
                                             (นายยุทธ  อัครางกูร) 
                เลขาธิการสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) 

    

ที่  สพกอ. ๐๒๗/๒๕๖๕         

    วันที่  ๑๕  กรกฎาคม   พ.ศ.๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญเป็นวิทยากร 
เรียน  ดร.ปรัชญา  นวนแก้ว  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการสำหรับการเลื่อนผลงานวิชาการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คศ.4)  
                   ๒. ตารางอบรม 
                   ๓. เครือข่ายครูมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนที่ยั่งยืน 
 

                  ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการอบรมครหูลักสูตร “การเขียน 
ผลงานวิชาการสำหรับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น“เชี่ยวชาญ” (คศ.4)  ในการประเมินวิทยฐานะแบบ PA โดยมีวัตถุประสงค ์
ของการจัดอบรม ดังนี้  

 

                1. เพื่อให้ครูสามารถสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน 
                ๒. เพื่อให้ครูสามารถนำนวัตกรรมของตนเองไปเขียนเป็นผลงานทางวิชาการในการประเมินวิทยฐานะเพื่อ 
                    เลื่อนเป็นเช่ียวชาญ (คศ.4) สำหรับการประเมินแบบ PA ได ้
                ๓. เพื่อให้ครูสามารถทำผลงานวิชาการส่งได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ  
                ๔. เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

      ในการนีส้มาพันธ์แพลตฟอร์มฯ พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการเป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่ครูที่เข้าอบรมได้ จึงใคร่ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตรนี้ด้วย ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ สถานที่โรงแรมในจังหวดัภาคเหนือ รายละเอียดตามตารางอบรมที่แนบ  

     สมาพันธ์แพลตฟอร์มฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านด้วยดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้  

                  

                  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

                       /หน้า 2 หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการฯ 



หน้า 2 

หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการสำหรับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น “เชี่ยวชาญ” (คศ.4) 
สาระของหลักสูตร 

สาระที ่1 เครอืข่ายครูมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนที่ยัง่ยืน เป็นผู้นำการพัฒนาและต้นแบบของครูอย่างไร 
สาระที ่2 สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ตาม ว9 - ว12 /2564 
สาระที ่3 หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คศ.4) 
สาระที่ 4 กฎหมายที่ครูควรรู้ พรบ.ครู 2547 , พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 และ พรบ.PDPA 2562 
สาระที่ 5 สาธิตการสร้างนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียน 
สาระที่ 6 ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กับนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และกรณี   
            ตัวอย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
สาระที่ 7 ผลงานทางวิชาการวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ที่มีโอกาสผ่านการประเมินมีคุณลักษณะอย่างไร 
สาระที ่8 การเขียนรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ สำหรับวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ  
สาระที ่9 การเขียนรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม “ห้องเรียนออนไลน์ LMS” สำหรับวิทยฐานะครเูชี่ยวชาญ  
สาระที่ 10 การทำคลิปวิดิโอสอน 60 นาที ให้ได้ตามเกณฑ์ประเมินเลื่อนวิทยฐานะ 
สาระที่ 11 การนำส่งผลงานวิชาการผ่านระบบ DPA ของ กคศ. 

ค่าลงทะเบียน     2,200 บาท (อบรมออฟไลน์ 2 วัน รวมค่าสถานทีแ่ละอาหาร ไมร่วมที่พัก) 

รูปแบบการอบรม  ออนไลน์ 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง + ออฟไลน์ 1 ครั้ง 14 ชั่วโมง เลือกรุ่นตามปฏิทินอบรม 
1. อบรมออนไลน์ทางซูม 300 คนแรก ลำดับที่เกิน 301 เป็นต้นไปรับชมไลฟ์สดทางหน้าเพจ “ศูนย์พัฒนาวทิยฐานะคร ู
   ตาม วPA”  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. (ส่งลิงค์ซูมทางอีเมล์ในวันที ่30 กันยายน 2565) 
2. อบรมแบบออฟไลน์  2 วนั 14 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น. ระหว่าง 8 ต.ค. – 11 ธ.ค.65 ตามตารางนี้ 

