
กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  

ชื่อหลักสูตร “การจัดจำแนกสัตว์ทะเล”   
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2563 ณ โลตัสไดวิ่ง อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อการบรรยายและรายละเอียดกิจกรรม 
วันที่ 20  

ตุลาคม 2563 
07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน 
08.00 – 08.30 น. พิธีเปิด 

 08.30 – 10.30 น. ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 
 10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
 10.45 - 12.30 น. ความรู้พื้นฐานด้านการจัดจำแนกสัตว์ทะเล 
 12.30 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 14.30 น. ความรู้พื้นฐานด้านการจัดจำแนกสัตว์ทะเล (ต่อ) 
 14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
 14.45 - 17.00 น. ความรู้พื้นฐานด้านการจัดจำแนกสัตว์ทะเล (ต่อ) 

วันที่ 21 
ตุลาคม 2563 

08.30 - 10.30 น. การเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลเพื่อการจัดจำแนก 
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.30 น. การรักษาสภาพสัตว์ทะเล 
12.30 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. ปฏิบัติการ เทคนิคการเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลเพื่อการจัดจำแนก 
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 17.00 น. ปฏิบัติการ การรักษาสภาพสัตว์ทะเล 

วันที่ 22  
ตุลาคม 2563 

08.30 - 10.30 น. ปฏิบัติการการจัดจำแนกสัตว์ทะเล 
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.30 น. ปฏิบัติการการจัดจำแนกสัตว์ทะเล 
12.30 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. ตอบข้อซักถาม 
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 17.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์  

(Knowledge Management) 
17.00 น เป็นต้นไป. พิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิด 

     หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  

ชื่อหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่ Thailand 4.0” 
 ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

   หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 

วัน เริ่มต้น-ถึง หัวข้อการบรรยายและรายละเอียดกิจกรรม 
วันที่ 13  

พฤศจิกายน 2563 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. พิธีกล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการ 
09.00 – 10.30 น. -ทำไมต้องจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน? 

 10.30 – 10.45 น. รบัประทานอาหารว่าง 
 10.45 – 12.00 น. -ประวัติความเป็นมาและแนวคิดว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนโดย

ใช้วิจัยเป็นฐาน 
 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. -การใช้เครื่องมือวิจัยเพื่อการเรียนรู้ชุมชนและ 

จริยธรรมการวิจัย 
 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
 14.45 – 17.00 น. -การออกแบบการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ชุมชนแนวทาง 

การเขียนและวิเคราะห์ผลงานวิจัยสรุปบทเรียน 
 17.00 – 17.15 น. สรุปบทเรียน และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 14  
พฤศจิกายน 2563 

09.00 – 10.30 น. -การใช้เครื่องมือเรียนรู้ชุมชน 
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 -  12.00 น. -ประวัติชีวิต ผังเครือญาติกับความสัมพันธ์ชุมชน 

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. -เรียนรู้ชุมชนผ่านแผนที่ 
 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
 14.45 – 16.00 น. -กระบวนการสืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชน 

-ปฏิทินชุมชน เรียนรู้วิถีชุมชนผ่านงานและเวลา 
 16.00 – 18.00 น. -เขียนและวิเคราะห์ผลงานวิจัย 

วันที่ 15  
พฤศจิกายน 2563 

09.00 – 10.30 น. -นำเสนอผลงานวิจัย การวิพากษ์และแลกเปลี่ยนผลงานการเรียนรู้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
-สรุปบทเรียนและการประเมินผล 

 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
 10.45 – 12.00 น. -นำเสนอผลงานวิจัย การวิพากษ์และแลกเปลี่ยนผลงานการเรียนรู้

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
-สรุปบทเรียนและการประเมินผล 

 12.00 – 12.30 น. พิธีมอบวุฒิบัตร  
 12.30 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย 



กำหนดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
หลักสูตรเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  

ชื่อหลักสูตร “การพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัตกิารฟิสิกส์ หัวข้อสมบัติของแสง” 
ระหว่างวันที่  14 – 15 พฤศจิกายน 2563  

ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อการบรรยายและรายละเอียดกิจกรรม 
วันที่ 14 

พฤศจิกายน 2563 
07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน 
08.00 – 08.30 น. พิธีกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ 
08.30 – 10.30 น. 1) ชี้แจงโครงสร้างเนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตร 

2) สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแสง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
สอน (ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน) 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.00 น. 1) อบรมความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสมบัติของแสง 

