ โยคิน
นางปริญญา เวียงอินทร๑
นางพัชราภรณ๑ บุญทวี
นางพัชราภรณ๑ ปูองคาสี
นางมยุรี เพ็งสิงห๑
นางสมหมาย โยธากุล
นายมานิจ โยคิน
นายสถิตย๑ สีสวาท
นางสาวขวัญใจ วงศ๑สุวรรณ
นายคมสัน โคตรชมภู
นางเพ็ญศรี ฉลาดแย๎ม
นางสมถวิล ติดสุข
ดร.ภาวิไล บุญทองแพง
ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร๑ศรีสุคต
ดร.บุญเลี้ยง จอดนอก
ดร.ประคอง พรมสิทธิ์
ดร.เกียรติศักดิ์ ชารีโคตร
นางซํอนกลิน่ กาหลง
ดร.วิไล พลพวก
ดร.เสาวลักษณ๑ พื้นชมภู
ดร.ประภาภรณ๑ ภูขาว
นายพิจิตร พรหมจารีย๑

ตาแหน่ง
ครูโรงเรียนกาฬสินธุพ๑ ิทยาสรรพ๑
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเลยพิทยาคม
อาจารย๑คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านหนองบัวเรณู
ศึกษานิเทศก๑เชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ผู๎อานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ๎านสิริขุนหาญ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านสวนกล๎วย
ข๎าราชการบานาญ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.สุรินทร๑ เขต 1
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรนิ ทร๑
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสนมศึกษาคาร
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านกาเกาะระโยง
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 1
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านไรํ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหมํ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 1
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ข๎าราชการบานาญ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านแบง
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา
ครูชานาญการ โรงเรียนบ๎านหินลับศิลามงคล
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านหินลับศิลามงคล
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านหัวบึง
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านหนองบัว
ข๎าราชการบานาญ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
ข๎าราชการบานาญ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ โรงเรียนกูํแก๎ววิทยา
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ โรงเรียนคาเมยวิทยาคม
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านวาปี
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ที่
353
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355
356
357
358
359
360
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362
363
364
365
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367
368
369
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373
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376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

ชื่อ-นามสกุล
นายฉลองชัย สุดดี
นายปริญญา ไมยะป๓น
ดร.สุภาวดี ปกครอง
ดร.สุชาติ สุวรรณวงค๑
นายอภิวัฒน๑ วงศ๑กัณหา
นางศุภาวีร๑ ศรีโท
นางวันเพ็ญ ชาวทอง
ดร.ศานิตย๑ ศรีคุณ
นางมนตรา ฟ๓กมงคล
นายสุภพงศ๑ สุวรรณมาศ
นายธนพล ทิพย๑กัญญานนท๑
นางรติมา ปฤษฎางคเดชา
นายยุทธพล ฟ๓กมงคล
นายวสันต๑ แปงจิตต๑
นางปภาวรินท๑ เรืองประจวบกุล
นางสาวชนันท๑ธิดา ประพิณ
นายพิษณุวัฒน๑ อิ่นศิริ
ดร.สุทธิรักษ๑ พ๎นภัยพาล
ดร.ศศินันท๑ ศิริธาดากุลพัฒน๑
ดร.สมพร ไตยวงศ๑
ดร.สุทธิ สุวรรณปาล
นายนคร มากมีทรัพย๑
นางอัจฉรา รอดภัย
นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย๑
ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย๑
นางอรวรรณ เกตุรัตน๑
นางสาวจุรีพร แจ๎งธรรมมา
นางฉวีวรรณ มํวงปรางค๑
นางรัชดาพรรณ๑ วัชพัฒน๑
นายสรายุทธ อนันตศิริ
ดร.ชวนพิศ ศิลาเดช
ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง
นางวาสนา คงมัน่
นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ
นายนาวิน องค๑ศิริมงคล

ตาแหน่ง
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านคาบอน
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 2
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 2
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านสร๎างมิ่ง
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสหธาตุศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
อาจารย๑วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ รร.บ๎านหนองรังมิตรภาพที่ 107
ครูชานาญการ โรงเรียนบ๎านเชิงดอยสุเทพ
รองผู๎อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ชานาญการพิเศษ
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ โรงเรียนวชิรปุาซาง
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านปางเป๋ย
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ
ครูชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลแพรํ
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
อาจารย๑ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต๑ คณะศึกษาศาสตร๑ ม.บูรพา
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต 1
ผู๎อานวยการสถานศึกษา
ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านโปุงกูป
ผู๎อานวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองพันท๎าว
ผู๎ชํวยคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดมํวงงาม
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
ผู๎อานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดห๎วยเสือ
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านทํายาง (ประชาสรรค๑)
ครูชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศฯ ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 8
ข๎าราชการบานาญชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.อุทัยธานี เขต 2
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านหนองฝาง สพป.อุทัยธานี เขต 2
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ที่
388
389
390
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ชื่อ-นามสกุล
นายภานุวฒ
ั น๑ คลังสิน
นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ
นางสาวจันทนา ผํองใส
นายเอกคณิต รัตนบุรี

ตาแหน่ง
ผู๎อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านห๎วยบง
ศึกษานิเทศก๑ชานาญการพิเศษ สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข๎าราชการบานาญชานาญการพิเศษ
รองผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 2

