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หลักสูตรฝึกอบรม เสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา  

 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษ เปนภาษาสากลที่มีการใชอยางแพรหลายมากที่สุด รวมทั้งมีการน าเสนอเผยแพร่ข้อมูลและ
องคความรูเกือบทุกแขนงในรูปของภาษาอังกฤษ  และจะต้องด าเนินการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษกับผู้เรียนในทุกระดับชั้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรูความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และเขาถึงองคความรูที่ตนสนใจในทุกโอกาสอย่างมีคุณภาพ  ขณะที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มองเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว  จึงก าหนดเป็นนโยบายเสริมสร้างการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในทุกระดับ ให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ภาษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
อีกทั้ง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ก าหนด
สาระการเรียนรู้  ที่มุ่งหวังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
แสวงหาความรูแ้ละศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อการประกอบอาชีพ โดยสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรม
ไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 221)  อีกทั้งยังเป็นการเตรียมคนสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งครูควรเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น และเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตจริง เนื่องจากผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ผ่านมา ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาที่ตั้งไว้   และมีข้อมูลที่น าเสนอถึงความล้มเหลวของการพูด
ภาษาอังกฤษของคนไทยจ านวนมาก  ประกอบกับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เมื่อปี
การศึกษา 2555 และ 2556 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment System : LAS) ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในหลายเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  พบว่าผล
การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ าทุกระดับชั้น จึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนประสบปัญหาในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการสื่อสารทางภาษา รวมทั้งพบว่าผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบความรู้และทักษะทางภาษา ใน
ระดับประถมศึกษายังมีผลคะแนนอยู่ในระดับต่ า และเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะทางภาษาของ
นักเรียน ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่ไม่เอื้อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายในการน าทักษะทางภาษาไปใช้
สื่อสารได้จริง ประกอบกับมีข้อมูลสนับสนุนว่า การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนยังไม่ได้น าหลักการแนวคิดการ
จัดการเรียนรูท้ี่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการฟังการพูดมาประยุกต์ใช้ให้ประสบผลส าเร็จ  รวมทั้งยังขาดการกระตุ้น
จูงใจให้ใช้สื่อประกอบกิจกรรมเรียนรู้ทางภาษาที่เหมาะสม  จึงส่งผลให้ผู้เรียนขาดความกล้าในการพูดหรือแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน และกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นการเขียนการอ่าน ที่ยังไม่ค่อยสื่อสารด้วยภาษากับผู้อื่นให้เข้าใจ  
 ขณะที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language 
Teaching : CLT)  ที่มุ่งให้ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และมีความเชื่อว่า หากผู้เรียนมี
ความรูใ้นโครงสร้างทางภาษาและค าศัพท์แล้วจะสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้  โดยเริ่มจากการฟังไปสู่การพูด การ
อ่าน และการเขียน สนับสนุนให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทุกทักษะสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2557 : 2) ทักษะการฟังและการพูดในการสื่อสารมีความส าคัญเพราะการฟัง
จะประมวลผลสู่ทักษะการพูด ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการฟังให้ผู้เรียนทุกระดับสู่ทักษะ
การพูด และการฟังเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง (Richards. 2008 : 3) รวมทั้ง
ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการฟังด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้สามารถเข้าใจในเรื่องที่ฟัง และพัฒนาทักษะการฟังด้วย
ตนเองเชื่อมโยงสู่ทักษะการพูด อ่าน และเขียน  (Harmer.  2007 : 135) โดยธรรมชาติและลักษณะของการพูดจะเป็น
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ทักษะที่ซับซ้อน และยากส าหรับเด็กในการเรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง ที่มีกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้ความส าคัญระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Richards.  2008 : 19) การ
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดจะมีความส าคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควรพัฒนาทักษะทั้งสองนี้ไปพร้อมกัน 
รวมทั้งสามารถออกแบบการเรียนรู้ทักษะการฟังและพูดด้วยการใช้ภาระงานเป็นฐาน (Task Based Learning) เป็นการ
จัดการเรียนที่เน้นเรียนรู้ตามธรรมชาติจากการปฏิบัติ และใช้ภาษาตามความถนัดของตนเอง รวมทั้งประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานที่ช่วยให้ผู้เกิดการเรียนแบบไม่รู้ตัว (Subconscious) (Willis. 1996 : 52)   

