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โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2562
A : ประเภทของหลักสูตร  A1 หลักสูตรปกติ  A2 หลักสูตรออนไลน์
B : ค่าลงทะเบียนการอบรม  B1 มีค่าลงทะเบียน  B2 ไม่มีค่าลงทะเบียน
1. ชื่อหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
1.1 ชื่อภาษาไทย
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกม
(Gamification) ผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ
The provision of learning experiences in English language in the 21st century using
Gamification through innovative media and technology
2. หลักการการออกแบบหลักสูตร
กรอบแนวคิดหลักของการออกแบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู จะเน้นที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครู
เพื่อส่งผลกระทบไปยังคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างน้อย 1 ประเด็น ดังนี้
หลักสูตรที่ออกแบบเพื่อการพัฒนาครู จะต้องเป็นการพัฒนาครูที่บูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระวิชา
(Content Knowledge) กับหลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) ที่จะต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะ
ให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอน ตามสาระวิชาเฉพาะที่บูรณาการเนื้อหาสาระกับศาสตร์
วิชาชีพครู (Pedagogical Content Knowledge : PCK)
 หลักสูตรที่ออกแบบเพื่อการพัฒนาครู จะต้องเป็นการพัฒนาครูที่หลอมรวมการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
สาระวิชา (Content Knowledge) หลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ากับการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological Content Knowledge : TPCK)
หลักสูตรออกแบบเพื่อพัฒนาครูโดยเป็นการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้
หลักการพื้นฐานในการออกแบบเกม กลไกการเล่นเกม การให้คะแนน การสร้างแรงจูงใจ การแข่งขันมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน เพือ่ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทาให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ผสมผสานกับสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาษาอังกฤษ
จากเจ้าของภาษา และออกแบบตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบเกม เพลง แบบฝึกหัด และระบบการ
จัดการเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนในการทากิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ครบทุกด้าน
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3. ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา (เลือก 1 ระดับ)
 ปฐมวัย

 อาชีวศึกษา

 ประถมศึกษา

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 มัธยมศึกษาตอนต้น

 การศึกษาพิเศษ

 มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. คาสาคัญสะท้อนกิจกรรมการพัฒนา
4.1 สาระเนื้อหา (Content) (เลือก 1 สาระเนื้อหา)
 วิทยาศาสตร์
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 คณิตศาสตร์

 ปฐมวัย

 ภาษาไทย

 การศึกษาพิเศษ

 ภาษาอังกฤษ

 บูรณาการสาระ

 ภาษามลายู

 ทักษะอาชีพ 9 ประเภท สาขาวิชา ดังนี้

 ภาษาฝรั่งเศส

 อุตสาหกรรม

 ภาษาเกาหลี

 บริหารธุรกิจ

 ภาษาญี่ปุ่น

 ศิลปกรรม

 ภาษาจีน

 คหกรรม

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 เกษตรกรรม

 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ประมง

 สุขศึกษาและพลศึกษา

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 ศิลปะศึกษา

 อุตสาหกรรมสิ่งทอ

 ดนตรี-นาฎศิลป์

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.2 สาระที่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้ (Pedagogy) (เลือกได้มากกว่า 1 สาระ)
 การสอนในศตวรรษที่ 21

 การพัฒนาหลักสูตร

 การแก้ปัญหาผู้เรียน

 สะเต็มศึกษา (STEM Education)

 จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้

 การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

 การจัดการชั้นเรียน

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/
ชนแห่งงการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ทางวิ
างวิชชาชี
าชีพพ
ชุชุมมชนแห่

 การออกแบบการเรียนรู้
 อื่น ๆ ที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษา
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 เกมมิฟิเคชั่น (Gamification)
 การเรียนรู้แบบผสมผสาน
(Blended Learning)
5. ความลุ่มลึกของหลักสูตร (เลือก 1 ระดับ พร้อมระบุจานวนชั่วโมง)


ระดับพื้นฐาน

จานวนชั่วโมงการอบรม 16 ชั่วโมง



ระดับกลาง

จานวนชั่วโมงการอบรม .......... ชั่วโมง



ระดับสูง

จานวนชั่วโมงการอบรม .......... ชั่วโมง

6. พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะเข้ารับการอบรม
คุณสมบัติ/ เงื่อนไข /ประสบการณ์ของครูผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย
ประเด็น คุณสมบัติ/ เงื่อนไข /ประสบการณ์ เกณฑ์การคัดเลือก
การคัดเลือก
ของครูผู้เข้ารับการพัฒนา
เป็นครูผู้รับผิดชอบการสอน
ด้านความรู้ ภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมวัย ทั้ง
ที่จบตรงสาขาหรือไม่ตรงสาขา
- มีความรู้พื้นฐานการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ สื่อสังคม (Social
Media) และอินเทอร์เน็ต
- มีความพร้อมด้านอุปกรณ์
ด้านทักษะ คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ต
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ
- มีความสนใจการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
- มีความสนใจการจัดกิจกรรม
ด้านเจตคติ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้หลักการของเกม
- มีความต้องการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ

