
ท่ี สวพ. 3  /2563                                               สมาคมวจิยัและพฒันาวชิาชีพบุคลากร 
111/1 หมู่ 13 ต.ตะขบ อ.ปักธงชยั  
จ.นครราชสีมา 30150 

 5  พฤศจิกายน  2563                              
เร่ือง     การพฒันาตามหลกัสูตรท่ีสถาบนัคุรุพฒันารับรอง 
เรียน ท่านผอ. สพท. /ผอ.โรงเรียน  / คุณครูผูรั้กความกา้วหนา้ ทุกท่าน 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.รายช่ือหลกัสูตรท่ีสถาบนัคุรุพฒันารับรอง   3 หลกัสูตร 
   2.ตารางจดักิจกรรม 21 ชัว่โมง 

ดว้ยสมาคมวจิยัและพฒันาวิชาชีพบุคลากร ซ่ึงมีหลกัสูตรพฒันาครู ตามท่ีสถาบนัคุรุพฒันารับรองทั้งหมด  
ถึง 37 หลกัสูตร  ขอเรียนเชิญคุณครูท่ีมีปัญหาเร่ืองชัว่โมงพฒันาฯ ปี 2562 และ 2563  

โดยในวนัท่ี 21-23 พ.ย. 2563 ทางสมาคมฯ จะเปิดรับผูส้นใจเขา้รับการพฒันาใน 3 หลกัสูตร ซ่ึง เก่ียวขอ้งกบั
การเล่ือนวทิยฐานะของครูผูส้อน ทั้งประถม มธัยมตน้และมธัยมปลาย 

เพื่อใหคุ้ณครูท่ีสนใจ รักความกา้วหนา้ เขา้รับการพฒันา ท่ีศูนยป์ระชุมวงัน ้าเขียวเลควิว  
จงัหวดันครราชสีมา 
โดยผู้เข้ารับการพฒันาจะได้รับส่ิงต่าง ๆ ต่อไปนี ้ 

1. ไดรั้บชัว่โมงพฒันา จ านวน 21 ชัว่โมง 
2. เรียนรู้ เขา้ใจ การเล่ือนวทิยฐานะตาม ว.21  
3.ไดรั้บวฒิุบตัรรับรองหลกัสูตรของสมาคมฯ ท่ีสถาบนัคุรุพฒันารับรองหลกัสูตร 
4. มีโอกาสเป็นแกนน าหลกัของโรงเรียน ในการขยายความรู้ไปยงัคณะครูในโรงเรียน 
 

ระยะเวลาในการพฒันา 3 วนั 2 คืน (21-23 พ.ย.2563) 
มีค่าใชจ่้ายท่านละ 3,000 บาท โดยเป็นค่าวทิยากร, ค่าท่ีพกั 2 คืน รวมอาหารเชา้, กลางวนั, เยน็ และ อาหารวา่ง, 

ค่าอุปกรณ์ในการอบรมและอ่ืน ๆ ตลอดการอบรม (โรงเรียนอาจออกค่าใชจ่้ายใหห้รือผูเ้ขา้รับการอบรมจ่ายเองก็ได)้ 
 

ติดต่อสมคัรเขา้อบรมไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์ 085-463-8532, 081-833-6532, 087-6416566 
E-mail : sanae_k29@hotmail.com 
  จึงขอรบกวนท่านผอ. สพท.และผอ. โรงเรียน แจง้คุณครูใหด้ว้ยและขอบคุณอยา่งยิง่ 

                                         
                                                       ขอแสดงความนบัถือ 

 
                                  
                                             นายเสน่ห์    ขาวโต 

                                                              นายกสมาคมวจิยัและพฒันาวชิาชีพบุคลากร 
 

หมายเหตุ: คุณครูท่ีสนใจเขา้รับการอบรมกบัสมาคมวจิยัและพฒันาวชิาชีพบุคลากร วนัท่ี 21-23 พ.ย. 2563 สามารถโอน

เงินเขา้บญัชี   นายเสน่ห์ ขาวโต   ธนาคารกรุงไทย สาขา วงัน ้าเขียว  339-0-16624-6  
 แลว้แนบหลกัฐานการโอนเงินส่งท่ี sanae_k29@hotmail.com1.ไดรั้บชัว่โมงพฒันา จ านวน 21 ชัว่โมง  

mailto:sanae_k29@hotmail.com


   

 
 
 

ล าดบั
ท่ี 

หลกัสูตรวทิยฐานะ 3 หลกัสูตร รหสัหลกัสูตรท่ีสถาบนั
คุรุพฒันารับรอง 

1 เพิ่มขีดศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ ในห้องเรียนสู่คุณภาพผูเ้รียนแบบบูรณาการ 
ตามแนวทาง ว.21/2560  ดว้ยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(Professional Learning Community :PLC) ในรูปแบบชวนคิด พาท า (think and do 
together)  : วทิยฐานะ ระดบัประถมศึกษา  
Increasing integratively knowledge  management efficiency of teachers in 

classroom for students’ quality according to circular Letter of OTEPC 21/2017 

with  professional learning community, PLC  in Think and do together model for 

career promotion of teachers   Primary Level  

ค าส าคญัสะทอ้นกิจกรรมการพฒันา 
“ PLC ” เพิ่มขีดศกัยภาพของครู แบบบูรณาการ : วทิยฐานะระดบัประถมศึกษา  

