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กาหนดวงเงินคูปองให้ครูรายบุคคล เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจาเป็น
ของแต่ละบุคคล โดยเลือกหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้วเท่านั้น
หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ Beginner (A1) โดย
ใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์สาหรับครูประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักสูตรภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ในระดับ Beginner (A1) และได้พัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน ทั้ง 4 ด้าน คือ การฟังการพูด การอ่าน และการเขียน
รวมถึงทักษะการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองของครู
ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษสูงยิ่งขึ้นต่อไป
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โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561
1. ชื่อหลักสูตร
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกม
สาหรับครูประถมศึกษา
Organizing English Teaching And Learning Activities In The 21st Century Using
Gamification for Elementary Level Teachers.
2. ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร
ระดับพื้นฐาน (Basic Level)
3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นางสมสอาด อินสุข
2. นางสาวเพียงเพ็ญ สิริธนพงศ์
3. นายณัฐกิตติ์ เกิดแก้ว
4. พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร
4.1 กลุ่มเป้าหมาย
ครูระดับชั้นประถมศึกษา
4.2 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
4.2.1 เป็นครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ทั้งที่จบตรงสาขาหรือไม่ตรงสาขา
4.2.2 มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
4.2.3 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
5. คาสาคัญ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักการของเกม ศตวรรษที่ 21
ประถมศึกษา
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6. หลักการและที่มาของหลักสูตร
ปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างมากในชีวิตประจาวัน ภาษาอังกฤษถูก
กาหนดให้เป็นภาษากลางในการสื่อสารในประชาคมอาเซียน จากการผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย
ต่าสุดคือวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่ 34.59 กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดนโยบายเร่งด่วนในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน
ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างครบถ้วนทั้ง
4 ทักษะคือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยมีการผสมผสานเทคโนโลยีทางการศึกษา ระบบ
สารสนเทศ และสื่อ Interactive Multimedia ที่ทันสมัย บูรณาการการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน เน้นการเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานให้กับนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียน
อยู่ในสภาวะ “สนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษ” ให้เท่าทันกับยุคสมัย โดยใช้กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of
Reference for Languages : CEFR) เป็นแนวทางการพัฒนาจึงได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนา
ระดับความสามารถทางภาษาของผู้สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6) อยู่ที่ระดับ A1
โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของกลุ่มสหภาพยุโรป CEFR เป็นโครงการที่จะทาให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้
พัฒนาตนเอง นาความรู้ไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรมเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้รูปแบบเกมมิฟิเคชั่นเป็นการนาเอากลไกของเกมมาสร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้ รูปแบบ
กิจกรรมแบบผสมผสานเป็นแนวทางที่สร้างแรงจูงใจ ความสนุกสนานท้าทายที่ลงตัว เพื่อเป็นสิ่งที่
ช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทาให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ที่ดี มีกระบวนการที่ง่ายต่อการเข้าใจในสิ่งที่ซับซ้อน โดยใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจาวันใน
ความเป็นจริง มาจัดเป็นกิจกรรมในลักษณะของเกม ซึ่งทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่สนุกสนาน ใช้กลไกของเกมเป็นตัวดาเนินการอย่างไม่ซับซ้อน อันจะทาให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแก้ไขปัญหา
บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด มีประสบการณ์กว่า 20 ปี เชี่ยวชาญด้าน
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้น
การนาเอาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับ
เด็กมาตรฐานระดับโลกภายใต้ชื่อ Picaro จากประเทศอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา โดย
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ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษา (Kaplan International English) ด้านการวัด
ประเมินผลจากมหาวิทยลัยเคมบริดจ์ (Cambridge English Language Assessment) และด้าน
บันเทิงจาก Babytv (A Fox International Channel) และหลักสูตรถูกออกแบบให้สอดคล้องตาม
กรอบการอ้างอิงมาตรฐานของสหภาพยุโรป CEFR (The Common European Framework of
Reference for Languages) ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถทางทักษะการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ และ
เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
สูงยิ่งขึ้นต่อไป
7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7. 1 เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกม สาหรับระดับประถมศึกษา
7.2 เพื่อให้ครูสามารถบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกม สาหรับระดับประถมศึกษา
7.3 เพื่อให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
7.4 เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการสร้างเครือข่ายชุมชนวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ PLC (Online)

