
ตารางการพฒันาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รุ่นที่ 8 
ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2558 

ณ ห้องประชุม 417 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
 

 
 
 
 
 

เวลา 
วัน 08.00 – 08.30 น. 08.30 – 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น 

13.00 – 16.00 น. 16.00 -17.00 น. 17.00- 
17.30 น. 

7 เมษายน 58 - ลงทะเบียน 
- ส่งรายงานศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

- พิธีเปิด 
(อธิการบดี) 
- ปฐมนิเทศ 

หน่วยที่ 1 เทคนิคการออกแบบการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
- การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร 
- การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของ
สถานศึกษา 

วิทยากร : อ.ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์ 

หน่วยที่ 1 เทคนิคการออกแบบ           
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
- การออกแบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
 
วิทยากร : อ.ทรงเกียรติ  อิงคามระธร 

 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วิทยากรกลุ่มทุกคน 

 

 

8 เมษายน 58  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

วิทยากรกลุ่มทุกคน 
 

หน่วยที่ 2 ความเป็นครู 
- พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

- วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
วิทยากร : รศ.ยนต์ ชุ่มจิต 

หน่วยที่ 2 ความเป็นครู 
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วิทยากร : ผศ.ดร.กิตติคม  คาวีรัตน์ 

 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วิทยากรกลุ่มทุกคน 
 
 

 

9 เมษายน 58  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

วิทยากรกลุ่มทุกคน 
 
 

หน่วยที่ 3 ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
- การเป็นผู้นําทางวิชาการ 
- การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
วิทยากร : ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ 

หน่วยที่ 3 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 วิทยากร : อ.ดร.เกศินี  โสขุมา 

 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วิทยากรกลุ่มทุกคน 
 

 



 
 

 

หมายเหตุ   1.  วิทยากรประจํากลุ่ม  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้   
กลุ่มที ่1 อาจารย์ ดร.ณัฐพงศช์ัย  ไทรพงษ์พันธุ์  และ อาจารย์ปนัดดา  นาคานุสนธิ์  (หอ้ง 427) 
กลุ่มที ่2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์วรรณ  จิตพัฒนกุล  และ อาจารย์ชวนพิศ  ศิลาเดช (ห้อง 428)   
 

มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา  ชี้แนะ  เสนอแนะ  และแสดงข้อคิดเห็นให้กับผู้เข้ารับการอบรมประจํากลุ่ม  รวบรวมแบบรายงาน  ตรวจเช็ดรายชื่อผู้เข้ารับ
การอบรมแต่ละกลุ่ม เก็บใบงาน  กรอกคะแนนและรวบรวมผลคะแนนระหว่างอบรมส่งต่อฝ่ายประเมิน  คุมสอบ  ตรวจข้อสอบ  กรอก
คะแนน และรวบรวมผลสอบส่งต่อฝ่ายประเมิน 

 
2. วิทยากรประจํากลุ่ม ปฏิบัติงาน เวลา 08.00 – 12.00 น.  และเวลา 13.00 – 17.00 น. 
3. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น.  และเวลา 14.30 – 14.45 น. 
 
 
 
 

เวลา 
วัน 08.00 - 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น 

13.00 – 16.00 น. 16.00 -17.00 น. 17.00- 
17.30 น. 

10 เมษายน 58  
 
 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
วิทยากรกลุ่มทุกคน 

 

หน่วยที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
- การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
วิทยากร : ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  

หน่วยที่ 4  ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
- นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียน
แนวใหม่ 

- จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

- การให้คําปรึกษา คําแนะนํา  และ
ข้อเสนอแนะ 

วิทยากร : อ.วิจารณ์  สงกรานต์ 

 
 
 

- การทดสอบความรู้ 
วิทยากรกลุ่มทุกคน 

 
 

- ประเมินโครงการ 
- พิธีปิด 
วิทยากรทุกคน 
 
 



 
 

ตารางการพฒันาข้าราชการครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 8 
ระหว่างวันที่ 7-11  เมษายน  2558 

ณ ห้องประชุม 426 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
 
เวลา 

วัน 08.00 – 08.30 น. 08.30 – 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น 

13.00 – 16.00 น. 16.00 -17.00 น. 17.00- 
17.30 น. 

