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PART A: ข้อมูลหน่วยพัฒนาครู  

 นิติบุคคล - บริษัทเขียวย่ังยืน จ ากัด 

PART B: ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา  

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

PART C: ค าส าคัญสะท้อนกิจกรรมการพัฒนา  

1. ภาษาอังกฤษ 
2. มัธยมศึกษา 
3. การแก้ปัญหาผู้เรียน 
4. การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้

 

PART D: ข้อก าหนดลักษณะของหลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย: เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาอังกฤษ (โอเน็ต) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ภาษาอังกฤษ: Techniques of Upgrading English Language Learning Achievement (O-net) at 
Higher Secondary Education Level 

2. ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร ระดับพื้นฐาน (Basic Level) 
3. ข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ประธานหลักสูตร: ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ  
     หมายเลขบัตรประชาชน 3-1002-00667-09-6 อายุ 58 ปี 
     วิทยฐานะ/ ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
     คุณวุฒสิูงสุด Ph.D. สาขาวิชาที่ส าเร็จ Teaching English as a Foreign Language – TEFL 
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4. พื้นฐานความรู้/ประสบการณ์และเงื่อนไขของครูที่จะเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 
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1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือ   

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ใกล้เคียง และได้รับมอบหมายให้สอน หรือ
รับผิดชอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

5. ค าส าคัญที่เป็นค าแทนหลักสูตร ที่ท าให้ครูสามารถสืบค้นหาหลักสูตรได้โดยง่าย  

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน Learning achievement 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์  Upgrading learning achievement 

เทคนิคการสอน Teaching technique 

ภาษาอังกฤษ English / English language 

มัธยมศึกษา Primary Education 

โอเน็ต O-net 

การแก้ปัญหาผู้เรียน Student’s problem 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้ Learning evaluation and assessment 

 

6. หลักการและที่มาของหลักสูตร  

  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีผู้เรียนและใช้กันมากที่สุด เพราะภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับ
จากทุกประเทศทั่วโลกว่ามีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา 
ศาสนา สังคม วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ ซึ่งหมายรวมถึงการท าธุรกิจการค้าหรือ
การท าธุรกรรมใด ๆ ระหว่างประเทศ (Ammon, 2001) โดยข้อเท็จจริง ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาท
ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อมีการติดต่อสื่อสารและค้าขายกับชาวต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5 
และได้มีการบรรจุวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (English as a second language) ไว้ใน
หลักสูตรระดับประถมศึกษามาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2438 (ทวานิต ธุถาวร, 2529 อ้างถึงใน พรศรี  ใจงาม, 
2533) จากหลักฐานดังกล่าว ท าให้ได้ทราบว่า ประเทศไทยได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมา
อย่างยาวนานมากกว่า 120 ปี แต่ผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนยังคงอยู่ในระดับที่ต่ ามาก ดังจะ
เห็นได้จาก ผลการทดสอบวัดความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษระดับประเทศของนักเรียนในทุกช่วงชั้นมีค่าต่ ากว่าร้อยละ 50 
โดยผลคะแนนการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.98 และ27.76 คะแนน เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ต่ ามาก และยังเป็น
เครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่า ถ้าหากประเทศไทยต้องการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ไปสู่
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ความส าเร็จ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับสากล  การเตรียมการเพื่อการพัฒนา
และสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา
ประเทศสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาชาติในอนาคต 
 
อนึ่ง จากผลการประเมินการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษระดับชาติที่ตกต่ าอย่างต่อเนื่องดังได้กล่าว
มาแล้วเบื้องต้น และจากการสอบถามครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 
979 คน ที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูประจ าการ ซึ่งด าเนินการโดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 24 กันยายน 2560 และ
มีผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 25 รุ่น อยู่ในระดับดีมาก (𝜇 = 
4.60) โดยพบว่า ครูสอนที่เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อท าให้ผู้เ รียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น และมีความต้องการในการเข้ารับอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
แกนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่ก าลังประสบปัญหาผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติตกต่ า ดัง
ได้กล่าวมาแล้ว ข้างต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทเขียวยั่งยืน จ ากัด (Lasting Green Co. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในด้านต่าง ๆ มาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นจ านวนมาก จึงด าริน าเสนอหลักสูตร “เทคนิค
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทและห้องเรียนของตนเองต่อไป และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1. ด้านความรู้  
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1.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ 
(O-net)  

