
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563) 
กลุ่มวิชา/กลุ่มย่อย 8.00–8.30 น.  8.30-9.00น.  08.30 – 12.00 น. 13.00 – 16.30 น. 16.30- 17.00น. 

 
กลุ่มวิชา  
วิทยาศาสตร์ 
 

 
7 พ.ค. 

63 
 

 
กลุ่มที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียนผ่าน
โปรแกรม
ออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 

Pre-test 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
PISA คืออะไร, ตัวชี้วัดและสมรรถนะ 
การวิเคราะห์ตวัชี้วัดและสมรรถนะ 

โดย 
อ.เอกชัย  ไวยโสภ ี, ผศ.ดร. จินตนา   ศิริธัญญารัตน์ 

อ.ดร. จ ารัส  อินทลาภาพร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง GMO 

โดย 
อ.เอกชัย  ไวยโสภ ี ผศ.ดร. จินตนา   ศิริธัญญารัตน์  

อ.ดร. จ ารัส  อินทลาภาพร 

กลุ่มที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
PISA คืออะไร, ตัวชี้วัดและสมรรถนะ 
การวิเคราะห์ตวัชี้วัดและสมรรถนะ 

โดย 
ผศ. พฤกษ์ โปร่งส าโรง, ผศ. ดร. อกนิษฐ์ ศรีภูธร 

ผศ.ดร. ณรงค์ชัย  บุญโญปกรณ์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ความสว่างของแสง 

โดย 
ผศ. พฤกษ์ โปร่งส าโรง, ผศ. ดร. อกนิษฐ์ ศรีภูธร 

ผศ.ดร. ณรงค์ชัย  บุญโญปกรณ์ 

กลุ่มที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
PISA คืออะไร, ตัวชี้วัดและสมรรถนะ 
การวิเคราะห์ตวัชี้วัดและสมรรถนะ 

โดย 
ผศ. ดร. ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ , ผศ. ดร. กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ 

ผศ.ดร. ยศกิต   เรืองทวีป, อ.กัลป์ยาภสัร์  จารุปรีดีพัทธ ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง น้ าขึ้นน้ าลง 

โดย 
ผศ. ดร. ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ, ผศ. ดร. กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ 
ผศ.ดร. ยศกิต   เรืองทวีป, อ.กัลป์ยาภสัร์  จารุปรีดีพัทธ ์

8 พ.ค. 
63 
 

กลุ่มที่ 1  
 
 
 
 
ลงทะเบียนผ่าน

โปรแกรม
ออนไลน์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ความสว่างของแสง 

โดย 
ผศ. พฤกษ์ โปร่งส าโรง,  ผศ. ดร. อกนิษฐ์ ศรีภูธร 

ผศ.ดร. ณรงค์ชัย  บุญโญปกรณ์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง น้ าขึ้นน้ าลง 

โดย 
ผศ. ดร. ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ, ผศ. ดร. กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ 
ผศ.ดร. ยศกิต   เรืองทวีป, อ.กัลป์ยาภสัร์  จารุปรีดีพัทธ ์

 
 
 
 
 
 

Post-test 
กลุ่มที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง น้ าขึ้นน้ าลง 
โดย 

ผศ. ดร. ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ, ผศ. ดร. กิตติพงษ์ เสียงเสนาะ 
ผศ.ดร. ยศกิต   เรืองทวีป  และ อ.กัลปย์าภัสร์  จารุปรีดีพัทธ์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง GMO 

โดย 
อ.เอกชัย  ไวยโสภ,ี ผศ.ดร. จินตนา   ศิริธัญญารัตน์  

อ.ดร. จ ารัส  อินทลาภาพร 

กลุ่มที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง GMO 

โดย 
อ.เอกชัย  ไวยโสภ,ี ผศ.ดร. จินตนา   ศิริธัญญารัตน์  

อ.ดร. จ ารัส  อินทลาภาพร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ความสว่างของแสง 