ประกอบมีแนวคิดและข้อเสนอของนักวิชาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการ
ฟังและการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีรองรับ ได้แก่ (1) ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้หรือ
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการเรียนด้านการรู้คิด ของเพียเจต์(Piaget) 
และกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Process)  ของไวกอทสกี้ (Vygotsky) ซึ่ง Piaget (1985 ; cited 
in Parke & Gauvain.  2009 :  274-275)  เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพควรจัดสถานการณ์ความรู้ใหม่หรือ
ประสบการณ์ใหม่ให้รวมเข้าอยู่ในโครงสร้างของสติปัญญา (2) ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (Information Processing 
Theory) เป็นทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับการได้มาหรือการรับมาซึ่งความรู้ (Acquire) การสะสมความรู้  การระลึกความรู้
ประสบการณ์เดิมมาใช้ (Recall)  ในการประมวลความคิดรวบยอดด้วยความใส่ใจในการลงรหัสข้อมูล การสะสมข้อมูล 
ตลอดจนการดึงข้อมูลมาใช้ในกระบวนการรู้คิด  (3) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Active Learning) ควบคู่กับการจูงใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมที่ใช้ทักษะทางภาษาเพื่อการเรียนรู้ (4) แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning) เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจผู้เรียนผ่านการสนทนาและการท างานร่วมกัน เพื่อส่งผล
ให้การเรียนรู้ประสบผลส าเร็จ และ (5) แนวคิดการเรียนรู้เน้นภาระงานเป็นฐาน (Task Based Learning) และการใช้
แบบแผนสถานการณ์จ าลองเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสารในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เน้นข้อมูลตาม
เหตุการณ์ที่ปรากฏ และใช้ภาษาตามความถนัดของตนเอง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวผสมผสานกับกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Approach)  
 จากเหตุผลและความส าคัญข้างต้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงสนใจออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนา
และเสริมสร้างบุคลากรครูในการจัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะทักษะการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาของผู้เรียน ในบริบทชั้นเรียนและในเหตุการณ์ชีวิตจริงให้ประสบผลส าเร็จและมีคุณภาพ รวมทั้งเกิดความ
ตระหนักใส่ใจในการพัฒนางานการจัดการเรียนรู้ และให้ความส าคัญในสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ตนรับผิดชอบ 
โดยประสานกับเพื่อนร่วมงานในการพัฒนาบทบาทหน้าที่ความเป็นครูและผลงานวิชาการผ่านกระบวนการ PLC หรือ 
Lesson Study และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ควบคู่ระหว่างการด าเนินการเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรดังกล่าวนี้ด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ที่มีคุณภาพในด้านต่อไปนี้ 

1. มีความเข้าใจในบริบทองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่มีคุณภาพ 

2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียน เนื้อหาบทเรียนและหลักการแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน ให้สามารถน าไปใช้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 
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3. มีความเข้าใจและสามารถออกแบบสื่อการเรียน และสถานการณ์การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเสริมสร้าง
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่มีคุณภาพ 

4. มีความเข้าใจและสามารถออกแบบกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

5. สามารถวางแผนและปฏิบัติงานการพัฒนาตนเองทางวิชาการ และการพัฒนางานวิจั ยในบริบทที่
บุคลากรรับผิดชอบ ผ่านกระบวนการ PLC หรือ Lesson Study และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา ที่เข้ารับ
การพัฒนากลุ่มละ 60 คน ระยะเวลาการพัฒนา 2 วัน และด าเนินการติดตามกระบวนการน าความรู้และทักษะ
ปฏิบัติไปใช้ในชั้นเรียนภายหลังการอบรม เพ่ือการพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการ PLC หรือ Lesson Study และ
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมภายในระยะเวลา 3 เดือน   
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. บุคลากรครไูด้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลองค์ความรู้
ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การออกแบบกิจกรรม ที่เชื่อมโยงกับบริบทของผู้เรียน เนื้อหา
หลักสูตร หลักการแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้สื่อการเรียนในสถานการณ์
การเรียนรู้ และการวัดประเมินผลผู้เรียนตามเงื่อนไขการปฏิบัติในสภาพจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการเรียนรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน ตามกรอบเป้าหมายและตัวชี้วัดของหลักสูตรโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. บุคลากรครูสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางภาษา 
รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและบริบทการเรียนรู้ตามสภาพจริง
และเป็นการเรียนรู้ที่พึงประสงค ์