1.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ตามหลักสูตรแกนกลาง 
2551 

1.3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้กับ Bloom’s 
Taxonomy  

1.4 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน ามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 
ไปสู่การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูใ้นชั้นเรียนอย่างถูกวิธี 

2. ด้านทักษะปฏิบัติ 

2.1 เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ให้สัมพนัธ์
กับ Bloom’s Taxonomy ด้วยกระบวนการ Learning by doing 

2.2 เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อสอบวัดความรู้พ้ืนฐานระดับชาติ (O-net) รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ Learning by doing 

2.3 เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
กับข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (O-net) รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ด้วยกระบวนการ Systematic thinking skill 
 
 

3. ด้านลักษณะความเป็นคร ู

3.1 เสริมสร้างความมีวินัยและความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน 
3.2 เสริมสร้างความตระหนักในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึน้   

ในตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.3 พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูในด้านความเสียสละ และการอุทิศตนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน    

ตามเป้าหมายของหลักสูตรและการศึกษาของชาติ 

8. ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. ด้านความรู้ (Knowledge) 
2. ด้านทักษะปฏิบัต ิ(Skill) 
3. ด้านความเป็นคร ู(Attribute) 

9. ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของการเรียนรู้ของครู  
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1. ร้อยละของระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
2. ร้อยละของคะแนนสอบวัดความรู้ก่อนและหลังเสร็จสิ้นการอบรม 
3. ระดับคุณภาพของชิ้นงานรวบยอดที่เกิดขึ้นในระหว่าง/หลังการอบรม 
4. ระดับความถี่ของพฤติกรรมที่แสดงออกด้านความเป็นครูในระหว่างการอบรม โดยแสดงให้เห็น

ถึงความตัง้ใจในการรับความรู้ ความมีวินัย ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย      
ความเสียสละ และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

10. กรอบแนวคิดของหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ระบุกรอบแนวคิดของหลักสูตร 
1. ด้านความรู้ (Knowledge) 
2. ด้านทักษะปฏิบัต ิ(Skill) 
3. ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attribute) 

12. หัวข้อสาระการอบรม  

1. ด้านความรู้ ได้แก่ 
1.1 หลักการ ความส าคัญ และจดุประสงค์ของการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานระดับชาติ (O-net)  
1.2 หลักการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้กับ Bloom’s Taxonomy  
1.4 การน ามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ไปใช้ในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู ้

2. ด้านทักษะปฏิบัติ ได้แก่ 

ครูผู้สอน 

- จบ ป.ตรี 
- สอน/ได้รับ
มอบหมายให้สอน
ภาษาองักฤษ    
ชัน้ ม.4 - ม.6 

เข้ำสู่ 

กระบวนกำรอบรม 

- ทดสอบก่อนอบรม 

- ฟังการบรรยาย 

- ร่วมกิจกรรมกลุม่ 

- อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

สำระกำรอบรม 

- ควำมรู้ จดุประสงค์การ

สอบโอเน็ต การวิเคราะห์

ตวัชีว้ดั การจดัการเรียนรู้

กบั Bloom Taxonomy  

- ทักษะปฏิบัต ิการวิเคราะห์

ตวัชีว้ดั ข้อสอบโอเน็ต 

ความเช่ือมโยงระหวา่ง

ตวัชีว้ดักบัข้อสอบโอเน็ต 

- ควำมเป็นครู วินยั ความ

รับผิดชอบ ความเสียสละ 

การอทุิศตนเพ่ือศิษย์ 

กำรประเมนิผล 

- ทดสอบหลงัอบรม 

- พฤติกรรม/ความร่วมมือใน
ระหวา่งการอบรม 

- ระยะเวลาในการอบรม 

- ชิน้งาน/ภาระงานรวบยอด 

กำรตดิตำมหลังกำรอบรม 

- การสื่อสารผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศกบั

ผู้บริหารและตวัครูในการ

ปฏิบตัิตาม ID Plan และ

น าไปใช้ใน PLC 
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2.1 ทักษะการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ตามหลกัสูตรแกนกลาง 2551 ให้สมัพันธ์กับ Bloom’s 
Taxonomy ด้วยกระบวนการ Learning by doing 