2) ชี้แจงการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติของแสง 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. ทดลองเร่ืองสมบัติของแสง เป็นกลุ่ม ตามบทปฏิบัติการที่กำหนดให้ 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
14.45 – 15.45 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนรายงานการทดลองเป็นรายบุคคล จากนั้นแต่ละกลุ่ม

ผนวกรายงานจากสมาชิกให้เป็น 1 รายงานของกลุ่มที่ดีที่สุด 
15.45 – 17.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งและนำเสนอจากรายงานการทำปฏิบัติการ แต่ละกลุ่มมีเวลา 

5 นาที  และร่วมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารายงานการทดลอง 
โดยใช้เวลาประมาณ 2 นาที 

วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2563 

08.30 – 10.30 น. ให้ความรู้เกี่ยวการประยุกต์สมบัติของแสงเพื่อประโยชน์ด้านต่าง ๆ   
(ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน) 

 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
 10.45 – 12.00 น. 1) ออกแบบบทปฏิบัติการสำหรับการประยุกต์ใช้สมบัติของแสง โดยทำเป็นราย

กลุ่ม 
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับการวัดและประเมินผลระหว่างทำปฏิบัติการ 
3) แต่ละกลุ่มรวบรวมบทปฏิบัติการที่ออกแบบให้เป็นชุดเอกสารพร้อมใช้งาน 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 – 14.30 น. 1) ออกแบบบทปฏิบัติการสำหรับการประยุกต์ใช้สมบัติของแสง โดยทำเป็นราย

กลุ่ม (ต่อ) 
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับการวัดและประเมินผลระหว่างทำปฏิบัติการ (ต่อ) 
3) แต่ละกลุ่มรวบรวมบทปฏิบัติการที่ออกแบบให้เป็นชุดเอกสารพร้อมใช้งาน 
(ต่อ) 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
 14.45 - 15.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งและนำเสนอบทปฏิบัติการที่ออกแบบ นำเสนอรายงานการ

ทำปฏิบัติการ นำเสนอคลิป โดยแต่ละกลุ่มมีเวลา 10 นาที  และร่วมให้
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารายงานการทดลอง โดยใช้เวลาประมาณ 
5 นาที 

 15.30 – 17.00 น. สรุปการบรรยายและมอบวุฒิบัตร  



กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
ชื่อหลักสูตร “จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อนักเรียนในยุค Generation Z” 

ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

วัน เดือน ปี เวลา รายละเอียด 
วันที่ 19  

พฤศจิกายน 2563 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. พิธีกล่าวต้อนรับ และพิธีเปดิโครงการ 
09.00  -  10.30 น. Pre-test/“ครูดี ต้องมีหลักจิตฯ” / บรรยาย 

- ความหมายจิตวิทยา 
- จิตวิทยาสำหรับคร ู
- ความพร้อมของผู้เรียน 
- ความสำคัญของจิตวทิยาสำหรับครู 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.45  - 12.00 น. ปั้นเด็ก Gen Z ด้วยหลักจิตวทิยา / บรรยาย 

- ลักษณะเด็ก GEN Z 
- พฤติกรรมเด็ก GEN Z 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00  - 14.30 น. ติดอาวุธครูสู่ห้องเรียน 4.0:  เมื่อครูเปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการ

เรียนรู ้/ บรรยาย+ถามตอบ+เสนอแนวคิด 
- เมื่อครูไม่ได้มีหน้าที่สอน 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 16.30 น. ฝึกปฏิบัติ “เปลี่ยนครู เป็น ผู้เรียน” ปฏิบัต ิ

- กิจกรรมเปลี่ยนบทบาทครูเปน็ผู้เรียน กิจกรรมอธิบายภาพถา่ย 
16.30 - 17.30 น. ร่วมอภิปรายปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2563 

08.30  - 09.00 น. ลงทะเบียน 
   09.00  -  10.30 น. ปรับมุมมอง ส่อง Gen Z แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปรบัพฤติกรรม

นักเรียนในทัศนะของครูผู้สอน 
- การปรับพฤติกรรมเด็ก GEN Z 
- แนวทางในการปรับพฤติกรรมในห้องเรียน 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.45  - 12.00 น. การจัดการอารมณ์และความเครียด 

- เทคนิควิธีการจัดการกับอารมณ์ของครูและเด็ก 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00  - 14.30 น. เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนยุค Gen Z 

- ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้เทคนิคในการปรับพฤติกรรมเด็ก 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
14.45 – 16.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย นำเสนอวิธีการปรับพฤติกรรมนักเรียน (กรณีศึกษา) 