3. ครูผู้สอนมีความตระหนักรู้และใส่ใจในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะทางภาษาของผู้เรียน ด้วยความมุ่งมั่นสนใจให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ ความส าเร็จในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายในบรรยากาศท่ีน่าเรียนและท้า
ทายความสามารถของผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 

4. นักเรียนมีการเรียนรู้ตามกรอบตัวชี้วัด มีความชอบสนใจใฝ่รู้และเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
ทีผู่้เรียนได้รับการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และได้รับการพัฒนาการทางสมองที่เหมาะสมมีคุณค่า 

5. ผู้สอนและเพ่ือนร่วมงานสามารถร่วมกันวิเคราะห์ และออกแบบกิจกรรมประกอบการสนทนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น 
โดยสนับสนุนจัดกิจกรรมผ่านแนวคิด PLC หรือ Lesson Study และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนต่อการเรียนรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน และการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรครู 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและหลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับประถมศึกษา เพ่ือทบทวนบริบทของปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสบผลส าเร็จ ผ่านกระบวนการพัฒนาครูตามกรอบหลักสูตรฝึกอบรมของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. วางแผนออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา ตลอดหลักสูตรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผ่านการประยุกต์ใช้หลักการแนวคิดกระบวนการแนะน า
ความรู้ (Mentoring) ตามแนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Participatory Professional Development) 
ด้วยการจัดกิจกรรม PLC หรือ Lesson Study ควบคู่กับกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของครู 
 3. ออกแบบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางภาษา
ด้านการสื่อสารของผู้เรียน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสารหรือ CLT ผสมผสานกับ
หลักการแนวคิดส าคัญ ได้แก่  (1) ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้หรือคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory)  
ของเพียเจท์ (Piaget) และกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Process) ของไวกอทสกี้ 
(Vygotsky)  ที่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพควรจัดสถานการณ์ความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ให้เชื่อมโยง
และจัดรวมเข้าไว้ในโครงสร้างทางสติปัญญาที่เป็นระบบ (2) ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ ( Information 
Processing Theory) เป็นทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับการได้มาหรือการรับมาซึ่งความรู้ การสะสมความรู้ การระลึก
ความรู้ประสบการณ์เดิมมาใช้ ซึ่งการประมวลความคิดรวบยอดที่ดีจะต้องกระท าด้วยความใส่ใจในการลงรหัส
ข้อมูล การสะสมข้อมูลความรู้ ตลอดจนการค้นหาข้อมูลมาใช้ในกระบวนการรู้คิด  (3) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 
(Active Learning) ควบคู่กับการจูงใจในการปฏิบัติกิจกรรมที่ใช้ทักษะทางภาษาเพ่ือการเรียนรู้ (4) การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจผู้เรียนผ่าน
การสนทนาและการท างานร่วมกัน เพ่ือส่งผลให้การเรียนรู้ประสบผลส าเร็จ และ (5) แนวคิดการเรียนรู้เน้นภาระ
งานเป็นฐาน (Task Based Learning) และการใช้สถานการณ์จ าลองเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสารใน
การแก้ปัญหา ทั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมเสนอแนวทางหรือขั้นกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนที่เหมาะสม
และมีความเป็นไปได้ในทางเลือกท่ีต้องการ 
 4. ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดท าสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนของผู้เรียน 
และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผลงานของผู้สอนให้ต่อเนื่อง ได้แก่ ใบความรู้ ใบกิจกรรมหรือใบงาน ตัวอย่างสื่อและกิจกรรมประกอบ
งานของครูและการเรียนของผู้เรียน  ตัวอย่างเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้  กรอบกระบวนการสร้าง
ผลงานทางวิชาการของครูผ่านการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รวมทั้งการวางแผนการน าความรู้และ
ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติในชั้นเรียน และเครื่องมือส าหรับการจัดเก็บข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือร่วมงาน ประกอบการพัฒนาตนเอง 
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 5. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและประสานงานกับผู้สนใจเข้ารับการพัฒนา ในการการด าเนินกิจกรรม
การพัฒนาผ่านการฝึกอบรมตามก าหนด พร้อมทั้งจัดเตรียมสื่อและเอกสารที่จะใช้ประกอบการพัฒนา   