2.2 ทักษะการวิเคราะห์ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (O-net) รายวิชาภาษาอังกฤษ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการ Learning by doing 

2.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์และการเช่ือมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551กับ
ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (O-net) รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ด้วยกระบวนการ Systematic thinking skill 

3. ด้านลักษณะความเปน็ครู ไดแ้ก่ 
3.1 การเสริมสร้างความมีวินัยและความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน 
3.2 การเสริมสร้างความตระหนักในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกดิขึ้น   

ในตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.3 การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูในด้านความเสียสละ และการอุทิศตนเพ่ือการพัฒนา

ผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรและการศกึษาของชาติ 

 

13. รายละเอียดการอบรมในแตล่ะหัวข้อย่อย 

1. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที ่1 “หลักการ ความส าคัญ และจุดประสงค์ของการทดสอบ
ความรูพ้ื้นฐานระดับชาติ (O-net)” 

1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (O-
net) รายวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถในระดับคุณภาพขั้นต่ า
ของผู้ เรียนที่ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละช่วงชั้น คือช่วงชั้นที่  2 – 4 
(ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ผู้เรียนทุกคนส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจริง ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐาน
ระดับชาติ (O-net) รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือช่วงชั้นที่ 4
เป็นการสอบวัดคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 

2. วิธีการอบรม Problem-based Learning, อภิปราย แสดงความคิดเห็น การบรรยาย 
การระดมความคิด แบ่งกลุ่มศึกษาวิเคราะห์ และการน าเสนองาน 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อที่ 1  
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3.1 น าเข้าสู่กิจกรรมโดยการสอบถามถึงสภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ห้องเรียนของผู้เข้ารับการอบรมในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ไข 

3.2 ร่วมกันสรุปประเด็นสิ่งที่เป็นปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
3.3 น าเสนอข้อมูลรายงานการวิจัย เรื่อง “ข้อเทจ็จริง 12 ประการ: โอกาสที่เสียไป” 

ของสถาบันอนาคตไทยศึกษา ผลการสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 การจัดอันดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย โดยสถาบัน 
Education Frist – EF เพื่อสร้างความตระหนักด้านความเป็นครูตาม
วัตถุประสงค์ของการอบรม 

3.4 น าเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ต  
3.5 แบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันวิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 3 ข้อ เพื่อ

ศึกษาว่า การออกข้อสอบแต่ละข้อมีจุดประสงค์ใด และต้องการวัดความรู้
ความสามารถด้านใดของผู้เรียน และกรอบแนวคิดในการออกข้อสอบทั้งหมดมี
พื้นฐานในการตอบโจทย์ใดในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับ
มัธยมศึกษา 

3.6 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ  
3.7 สรุปองค์ความรูร้่วมกัน 

2. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที ่2 “หลักการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6”  

1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดจะบอกสิ่งที่
ผู้เรียนควรจะต้องรู้และสามารถปฏิบัติได้ การที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจะสามารถ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรและการศึกษาชาติ จึง
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานที่ตนเองสอน ว่าประกอบไปด้วย 3 
สาระการเรียนรู้ คือ 1) ความรู้ (Knowledge) 2) ทักษะ/กระบวนการ (Process/Skill) 
และ 3) คุณลักษณะที่พึงประสงค ์(Attribute) 

2. วิธีการอบรม บรรยายความรู้ อภิปรายแสดงความคิดเห็น สาธิตวิธีการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สร้างช้ินงานกลุ่มด้วยการลงมือปฏิบัติในการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและน าเสนอช้ินงานกลุ่ม 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  
3.1 น าเข้าสู่กิจกรรมด้วยค าถามว่า การจัดการเรียนรู้ที่ดีเป็นอย่างไร การจัดการ

เรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายการจัดการศึกษาควรมีขั้นตอน
อย่างไร 

3.2 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
3.3 สรุปข้อคิดเห็นร่วมกัน 
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3.4 บรรยายถึงความส าคัญของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  
3.5 อธิบายสาระการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
3.6 สาธิตการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (K-P-A) 
3.7 แบ่งกลุ่มให้ผู้เข้ารับการอบรมวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (K-P-A) 

ลงในตารางเอกสารที่ก าหนดให้ 
3.8 วิทยากรและวิทยากรผู้ช่วยอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการท า

กิจกรรมกลุ่ม 
3.9 แบ่งกลุ่มเพื่อจดัท าแผนการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน 
3.10 น าเสนอชิ้นงานกลุ่มของตนเอง 

 

3. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที ่3 “Bloom’s Taxonomy และความเช่ือมโยงระหว่างการจัดการ
เรียนรู้กับ Bloom’s Taxonomy” 

1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม การจัดการศึกษาเพื่อสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้ครบทั้งด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain)  

การเรียนรู้ของมนุษย์เพื่อสร้างความสมบูรณ์ทางด้านพุทธิพิสัย หรือด้าน
สติปัญญาหรือความรู้นี้ สัมพันธ์กับการท างานของสมอง ซึ่งตามแนวคิดของเบนจามิน 
บลูม (Bloom’s Taxonomy) การเรียนรู้ของสมองมนุษย์แบ่งออกเป็น 6 ขั้น คือ 1) 
ขั้นความรู้ความจ า (Remembering) 2) ขั้นความเข้าใจ (Understanding) 3) ขั้นการ
น าไปใช้ (Applying) 4) ขั้นการคิดวิเคราะห์ (Criticizing) 5) ขั้นการตัดสินประเมินค่า 
(Evaluating) และ 6) ขั้นการคิดสร้างสรรค์ (Creating) จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และตอบสนองนโยบายประเทศไทย 
4.0 จ าเป็นต้องเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนใน 3 ขั้นสุดท้ายให้มาก  

ดังนั้น ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงระหว่าง
แนวคิด Bloom’s Taxonomy กับตัวชี้วัดในมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการ
จัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. วิธีการอบรม ตั้งประเด็นค าถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็น การบรรยาย แบ่งกลุ่ม
ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ ท างานและน าเสนองานกลุ่ม 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  
1.1 น าเข้าสู่กิจกรรมด้วยการถามว่า วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาคืออะไร ใน

ฐานะที่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอน ให้ทบทวนบทบาทหน้าที่หลักของ
ตนเองได้แก่อะไรบ้าง  
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1.2 ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นต่อข้อค าถามดังกล่าว 
1.3 แบ่งกลุ่มระดมความคิด “การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ใน

ศตวรรษ  ที ่21 ควรจะต้องค านึงถึงสิ่งใดเป็นส าคัญ และควรจะต้องท าอย่างไร
บ้าง” 

1.4 บรรยายถึงกรอบแนวคิดด้านการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพคนในศตวรรษ   
ที่   21 

1.5 บรรยายแนวคิดและพฤติกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งบทบาทของครูผู้สอน เพ่ือ
ตอบโจทย์การสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของ 
Bloom’s Taxonomy 

1.6 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Bloom’s Taxonomy 
เพื่อเปรียบเทียบล าดับขั้นการท างานของสมองกับพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
ตัวชี้วัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตร
แกนกลาง ฯ 2551 

1.7 น าเสนอชิ้นงานของกลุ่มตนเอง 

4. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที ่4 “การน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไปใช้ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน” 

1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  ความส าคัญของการอบรมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาทักษะและ
ลักษณะของความเป็นครูว่า คุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับความสามารถและความเอาใจ
ใส่ในการจัดการเรียนรู้ของครูให้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการ
เรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มิใช่การสอนตามเนื้อหาในหนังสือเรียน จนท าให้ละเลย
แก่นของการจัดการเรียนรู้ที่ต้องบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนตกต่ าลงเป็นอันมากอย่างต่อเนื่อง 