วิธีการคัดเลือก
ผู้รับผิดชอบ ครูผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรประเมิน
ประเมินตนอง

ผู้บริหารสถานศึกษา
ยืนยันรับรอง (ผ่าน
Shopping List)

✓

ผู้บริหารสถานศึกษา
ยืนยันรับรอง (ผ่าน
Shopping List)

✓

ผู้บริหารสถานศึกษา
ยืนยันรับรอง (ผ่าน
Shopping List)

✓
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7. หลักการและที่มาของหลักสูตร
ปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างมากในชีวิตประจาวัน ภาษาอังกฤษถูกกาหนดให้
เป็นภาษากลางในการสื่อสารในประชาคมอาเซียน ดังนั้นการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นจึงเป็นสิ่งสาคัญ การ
เรียนภาษาอังกฤษในเด็กปฐมวัยเป็นการปูพื้นฐานการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับสูง
ต่อไป การเรียนภาษาอังกฤษในช่วงอายุ แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงที่ดีที่สุด (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 2542) เพราะ
ที่สมองส่วนรับรู้เรื่องภาษาเจริญเติบโตและพัฒนาสูงสุด
เป็นช่วงสาคัญของการเรียนรู้
ซึง่ แนวการสอน
ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กควรคานึงถึงพัฒนาการตามวัยและความสามารถในการรับรู้ของเด็กเป็นสาคัญปลูกฝังให้
เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อภาษา และการให้เด็กได้มีโอกาศใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ การสร้างทัศนคติที่ดี
ให้เด็กมีความสนใจควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนุกสนาน มีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยมา
สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ ใช้เป็นสื่อให้เด็กได้ฝึก ทบทวนเนื้อหาซ้าๆ เพื่อให้เกิดความจา ความ
เข้าใจในความหมายของคาศัพท์ และการออกเสียงให้ถูกต้อง
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและแนวทางการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อนามาแก้ไขปัญหาในสภาวะที่ระดับความสามารถ
ของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษอยู่ต่ามาก
กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดให้ใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของ
สหภาพยุโรป (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งในการออกแบบ
หลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู การนาเอาหลักการพื้นฐานในการ
ออกแบบเกม กลไกการเล่นเกม มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแนวคิดนี้เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่ม
ความสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ อาจต้องใช้ระบบการจัดการเรียนรู้
ทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดกิจกรรมต่างๆ การนาแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาใช้ในการจัดการการ
เรียนรู้เป็นหนึ่งในวิธีการและเทคนิคทางการศึกษาที่สามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วม กระตุ้นการอยาก
เรียนรู้ด้วยการให้รางวัลกับนักเรียนที่ทาคะแนนได้ดี
สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเป็นตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์
ความรู้ไปสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ และทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่สนใจ โดยผ่านการลง
มือปฏิบัติช่วยให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้มากขึ้น ซึ่งสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา Picaro English จาก
ประเทศอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา โดยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษา (Kaplan
International English) ด้านการวัดประเมินผลจากมหาวิทยลัยเคมบริดจ์ (Cambridge English Language
Assessment) และด้านบันเทิงจาก Babytv (A Fox International Channel) และหลักสูตรถูกออกแบบให้
สอดคล้องตามกรอบการอ้างอิงมาตรฐานของสหภาพยุโรป CEFR (The Common European Framework of
Reference for Languages) ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ กิจกรรมการ
ฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถทางทักษะการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและ
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สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ และเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้สาหรับ
ศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสูงยิ่งขึ้นต่อไป
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการของเกม (Gamification)
ผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หลักการพื้นฐานในการ
ออกแบบเกม กลไกการเล่นเกม การให้คะแนน การสร้างแรงจูงใจ การแข่งขันมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในห้องเรียน เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่สนุกสนาน ผสมผสานกับสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา และออกแบบตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบเกม เพลง แบบฝึกหัด และระบบการจัดการเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนในการทากิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ครบทุกด้าน

ในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้เห็นความสาคัญในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ การปฏิบัติ
ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูในเรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21
โดยใช้หลักการของเกม (Gamification) ผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพครูให้นาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป
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8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
8.1 ด้านความรู้ (Knowledge)
เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้
หลักการของเกม ผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
8.2 ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill)
เพื่อให้ครูสามารถออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบการอ้างอิง
มาตรฐานของสหภาพยุโรป (CEFR) ผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยใช้หลักการของเกม (Gamification) ได้
8.3 ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attribute)
เพื่อให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัย
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จของครู
 ครูที่เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาตามหลักสูตร
 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้
หลักการของเกม พิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม
 ครูสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน (CEFR) ผ่าน
สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี โดยใช้ ห ลั ก การของเกม (Gamification) พิ จ ารณาจากการเขี ย นแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนน
 ครูมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองในการประยุกต์ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัด กิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก พิจารณาจากผลการสารวจความคิดเห็นของครูที่เข้าร่วมอบรม
10 สั ง เขปหั ว ข้ อ เนื้ อ หาสาระในหลั ก สู ต รต้ อ งระบุ หั ว ข้ อ เนื้ อ หาสาระให้ ไ ด้ อ ย่ า งน้ อ ย 3 กลุ่ ม หลั ก
ประกอบด้วย
10.1 กลุ่มเนื้อหาที่เป็นสาระวิชาด้าน (Content)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรป (CEFR) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสาหรับเด็กมาตรฐานระดับโลกภายใต้ชื่อ Picaro จากประเทศอังกฤษ
เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา โดยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการศึกษา (Kaplan International
English) ด้านการวัดประเมินผลจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge English Language Assessment)
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และด้านบันเทิงจาก Babytv (A Fox International Channel) และหลักสูตรถูกออกแบบให้สอดคล้องตาม
กรอบการอ้างอิงมาตรฐานของสหภาพยุโรป CEFR (The Common European Framework of Reference
for Languages) ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ
Picaro English เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ผ่านเกมที่สนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ ท้าทายและมีส่วนร่วม กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ เด็ก ๆ จะได้
ผจญภัยไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในดินแดนแห่งเวทมนตร์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งมนต์ขลัง พร้อม ๆ กับการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทาให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งขึ้น เหมาะสาหรับเด็กระดับชั้นปฐมวัย สามารถนาไปปรับใช้กับหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่น ๆ จากทั่วโลกได้
อย่างง่ายดาย โดยโครงสร้างจะถูกออกแบบให้สอดคล้อง กับหลักสูตรของ Cambridge English: Young
Learners เด็ก ๆ สามารถเริ่มเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมาก่อน หลักสูตรแบ่งออกเป็น 4
ระดับ โดยเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นระดับที่ 1 Pre-A1 (Starters) ซึ่งมีทั้งหมด 4 Unit
(Unit 1-4) 1 Unit มี 20 เรื่อง รวม 80 เรื่อง 240 เกม เหมาะสาหรับเด็กระดับปฐมวัย เริ่มต้นด้วยการนาภาษา
มาใช้อย่างธรรมชาติ โดยผ่านทางเรื่องราว การสนทนาและการนาเสนอโดยปากเปล่า และเกมออนไลน์ต่าง ๆ
ได้รับประโยชน์สองต่อทั้งด้านภาษาและแรงจูงใจโดยผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนานที่มุ่งเน้นในเชิงบวก ซึ่งสะท้อ น
ได้จากกิจกรรมต่างๆ เมื่อเด็กๆ ได้ลงมือทาแบบฝึกหัดแล้ว ต่อจากนั้นพวกเขาจะมีความมั่นใจในการอ่านและ
การเขียน Picaro English เป็นหลักสูตรที่พัฒนาครอบคลุมทักษะทั้งด้าน การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
คาศัพท์และการออกเสียง นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ อีก เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะการทางานร่วมกัน Picaro English เป็นสุดยอดนวัตกรรม
ด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัล ELTons Awards ปี 2014 ของ British Council
10.2 กลุ่มเนื้อหาสาระที่เป็นศาสตร์ทางวิชาชีพครู (Pedagogy)
1) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวคิดหลักการของเกม (Gamification of
Learning) คือ การนาเอาหลักการพื้นฐานในการออกแบบเกม กลไกการเล่นเกม การให้คะแนน การสร้าง
แรงจูงใจ การแข่งขันมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ในการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน
2) การประยุกต์ใช้แนวคิดของหลักการของเกม (Gamification) ในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
10.3 กลุ่มบูรณาการเนื้อหาสาระกับศาสตร์วิชาชีพครู และ/หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Pedagogical
Content Knowledge : PCK and/or Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK )
1) การวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เรื่องราว
เกี่ยวกับ ตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
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2) การวิเคราะห์กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
3) การออกแบบแผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ ภาษาอั ง กฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล (CEFR) ผสมผสานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยใช้หลักการของเกม
(Gamification)
11. ตารางการจัดกิจกรรม
วัน

เริ่มต้น-ถึง

1

8.00 – 8.30
( 30 นาที )
8.30 – 10.00
( 1 ชั่วโมง 30 นาที)

10.00 – 12.00
( 2 ชั่วโมง )

ประเภท
กิจกรรม/บรรยาย
กิจกรรม
บรรยาย

บรรยาย

รายละเอียด

วิทยากร

ทาแบบทดสอบก่อนการ
อบรม (Pretest)
การจัดประสบการณ์การ
เรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษใน
ศตวรรษที่ 21
- การจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ ภาษาอัง กฤษตาม
กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา
ของสหภาพยุโรป (CEFR)
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนศตวรรษที่ 21
- การจัดการเรียนรู้ด้วย
แนวคิดหลักการของเกม
(Gamification of
Learning)
- การประยุกต์ใช้
แนวคิดของหลักการของ
เกม (Gamification) ใน
การจัดการเรียนรู้