7 เมษายน 58 - ลงทะเบียน 
- ส่งรายงานศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

- พิธีเปิด (อธิการบดี) 
- ปฐมนิเทศ 

หน่วยที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
- เทคนิคการให้คําปรึกษาทางวิชาการ 
วิทยากร : ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช 

หน่วยที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 
-  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมิน
หลักสูตร 

-  การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
-  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
วิทยากร : อ.ดร.ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
วิทยากรกลุ่มทุกคน 

 

 

8 เมษายน 58 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

วิทยากรกลุ่มทุกคน 
 

หน่วยที่ 3 ศาสตร์และศิลป์แห่งความ
เป็นครู 
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิทยากร : ผศ.ดร.กิตติคม  คาวีรัตน์ 
 

หน่วยที่ 3 ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู 
-  การพัฒนาจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรมที่
เสริมสร้างความเป็นครูต้นแบบ 

-  วิจัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
วิทยากร : รศ.ยนต์  ชุ่มจิต 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
วิทยากรกลุ่มทุกคน 

 

 

9 เมษายน 58 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
วิทยากรกลุ่มทุกคน 

 

หน่วยที่ 4 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
วิทยากร : อ.ดร.เกศินี  โสขุมา 

หน่วยที่ 4 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
- การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดการเรียนรู้ 

- กลยุทธ์การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
วิทยากร : ผศ.ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
วิทยากรกลุ่มทุกคน 

 

 



 

 

หมายเหตุ   1.  วิทยากรประจํากลุ่ม  ได้แก่ อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ชัย  ไทรพงษ์พันธุ์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์วรรณ  จติพัฒนกุล  (ห้อง 426)   
มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา  ชี้แนะ  เสนอแนะ  และแสดงข้อคิดเห็นให้กับผู้เข้ารับการอบรมประจํากลุ่ม  รวบรวมแบบรายงาน  ตรวจเช็ดรายชื่อผู้เข้ารับ

การอบรมแต่ละกลุ่ม เก็บใบงาน  กรอกคะแนนและรวบรวมผลคะแนนระหว่างอบรมส่งต่อฝ่ายประเมิน  คุมสอบ  ตรวจข้อสอบ  กรอก
คะแนน และรวบรวมผลสอบส่งต่อฝ่ายประเมิน 

 
2. วิทยากรประจํากลุ่ม ปฏิบัติงาน เวลา 08.00 – 12.00 น.  และเวลา 13.00 – 17.00 น. 
3. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น.  และเวลา 14.30 – 14.45 น. 
 

เวลา 
วัน 08.00 – 08.30 น. 08.30 – 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น 

13.00 – 16.00 น. 16.00 -17.00 น. 17.00- 
17.30 น. 

10 เมษายน 58 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
วิทยากรกลุ่มทุกคน 

 

หน่วยที่ 2 การพัฒนาความเป็นผู้นําทาง
วิชาการ 

-  การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ 

 
วิทยากร : อ.วิจารณ์  สงกรานต์ 

หน่วยที่ 2 การพัฒนาความเป็นผู้นํา
ทางวิชาการ 
- การพัฒนาภาพลักษณ์ของการเป็น
ผู้นําทางวิชาการ 

-  การสร้างบรรยากาศการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ทางวิชาการ 

วิทยากร : ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
วิทยากรกลุ่มทุกคน 

 

 

11 เมษายน 58 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
วิทยากรกลุ่มทุกคน 

 

หน่วยที่ 5 การจัดทําและนําเสนอแนว
ทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนา
นวัตกรรมและการสร้างหรือการ
ปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับงาน
ในหน้าที่ของครูเชี่ยวชาญ 
 
วิทยากร : ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช 

หน่วยที่ 5 การจัดทําและนําเสนอแนว
ทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนา
นวัตกรรมและการสร้างหรือการ
ปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับ
งานในหน้าที่ของครูเชี่ยวชาญ (ต่อ) 
 
วิทยากร : ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช 

 
 
- การทดสอบความรู้  
  วิทยากรกลุ่มทุกคน 
 

- ประเมินโครงการ 
- พิธีปิด 
วิทยากรทุกคน 