4

8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการเรียนรู้ของครู
รายการประเมิน

8.1 ด้านความรู้
(K)

8.2 ด้านทักษะ
(S)

8.3 ด้านความ
เป็นครู (A)

8.4 การเข้าร่วม
กิจกรรม PLC

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เกณฑ์การ
ผ่าน

เครื่องมือที่ใช้
วิธีการ
ในการ
การประเมิน
ประเมิน

ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ทา
แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในยุคศตวรรษที่ ร้อยละ 70
แบบทดสอบ
21 โดยใช้หลักการของเกม
ระดับประถมศึกษา
จัดทาแผนกิจกรรมบูรณาการ
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
ประเมินโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
กลุ่มวิทยากร แบบประเมิน
ระดับดี
สอนภาษาอังกฤษ ในยุค
ที่ร่วม
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการ
โครงการ
ของเกม ระดับประถมศึกษา
ผูเ้ ข้าร่วมอบรมมีเจตคติที่ดีต่อ
การพัฒนาตนเองในการใช้สื่อ
มีเวลาเข้าร่วม ประเมินโดย แบบประเมิน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การอบรมไม่ กลุ่มวิทยากร แบบบันทึก
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
น้อยกว่าร้อย
ที่ร่วม
การลงเวลา
ภาษาอังกฤษ ระดับ
ละ 80
โครงการ
ประถมศึกษา

เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ
(Online)

มีส่วนร่วมใน
การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

การสังเกต

แบบประเมิน
การสังเกต
พฤติกรรม

5

9. กรอบความคิดของหลักสูตร
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและแนวทางการสอนภาษาอังกฤษแนว
ใหม่ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อนามาแก้ไขปัญหาใน
สภาวะที่ระดับความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษอยู่ต่ามาก กระทรวงศึกษาธิการ
จึงกาหนดให้ใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน
การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู การนาเอาหลักการพื้นฐานในการออกแบบเกม กลไกการ
เล่นเกม มาใช้ในบริบทอื่นที่ไม่ใช่การเล่นเกม โดยแนวคิดนี้เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มความผูกพันแก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ อาจต้องใช้ระบบการจัดการ
เรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดกิจกรรมต่างๆ การนาแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
มาใช้ในการจัดการการเรียนรู้เป็นหนึ่งในวิธีการและเทคนิคทางการศึกษาที่สามารถสร้าง
แรงจูงใจ และความผูกพันในการเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
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10. สาระการพัฒนา
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการ
ของเกม สาหรับครูประถมศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสาคัญ ดังนี้
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) สาหรับระดับประถมศึกษา
- หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับประถมศึกษา
ตามกรอบความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรป (CEFR)
- แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดหลักการของเกม (Gamification of Learning)
- การประยุกต์ใช้แนวคิดของหลักการของเกม (Gamification) ในการศึกษา
- การบูรณาการสื่อนวัตกรรมโดยใช้แนวคิดของหลักการเกมในจัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
- สาธิตการใช้สื่อนวัตกรรม / ติดตั้งสื่อประกอบการทากิจกรรม
- การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวทางการพัฒนา และการแก้ปัญหาสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การนาเสนอตัวอย่างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
รูปแบบการอบรม ประกอบด้วย
- การบรรยาย
- การฝึกปฏิบัติ
- กิจกรรมกลุ่ม
- การอภิปราย/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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11. กระบวนการพัฒนา ตารางการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรม
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการ
ของเกมสาหรับครูประถมศึกษา ได้ออกแบบกระบวนการพัฒนา ดังนี้
11.1 ตารางการจัดกิจกรรม
วันที่
1

เวลา
7.45 – 8.15 น.
8.15 – 8.30 น.
8.30 – 8.45 น.
8.45 – 9.45 น.