คณะทีมวิทยากร
ที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อกาหนดของ
สถาบันคุรุพัฒนา
(สัดส่วน 1:30)
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หน่วยพัฒนาครู บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด

วัน

เริ่มต้น-ถึง
13.00 – 14.00
( 1 ชั่วโมง )

2

ประเภท
กิจกรรม/บรรยาย
- บรรยาย

14.00 – 15.00
( 1 ชั่วโมง )

- กิจกรรม

15.00 – 17.00
( 2 ชั่วโมง )

- บรรยาย

8.00 – 8.30
( 30 นาที)

- บรรยาย

8.30 – 12.00
(3 ชั่วโมง 30 นาที)

- กิจกรรม

รายละเอียด
การประยุกต์ใช้สื่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- การแนะนาสาธิตการ
ใช้งานสื่อนวัตกรรม
สาหรับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
- การดาวน์โหลด /
ติดตั้ง / การใช้งาน
- รายละเอียดเนื้อหา
องค์ประกอบของสื่อ
- การดาวน์โหลด /
ติดตั้ง
- การใช้งานสื่อนวัตกรรม
สาหรับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
การออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในยุค
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้
กลไกของเกม
(Gamification) ผ่านสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
และการวัดและ
ประเมินผล
home room ทบทวน
ประเด็นสาคัญในเนื้อหา
ที่อบรมวันแรก และจัด
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

วิทยากร

คณะทีมวิทยากร
ที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อกาหนดของ
สถาบันคุรุพัฒนา
(สัดส่วน 1:30)
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หน่วยพัฒนาครู บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด

วัน

เริ่มต้น-ถึง

ประเภท
กิจกรรม/บรรยาย

13.00 – 16.00
( 3 ชั่วโมง )

- กิจกรรม

16.00 – 16.30
( 30 นาที)

บรรยาย

16.30 – 17.00
( 30 นาที)

กิจกรรม

รายละเอียด
ตามกรอบมาตรฐาน
(CEFR) ผ่านสื่อ
ภาษาอังกฤษโดยใช้
หลักการของเกม
(Gamification)
นาเสนอผลปฏิบัติการ
ออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน (CEFR) ผ่าน
สื่อภาษาอังกฤษโดยใช้
หลักการของเกม
(Gamification)
- การติ ด ตาม (Follow
up) ภายหลังจากการเข้า
รับการอบรม
- สนทนา ถาม/ตอบ ข้อ
สงสัย ข้อเสนอแนะ
- ประเมินความพึงพอใจ
ทาแบบทดสอบหลัง การ
อบรม (Posttest)

วิทยากร
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หน่วยพัฒนาครู บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด

12. แผนการจัดกิจกรรม
แผนที่ 1 สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา ทดสอบก่อนการอบรม

จานวน 30 นาที

วัตถุประสงค์
เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้ารับการอบรม
พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น
ครูได้รับการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเข้า
ร่วมอบรม
สาระ/หัวข้อการพัฒนา
กิจกรรม
สื่อ
การวัดและประเมินผล
ทดสอบก่อนการอบรม ผู้เข้าอบรมทา
แบบทดสอบ การทดสอบความรู้
แบบทดสอบก่อน
ความเข้าใจ
การอบรมจากทางผู้
จัดหลักสูตร

วิทยากร
คณะทีม
วิทยากร
ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อกาหนด
ของสถาบันคุรุ
พัฒนา
(สัดส่วน 1:30)

แผนที่ 2 สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตาม
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)
พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น
ครูมีความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) นาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน
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หน่วยพัฒนาครู บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด

สาระ/หัวข้อการพัฒนา
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 21 ตาม
กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษา
ของสหภาพยุโรป
(CEFR)

กิจกรรม
บรรยาย
- การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 21
- การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาของสหภาพ
ยุโรป (CEFR)

สื่อ
- Power
Point
- เอกสาร
ประกอบ

การวัดและประเมินผล
วิทยากร
- การสนทนา ถามตอบ คณะทีม
- การทดสอบความรู้ วิทยากร
ความเข้าใจ
ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อกาหนด
ของสถาบันคุรุ
พัฒนา
(สัดส่วน 1:30)

แผนที่ 3 สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จานวน 2 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดของหลักการของเกม (Gamification) ในการจัดการเรียนรู้
3. เพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดของหลักการของเกม (Gamification) ในการจัดการเรียนรู้ได้
พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น
ครูมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดหลักการของเกม (Gamification of
Learning) แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดหลักการของเกม (Gamification of Learning) สามารถนา
หลักการของเกม (Gamification) มาออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก
ระดับปฐมวัย
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หน่วยพัฒนาครู บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด

สาระ/หัวข้อการพัฒนา
- แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และการจัดการเรียนรู้
ด้วยแนวคิดหลักการ
ของเกม (Gamification
of Learning)
- การประยุกต์ใช้
แนวคิดของหลักการ
ของเกม
(Gamification) ในการ
จัดการเรียนรู้

กิจกรรม
- บรรยายแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วย
แนวคิดหลักการของ
เกม (Gamification
of Learning)
- บรรยายการ
ประยุกต์ใช้แนวคิด
ของหลักการของ
เกม (Gamification)
ในการจัดการเรียนรู้
- ถาม ตอบ
ออนไลน์เพื่อสร้าง
บรรยากาศการจัด
กิจกรรมโดยใช้
หลักการของเกม

สื่อ
- Power
Point
- เอกสาร
ประกอบ

- Power
Point
- เอกสาร
ประกอบ
- Kahoot.it

การวัดและประเมินผล วิทยากร
- การสนทนา ถามตอบ คณะทีม
- การทดสอบความรู้ วิทยากร
ความเข้าใจ
ที่มีคุณสมบัติ
ตาม
ข้อกาหนด
ของสถาบันคุรุ
- การสนทนา ถามตอบ พัฒนา
- การทดสอบความรู้ (สัดส่วน 1:30)
ความเข้าใจ

แผนที่ 4 สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จานวน 1 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแนวใหม่
พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น
ครูได้ทราบถึงแหล่งข้อมูลในการดาวน์โหลด / การติดตั้ง และใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในการ
ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนได้
สาระ/หัวข้อการพัฒนา
กิจกรรม
- การแนะนาสาธิต
- บรรยายแนะนา
การใช้งานสื่อสาหรับ
สาธิตการใช้งานสื่อ
การจัดกิจกรรมการ
สาหรับการจัด
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

สื่อ
- Power
Point
- เอกสาร
ประกอบ

การวัดและประเมินผล วิทยากร
- การสนทนา ถามตอบ คณะทีม
- การทดสอบความรู้ วิทยากร
ความเข้าใจ
ที่มีคุณสมบัติ
ตาม

14

หน่วยพัฒนาครู บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด

- การดาวน์โหลด /
ติดตั้ง / การใช้งาน

- รายละเอียดเนื้อหา
องค์ประกอบของสื่อ

ประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- แนะนาเนื้อหา
โครงสร้าง สื่อต่าง ๆ
- สาธิตการดาวน์
- Power
โหลด / ติดตั้ง /
Point
การใช้งาน
- เอกสาร
ประกอบ
- สื่อ Picaro
English
- บรรยายแสดง
- Power
รายละเอียดเนื้อหา Point
องค์ประกอบของสื่อ - เอกสาร
และการนาไปใช้การ ประกอบ
จัดกิจกรรมการเรียน - สื่อ Picaro
การสอนใน
English
ห้องเรียน

ข้อกาหนด
ของสถาบันคุรุ
พัฒนา
(สัดส่วน 1:30)
- การสนทนา ถามตอบ
- การทดสอบความรู้
ความเข้าใจ

- การสนทนา ถามตอบ
- การทดสอบความรู้
ความเข้าใจ

แผนที่ 5 สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา การใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จานวน 1 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูสามารถดาวน์โหลด / ติดตั้ง สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาษาอังกฤษได้
2. เพื่อให้ครูสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาษาอังกฤษในการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ได้
พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น
ครูสามารถดาวน์โหลด / ติดตั้ง และใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในการออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนได้
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สาระ/หัวข้อการพัฒนา
กิจกรรม
ดาวน์โหลด / ติดตั้ง / - ทาการดาวน์โหลด
การใช้งาน
และติดตั้งโปรแกรม
สื่อ Picaro English
- ใช้งานสื่อ Picaro
English

สื่อ
- Power
Point
- เอกสาร
ประกอบ
- สื่อ Picaro
English

การวัดและประเมินผล วิทยากร
- การสนทนา ถามตอบ คณะทีม
- การทดสอบความรู้ วิทยากร
ความเข้าใจ
ที่มีคุณสมบัติ
ตาม
ข้อกาหนด
ของสถาบันคุรุ
พัฒนา
(สัดส่วน 1:30)

แผนที่ 6 สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 จานวน 2 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูสามารถออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ได้
พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น
วิเคราะห์กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สาระ/หัวข้อการพัฒนา
การออกแบบแผนการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ยุคศตวรรษที่ 21 โดยใช้
กลไกของเกม
(Gamification) ผ่าน
สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

กิจกรรม
- บรรยายแนวทาง
การออกแบบ
แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 21
- ตัวอย่างรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
- การวัดและการ
ประเมินผล