วัน เดือน ป ี สถานที ่ วัน เดือน ป ี สถานที ่
8 – 9 ต.ค.65 

10 – 11 ต.ค.65 
15 – 16 ต.ค.65 
19 – 20 ต.ค.65 
25 – 26 ต.ค.65 
27 – 28 ต.ค.65 

 
30 – 31 ต.ค.65 

 
5 – 6 พ.ย.65 

 
12 – 13 พ.ย.65 

 

หอประชุมคุรุสภา / กรุงเทพฯ 
หอประชุมคุรุสภา / กรุงเทพฯ 
รอยัลไดมอนด์ / จ.เพชรบุร ี
ไมดา / นครปฐม 
จันทรารีสอร์ท / จ.นครนายก 
สองพันบุร ี/ จ.สุพรรณบุร ี
เดอะเทอร์มินอล / จ.ขอนแก่น 
น้ำทอง / จ.น่าน 
สกลแกรนด ์/ จ.สกลนคร 
เดอะเซ้นท์บูติก / จ.พิษณุโลก 
The River / จ.นครพนม 
ฮอร์ลิเดย์การ์เด้นท์ / จ.เชียงใหม ่
คริสตัล หาดใหญ่ / จ.สงขลา 

19 – 20 พ.ย.65 
 

26 – 27 พ.ย.65 
 

3 – 4 ธ.ค.65 
 

10 – 11 ธ.ค.65 
 

17 – 18 ธ.ค.65 
 

24 – 25 ธ.ค.65 
 
 

ทวินโลตัส / จ.นครศรีธรรมราช 
โมรา / จ.เชียงราย 
พะเยา เกรทเวย ์/ จ.พะเยา 
พรรณราย / จ.อุดร 
นิภาการ์เด้นท์ / สุราษฏร์ธาน ี
ลายทอง / อุบลราชธานี 
ฟอร์จูน / จ.นครราชสีมา 
แกรนด์ฮลิล ์/ จ.นครสวรรค ์
ชากังราว / จ.กำแพงเพชร 
เลยพาเลซ / จ.เลย 
สตาร์ / จ.ระยอง 
คาวาลิคาซา / จ.อยุธยา 
 

 
 

/หน้า 3 ตารางอบรมหลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการ 
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ตารางอบรมหลกัสูตรการเขียนผลงานวชิาการส าหรับการเล่ือนวทิยฐานะเป็น “เช่ียวชาญ” (คศ.4) 
ในการประเมินวิทยฐานะแบบ PA 

เวลา สาระ (นาที) 

วนัแรก 
09.00 – 09.20 
09.20 - 09.40 
09.40 – 10.00 
10.00  – 10.20 
10.20-10.35 
10.35 – 11.05 
11.05 – 12.00 
13.00 – 14.05 
14.05 – 14.40 

 
14.40 – 14.55 
14.55 – 15.20 
15.20 – 16.00 

 
พธิิเปิดอบรม  ท่ีมาของโครงการ แนะน าหลกัสูตร แนะน าวิทยากร 
สาระที ่1 เครือข่ายครูมืออาชีพเพ่ือการพฒันาผูเ้รียนท่ีย ัง่ยนื เป็นผูน้ าการพฒันาและตน้แบบของครูอยา่งไร 
สาระที ่2 สรุปหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครู ตาม ว9 - ว12 /2564 
สาระที ่3 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครู ส าหรับวิทยฐานะเช่ียวชาญ (คศ.4) 
พกัย่อย 
สาระที่ 4 กฎหมายท่ีครูควรรู้ พรบ.ครู 2547 , พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 และ พรบ.PDPA 2562 
สาระที่ 5 นวตักรรมหอ้งเรียนออนไลน์ท่ีมีระบบ LMS (สาธิต) 
สาระที่ 5 (สาธิต ต่อ) 
สาระที่ 6 ความแตกต่างระหว่างงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้กบันวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ และกรณี

ตวัอยา่งท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 
พกัย่อย 
สาระที่ 7 ผลงานทางวิชาการวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ท่ีมีโอกาสผา่นการประเมินมีคุณลกัษณะอยา่งไร 
สาระที ่8 การเขียนรายงานผลการพฒันานวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ ส าหรับวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 
               (ปฏิบติัการ) 