2. วิธีการอบรม ตั้งประเด็นค าถาม อภิปรายแสดงความคิดเห็น ระดมความคิด การ
บรรยาย แบ่งกลุ่มร่วมกันท างาน และน าเสนอช้ินงาน 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  
3.1 ตั้งประเด็นให้ผู้เข้ารับการอบรมระดมความคิดร่วมกันว่า สิ่งที่เป็นเป้าหมายในการ

จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนคืออะไร 
3.2 สรุปความคิดเห็นร่วมกันว่า เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ คือ มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวช้ีวัด 
3.3 แบ่งกลุ่มระดมความคิดว่า ครูผู้สอนจะทราบได้อย่างไรว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว 
3.4 สรุปความคิดเห็นร่วมกันว่า ต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสาระที่ก าหนด

ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 



แบบเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  บริษัทเขียวยั่งยืน จ ำกัด 

10 
 

3.5 บรรยายวิธีการน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไปใช้ในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ในชั้นเรียน 

3.6 แบ่งกลุ่ม และให้น ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ผ่านการวิเคราะห์หาสาระการเรียนรู้ (K – P – A) และล าดับ
ขั้นการท างานของสมองตามแนวคิด Bloom’s Taxonomy มาทดลองสร้างแบบ
วัดและประเมินผล และเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู ้

3.7 น าเสนอชิ้นงานของกลุ่มตนเอง 

14. กิจกรรมการติดตาม หรือการท างานร่วมกับครูหลังการพัฒนา  

1. ครูผู้เข้ารับการอบรมจัดท า ID Plan การวางแผนไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน การน าความรู้ไป
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยให้น าเสนอแผนการปฏิบัติดังกล่าว
เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา แล้วน าส่งส าเนาหลักฐานที่ได้รับการอนุมัติ
เพื่อขอรับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจากหน่วยจัด ภายในระยะเวลา 3 เดือน 

2. ติดตามการด าเนินงานของครูด้วยการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้เข้ารับการอบรม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 
PLC 

3. สุ่มเยี่ยมห้องเรียนจริง ร้อยละ 3 จากจ านวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น 

15. วิทยากร:  

1.  นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ 

ชื่อปริญญาแบบเต็ม : การศึกษาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : กศ.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2533 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : การศึกษามหาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : กศ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : เทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สงขลา 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2536 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
 

2. นางเบญญาภา คงรอด 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : การศึกษาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : กศ.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ประวัติศาสตร์ภาษาไทย สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มศว.ปทุมวัน 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2520 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ช่ือย่อปริญญา : ศศ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : จิตวิทยาการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : ม.เกษตรศาสตร์ 
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ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2524 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
 

3. นางสิริกร  สุกิน 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศษ.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : รามค าแหง 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2524 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : การศึกษามหาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : กศ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : การบริหารการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : ศรีนครินทรวิโรฒ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2549 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
 

4. นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : การศึกษาบัญฑิต ชื่อย่อปริญญา : กศ.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2528 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศึกษาศาสตร์ ชื่อย่อปริญญา : ศษ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : สาขาวิชาการสอน สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : ม. เชียงใหม่ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2546 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : Doctor of Philosophy in Educational Administration ชื่อย่อปริญญา : 
Ph.D.Ad. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : บริหารการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : Don Mariano Marcos Memorial 
State University 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2560 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : Philippines 
 

5. ผศ.ดร.ลีชัย  ปัญญาวงศ์งาม 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ค.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษขั้นสูง สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.2525 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : Master of Education ชื่อย่อปริญญา : M.A. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : Education สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : Panjab Univerity 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 1992 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : India 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : Master ชื่อย่อปริญญา : MIMA 
สาขาวิชา/วิชาเอก : Sustainable Development Focused on Sustainable Tourism สถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา : Malardalen University 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2007 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : Sweden 
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ชื่อปริญญาแบบเต็ม : Doctoral ชื่อย่อปริญญา : Ph.D 
สาขาวิชา/วิชาเอก : Education สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา : Panjab Univerity 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2000 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : India 
 