สื่อ
- Power
Point
- เอกสาร
ประกอบ
- สื่อ Picaro
English
- สื่อสังคม
ออนไลน์

การวัดและประเมินผล
- การสนทนา ถามตอบ
- การทดสอบความรู้
ความเข้าใจ
- ชิ้นงานการออกแบบ
แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้

วิทยากร
คณะทีม
วิทยากร
ที่มีคุณสมบัติ
ตาม
ข้อกาหนด
ของสถาบันคุรุ
พัฒนา
(สัดส่วน 1:30)
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- ร่วมกันสะท้อน
ความคิดแนว
ทางการออกแบบ
แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 21 ที่
เหมาะสม
แผนที่ 7 สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา Home room และแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม จานวน 30 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูได้ทบทวนประเด็นเนื้อหาที่ได้รับจากการอบรมในวันแรก
2. เพื่อให้ครูแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมในการทากิจกรรมกลุ่ม
พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น
ร่วมสะท้อนความคิด ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาที่ได้รับการอบรมไปในแรก
สาระ/หัวข้อการพัฒนา
กิจกรรม
Home room และการ - ผู้เข้าอบรมร่วมกัน
แบ่งกลุ่ม
สนทนา เสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นเนื้อหาที่
อบรมในวันแรก
- สรุปประเด็น
ใจความสาคัญ
- แบ่งกลุ่ม เพื่อทา
กิจกรรมออกแบบ
แผนการจัด
ประสบการณ์

สื่อ
- Power
Point
- เอกสาร
ประกอบ
- สื่อ
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
Picaro
English
- สื่อสังคม
ออนไลน์

การวัดและประเมินผล วิทยากร
- การสนทนา ถามตอบ คณะทีม
วิทยากร
ที่มีคุณสมบัติ
ตาม
ข้อกาหนด
ของสถาบันคุรุ
พัฒนา
(สัดส่วน
1:30)
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แผนที่ 8 สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา ปฏิบัติการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 จานวน 3 ชั่วโมง 30 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูสามารถออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ผ่านสื่อภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการของเกม (Gamification) ได้
พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น
วิเคราะห์กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สาระ/หัวข้อการพัฒนา
ปฏิบัติการออกแบบ
แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษสากล
(CEFR) ผ่านสื่อ
ภาษาอังกฤษโดยใช้
หลักการของเกม
(Gamification)

กิจกรรม
- ผู้เข้าอบรมร่วมกัน
ออกแบบแผนการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสากล
(CEFR) ผ่านสื่อ
ภาษาอังกฤษโดยใช้
หลักการของเกม
(Gamification)

สื่อ
- Power
Point
- เอกสาร
ประกอบ
- สื่อ Picaro
English
- สื่อสังคม
ออนไลน์

การวัดและประเมินผล
- การสนทนา ถามตอบ
- การทดสอบความรู้
ความเข้าใจ
- ชิ้นงานการออกแบบ
แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้

วิทยากร
คณะทีม
วิทยากร
ที่มีคุณสมบัติ
ตาม
ข้อกาหนด
ของสถาบันคุรุ
พัฒนา
(สัดส่วน 1:30)

แผนที่ 9 สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา นาเสนอผลการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 จานวน 3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูสามารถนาเสนอแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสากล (CEFR) ผ่านสื่อภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการของเกม (Gamification)
และสะท้อนคิดแผนที่เหมาะสมได้
พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น
วิเคราะห์กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) การสอนภาษาอังกฤษแบบ
CLT ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
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สาระ/หัวข้อการพัฒนา
นาเสนอการออกแบบ
แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
การอ้างอิงมาตรฐาน
ของสหภาพยุโรป
(CEFR) ผ่านสื่อ
ภาษาอังกฤษโดยใช้
หลักการของเกม
(Gamification)

กิจกรรม
- ผู้เข้าอบรม
นาเสนอแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ ที่ออกแบบไว้
- ร่วมกันสะท้อน
ความคิดการ
ออกแบบแผนการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้

สื่อ
- Power
Point
- เอกสาร
ประกอบ
- สื่อ Picaro
English
- สื่อสังคม
ออนไลน์

การวัดและประเมินผล
- การสนทนา ถามตอบ
- การทดสอบความรู้
ความเข้าใจ
- ชิ้นงานการออกแบบ
แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

วิทยากร
คณะทีม
วิทยากร
ที่มีคุณสมบัติ
ตาม
ข้อกาหนด
ของสถาบันคุรุ
พัฒนา
(สัดส่วน 1:30)

แผนที่ 10 สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา การติดตามหลังการอบรม ถาม-ตอบ และการประเมินผลการอบรม
จานวน 30 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อชี้แจงกิจกรรมการติดตามหลังการอบรม
2. เพื่อสนทนา ถาม-ตอบ ข้อสงสัย / ข้อเสนอแนะ
3. เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมอบรม
พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น
รับทราบถึงกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติหลังจากจบการอบรม สนทนาซักถาม ข้อสงสัย / ข้อเสนอแนะ การ
ทาแบบประเมินความพึงใจ
สาระ/หัวข้อการพัฒนา
กิจกรรม
การติดตาม ถาม-ตอบ - ชี้แจงรายละเอียด
และการประเมินผลการ การติดตามหลังการ
อบรม
อบรม
- สนทนา ถาม-ตอบ
ข้อสงสัย /
ข้อเสนอแนะ
- ประเมินความพึง
พอใจ