 
20 
20 
20 
20 
15 
30 
55 
65 
35 

 
15 
25 
40 

วนัที่สอง 
09.00 – 10.30 
10.30 – 10.45 
10.45 – 12.00 

 
13.00 – 13.35 
13.35 – 14.05 
14.05 – 14.40 
14.40 – 14.55 
14.55 – 16.00 

 
สาระที่ 8 (ปฏิบติัการ ต่อ) 
พกัย่อย 
สาระที ่9 การเขียนรายงานผลการพฒันานวตักรรม “ห้องเรียนออนไลน์ LMS” ส าหรับวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

(ปฏิบติัการ)        (พกั 10.20 – 10.35) 
สาระที่ 9 (ปฏิบติัการ ต่อ) 
สาระที่ 10 การท าคลิปวิดิโอสอน 60 นาที ใหไ้ดต้ามเกณฑป์ระเมินเล่ือนวิทยฐานะ   (ปฏิบติัการ)  
สาระที่ 11 การน าส่งผลงานวิชาการผา่นระบบ DPA ของ กคศ. (ปฏิบติัการ) 
พกัย่อย 
สรุปผลการอบรม ประเมินผล 

 
90 
15 
75 

 
35 
30 
35 
15 
65 

หมายเหต ุ 
1. กรณีก่อนถงึวันอบรม 7 วันของแต่ละรุ่นมีจำนวนผู้สมัครเข้าอบรมไม่ถงึ 80 คน สมาพันธ์แพลตฟอร์มฯ จะแจ้งยกเลิกการ
จัดอบรมและจดัการโอนเงินคืนให้  โปรดแจง้เลขบัญชมีาทางอีเมล์ yooth2624@gmail.com  และตรวจสอบโพสตใ์นกลุ่ม
โอเพนแซท “ก้าวสู่ว PA ด้วยแพลตฟอร์ม”  ทีจ่ะแจ้งผลการรับสมัครทุกวันศุกร์เวลา 09.00 น. 
2. การอบรมออนไลน์ในวันที ่1 ตุลาคม 2565 จะทำได้เฉพาะสาระที่ 1-7 แบบย่นย่อเท่านั้น ส่วนเอกสารประกอบการอบรม 
ตัวอย่างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ รายงานผลการใช้นวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ ฯลฯ จะแจกใหใ้นวันอบรมออฟไลน์
ในรูปแบบของไฟล์ PPT,PDF,WORD และลงิค ์จึงขอให้ผู้สมัครเตรียมโนต๊บุ๊ค/สมาร์ทโฟนที่ใช้สัญญานอินเตอร์เน็ตได้มาใน
วันอบรมออฟไลน์ด้วยจึงจะสะดวกในการปฏิบัติการตามตารางอบรมครั้งน้ี  
 
 

mailto:yooth2624@gmail.com


หน้า 4 

 
   เครือข่ายครูมืออาชีพเพื่อการพัฒนาผู้เรียนที่ยั่งยืนเป็นองค์กรที่พัฒนาต่อยอดมาจาก “ศูนย์สร้างสรรค์ครูมือ อาชีพ” ของคุณครู

ปัญญา ทรงเสรีย์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาการศึกษาให้เป็นหนึ่งในครูต้นแบบ เม่ือปี 2542 ในวาระที่ประเทศไทยได้รณรงค์ปฏิรูป
การศึกษา โดยครูปัญญาได้นำศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ สร้างครูเครือข่ายร่วมปฏิรูป การเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ตลอด
มาจนถึงปัจจบุัน และในโอกาสที่ครูปัญญาในวัยครบ 72 ปีในปี 2565 นี้ ได้กลับมาร่วมรณรงค์ปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ครูอีกครั้ง
หนึ่ง จึงได้ต่อยอดด้วยการรวมตัวคุณครูยุคใหม่ให้มีพลังที่เข้มแข็งโดยก่อตั้ง “เครือข่ายครูมืออาชีพ เพื่อการพัฒนา ผู้เรียนที่ยั่งยืน” โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อนำเพื่อนครูเครือข่ายในยุคปัจจุบัน พัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพ” มีจิตวิญญาณในความเป็นครู ประพฤติตน 
ตามหลังจรรยาบรรณครู มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบวิชาชีพครู และมีคุณลักษณะ “รักเด็ก รักความเป็นครู” สอดคล้องกับพระบรม
ราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 2. เพื่อนำเพื่อนครูมุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด โดยมีหน้าที่ “ค้นหาอัจฉริยะในตัวเด็ก มิใช่
ค้นหาเด็ก อัจฉริยะ” โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมและชาติบ้านเมือง 3. เพื่อนำเพื่อนครูให้เป็น
ผู้นำในการพัฒนาตนเองให้สามารถก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา โดยได้ชื่อว่าเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นที่เคารพเชื่อถือ ศรัทธา เป็น
แบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งมีคุณูปการต่อสังคม ดังคำกล่าวที่ว่า “ครูคือผู้ กำหนดอนาคตของสังคม” 