6. ด าเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาตามแผนและก าหนดการฝึกอบรม แก่บุคลากรครูที่เข้ารับ การ
พัฒนาในระยะแรกเป็นเวลา 2 วัน รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาวางแผนน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ปฏิบัติในสถานศึกษา ตามแนวคิดการพัฒนาตนและเพ่ือนร่วมงานในลักษณะการพัฒนาวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม 
โดยใช้หลักการของ PLC หรือ Lesson Study ควบคู่กับกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของครู 
พร้อมการจัดท าแบบบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนปฏิบัติการศึกษาวิจัยต่อไป 
 7. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการฝึกอบรม วางแผนติดตามเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครู (Mentoring) และ
ทบทวนรายงานผลการปฏิบัติงานการน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติกับนักเรียนในชั้นเรียน ตามโอกาสที่เหมาะสม 

8. ผู้บริหารหลักสูตร และผู้ร่วมรับการพัฒนาตามกรอบหลักสูตร ด าเนินการจัดท า เอกสารรายงานผล
การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเอง และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน ตามแบบแผนการวิจัยที่ก าหนด  

 

5.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรครูได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการแนวคิดและกระบวนการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  โดยประยุกต์ใช้
หลักการแนวคิดที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิผล รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเองและเพ่ือร่วมงานผ่านกระบวนการ 
PLC หรือ Lesson Study ควบคู่กับกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของครู 
 2. บุคลากรครูมีความสามารถในการวิเคราะห์บริบทเงื่อนไข และปัจจัยส าคัญในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และน าแบบแผนการจัดกิจกรรมไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียนให้
บรรลุผลตามกรอบวัตถุประสงค์ท่ีมีคุณภาพ  

3. ไดพั้ฒนาบุคลากรครูจัดการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามกรอบหลักการแนวคิด 
สนับสนุนที่น่าเชื่อถือ ให้สามารถน าความรู้ประสบการณ์ไปปฏิบัติให้บรรลุผลในสถานศึกษา จนสามารถสร้าง
ผลงานทางวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพยอมรับได้   

4. บุคลากรครูได้รับการพัฒนากระบวนการท างานเพื่อพัฒนาตนเองด้านความสามารถการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานและผู้รู้ทางวิชาการ จนประสบผลส าเร็จด้วยความตระหนักรู้
และเปิดใจยอมรับในเงื่อนไขการพัฒนาดังกล่าวร่วมกัน  

5. ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารเพิ่มขึ้น สอดรับกับกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร รวมทั้งกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษทีเ่ป็นสากล (CEFR Thailand) 

6. บุคลากรครูสามารถน าข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้ที่ปรากฏกับผู้เรียน มาน าเสนอประกอบการเขียน
รายงานวิจัยในชั้นเรียนตามบริบทและเง่ือนไขการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
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6. หลักสูตรการฝึกอบรม 

วันที่ สาระของหลักสูตร ระยะเวลา 

 

 

วันแรก 

1) ความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ตามกรอบเนื้อหาและมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา ในบริบททั่วไป และแนวทาง
การประยุกต์หลักการแนวคิดที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสนับสนุนให้การเรียนรู้
ทักษะทางภาษาของผู้เรียนบังเกิดประสิทธิผล และสรุปสาระส าคัญเพ่ือระบุพฤติกรรม
การเรียนรู้หลักให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนที่ใช้กับผู้เรียน (ใช้การบรรยาย
ประกอบสื่อ วีดิทัศน์ตัวอย่าง น าเสนอกิจกรรมการสื่อสารทางภาษาของผู้เรียน และ
วิเคราะห์หลักการแนวคิดท่ีใช้สนับสนุนกิจกรรมตัวอย่างดังกล่าว) 