จานวนชั่วโมง
เรื่อง/สาระการพัฒนา
30 นาที
ลงทะเบียน และรับเอกสาร
15 นาที
พิธีเปิดการฝึกอบรม
ทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
15 นาที
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21
1 ชม.
ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรป (CEFR) สาหรับระดับประถมศึกษา
9.45 – 10.30 น.
หลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับประถมศึกษา ตาม
กรอบความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป
45 นาที
(CEFR)
10.30 - 10.45 น.
15 นาที
พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น.
-แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดหลักการของ
เกม (Gamification of Learning)
1 ชม.15 นาที
-การประยุกต์ใช้แนวคิดของหลักการของเกมใน
การศึกษา

วิทยากร

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.45 น.

15 นาที
1 ชม.

คณะทีม
วิทยากร
ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อกาหนด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ของสถาบันคุรุ
การบูรณาการสื่อนวัตกรรมโดยใช้แนวคิดหลักการ
พัฒนา
ชองเกม (Gamification) ในการจัดกิจกรรมการ
(สัดส่วน 1:30)
เรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
-การแนะนาสาธิตการใช้งานสื่อสาหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
หลักการของเกม
-การดาวน์โหลด / ติดตั้ง / การใช้งาน
พักรับประทานอาหารว่าง-เครื่องดื่ม
-การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-การแบ่งกลุ่มผู้อบรม (ช่วงชั้นที่ 1 / ช่วงชั้นที่ 2)

15.45 - 16.00 น.

15 นาที

การทดสอบความรู้หลังการอบรม

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.45 น.

1 ชม.
45 นาที

13.45 - 14.30 น.
45 นาที
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วันที่
2

เวลา
8.00 – 8.30 น.
08.30 - 9.00 น.
09.00 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.

14.00 - 14.15 น.
14.15 - 15.30 น.
15.30 - 16.00 น.
16.00 - 16.30 น.

จานวนชั่วโมง
เรื่อง/สาระการพัฒนา
วิทยากร
30 นาที
ลงทะเบียน
home room ทบทวนประเด็นสาคัญในเนื้อหาที่
30 นาที
อบรมวันแรก
การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ โดยบูรณา
การแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วิธีการกับการเรียนการ
1 ชม. 30 นาที
สอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 ระดับ
ประถมศึกษา โดยใช้หลักการของเกม
15 นาที
พักรับประทานอาหารว่าง - เครื่องดื่ม
แบ่งกลุ่ม ทากิจกรรมออกแบบแผนการจัด
คณะทีม
ประสบการณ์ โดยการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี
วิทยากร
1 ชม. 15 นาที เทคนิค วิธีการกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ที่มีคุณสมบัติ
ยุคศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา โดยใช้
ตามข้อกาหนด
หลักการของเกม
ของสถาบันคุรุ
1 ชม.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พัฒนา
แบ่งกลุ่ม ทากิจกรรมออกแบบแผนการจัด
(สัดส่วน 1:30)
ประสบการณ์ โดยการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี
1 ชม.
เทคนิค วิธีการกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา โดยใช้
หลักการของเกม(ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่าง-เครื่องดื่ม
15 นาที
ตัวแทนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงาน
1 ชม. 15 นาที
อภิปรายสรุป
30 นาที
ถาม-ตอบ
ประเมินผล/รับประกาศนียบัตร/ปิดการฝึกอบรม
30 นาที
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11.2 แผนการจัดกิจกรรม
วันที่
1

เรื่อง/สาระการ
พัฒนา
08.45 –10.30 น. - การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในยุค
ศตวรรษที่ 21 ตาม
กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาของสหภาพ
ยุโรป (CEFR)
สาหรับระดับ
ประถมศึกษา
- หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
สาหรับ
ประถมศึกษา ตาม
กรอบความสามารถ
ทางภาษาของ
สหภาพยุโรป
(CEFR)
เวลา

10.45-12.00 น.

- แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ด้วย
แนวคิดหลักการ
ของเกม
(Gamification of
Learning)
- การประยุกต์ใช้
แนวคิดของ
หลักการของเกมใน
การศึกษา

กิจกรรมการพัฒนา
- วิทยากรบรรยาย
เพื่อเป้าหมาย
ความสาเร็จในการ
พัฒนาผู้เรียนสู่
เส้นทางในการเรียน
ภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน
CEFR

- วิทยากรบรรยาย
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ด้วยแนวคิด
หลักการของเกม
(Gamification of
Learning)

วิทยากร

สื่อ/เครื่องมือ

- สื่อนาเสนอ
ประกอบการ
บรรยาย
- เอกสาร
ประกอบการ
คณะทีม
อบรม
วิทยากร
- โน้ตบุ๊ก เครื่อง
ที่มีคุณสมบัติ
คอมพิวเตอร์
ตาม
- เครื่องฉาย
ข้อกาหนด
โปรเจคเตอร์
ของสถานบัน
คุรุพัฒนา
(สัดส่วน
1:30)

คณะทีม
วิทยากร
ที่มีคุณสมบัติ
ตาม
ข้อกาหนด
ของสถานบัน
คุรุพัฒนา
(สัดส่วน
1:30)

- สื่อนาเสนอ
ประกอบการ
บรรยาย
- เอกสาร
ประกอบการ
อบรม
- โน้ตบุ๊ก เครื่อง
คอมพิวเตอร์
- เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์
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วันที่

เวลา
13.00-14.30 น.

14.45-16.00 น.

เรื่อง/สาระการ
พัฒนา
การบูรณาการสื่อ
นวัตกรรมโดยใช้
แนวคิดหลักการ
ของเกม
(Gamification) ใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
-การแนะนาสาธิต
การใช้งานสื่อ
สาหรับการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้
หลักการของเกม
- การดาวน์โหลด /
ติดตั้ง
- การอภิปราย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การแบ่งกลุ่มผู้
อบรม (ช่วงชั้นที่ 1
/ ช่วงชั้นที่ 2)
- การทดสอบ
ความรู้หลังการ
อบรม

กิจกรรมการพัฒนา

วิทยากร

สื่อ/เครื่องมือ

-วิทยากรบรรยาย
แนวทางการบูรณา
การสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีโดย
ใช้หลักการของเกม
(Gamification)

- สื่อนาเสนอ
ประกอบการ
บรรยาย
- เอกสาร
คณะทีม ประกอบการ
วิทยากร อบรม
ที่มีคุณสมบัติ - โน้ตบุ๊ก เครื่อง
ตาม
คอมพิวเตอร์
-วิทยากรแนะนา
ข้อกาหนด - เครื่องฉาย
และสาธิตการใช้งาน ของสถานบัน โปรเจคเตอร์
สื่อนวัตกรรม
คุรุพัฒนา
(สัดส่วน
1:30)

- การดาวน์โหลด /
ติดตั้ง
- การอภิปราย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การแบ่งกลุ่มผู้
คณะทีม
อบรม (ช่วงชั้นที่ 1 /
วิทยากร
ช่วงชั้นที่ 2)
ที่มีคุณสมบัติ
- การทดสอบความรู้
ตาม
หลังการอบรม
ข้อกาหนด
ของสถานบัน
คุรุพัฒนา
(สัดส่วน
1:30)

- สื่อนาเสนอ
ประกอบการ
บรรยาย
- เอกสาร
ประกอบการ
อบรม
- โน้ตบุ๊ก เครื่อง
คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต
- เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์
- ชุดสื่อในรูปแบบ
เกม
-แบบทดสอบ
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วันที่
2

เรื่อง/สาระการ
พัฒนา
08.30 –09.00 น. - home room
ทบทวนประเด็น
สาคัญในเนื้อหาที่
อบรมวันแรก
เวลา