- การนำเสนอผลงานการเสวนากลุ่ม 

16.30 - 17.00 น. Post-test/มอบวุฒบิัตร 



กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน   

ชื่อหลักสูตร “การพัฒนาเทคนิคการสอนมลายู/อินโดนีเซียระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”  
ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

 

วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อการบรรยายและรายละเอียดกิจกรรม 

วันที่ 21  
พฤศจิกายน 2563 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. พิธีกล่าวต้อนรับและพิธีเปิดโครงการ 

 09.00 – 10.30 น. 
- เทคนิคและวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียสำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมตอนปลาย 

  10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

  10.45 – 12.00 น. 
- เทคนิคและวิธีการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียสำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมตอนปลาย 

  12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

  13.00  - 14.30 น. 
- การประยุกต์การสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียกับการศึกษาภูมิภาค
อาเซียน 

  14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

  14.45 – 17.00 น. 
- การประยุกต์การสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียกับการศึกษาภูมิภาค
อาเซียน 

 วันที่ 22  
พฤศจิกายน 2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. - วรรณกรรมมลายู/อินโดนีเซียบนเวทีโลก 

 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. - วรรณกรรมมลายู/อินโดนีเซียบนเวทีโลก (ต่อ) 

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 14.30 น. - ตัวอย่างและแนวทางการพัฒนางานศึกษาวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรม 
  14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

  14.45 –16.45 น. 
- ตัวอย่างและแนวทางการพัฒนางานศึกษาวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรม
(ต่อ) 

  17.00 เป็นต้นไป พิธีมอบวุฒิบัตร และปิดโครงการ 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตรเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  

ชื่อหลักสูตร “การพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัตกิารฟิสิกส์ หัวข้อเซลล์ไฟฟ้าจากผัก – ผลไม้ในท้องถิ่น” 
ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563  

ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 (B7) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อการบรรยายและรายละเอียดกิจกรรม 
วันที่ 28 

พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. พิธีกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ 
09.00 – 10.30 น. 1) ชี้แจงโครงสร้างเนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตร 

2) สอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองไฟฟ้า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการสอน 
(ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน) 

10.30 -10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.15 น. 1) อบรมความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเซลล์ไฟฟ้า 

2) ฝึกวัดค่าทางไฟฟ้า 
12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. ทดลองเร่ืองเซลล์ไฟฟ้าเป็นกลุ่ม ตามบทปฏิบัติการที่กำหนดให้ 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
14.45 – 15.45 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนรายงานการทดลองเป็นรายบุคคล จากนั้นแต่ละกลุ่มผนวก

รายงานจากสมาชิกให้เป็น 1 รายงานของกลุ่มที่ดีที่สุด 
15.45 – 17.45 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งและนำเสนอจากรายงานการทำปฏิบัติการ แต่ละกลุ่มมีเวลา 5 

นาที  และร่วมให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารายงานการทดลอง โดยใช้
เวลาประมาณ 2 นาที 

วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2563 

09.00 – 10.30 น. ให้ความรู้เกี่ยวเซลล์ไฟฟ้าเคมีอันเป็นหลักการของเซลล์ไฟฟ้าจากผัก -ผลไม้ และ
ทดสอบวัดค่าต่าง ๆ 
(ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอน) 

10.30 -10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.00 น. 1) ออกแบบบทปฏิบัติการโดยการนำผัก-ผลไม้ในท้องถิ่นมาเป็นเซลล์ไฟฟ้า  

และทดลอง โดยทำเป็นรายกลุ่ม 
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับการวัดและประเมินผลระหว่างทำปฏิบัติการ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. 1) ออกแบบบทปฏิบัติการโดยการนำผัก-ผลไม้ในท้องถิ่นมาเป็นเซลล์ไฟฟ้า  

และทดลอง โดยทำเป็นรายกลุ่ม (ต่อ) 
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับการวัดและประเมินผลระหว่างทำปฏิบัติการ (ต่อ) 
3) แต่ละกลุ่มรวบรวมบทปฏิบัติการที่ออกแบบให้เป็นชุดเอกสารพร้อมใช้งาน 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 
14.45 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งและนำเสนอบทปฏิบัติการที่ออกแบบ นำเสนอรายงานการทำ

ปฏิบัติการ นำเสนอคลิป โดยแต่ละกลุ่มมีเวลา 10 นาที  และร่วมให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารายงานการทดลอง โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

 16.30 – 17.00 น. สรุปการบรรยาย และมอบวุฒิบัตร 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