3 ชั่วโมง 

 

 

 

 

2)  ฝึกออกแบบกิจกรรมการเรียนเพ่ือใช้กับผู้เรียน ตามกรอบแนวคิดหลักการการ
จัดการเรียนรู้ที่สมาชิกหรือบุคลากรครูสนใจสนับสนุน ในลักษณะของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ (ก าหนดเวลาเรียน 1 ชั่วโมง) โดยจัดให้ปฏิบัติงานเป็น
กลุ่ม แล้วน าเสนอรายงานให้กลุ่มอ่ืนรับรู้เข้าใจผ่านสถานการณ์จ าลองในห้องประชุม 
เฉพาะประเด็นกิจกรรมส าคัญ (ใช้เวลาน าเสนอกลุ่มละ 15-20 นาที) พร้อมเปิดโอกาส
ให้สมาชิกกลุ่มอ่ืนเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นส าคัญท่ีน่าสนใจ 

3 ชั่วโมง 

 

 

วันที่สอง 

1) แนวคิดการวัดประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร โดยเฉพาะการวัดประเมินผลภาคปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติออกแบบเครื่องมือ
การวัดประเมินผลภาคปฏิบัติ (Performance Testing) 
2) ตัวแทนกลุ่มน าเสนอตัวอย่างเครื่องมือประเมินผลที่ออกแบบตามกรอบตัวชี้วัดและ
จดุประสงค์การเรียนรู้ (กลุ่มละ 10 นาที) 
3) แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และตัวอย่างแบบแผนการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3 ชั่วโมง 

4) กลุ่มผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติวางแผนการท าวิจัยในชั้นเรียน ตามบริบทที่สนใจและ
เป็นไปได้ และน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืน 
5) แนวคิดการจัดกิจกรรม Lesson Study และ PLC ส าหรับพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรครูในบทบาทหน้าที่การจัดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์    
6) บุคลากรครูวางแผนการประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง พร้อมทั้งเลือกแนวทางการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมและเป็นไปได้ โดยการวางแผนสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานและบุคคลที่มี
ความรู้ประสบการณ์ในด้านนั้นๆ ให้ประสบผลส าเร็จ ตามบริบทและเงื่อนไขท่ี
เกี่ยวข้องของตน   
7) การประเมินผลและสอบถามความพึงพอใจหลังการฝึกอบรม 

   3 
ชั่วโมง 
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7. สื่อประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร 
 1. ใบความรู้และข้อมูลประกอบการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิด CLT  
 2. ใบความรู้และใบกิจกรรมเรื่อง หลักการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย 1) แนวคิดทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้หรือคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) และกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Social 
Learning Process)  2) ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (Information Processing Theory)  3) การเรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติ (Active Learning)  4) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning)  5) แนวคิดการ
เรียนรู้เน้นภาระงานเป็นฐาน (Task Based Learning) และการใช้สถานการณ์จ าลอง 

3. ใบกิจกรรมการวิเคราะห์ตัวอย่างสถานการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 
6 ส าหรับให้ผู้เข้าอบรมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง โดยน าหลักการดังกล่าวไป 
ประยุกต์ใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการเรียนรู้ของผู้เรียน  

4. ตัวอย่างสื่อวีดิทัศน์ที่แสดงบทบาทของผู้สอนและกิจกรรมผู้เรียนในชั้น ที่อธิบายและน าเสนอเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและบรรยากาศในชั้นเรียนที่น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่มีคุณภาพ พร้อมใบกิจกรรมที่
ต้องการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

5. ตัวอย่างแบบประเมินภาคปฏิบัติที่ใช้ประกอบการตรวจสอบทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะแบบประเมินที่ให้คะแนนด้วยรูบริกส์ (Rubric scoring) และแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียน  

6. ตัวอย่างกรอบเนื้อหาของกิจกรรมและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับบุคลากรครูภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษา  

7. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (CLT) 
8. ตัวอย่างกรอบงานที่บุคลากรครจูะน าไปก าหนดเป็นภาระงานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

และการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้หรือผลงานทางวิชาการ ผ่านกระบวนการ PLC หรือ Lesson Study) 
9. แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับการพัฒนาตามโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบ

ประเมินกิจกรรมการฝึกอบรม และภายหลังการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองในสถานศึกษา 

8. แนวทางการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
 1. จัดการฝึกอบรมตามก าหนดการให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความซับซ้อนของบริบทแวดล้อม 
 2. จัดกิจกรรมการพัฒนาโดยยึดผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นส าคัญ ให้สอดคล้องกับศักยภาพความพร้อม
ของผู้เข้ารับการพัฒนา และบริบทการเรียนในสถานศึกษาที่ผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวข้อง  
 3. จัดบรรยากาศการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง 
 4. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับพัฒนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย 
 5. จัดกิจกรรมการพัฒนาโดยให้ความเป็นกัลยาณมิตร ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจและการใช้
กระบวนการกลุ่มอย่างมีความหมาย 
 6. สนับสนุนให้มีการศึกษา ติดตาม ให้ค าแนะน า และสะท้อนผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรครูอย่าง
ต่อเนื่องให้บรรลุผลภายหลังกิจกรรมการให้ความรู้และประสบการณ์ระยะแรก  
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9. การประเมินผลหลักสูตร 
วัตถุประสงค์การฝึกอบรม วิธีการวัด เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1) บุคลากรครูมีความเข้าใจในบริบท
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
เสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่มีคุณภาพ 

-การสังเกตความสนใจ การ
ถามและการตอบค าถาม 
- การประเมินความคิดเห็น 
การน าเสนอประเด็นข้อมูลใน
การปฏิบัติกิจกรรม  
- การตรวจผลงานการปฏิบัติ
กิจกรรมใบงาน  

- แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นและการตอบค าถาม 
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
ตามที่ก าหนด 
- แบบประเมินความสนใจและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
- แบบประเมินคุณภาพผลงานหรือ
ชิ้นงานที่ให้ปฏิบัติ 

2)  บุคลากรครูมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ผู้เรียน เนื้อหาบทเรียนและ
หลักการแนวคิดการจัดการ 
เรียนรู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารในชั้นเรียน ที่สอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน ให้สามารถน าไปใช้
กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 

-การสังเกตความสนใจ การ
แสดงความคิดเห็น และการ
ตอบค าถาม 
- การประเมินความคิดเห็น 
การน าเสนอประเด็นข้อมูลใน
การรายงาน  
- การตรวจผลงานการปฏิบัติ
กิจกรรมใบงาน 
- การประเมินคุณภาพและ
ความเหมาะสมของงานที่เกิด
จากการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นและการตอบค าถาม 
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม
ตามท่ีก าหนด 
- แบบประเมินความสนใจและการมี
ส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณภาพผลงานหรือ
ชิ้นงานที่ให้ปฏิบัติ 

3) บุคลากรครูมีความเข้าใจและ
สามารถออกแบบสื่อการเรียน และ
สถานการณ์การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
 

- การสังเกตความสนใจ การ
แสดงความคิดเห็นและการ
ตอบค าถาม 
- การประเมินผลงานการ
น าเสนอประเด็นข้อมูลในการ
รายงานตามท่ีก าหนด  
- การตรวจผลงานการปฏิบัติ
กิจกรรมใบงาน 
- การประเมินคุณภาพและ
ความเหมาะสมของงานที่เกิด
จากการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นและการตอบค าถาม 
- แบบประเมินคุณภาพผลการ
น าเสนองานตามที่ก าหนด 
- แบบประเมินความสนใจและการมี
ส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณภาพผลงานหรือ
ชิ้นงานที่เกิดจากการแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์ 
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4) บุคลากรครูมีความเข้าใจและ
สามารถออกแบบกิจกรรมการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ 