             จากภาระหน้าที่ของครูเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ นับว่าเป็นความคาดหวังที่ค่อนข้างสูง และเพื่อเป็นการตอบแทนความ
ตั้งใจที่จะเป็น “ครูมืออาชีพ” ด้วยอุดมการณ์ดังกล่าว  สมาชิกของเครือข่ายครูมืออาชีพเพื่อการพัฒนาผู้เรียนที่ยั่งยืน เม่ือได้ลงทะเบียนเข้ารับ
การอบรมแบบออฟไลน์แล้ว จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลเครือข่ายครูอย่างจริงใจและอบอุ่น ดุจเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งด้านการให้คำปรึกษา 
การอ่านและแก้ไขผลงานทางวิชาการ จนกว่าจะผ่านการประเมินและเลื่อนวิทยฐานะอย่างมีคุณภาพ 

    จึงมั่นใจได้ว่า เมื่อครอบครัวสมาชิกเครือข่ายครูมืออาชีพฯ ได้ทวีจำนวนมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นครอบครัว 
ที่ใหญ่มากขึ้นเพียงใด คุณภาพการศึกษาของไทย ย่อมเจริญและพัฒนามากขึ้นเพียงนั้น 

 

                                                                                 ปัญญา  ทรงเสรีย์ 

                                   ประธานเครือข่ายครูมืออาชีพเพื่อการพัฒนาผู้เรียนที่ยั่งยืน 

สิทธปิระโยชนท์ี่สมาชิกเครือข่ายครูมืออาชพีฯ จะได้รับ ดังนี ้

1. ปรึกษาการเขียนผลงานวิชาการฟร/ีรับอ่านและแก้ไขผลงานวิชาการตามที่อบรมจนกว่าจะผ่านการประเมินในระบบ DPA 
หลังจากคุณสมบัติครบที่จะย่ืนไม่เกิน 1 ปี ด้วยค่าใช้จ่ายแบบกัลญานมิตร (ไม่รับปรึกษา-อ่าน-แก้ไข จากผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก
เครือข่ายครูมืออาชีพฯ เนื่องจากจะไม่สร้างสามารถสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้ตรงกันก่อนได้) 

2. กรณีต้องสมัครอบรมหลักสูตรแบบออฟไลนท์ี่สมาพนัธ์แพลตฟอร์มฯ เป็นผูจ้ัดอบรมจะได้ลดค่าลงทะเบียน 20% จากปกติ 
เพียงแจ้งเลขที่วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการนี้ให้ทราบ (ปัจจุบันจัดอบรมออฟไลน์หลักสูตรคุรุพฒันา 2 
หลักสูตร และหลักสูตร “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS”)   

การติดต่อสื่อสารกับสมาพนัธ์แพลตฟอรม์ฯ และเครือข่ายครูมืออาชพีฯ 

จะใช้การติดต่อสื่อสาร 4 ช่องทาง คือ อีเมล์สำหรับส่งลิงค์ประชุมซูม วฒุิบัตร เอกสาร  กลุ่มไลน์โอเพนแซทสำหรบัข่าวสาร
การอบรม “เครือข่ายครูมืออาชีพฯ” (สื่อสารสองทาง)   Line OA สำหรบัแจ้งประกาศข่าวสารการอบรม(สื่อสารทางเดียว) 
และหน้าเพจ “ศูนย์พัฒนาวิทยฐานะครูตาม วPA” ใช้สำหรับไลฟ์สดและแจ้งประกาศทั่วไป 
 

เครือข่ายครูมืออาชีพเพื่อการพัฒนาผู้เรียนที่ย่ังยืน 
 