โดย 
ผศ. พฤกษ์ โปร่งส าโรง , ผศ. ดร. อกนิษฐ์ ศรีภูธร 

ผศ.ดร. ณรงค์ชัย  บุญโญปกรณ์ 



กลุ่มวิชา/กลุ่มย่อย 8.00 – 8.30น. 8.30-9.00น. 08.30 – 12.00 น. 13.00 – 16.30 น. 16.30- 17.00น. 
กลุ่มวิชา  
คณิตศาสตร์ 

 

7 พ.ค. 
63 

 

 
กลุ่มที่ 1 

 
 
 
ลงทะเบียนผ่าน

โปรแกรม
ออนไลน์ 

 
 
 

Pre-test 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
PISA คืออะไร, ตัวชี้วัดและสมรรถนะ 
การวิเคราะห์ตวัชี้วัดและสมรรถนะ 

โดย 
ผศ.กฤษฎา เลิกชยัภูม ิ,อ.ดร.เกียรติยศ เจือกโว้น 

อ.พนม จองเฉลิมชัย 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม  
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ฟังก์ชันก าลังสอง 

 
โดย 

ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา , อ.สุภารัตน์ ถิรนันทนากร 
อ.แก้วตา เจือนาค 

กลุ่มที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
PISA คืออะไร, ตัวชี้วัดและสมรรถนะ 
การวิเคราะห์ตวัชี้วัดและสมรรถนะ 

โดย 
ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา, อ.สุภารัตน์ ถรินันทนากร 

อ.แก้วตา เจือนาค 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม  
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ความนา่จะเป็น 

 
โดย 

ผศ.ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี, ผศ.ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอือ้ 
อ.อารีย์ วรเตชะคงคา 

กลุ่มที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
PISA คืออะไร, ตัวชี้วัดและสมรรถนะ 
การวิเคราะห์ตวัชี้วัดและสมรรถนะ 

โดย 
ผศ.ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี, ผศ.ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอือ้ 

อ.อารีย์ วรเตชะคงคา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม  
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ตัวชี้วัดของวิชาคณิตศาสตร์ 

 
โดย 

ผศ.กฤษฎา เลิกชยัภูม,ิ อ.ดร.เกียรติยศ เจือกโว้น 
อ.พนม จองเฉลิมชัย 

8 พ.ค. 
63 
 

กลุ่มที่ 1  
 
 
 
 
ลงทะเบียนผ่าน

โปรแกรม
ออนไลน์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม  
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ความนา่จะเป็น 

โดย 
ผศ.ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี, ผศ.ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอือ้ 

อ.อารีย์ วรเตชะคงคา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม  
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ตัวชี้วัดของวิชาคณิตศาสตร์ 

โดย 
ผศ.กฤษฎา เลิกชยัภูม,ิ อ.ดร.เกียรติยศ เจือกโว้น 

อ.พนม จองเฉลิมชัย 

 
 
 
 
 
 

Post-test 
กลุ่มที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม  

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ตัวชี้วัดของวิชาคณิตศาสตร์ 
โดย 

ผศ.กฤษฎา เลิกชยัภูม,ิ อ.ดร.เกียรติยศ เจือกโว้น 
อ.พนม จองเฉลิมชัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม  
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ฟังก์ชันก าลังสอง 

โดย 
ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา, อ.สุภารัตน์ ถรินันทนากร 

อ.แก้วตา เจือนาค 
กลุ่มที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม   

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ฟังก์ชันก าลังสอง 
โดย 

ผศ.ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา ,อ.สุภารัตน์ ถรินันทนากร 
อ.แก้วตา เจือนาค 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม  
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ความนา่จะเป็น 

โดย 
ผศ.ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี, ผศ.ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอือ้ 

อ.อารีย์ วรเตชะคงคา 



กลุ่มวิชา/กลุ่มย่อย 08.00 – 
08.30 น. 