6. ผศ.สุทธาสินี เกสร์ประทุม 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ค.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2544 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ช่ือย่อปริญญา : ศศ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาศาสตร์เพ่ือการสื่อสาร สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ์
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2547 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
 

7. นางปรัศนียา จารุมณี 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : การศึกษาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : กศ.บ. (เกียรตินิยม) 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2532 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : อ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาศาสตร์ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2540 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
 

8. นางสุคนธ์  สินธพานนท์  
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : การศึกษาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : กศ.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : สังคมศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.2508 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : นิติศาสตร์บัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : น.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : นิติศาสตร์ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.2532 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศษ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.2538 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
 

9. นางสาวขวัญหทัย  เชิดชู 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศศ.บ 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาองักฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ. 2542 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
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อปริญญาแบบเต็ม : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศม.บ 
สาขาวิชา/วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ. 2545 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : Doctor of Philosophy ชื่อย่อปริญญา : Ph.D 
สาขาวิชา/วิชาเอก : Education สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : Magadh University 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.2557 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศอินเดีย 

10. นางเปรมปรี ฆะปัญญา 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศศ.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.2519 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศษ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.2534 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
 

11. นางสาวสุณา  กังแฮ 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศึกษาศาสตร์บันฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศศ,บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.2532 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : Master of Arts ชื่อย่อปริญญา : M,A. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : Applied Linguistics สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : The University of New South 
Wales 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : ค.ศ. 1997 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : Australia 
 

12. ผศ.ดร.นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน ์
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : อักษรศาสตร์บัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : อ.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาเยอรมัน-ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.2532 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ช่ือย่อปริญญา : กศ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.2537 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : Doctor of Education ชื่อย่อปรญิญา : Ed.D. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : TESOL/Applied Linguistics สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : University of Bristol 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.2555 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศสหราชอาณาจักร 
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13. ผศ.ดร.ชยาพล ชมชัยยา 

ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศิลปศาสตร บัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศศ.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ. 2544 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศษ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ. 2547 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : Doctor of Philosophy ชื่อย่อปริญญา : Ph.D. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : Education สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา : Curtin University 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2558 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศออสเตรเลีย 
 

14. ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ค.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2525 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ค.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2535 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : การศึกษามหาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : กศ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสาน
มิตร) 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2533 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชือ่ปริญญาแบบเต็ม : Doctor of Philosophy ชื่อย่อปริญญา : Ph.D 
สาขาวิชา/วิชาเอก : (Education – TEFL) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : The University of Birmingham 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2548 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : The United Kingdom 
 

15. นางสาวพรพิศ  งามพงษ์ 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศศ.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.2547 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ค.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : การบริหารการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.2549 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
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ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่ือย่อปริญญา : ปร.ด. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาศาสตร์ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : พ.ศ.2556 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ประเทศไทย 
 
 

16. นางคนึงนิตย์  ชวนมา 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศษ.บ 
สาขาวิชา/วิชาเอก : บริหารการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2530 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อประกาศนียบัตรแบบเต็ม : ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชื่อย่อประกาศนียบัตร : ป.กศ สูง 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : วิทยาลัยครูอุตรดิตถ ์
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2520 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
 

17. ผศ.ดร.สมโภชน์  พนาวาส 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : การศึกษาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : กศ.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2528 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศษ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : หลักศูตรและการสอน เน้นการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2538 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ช่ือย่อปริญญา : ศษ.ด. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : หลักศูตรและการสอน เน้นการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : 
มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ บางเขน 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2549 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
 

18. ผศ.ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศศ.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ์
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2545 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศศ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา (การแปล) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : 
มหาวิทยาลัย มหิดล 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2549 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
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ชื่อปริญญาแบบเต็ม : Doctor of Philosophy ชื่อย่อปริญญา : PhD. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : Linguistics สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : Macquarie University 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2559 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ออสเตรเลีย 
 
 