กิจกรรมการพัฒนา

วิทยากร

- สนทนา สอบถาม
คณะทีม
และทบทวนประเด็น วิทยากร
สาคัญในเนื้อหาที่
ที่มีคุณสมบัติ
อบรมวันแรก
ตาม
ข้อกาหนด
ของสถานบัน
คุรุพัฒนา
(สัดส่วน
1:30)
09.00 -10.30 น. - การบูรณาการ
- วิทยากรบรรยาย
การจัดกิจกรรมการ เกี่ยวกับการบูรณา
เรียนการสอนการ การการออกแบบ
คณะทีม
ภาษาอังกฤษ ในยุค แผนการจัด
วิทยากร
ศตวรรษที่ 21 โดย ประสบการณ์ โดย ที่มีคุณสมบัติ
ใช้หลักการของเกม บูรณาการแนวคิด
ตาม
ทฤษฎี เทคนิค
ข้อกาหนด
วิธีการกับการเรียน ของสถานบัน
การสอน
คุรุพัฒนา
ภาษาอังกฤษในยุค
(สัดส่วน
ศตวรรษที่ 21 โดย
1:30)
ใช้หลักการของเกม
10.45-12.00 น.

สื่อ/เครื่องมือ

- สื่อนาเสนอ
ประกอบการ
บรรยาย
- เอกสาร
ประกอบการ
อบรม
- โน้ตบุ๊ก เครื่อง
คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต
- เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์
- ชุดสื่อในรูปแบบ
เกม
- แบ่งกลุ่ม ทา
- ให้แต่ละกลุ่ม
- เอกสาร
คณะทีม
กิจกรรมออกแบบ ร่วมกันทากิจกรรม
ประกอบการ
วิทยากร
แผนการจัด
ออกแบบแผนการ
อบรม
ที่มีคุณสมบัติ
ประสบการณ์ โดย จัดประสบการณ์
- โน้ตบุ๊ก เครื่อง
ตาม
การบูรณาการ
โดยการบูรณาการ
คอมพิวเตอร์
ข้อกาหนด
แนวคิด ทฤษฎี
แนวคิด ทฤษฎี
อินเทอร์เน็ต
ของสถานบัน
เทคนิค วิธีการกับ เทคนิค วิธีการกับ
- เครื่องฉาย
คุรุพัฒนา
การเรียนการสอน การเรียนการสอน
โปรเจคเตอร์
(สัดส่วน
ภาษาอังกฤษในยุค ภาษาอังกฤษในยุค
- ชุดสื่อในรูปแบบ
1:30)
ศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 ระดับ
เกม
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วันที่

เรื่อง/สาระการ
พัฒนา
ระดับประถมศึกษา
โดยใช้หลักการของ
เกม
13.00-14.00 น. แบ่งกลุ่ม ทา
กิจกรรมออกแบบ
แผนการจัด
ประสบการณ์ โดย
การบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฎี
เทคนิค วิธีการกับ
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในยุค
ศตวรรษที่ 21
ระดับประถมศึกษา
โดยใช้หลักการของ
เกม(ต่อ)
14.15 -15.30 น. - ตัวแทนแต่ละกลุ่ม
นาเสนอผลงาน
อภิปรายสรุป
เวลา

กิจกรรมการพัฒนา

วิทยากร

สื่อ/เครื่องมือ

ประถมศึกษา โดยใช้
หลักการของเกม
แบ่งกลุ่ม ทา
กิจกรรมออกแบบ
แผนการจัด
ประสบการณ์ โดย
การบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฎี
เทคนิค วิธีการกับ
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในยุค
ศตวรรษที่ 21 ระดับ
ประถมศึกษา โดยใช้
หลักการของเกม
(ต่อ)
- ให้ตัวแทนกลุ่ม
ออกมานาเสนอ
แผนการจัด
ประสบการณ์ เพื่อ
รับข้อเสนอแนะ จาก
ทีมวิทยากรและผู้
เข้าอบรม และ
อภิปรายสรุปการ
อบรม
หมายเหตุ: การขึ้น
นาเสนอแผนการจัด
ประสบการณ์ขึ้นอยู่
กับความพร้อมและ
สมัครใจของแต่ละ
กลุ่ม เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะจากทีม

- เอกสาร
ประกอบการ
คณะทีม อบรม
วิทยากร - โน้ตบุ๊ก เครื่อง
ที่มีคุณสมบัติ คอมพิวเตอร์
ตาม
อินเทอร์เน็ต
ข้อกาหนด - เครื่องฉาย
ของสถานบัน โปรเจคเตอร์
คุรุพัฒนา - ชุดสื่อในรูปแบบ
(สัดส่วน เกม
1:30)

- เอกสาร
ประกอบการ
อบรม
- โน้ตบุ๊ก เครื่อง
คณะทีม
คอมพิวเตอร์
วิทยากร
อินเทอร์เน็ต
ที่มีคุณสมบัติ
- เครื่องฉาย
ตาม
โปรเจคเตอร์
ข้อกาหนด
- ชุดสื่อในรูปแบบ
ของสถานบัน
เกม
คุรุพัฒนา
(สัดส่วน
1:30)
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วันที่

เวลา

เรื่อง/สาระการ
พัฒนา

15.30 -16.30 น. - ถาม-ตอบ/
ประเมินผล
ปิดการฝึกอบรม

กิจกรรมการพัฒนา

วิทยากร

วิทยากรและผู้เข้า
อบรม
- ถาม-ตอบ/
คณะทีม
ประเมินผล/
วิทยากร
รับประกาศนียบัตร/ ที่มีคุณสมบัติ
ปิดการฝึกอบรม
ตาม
ข้อกาหนด
ของสถานบัน
คุรุพัฒนา
(สัดส่วน
1:30)

สื่อ/เครื่องมือ
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12. กิจกรรมการติดตามหรือทางานร่วมกับครู
ทางหลักสูตรได้จัดสรรแบ่งทีมคณะวิทยากรเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้
เข้าอบรมเป็นระยะๆ โดยจัดสัดส่วนการติดตาม ดูแล ผู้เข้าอบรมตามข้อกาหนดของสถาบัน
คุรุพัฒนาคือ 1 : 30 นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้เตรียมช่องทางการสื่อสารให้กับทางวิทยากรและ
ผู้เข้าอบรมได้สื่อสารถึงกันเพื่อให้คาแนะนา

คาปรึกษา

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

รายละเอียดกิจกรรมการติดตามหรือทางานร่วมกับครูมีดังนี้

ระยะเวลา

1 เดือน

ประเด็นการติดตาม

รูปแบบ/กิจกรรมการ
ติดตาม

การบูรณาการสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีโดยใช้
แนวคิดของหลักการเกมใน ติดตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ /
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประกวดแผนการจัด
ในลาดับชั้นที่สอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้เกี่ยวข้องในการ

ตัวชี้วัด

ให้ข้อมูลการ

ความสาเร็จใน

ติดตามครู

การติดตาม

-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ร้อยละ 80 ผู้เข้า

-วิทยากร

อบรมร่วม

-ผู้เข้าอบรม

กิจกรรม
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14. กาหนดจานวนครูที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่อกลุ่ม
14.1 จานวนผู้เข้าร่วมอบรมต่อกลุ่ม
จานวนกลุ่มละไม่เกิน 150 คน
*** ขอสงวนสิทธิในการจัดอบรม หากในแต่ละรุ่นมีจานวนผู้เข้าอบรมไม่ถงึ 100 คน ***
14.2 จานวนกลุ่มที่รองรับได้
จานวนไม่เกิน 30 กลุ่ม
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละจังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา โดยทางบริษัทฯ
มีบุคลากรรองรับได้ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม
15. วิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร
15.1 แบบประเมินโครงการ
ผลผลิต (Output)
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ผลกระทบ (Impact)
ผู้เข้าอบรมสามารถบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่สอนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) โดยใช้
หลักการของเกม
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ด้านความรู้ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจมีความรู้ มีแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกม สาหรับ
ระดับประถมศึกษา
2. ด้านทักษะ ผู้เข้าอบรมสามารถบูรณาการสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกม สาหรับชั้น
ประถมศึกษา
3. ด้านความเป็นครู ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ มีวินัยและการรักษาวินัย
4. ผู้เข้ารับการอบรมมีเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน
5. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก
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15.2 แบบประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมินใช้เกณฑ์ ผ่านและไม่ผ่าน (เกณฑ์ผ่านการประเมินขั้นต่าร้อยละ 60)
โดยพิจารณาจากตารางกิจกรรมดังนี้
เกณฑ์การประเมินผลการอบรมของหลักสูตร (ผ่าน / ไม่ผ่าน)
รายการประเมิน