 08.30 – 12.00 น. 13.00 – 16.30 น. 16.30- 17.00น. 

กลุ่มวิชา
วิทยาการ
ค านวณ 

 

7 พ.ค. 
63 

 

กลุ่มที่ 1  
 

ลงทะเบียนผ่าน
โปรแกรม
ออนไลน์ 

 
 

Pre - test 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
PISA คืออะไร, ตัวชี้วัดและสมรรถนะ 
การวิเคราะห์ตวัชี้วัดและสมรรถนะ 

โดย 
อ.ดร.วิมาน ใจด,ี อ.ดร.มนัสนิต ใจดี,อ.ดร.ปถมาภรณ์  ไทยโพธิ์ศร ี

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ทางเลือกทีด่ีที่สุด 

 
โดย 

อ.ดร.วิมาน ใจด,ี  อ. ดร.มนัสนิต ใจด,ี อ.ดร.ปถมาภรณ์  ไทยโพธิ์ศร ี
กลุ่มที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 

PISA คืออะไร, ตัวชี้วัดและสมรรถนะ 
การวิเคราะห์ตวัชี้วัดและสมรรถนะ 

โดย 
ผศ.ดร.นพดล ผู้มีจรรยา, อ.พงษ์ดนัย จติตวิสุทธิกุล 

ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ , อ.ดร.ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ลิขสิทธิ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง พรบ. คอมพิวเตอร์ 
โดย 

ผศ.ดร.นพดล ผู้มีจรรยา, อ.พงษ์ดนัย จติตวิสุทธิกุล 
ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ , อ.ดร.ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

กลุ่มที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
PISA คืออะไร, ตัวชี้วัดและสมรรถนะ 
การวิเคราะห์ตวัชี้วัดและสมรรถนะ 

โดย 
อ.ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง, อ. วินยั เพ็งภญิโญ, อ.ดร.จรินทร อุ่มไกร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ถูกต้อง ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ 

 
โดย 

อ. ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง, อ. วินัย เพ็งภญิโญ, อ.ดร.จรินทร อุ่มไกร 
8 พ.ค. 

63 
 

กลุ่มที่ 1  
 
 
ลงทะเบียนผ่าน

โปรแกรม
ออนไลน์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ลิขสิทธิ ์

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง พรบ. คอมพิวเตอร์ 
โดย 

ผศ.ดร.นพดล ผู้มีจรรยา, อ.พงษ์ดนัย จติตวิสุทธิกุล 
ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ , อ.ดร.ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ถูกต้อง ปลอดภัย 

และมีความรับผิดชอบ 
โดย 

อ. ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง, อ. วินัย เพ็งภญิโญ,  
อ.ดร.จรินทร อุ่มไกร 

 
 
 
 
 

Post - test 
กลุ่มที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ถูกต้อง ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ 
โดย 

อ. ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง, อ. วินัย เพ็งภญิโญ, อ.ดร.จรินทร อุ่มไกร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ทางเลือกทีด่ีที่สุด 

โดย 
อ.ดร.วิมาน ใจด,ี  อ. ดร.มนัสนิต ใจด,ี 

อ.ดร.ปถมาภรณ์  ไทยโพธิ์ศร ี
กลุ่มที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 

แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ทางเลือกทีด่ีที่สุด 
โดย 

อ.ดร.วิมาน ใจด,ี  อ. ดร.มนัสนิต ใจด,ี อ.ดร.ปถมาภรณ์  ไทยโพธิ์ศร ี

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบแบ่งกลุ่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ลิขสิทธิ ์แผนการจัดการเรียนรู้ 
เร่ือง พรบ. คอมพิวเตอร ์

โดย 
ผศ.ดร.นพดล ผู้มีจรรยา, อ.พงษ์ดนัย จติตวิสุทธิกุล 

ผศ.ดร.อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ , อ.ดร.ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ 

 


