
 

 

 
 

                                                                    

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกาํหนดกรอบวงเงินให้

ครูประจาํการของสาํนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
เพ่ือใชเ้ป็นทุนในการพฒันาตนเองตามความตอ้งการรายบุคคล และมอบหมาย 

ให้ สพฐ. ดาํเนินการให้สถาบนัอดุมศึกษาต่าง ๆ เสนอโครงการหรือหลกัสูตรอบรม
เพ่ือพฒันาครูประจาํการในทุกระดบัชั้น และทุกสาขาวิชา โดยหลกัสูตรท่ีเสนอจะตอ้งผา่น

การรับรองจากคณะกรรมการกลัน่กรองโครงการพฒันาครูของ สพฐ. และเปิดให้ครูประจาํการ
ไดเ้ลือกหลกัสูตรท่ีตอ้งการเขา้รับการอบรม ไดท่ี้ http://hrd.obec.go.th/index1.html 

สาํนกับริการคอมพิวเตอร ์มก.  
เสนอหลกัสูตรเพ่ือพฒันาครูประจาํการ และผ่านเกณฑก์ารรบัรอง 4 หลกัสูตร 

 

คณุสมบัติผู้เข้าอบรม : ครูทุกระดับช้ัน ทุกสาขา         อบรม :  เสาร์ – อาทิตย์ (พร้อมอาหาร ที่พกั (เคยู โฮม)) 

รับสมัคร :  60 คน / หลักสูตร             ค่าลงทะเบียน : 10,000 บาท / หลักสูตร 
 

 รหัสหลักสูตร : 60410002  การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์และการสร้างโครงงาน 

                                             สร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพวิเตอร์ IoT ตามนโยบาย Thailand 4.0 

     วันท่ีอบรม : 21-24 กนัยายน 60 

การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นกระบวนการบูรณาการ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี ร่วมกบักระบวนการทางวิศวกรรม โดยมีเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบ มีเป้าหมายมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้สามารถคิด 

วิเคราะห์เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์และทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับศตวรรษท่ี 21 แนวคิดการเรียนการสอนแบบ

ค่ายจึงเป็นวิธีหน่ึง ค่ายเป็นการบูรณาการวิชาการดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั โดยเนน้การนาํความรู้ไปใชใ้นการสร้างสรรคน์วตักรรม

ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมยั เพ่ือวางรากฐานการสร้างสรรค์ด้วย Internet of Things เพ่ือสนับสนุนแนวนโยบาย 

Thailand 4.0  อีกทั้งยงัเสริมการสร้างทักษะการแกปั้ญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพฒันากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต และการทาํงาน 
 

นอกจากน้ียงัเน้นในเร่ืองการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับสังคม เพราะการประยุกต์ในเร่ืองการใช้

ไมโครคอนโทรเลอร์สามารถสร้างระบบอตัโนมติั ท่ีนกัเรียนจะออกแบบสร้างข้ึนเอง ตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต ์จนถึงระบบควบคุม

ในบา้น ในสวน ไร่นา ในท่ีถนน หอ้งทาํงานหรืออ่ืนๆ ได ้
 

วตัถุประสงคอี์กอยา่งหน่ึงคือพฒันาการทางสงัคมท่ีจะตอบโจทยน์โยบาย Thailand 4.0  เยาวชนรุ่นใหม่ไดรั้บผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ไดถู้กหล่อหลอมจากส่ิงแวดลอ้มสมยัใหม่หลายอย่าง เป็นผูใ้ชน้วตักรรมและผลิตภณัฑ์

ทางดา้นไอซีที ตลอดจนองคค์วามรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีมยัใหม่มากมาย การพฒันากาํลงัคนท่ีดียอ่มสร้างขีด

ความสามารถของการแข่งขนัของประเทศ โดยในยคุใหม่น้ี ตอ้งพฒันากาํลงัคนใหมี้ความสามารถในการสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ์ 

และการเรียนรู้และสามารถนาํเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิต 
 

โดย สาํนักบริการคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                                                   training.ku.ac.th 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhrd.obec.go.th%2Findex1.html&h=ATPOyoXfi38v9iioGAkOOsHdjse33YyKgfz4Kaq_VP5nzVDwfVFUZPRhYmkfi2k41QkI-yJ1CDnKpYCT86g9zAZ2zxGOeK1qKu5A4Ha2icWQLhUewUGoR3JoV3_vxJSTMRSB6ndZ4Iy88WET35j7j2JCGjE


 รหัสหลักสูตร : 60010254  การพฒันาทักษะสะเต็มศึกษา สําหรับครูด้วยหลักการ Gamification 

    วันท่ีอบรม : 29-30 ก.ค. , 5-6 ส.ค. 60 
โครงการค่ายทักษะสะเต็มศึกษาสําหรับ ครู อาจารย ์โดยใช้หลกัการ Gamification เน้นพัฒนาครูให้มีทักษะ มี