วิธีการ
การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน

เกณฑ์การ
การประเมิน / คะแนน

น้าหนัก
ร้อยละ

ทาแบบทดสอบ

แบบทดสอบ

ร้อยละ 70
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ด้านความรู้ (K)
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ 1
ด้านทักษะ (S)
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ 2

ผลการประเมินแผน
บูรณาการจัดกิจกรรม
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ

1) เข้ารับการอบรม
ด้านความเป็นครู (A)
ตลอดหลักสูตร
สอดคล้องกับ
2) ส่งงาน (แผนการจัด
วัตถุประสงค์ข้อ 3
ประสบการณ์)
การเข้าร่วมเครือข่าย
ชุมชนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านระบบ
เข้าร่วมและแลกเปลี่ยน
ออนไลน์
ความรู้
(PLC Online)
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ 4

แบบประเมิน

พอใช้

10 คะแนน

ดี

20 คะแนน

ดีมาก

30 คะแนน

ไม่มี

0 คะแนน

-เอกสารลงทะเบียน
- เอกสารหรือไฟล์
มี 1) หรื อ 2) 20 คะแนน
แผนบูรณาการจัด
กิจกรรมฯ
มีทงั ้ 2 ข้ อ 30 คะแนน
ไม่เข้าร่วม
แบบสังเกต

เข้าร่วม

30

30

0 คะแนน
10 คะแนน

20

เข้าร่วมและ
20 คะแนน
แลกเปลี่ยน

*** เกณฑ์ผ่านการประเมินขั้นต่าร้อยละ 60
*** สาหรับผู้ที่ ผ่าน การประเมิน สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ทางเว็บไซต์ ***
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16.ข้อมูลอื่นๆ
16.1 ตัวอย่างเกมการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Picaro)
• เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านเกม
ที่สนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ ท้าทายและมีส่วนร่วม กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้
เด็กๆ จะได้ผจญภัยไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในดินแดนแห่งเวทมนตร์ที่เต็มไปด้วย
เสน่ห์แห่งมนต์ขลัง พร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทาให้เด็ก ๆ
มีความมั่นใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
• เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้านการ
วัดประเมินผลและด้านความบันเทิง หลักสูตรออกแบบให้สอดคล้องตามกรอบการ
อ้างอิงมาตรฐานของสหภาพยุโรป CEFR ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานใน
การเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะยาวที่เข้มข้น แบ่งออกเป็น 4 ระดับ
เหมาะสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
สามารถนาไปปรับใช้กับหลักสูตร
ภาษาอังกฤษอื่นๆ จากทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย
โดยโครงสร้างจะถูกออกแบบให้
สอดคล้อง กับหลักสูตรของ Cambridge English: Young Learners เด็ก ๆ สามารถ
เริ่มเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมาก่อน
• เป็นหลักสูตรที่พัฒนาครอบคลุมทักษะทั้งด้าน การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
คาศัพท์และการออกเสียง นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ อีก เช่น
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะ
การทางานร่วมกัน
• เป็นสุดยอดนวัตกรรมด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัล
ELTons
Awards ปี 2014 ของ British Council
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16.2 ตัวอย่างภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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