- การสังเกตความสนใจ การ
แสดงความคิดเห็นและการ
ตอบค าถาม 
- การประเมินผลงานการ
น าเสนอประเด็นข้อมูลในการ
รายงานตามที่ก าหนด  
- การตรวจผลงานการปฏิบัติ
กิจกรรมใบงาน 
- การประเมินคุณภาพและ
ความถูกต้องของงานที่เกิดจาก
การแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นและการตอบค าถาม 
- แบบประเมินคุณภาพผลการ
น าเสนองานตามที่ก าหนด 
- แบบประเมินความสนใจและการมี
ส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณภาพผลงานหรือ
ชิ้นงานที่เกิดจากการแบ่งปันความรู้
และประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

5. บุคลากรครูสามารถวางแผนและ
ปฏิบัติงานการพัฒนาตนเองทาง
วิชาการ และการพัฒนางานวิจัยใน
บริบทที่บุคลากรรับผิดชอบ ผ่าน
กระบวนการ PLC หรือ Lesson 
Study และการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม 
 

- การสังเกตความสนใจ การ
แสดงความคิดเห็นและการ
ตอบค าถาม 
- การประเมินผลงานการ
น าเสนอประเด็นข้อมูลในการ
วางแผนการพัฒนางานของตน
ตามท่ีก าหนด  
- การตรวจผลงานการปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาตนเองตามแผน
ที่วางไว้ 
- การประเมินคุณภาพและ
ความถูกต้องของงานที่เกิดจาก
การแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการแสดง
ความคิดเห็นและการตอบค าถาม 
- แบบประเมินคุณภาพผลการ
วางแผนพัฒนาตนตามที่ก าหนด 
- แบบประเมินความสนใจและการมี
ส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
- แบบประเมินคุณภาพและความ
ถูกต้องของผลงานหรือชิ้นงานที่เกิด
จากการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์กับผู้อ่ืน 

10. ก าหนดการจัดอบรมตามหลักสูตร 
 มีการอบรม จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน ดังนี้ 
 

หลักสูตรฝึกอบรม ระยะเวลา จังหวัด 
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะครูเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา 

8-9 กรกฎาคม 2560 นครพนม 
15-16 กรกฎาคม 2560 มุกดาหาร 
22-23 กรกฎาคม 2560 สกลนคร 
29-30 กรกฎาคม 2560 บึงกาฬ 
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11. ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม  
 คนละ 3,500 บาท 

12. วิทยากรผู้ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรครู 
 12.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูก าแพง ต าแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   
วุฒิการศึกษา กศ.ด. (สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 12.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิราศ  จันทรจิตร อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
วุฒิการศึกษา  ค.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 12.3 อาจารย์ ดร.สฤษดิ์  ศรีขาว อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  วุฒิการศึกษา 
Ph.D. (Curriculum and Instruction) จาก University of Missouri สหรัฐอเมริกา   
 12.4 อาจารย์ ดร.อุพิษ  เหมือนทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 27 วุฒิการศึกษา ปร.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
 12.5 อาจารย์ ดร.สุทัศน์  สังคะพันธ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 วุฒิการศึกษา ปร.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
 12.6 อาจารย์ ดร.จิรา  ลังกา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 29 วุฒิการศึกษา ปร.ด. (สาขาหลักสูตรและการสอน) 
 12.7 อาจารย์  มานะชัย  แก้วสีดวง  อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  วุฒิการศึกษา 
กศ.ม (ภาษาอังกฤษ)  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

12.8 อาจารย์ วรรณธิภา  อุนารัตน์  อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  วุฒิการศึกษา 
กศ.ม (ภาษาศาสตร์การศึกษา)  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒประสานมิตร 

12.9 อาจารย์ กัลยาณี  ม่วงไทย อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  วุฒิการศึกษา ศศ.ม 
(ภาษาอังกฤษ)  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

12.10 อาจารย์ ศศิพิมพ์  มหารศ  อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  วุฒิการศึกษา กศ.ม 
(ภาษาอังกฤษ)  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

12.11 อาจารย์ ดร. สาวิตรี  เถาว์โท อาจารย์คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  วุฒิการศึกษา 
ปร.ด. (วิจัยหลักสูตรและการสอน)  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

12.12 อาจารย์ ดร. จิตรฐิกานต์  สบายจิตร  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4  วุฒิการศึกษา 
ปร.ด. (สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้)  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 