ประสบการณ์ ในเร่ืองกระบวนการ เพ่ือจัดกิจกรรมบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้

กระบวนการทางวิศวกรรมท่ีสร้างสรรค์ และสนุกแก่การเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพ่ือให้ครูท่ีเขา้ค่ายได้มีประสบการณ์สนุกกับ

กิจกรรมและเสริมสร้างทกัษะกระบวนการต่างๆ ทางดา้นการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และใชเ้วลาการเรียนรู้แบบหลากหลายมิติ 

ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมการใชค้วามรู้ จะเป็นกลไกสนบัสนุนการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ท่ีมีเป้าหมายใหเ้กิดการพฒันากิจกรรมเพ่ือ

เยาวชนในดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนืและต่อเน่ือง 
 

รูปแบบกิจกรรม เนน้การบูรณาการความรู้จากศาสตร์หลายศาสตร์ เพ่ือสร้างแนวคิด สะเต็มศึกษาใหก้บัครูผูร่้วมกิจกรรม 

โดยบูรณาการร่วมกนัของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีและกระบวนการทางวิศวกรรม เป็นกิจกรรม ร่วมกบั 4 ทกัษะ     

ท่ีจาํเป็นซ่ึงไดแ้ก่ "ทกัษะชีวิต", "ทกัษะการแกปั้ญหา","ทกัษะความคิดสร้างสรรค"์ และ “ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย”ี คือเป้าหมาย

สาํคญัท่ีอยากให้เกิดการเรียนรู้ และไดแ้นวคิด ประสบการณ์ การจดักิจกรรม ท่ีจะนาํไปปรับใช ้ค่ายฝึกอบรมแห่งน้ีจึงไดมี้การ

สร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และบรรยากาศต่างๆ อยา่งตั้งใจ เพ่ือใหค้รูผูเ้ขา้รับการอบรมไดป้ระโยชน์ การวางรูปแบบ

กิจกรรมมีความหลากหลายอยา่งลงตวั และพิถีพิถนั 

 

 รหัสหลักสูตร : 60010245  การใช้แอปและทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด 

                                              เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 

  วันท่ีอบรม : 19-20, 26-27 ส.ค. 60 
กิจกรรมอบรมสาํหรับครู โดยใช ้OER Open Education Resource เป็นการนําเสนอวิธีการ หาเคร่ืองมือสมยัใหม่ทาง

เทคโนโลย ีมาใชช่้วยในการเรียนการสอนในหอ้งเรียน ช่วยการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียน โดยเนน้การใชเ้ทคโนโลยท่ีีโรงเรียนส่วน

ใหญ่มีความพร้อมท่ีจะใชไ้ด ้เป็นเทคโนโลยท่ีีใชไ้ดต้ั้งแต่ สมาร์ทโฟน แท็บเลต็ หรือคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูใ่นโรงเรียน 
 

รูปแบบกิจกรรมเน้นให้ครูไดท้าํการทดลองและปฏิบติั โดยใชส้มาร์ทโฟนของครูเองช่วย พร้อมอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นจาก

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้เนน้การบูรณาการความรู้จากศาสตร์หลายศาสตร์ เพ่ือใชท้รัพยากรการศึกษาแบบเปิด เพ่ือ

สร้างแนวคิด การประยกุตใ์ชใ้นห้องเรียน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในการอบรมน้ีเนน้การเรียนรู้และบรรยากาศต่างๆ ท่ีเอ้ือ

ต่อการใช้งานเทคโนโลยี เพ่ือให้ครูผูเ้ขา้รับการอบรมไดป้ระโยชน์ เห็นความสําคญัของ OER  ซ่ึงกิจกรรมภาคปฏิบติัการใช้

โปรแกรมและส่ือต่างๆ ภายในการอบรมแห่งน้ี เน้นการนาํไปใชไ้ด้จริง กิจกรรมในค่ายประกอบดว้ยกิจกรรมทางวิชาการ         

การทดลอง การปฏิบติั และกิจกรรมเกมนนัทนาการ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 รหัสหลักสูตร : 60010042  การเป็นครูในยคุดิจิทัลเพื่อตอบสนอง นโยบาย Thailand 4.0 

      วันท่ีอบรม : 9-10, 16-17 ก.ย. 60 
หลกัสูตรท่ีเนน้การส่งเสริมและพฒันาความรู้พ้ืนฐานดา้นดิจิตอล การใชง้านนวตักรรมใหม่ทางดิจิตอลเพ่ือช่วยการเรียนรู้ 

การเรียนการสอน โดยเน้นทกัษะกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แยกแยะข่าวสาร ข้อมูลความรู้ท่ีถูกตอ้ง เข้าใจสังคม 