19. นางสาววนิดา อัญชลีวิทยกุล 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ค.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2526 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศศ.ม 
สาขาวิชา/วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2538 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : Doctor of Education ชื่อย่อปริญญา : D.Ed 
สาขาวิชา/วิชาเอก : Language and Literacy Education สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : The University 
of Melbourne 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2548 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : Australia 
 

20. นายวรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย ์
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศศ.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2544 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ช่ือย่อปริญญา : ศศ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาเพื่อการสื่อสาร สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2549 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : Doctor of Philosophy (language and Communication) ชื่อย่อปริญญา : 
Ph.D. (language and Communication) 
สาขาวิชา/วิชาเอก : Language and Communication สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : National Institute 
of Development Administration 
ปี พ.ศ. ทีส่ าเร็จการศึกษา : 2561 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 

 21. นางสาว อัจฉรา พิทักษ์เสรีธรรม 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ค.บ. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : วิทยาลัยครู สวนสุนันทา 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2522 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
ชื่อปริญญาแบบเต็ม : ศิปศาสตร มหาบัณฑิต ชื่อย่อปริญญา : ศศ.ม. 
สาขาวิชา/วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา : มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
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ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา : 2531 ส าเร็จการศึกษาจากประเทศ : ไทย 
 

1. จ านวนครูที่อบรมต่อรุ่น: หลักสูตรระดับพื้นฐาน จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 150 คน/ กลุ่ม 

2. วิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร:  

1. ประเมินจากการเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 

2. ประเมินระหว่างการอบรม โดยการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการอบรม
รับความรู้ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและให้ความร่วมมือในการลงมือ
ปฏิบัติในทุกกิจกรรม 

3. ประเมินจากชิ้นงานรวบยอดที่เป็นงานเด่ียว หรืองานกลุ่ม 
4. ประเมินด้วยการทดสอบวัดความรูห้ลังการอบรม โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
5. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

 
3. สื่อและแหล่งเรียนรู ้

1. PowerPoint ประกอบการบรรยาย 
2. สื่อของจริง 
3. www.niets.or.th/ 

4. ตารางกิจกรรมการอบรมในแต่ละวัน  

หลักสูตร เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ (โอเน็ต) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เวลา 
วัน 

08.00 – 
08.30 น. 

08.30 – 
09.00 น. 

09.00 – 
10.30 

น. 

10.30 – 
12.00 

น. 

12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 
14.30 

น. 

14.30 – 
16.00 

น. 

16.00 – 
16.30 น. 

วันแรก ลงทะเบียน/ 
รับเอกสาร 

ปฐมนิเทศ/ 
ทดสอบ

ความรู้ก่อน
การอบรม 

หลักการ/
ความส าคัญ และ

จุดประสงค์ของการ
ทดสอบวัดความรู้
พื้นฐานระดับชาติ 

(O-Net) โดย ผศ.ดร.
ฉัตรแก้ว เภาวเิศษ 
และคณะวิทยากรที่
จบเอกภาษาอังกฤษ 

 
พัก

รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

หลักการและการ
วิเคราะห์มาตรฐาน

การเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ม.4 -
ม.6โดย ผศ.ดร.ฉัตร
แก้ว เภาวิเศษ และ
คณะวิทยากรที่จบ
เอกภาษาอังกฤษ 

ถาม/ตอบ
และสรุป
ความรู ้
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วันที่
สอง 

ลงทะเบียน กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์/

แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
การเรียนรู ้

Bloom’s 
Taxonomy / ความ

เชื่อมโยงระหว่าง 
Bloom’s 

Taxonomy กับ
ตัวชี้วัดการเรียนรู้

โดย ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว 
เภาวิเศษ และคณะ
วิทยากรที่จบเอก

ภาษาอังกฤษ 

การน ามาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดไป

ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลการ

จัดการเรียนรู้โดย 
ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภา

วิเศษ และคณะ
วิทยากรที่จบเอก

ภาษาอังกฤษ 

ทดสอบ
ความรู้
หลังการ
อบรม/ 

การจดัท า 
ID Plan 

 