สื่อ
- Power
Point
- เอกสาร
ประกอบ
- แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ

การวัดและประเมินผล วิทยากร
- การสนทนา ถามตอบ คณะทีม
- ผลการประเมินความ วิทยากร
พึงพอใจ
ที่มีคุณสมบัติ
ตาม
ข้อกาหนด
ของสถาบันคุรุ
พัฒนา
(สัดส่วน
1:30)
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แผนที่ 11 สาระ/หัวเรื่องการพัฒนา ทดสอบหลังอบรม จานวน 30 นาที
วัตถุประสงค์
เพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจหลังการเข้ารับการอบรม
พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น
ครูได้รับการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาสาระ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมอบรม
สาระ/หัวข้อการพัฒนา
กิจกรรม
สื่อ
การวัดและประเมินผล
ทดสอบหลังการอบรม ผู้เข้าอบรมทา
แบบทดสอบ การทดสอบความรู้
แบบทดสอบหลัง
ความเข้าใจ
การอบรมจากทางผู้
จัดหลักสูตร

วิทยากร
คณะทีม
วิทยากร
ที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อกาหนด
ของสถาบันคุรุ
พัฒนา
(สัดส่วน 1:30)

13. กิจกรรมการติดตามหรือทางานร่วมกับครูหลังพัฒนา
ระยะเวลา
หลังพัฒนา

ประเด็น
การติดตาม

30 วันหลังจาก - แผนการจัด
สิ้นสุดการพัฒนา ประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบการอ้างอิง
มาตรฐานของสหภาพ
ยุโรป (CEFR) ผ่านสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี โดยใช้
หลักการของเกม
(Gamification) เข้า
ประกวดตามโครงการ
ของหลักสูตร

วิธีการ/รูปแบบ
การติดตาม
- สร้างกลุ่มไลน์
เพื่อถามข้อสงสัย
ระหว่างผู้เข้า
อบรมและ
วิทยากร ติดตาม
งาน รวมทั้งการ
ส่งงานผ่านทาง
E-mail

ตัวชี้วัด
วิทยากรผู้ติดตาม ความสาเร็จในการ
ติดตาม
- คณะวิทยากรที่ - ส่งแผนการจัด
รับผิดชอบ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้+วิดีโอคลิป
การจัดกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
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17. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
ประเด็น
การประเมิน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เกณฑ์การผ่าน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจ การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ยุคศตวรรษที่ 21 โดย
ใช้หลักการของเกม
ผ่านสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

ร้อยละ 80

การทาแบบทดสอบ

แบบทดสอบ

ด้านความรู้
ความรู้ ความเข้าใจ
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในยุค
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้
หลักการของเกม ผ่าน
สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

ด้านทักษะปฏิบัติ
ออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสากล
(CEFR) แบบ
ผสมผสานกับสื่อ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
8.1

8.2
ครูสามารถออกแบบ
แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสากล
(CEFR) แบบ
ผสมผสานกับสื่อ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ระดับ ดี

การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้

แบบประเมินแผน

ด้านความเป็นครู

8.3

มีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาตนเองในการใช้
สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
สาหรับเด็กปฐมวัย

ครูมีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาตนเองในการ
ประยุกต์ใช้สื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ประกอบการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
สาหรับเด็กปฐมวัย

ระดับ มาก

ตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถาม

ความพึ ง พอใจ
ของครู ผู้เข้ารับ
การพัฒนา
เวลา

การสอบถามความพึง
พอใจ

ระดับมาก

ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

-

เวลาเข้ารับการอบรม

มีเวลาเข้าร่วม
การอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80

การลงเวลาเข้ารับ
การอบรม

แบบบันทึกการลง
เวลา

-
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หน่วยพัฒนาครู บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด

18. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คนที่ 1 ชื่อ นางสาวเนตรนภา นามสกุล เอีย่ มอนุพงษ์
คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาเอก สถาบัน มหาวิทยาลัยนเศวร
สาขาวิซา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาเร็จการศึกษาปี 2558

(ประธานหลักสูตร)

ลงชื่อ ......................................................... ประธานหลักสูตร
(ดร.เนตรนภา เอีย่ มอนุพงษ์)
คนที่ 2 ชื่อ นางนฤมล นามสกุล ยอดศรี
คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาโท สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาเร็จการศึกษาปี 2545

(กรรมการหลักสูตร)