กฎระเบียบ มีคุณธรรมจริยธรรม และช่วยเหลือสงัคมใหน่้าอยู ่โดยการเรียนรู้เป็นแบบพฒันาตามกิจกรรมท่ีสามารถจบัตอ้งได ้
 

เน้นการเรียนรู้เทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีจาํเป็น เป็นรากฐานท่ีสาํคญัต่อการทาํงาน เป็นเทคโนโลยีเกิดใหม่ท่ีทนัสมยั และ     

มีความจาํเป็น บนพ้ืนฐานความรู้ความเขา้ใจ บูรณาการไอซีทีเพ่ือประโยชน์ต่อการทาํงาน การเรียนรู้ การอยู่ร่วมกนัในสงัคมใหม่

ท่ีเรียกว่า สังคมไซเบอร์ การใชชี้วิตท่ีสมดุลทั้งในโลกจริงและโลกออนไลน์เสมือนจริง การใชแ้ละการให้ขอ้มูลข่าวสารในส่ือ

สงัคมอยา่งถูกตอ้ง และอย่างมีคุณธรรม สามารถป้องกนัตนเองจากพิษภยัในโลกเสมือนจริงไซเบอร์ และมีความปลอดภยัในโลก

ออนไลน์ ลดปัญหาช่องว่างทางการศึกษา (Digital Divide) ของเยาวชนไทยดา้น ICT  
 

เน้นการเรียนรู้เพ่ือให้ไดใ้ชค้วามรู้ เกิดทกัษะและความคิดสร้างสรรค์ดา้น ICT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ

ตนเอง โรงเรียน และสังคมโดยรวม รวมถึงการเปิดกิจกรรมทางเลือกเพ่ือให้ใชเ้วลาในการเรียนท่ีใช้การประยุกต์จากดิจิตอล 

เน้ือหามุ่งให้เข้าใจเทคโนโลยีดิจิตอลสมยัใหม่ ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เน้นความรู้พ้ืนฐานการอ่าน การเขียนดิจิตอล            

การแสวงหาความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้และการใช ้ICT เพ่ือให้มีการเผยแพร่ความรู้ กระจายไปจนก่อใหเ้กิดสังคมแห่งการ

เรียนรู้ เพ่ือสนบัสนุนการพฒันาการศึกษาไปสู่ Digital Enterprise  
 

สร้างการเรียนและกิจกรรม เพ่ือบูรณาการการใชค้วามรู้ ICT ในดา้นการปกป้องและดูแลตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม  

รู้ความเหมาะสม สิทธิและหนา้ท่ีในการใชง้านไอซีที 

 

 

             รศ.ยืน ภู่วรวรรณ และคณะวิทยากรจากสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์มก. 

รว่มกบั ควิบิกครเีอทีฟ 
 
 

 

ฝ่ายฝึกอบรมและส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สาํนักบรกิารคอมพิวเตอร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน 

โทรศัพท์ 02-562-0951-6 ต่อ 622594, 622595 ในวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

Website : http://training.ku.ac.th 

e-Mail Address : ocstraining@ku.ac.th 
 

 

(ข้ันตอนการขอใช้สิทธ์ิในการเลือกหลักสูตรอบรม อยู่ด้านหลัง) 

ทีมวิทยากร 

สอบถามรายละเอียดเน้ือหาหลกัสูตรไดท้ี่ 



 

 

 
สําหรับเอกสารการอนุมัติขอยืมเงินจากเขตพืน้ท่ี ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หรือเร็วสุดประมาณ 1- 2 วัน 

 

ครู

1. ลงทะเบียนยืนยนั

ตวัตน(รูปถ่าย)

2. เลือกหลกัสูตรที่

สนใจ 

3. ให้เหตุผลความ

จาํเป็น/ประโยชน์กบั

โรงเรียน/นักเรียน

ผอ. โรงเรียน

1. พจิารณาหลกัสูตรที่

ครูเลือก

2. พจิารณาเหตุผล

ความจาํเป็น/ประโยชน์

กบัโรงเรียน/นักเรียน

3. อนุมตัิ

HR เขต พท.

1. พจิารณา วงเงิน/

หลกัสูตร

2. ผ่านการพจิารณา

คลัง เขต พท.

1. อนุมตัค่ิาใช้จาย

2. ผ่านการอนุมตัิ

ครู

1.ยืนยนัการเข้าอบรม

(จะตอ้งยนืยนัภายใน 15 

วนั หากไม่ยนืยนัระบบ

จะตดัรายช่ือออก)

2. เบิกเงินค่าลงทะเบียน 

(เงินสด)
ผูเ้สนอหลกัสูตรจะสามารถ

มองเห็นขอ้มูลของครูไดเ้ม่ือ

ครูเลือกหลกัสูตร 

ครูจะเข้าไปใช้สิทธ์ิในการเลือกหลกัสูตรอบรม จะต้องดาํเนินการดงันี ้