629181158 

2 เพิ่มขีดศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ ในห้องเรียนสู่คุณภาพผูเ้รียนแบบบูรณาการ 
ตามแนวทาง ว.21/2560  ดว้ยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(Professional Learning Community :PLC) ในรูปแบบชวนคิด พาท า ( think and do 
together) : วทิยฐานะ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
Increasing  integratively knowledge  management efficiency of teachers in classroom 
for students’ quality according to circular Letter of OTEPC 21/2017 with  professional 
learning community, PLC  in Think and do together model for career promotion of 
teachers ‘Lower Secondary Level    

ส าคญัสะทอ้นกิจกรรมการพฒันา“ PLC ” เพิ่มขีดความสามารถของครูแบบ
บูรณาการ : วทิยฐานะระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

623181144 

3 เพิ่มขีดศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ ในห้องเรียนเรียนสู่คุณภาพผูเ้รียนแบบบูรณา
การ ตามแนวทาง ว.21/2560  ดว้ยกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(Professional Learning Community :PLC) ในรูปแบบชวนคิด พาท า ( think and do 
together)  : วทิยฐานะระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
Increasing integratively knowledge  management efficiency of teachers in classroom 
for students’ quality according to circular Letter of OTEPC 21/2017 with  professional 
learning community, PLC  in Think and do together model for career promotion of 
teachers  , Higher Secondary Level 
ส าคญัสะทอ้นกิจกรรมการพฒันา 
“ PLC ” เพิ่มขีดศกัยภาพของครูแบบบูรณาการ : วทิยฐานะมธัยมศึกษาตอนปลาย 

624181038 



ตารางการจัดกจิกรรม 

        กิจกรรมการพฒันาท่ีหลากหลายท่ีพฒันาความรู้สาระเฉพาะสาระศาสตร์การสอน ความเป็นครู ทกัษะการปฏิบติัการบูรณา
การการสอนกบัสาระเฉพาะ การวางแผนการสอนกบัผูเ้รียน การสร้างบรรยากาศ  การมีปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งครูกบัวิทยากร  

วนั เวลา จ านวนช่ัวโมง กจิกรรม / บรรยาย เน้ือหาสาระและกจิกรรม 
วนัท่ี21 
พ.ย 63 

14.00 น. -16.00น.  -  ลงทะเบียน 
16.00 น.- 17.00 น. -  ปฐมนิเทศ พิธีเปิด และทดสอบก่อน

การพฒันา 
18.00น. – 21.00น. 3 บรรยาย 20% 

กิจกรรมการฝึกปฏิบติัตามใน
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการ
บรรยาย 80% 

การยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
และเส้นทางความกา้วหนา้ของครูตาม
แนวทาง ว.21/ 2560 และการปฏิบติังาน
ของครู 3 ดา้น 13 ตวัช้ีวดั  

วนัท่ี22 
พ.ย 63 

08.00 น. –12.00 น. 4 บรรยาย 20% 

กิจกรรมการฝึกปฏิบติัตามใน
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการ
บรรยาย 80% 

การยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา
และเส้นทางความกา้วหนา้ของครูตาม
แนวทาง ว.21/ 2560 และการปฏิบติังาน
ของครู 3 ดา้น 13 ตวัช้ีวดั (ต่อ )  

13.00น. – 17.00น. 4 บรรยาย 20% 

กิจกรรมการฝึกปฏิบติัตามใน
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการ
บรรยาย 80% 

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2560) การออกแบบการเรียนรู้ การ
วดัประเมินผล ตามแนว Active 
Learning และSTEM โดยกระบวนการ 
PLC  

18.00น.- 21.00น. 3 บรรยาย 20% 

กิจกรรมการฝึกปฏิบติัตามใน
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการ
บรรยาย 80% 

เทคนิคการจดัการเรียนรู้ ดว้ยนวตักรรม 
และใชเ้ทคโนโลยกีารจดัการ  

วนัท่ี23 
พ.ย 63 

08.00น.-12.00น. 4 บรรยาย 20% 

กิจกรรมการฝึกปฏิบติัตามใน
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการ
บรรยาย 80% 

การวจิยัในชั้นเรียน 
 

 13.00น.- 16.00น. 3 
 
 
 

บรรยาย 20% 

กิจกรรมการฝึกปฏิบติัตามใน
กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการ
บรรยาย 80% 

หลกัการและเทคนิคการประเมิน
โครงการ 

16.00น. – 17.00น. -   ทดสอบหลงัการพฒันา และพิธีปิด 
      หมายเหตุ   ทุกเชา้ของแต่ละวนัก่อนจะเร่ิมพฒันา กิจกรรม Graphic Review สรุปบทเรียนท่ีผา่นมาและ เช่ือมโยงการเรียนรู้เร่ืองใหม่ 