ลงชื่อ ......................................................... กรรมการหลักสูตร
(นางนฤมล ยอดศรี)
คนที่ 3 ชื่อ นายภูเบศร์ นามสกุล ช่วยวงษ์
คุณวุฒิสูงสุด ปริญญาตรี สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาวิชาการบริหารการจัดการ สาเร็จการศึกษาปี 2561

(กรรมการหลักสูตร)

ลงชื่อ ......................................................... กรรมการหลักสูตร
(ว่าที่ ร.ต.ภูเบศร์ ช่วยวงษ์)

ลงชื่อ ....................................................... หัวหน้าหน่วยงาน(หน่วยพัฒนาครู)
(ดร.กัญชร มัททวีวงศ์)
ลงชื่อ ......................................................... ผู้ประสานงานหน่วยพัฒนาครู
(นางสาวณัฐรดา สุรนิตย์)
ลงวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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19. ภาคผนวก
19.1 ตัวอย่างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย
เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย (Picaro English)
•

•

•

•

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านเกมที่
สนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ ท้าทายและมีส่วนร่วม กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ เด็กๆ จะได้ผจญ
ภัยไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในดินแดนแห่งเวทมนตร์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งมนต์ขลัง พร้อม ๆ
กับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทาให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจและกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
ด้านการวัด
ประเมินผลและด้านความบันเทิง หลักสูตรออกแบบให้สอดคล้องตามกรอบการอ้างอิงมาตรฐาน
ของสหภาพยุโรป CEFR ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
หลักสูตรระยะยาวที่เข้มข้น แบ่งออกเป็น 4 ระดับ สามารถนาไปปรับใช้กับหลักสูตรภาษาอังกฤษ
อื่นๆ จากทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย โดยโครงสร้างจะถูกออกแบบให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร
ของ Cambridge English: Young Learners เด็ก ๆ สามารถเริ่มเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมี
พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมาก่อน
เป็นหลักสูตรที่พัฒนาครอบคลุมทักษะทั้งด้าน การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน คาศัพท์และ
การออกเสียง นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ อีก เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะการทางานร่วมกัน
เป็นสุดยอดนวัตกรรมด้านสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับรางวัล ELTons Awards ปี
2014 ของ British Council
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19.2 ภาพบรรยากาศ และการจัดกิจกรรมการจัดอบรมคูปองครูปี 2561

ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรม

40

พิธีเปิดการอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

41

บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วย สาระความรู้ ความสนุกสนาน อย่างความเป็นกันเองจากทีมวิทยากร

42

ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติเรียนรู้จากสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้ทั้งความรู้และความบันเทิง

43

ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งกลุ่มระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ทั้งจากเพื่อนครูผู้เข้า
อบรมด้วยกันและทีมวิทยากรด้วยความเป็นกันเอง

44

การนาเสนอผลงานแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เข้าอบรมแบบร่วมด้วยช่วยกัน

45

ภาพบรรยากาศร่วมการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกการรับใบประกาศนียบัตรหลังเสร็จสิ้นการอบรม

46

การประกวดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละรุ่น
ผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่นการอบรมเข้าร่วมรับรางวัลในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11
(EDUCA 2018) ภายใต้แนวคิดงาน “คุณค่าของครู (Value of Teachers)”

47

ผู้ชนะการประกวดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับประเทศ (รางวัลที่ 1-3)
ได้รับรางวัลทัศนศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศญี่ปุ่น

48
นาคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รับรางวัลศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียนประถมศึกษาคะซุกะเบะ (Kasukabe Elementary School) ประเทศญี่ปุ่น

49
นาคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมร่วมทากิจกรรมกับครูและนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาคะซุกะเบะ
ประเทศญี่ปุ่น

50

19.3 กิจกรรมการติดตามผลการนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

51
ภาพบรรยากาศที่ครูผู้เข้าอบรมนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

52
ภาพบรรยากาศที่ครูผู้เข้าอบรมนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

53
19.4 ข้อมูลติดต่อกับหน่วยพัฒนาครู
19.4.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- ชื่อหน่วยพัฒนาครู : บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด
- ประเภทหน่วย : นิติบุคคล
- รหัสหน่วย : 0105537102608
19.4.2 ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวณัฐรดา สุรนิตย์ โทร. 099-165-4626 อีเมล tam2516@hotmail.com
19.4.3 สถานที่และช่องทางการติดต่อ
- บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จากัด
เลขที่ 164 ซอยพหลโยธิน 69 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 02-972-5794, 086-305-2519
- ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.training-center.in.th
- ผ่านทางไลน์ Line: @Training-Center
19.4.4 การสารองที่นั่งเข้าร่วมอบรม
ผู้สนใจเข้าอบรมสามารถสารองที่นั่งหรือจองการเข้าร่วมอบรมเพื่อทาการจัดกลุ่มการอบรม
ได้ทางเว็บไซต์ หรือ สแกน QR Code

19.4.5 ช่องทางการชาระเงินค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถชาระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย

