หลักสูตรเกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรูส้ าหรับครูประถมศึกษา
CODE
หัวข้อ
รายละเอียด
B01
C01
C02-01
C02-02
C02-03
C02-04
C02-05
C02-06
C02-07
C02-08
C02-09
C02-10
C02-11
D01-01
D01-02
D02
D03-01-01
D03-01-02
D03-01-03
D03-01-04
D03-01-06
D03-02-01
D03-02-02
D03-02-03
D03-02-04
D03-02-06
D04

D05

ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา *
B0102) ประถมศึกษา
สาระเนือหา (Content) ทีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ *
C0115) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หลักวิชาชีพครู (Pedagogy)
การสอนในศตวรรษที่ 21 *
เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหาผู้เรียน *
ไม่เกี่ยวข้อง
จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ *
เกี่ยวข้อง
การจัดการในชั้นเรียน *
ไม่เกี่ยวข้อง
การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีไม่พเกี*่ยวข้อง
การพัฒนาหลักสูตร *
เกี่ยวข้อง
สะเต็มศึกษา (STEM Education) *
ไม่เกี่ยวข้อง
การใช้สื่อสารและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ *
ไม่เกี่ยวข้อง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ *
ไม่เกี่ยวข้อง
การออกแบบการเรียนรู้ *
เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ *
ไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย*
เกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับครูประถมศึกษา
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ*
Games and activities for learning
โปรดเลือกระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร *
ระดับพื้นฐาน(Basic level)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่หนึ่ง (ประธาน)
ชื่อ-ชื่อสกุล (ประธาน) *
นางสาวอังคณา เมฆวิลัย
หมายเลขบัตรประชาชน (ประธาน) *
3 1202 00220 50 4
อายุ (ประธาน) *
44
คุณวุฒิทางการศึกษา (ประธาน) *
ปริญญาโท
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา (ประธาน) *
Communication; University of Texas
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่สอง (กรรมการ 1)
ชื่อ-ชื่อสกุล (กรรมการ 1) *
นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์
หมายเลขบัตรประชาชน (กรรมการ 1) *
3 5099 00294 21 1
อายุ (กรรมการ 1) *
42
คุณวุฒิสูงสุด (กรรมการ 1) *
ปริญญาโท
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา (กรรมการ 1) *
สังคมวิทยา
โปรดระบุพื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตาม ครูประถมศึกษา ที่มีความสนใจในการใช้เกม เป็นสื่อในการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของ
หลักสูตร *
เด็ก / หรือ มีประสบการณ์ในการใช้เกมเรียนรู้ธรรมชาติ และมีความรู้พื้นฐานด้าน
ธรรมชาติเพียงพอที่จะอธิบายต่อในบริบทของธรรมชาติที่ต่อเนื่องกับเกมได้
โปรดระบุคาสาคัญ (Keyword)

เกม กิจกรรมการเรียนรู้ อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาผู้เรียน ประถมศึกษา

หลักสูตรเกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรูส้ าหรับครูประถมศึกษา
CODE
หัวข้อ
รายละเอียด
D06

โปรดระบุหลักการและที่มาของหลักสูตร *

ตามธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กมีความสงสัยใคร่รู้เรื่องราวรอบตัวอยู่เสมอ ครูผู้สอน
ควรนาเกมและกิจกรรมมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ ตั้งแต่การสังเกต การตั้งคาถาม การลงมือทา การคิดวิเคราะห์ การหาคาตอบ
และเชื่อมโยงกับเนื้อหาบทเรียน เกมและกิจกรรมที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยสนับสนุน
การเรียนรู้และการเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้มากขึ้น ความสนุกและความสุขจากการเล่น
เกมและกิจกรรม ยังช่วยให้สมองทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมองจะแปลงการเรียนรู้
เป็นประสบการณ์ ส่งผลให้สมองจดจาได้ยาวนานกว่าการท่องจา
หลักสูตรเกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ สาหรับครูประถมศึกษา จึงได้
คัดเลือกคณะวิทยากรและกิจกรรมการเรียนรู้ “เกมและกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า” (Nature Game for Wildlife Conservation) จากเครือข่ายธรรมชาติ
ศึกษา สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย มาเป็นแม่แบบในการฝึกอบรม
เนื่องจากเกมและกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเยี่ยม มีการนาข้อมูลทาง
วิชาการด้านธรรมชาติและสัตว์ป่ามาออกแบบเป็นเกมและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อธรรมชาติและสัตว์ป่า ผู้อบรมจะเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ และ
วิธีนาเกมและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบไปใช้ จนสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการสอน
ในรายวิชาต่างๆ รวมไปถึงใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเกมและกิจกรรมเพื่อ
-ผู้อบรมเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ของการนาเกมและกิจกรรมเพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน
-ผู้อบรมมีทักษะในการนาเกมและกิจกรรมเพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
-ผู้อบรมสามารถนาเกมและกิจกรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ตามรายวิชาของตนเอง
-ผู้อบรมสามารถนาความรู้จากการอบรมไปออกแบบและพัฒนาเกมและกิจกรรมเพื่อเสนอ
เป็นผลงานทางวิชาการในการเลื่อนวิทยฐานะ

D07

โปรดเขียนอธิบายเกียวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร*

D08
D09
D10-01

โปรดเลือกวัตถุประสงค์ของหลักสูตร *
โปรดระบุตัวชี้วัดความสาเร็จของการเรียนรู้ของครู *
โปรดเขียนอธิบายเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของหลักสูตร *

ด้านความรู้ (Knowledge) + ด้านทักษะ (Skill) + ด้านความเป็นครู (Attribute)
ผู้อบรมต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาตามหลักสูตร
เกมและกิจกรรมสามารถใช้เป็นเครื่องเมืองในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การสังเกต การ
ตั้งคาถาม การลงมือทา การคิดวิเคราะห์ การหาคาตอบ และเชื่อมโยงกับเนื้อหาบทเรียน
เกมและกิจกรรมที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และการเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนได้มากขึ้น หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ครูผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของการใช้
เกมและกิจกรรมเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ตลอดจนมีทักษะในการนาเกมและกิจกรรมที่
ได้รับจากการอบรมไปใช้ได้จริงในการออกแบบการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

D11

โปรดระบุกรอบแนวคิดของหลักสูตร

ความเชื่อมโยงของแนวคิดของหลักสูตรที่สะท้อน การบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระ
เฉพาะ (Pedagogical Content Knowledge : PCK )

D12-01-01

ชือหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 1 *

หลักการของเกมเรียนรู้ธรรมชาติ และ
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนของเกมเรียนรู้ธรรมชาติ

หลักสูตรเกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรูส้ าหรับครูประถมศึกษา
CODE
หัวข้อ
รายละเอียด
D12-01-02
D12-01-03
D12-02-01
D12-02-02

ความคิดรวบยอดหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 1 *
วิธีการอบรมหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 1 *
ชือหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 2
ความคิดรวบยอดหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 2

เพื่อทราบหลักการและกระบวนการของเกมเรียนรู้ธรรมชาติ
บรรยาย ประกอบตัวอย่างของหลักการเรียนรู้ธรรมชาติ
เกมเรียนรู้ธรรมชาติ ขั้นที่ 1
เรียนรู้เล่นเกมเรียนรู้ธรรมชาติ ในชั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้

D12-02-03

วิธีการอบรมหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 2

ทดลองเล่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการ

D12-03-01
D12-03-02
D12-03-03

ชือหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 3
ความคิดรวบยอดหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 3
วิธีการอบรมหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 3

เกมเรียนรู้ธรรมชาติ ขั้นที่ 2
เรียนรู้เล่นเกมเรียนรู้ธรรมชาติ ในชั้นตอนของเกมรวบรวมความสนใจสู่การเรียนรู้
ทดลองเล่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการ

D12-04-01
D12-04-02
D12-04-03

ชือหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 4
ความคิดรวบยอดหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 4
วิธีการอบรมหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 4

เกมเรียนรู้ธรรมชาติ ขั้นที่ 3
เรียนรู้เล่นเกมเรียนรู้ธรรมชาติ ในชั้นตอนของสัมผัสตรงกับธรรมชาติ
ทดลองเล่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการ

D12-05-01
D12-05-02

ชือหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 5
ความคิดรวบยอดหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 5

เกมเรียนรู้ธรรมชาติ ขั้นที่ 4
เรียนรู้เล่นเกมเรียนรู้ธรรมชาติ ในชั้นตอนของการแบ่งปันแรงบันดาลใจและปลูกจิตสานึก

D12-05-03

วิธีการอบรมหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 5

ทดลองเล่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาการ

D12-06-01
D12-06-02

ชือหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 6
ความคิดรวบยอดหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 6

บูรณาการเกมเรียนรู้ธรรมชาติทั้ง 4 ขั้น
บูรณาการเชื่อมต่อเกมและกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติสู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

D12-06-03
D12-07-01
D12-07-02

วิธีการอบรมหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 6
ชือหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 7
ความคิดรวบยอดหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 7

บรรยายสรุป สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การออกแบบการเรียนรู้
ทาความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ธรรมชาติของเนื้อหา และ
บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้

D12-07-03
D12-08-01
D12-08-02
D12-08-03
D14

วิธีการอบรมหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 7
ชือหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 8
ความคิดรวบยอดหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 8
วิธีการอบรมหัวข้อสาระการอบรมหัวข้อที 8
โปรดระบุกิจกรรมการติดตามหรือการทางานร่วมกับครูหลัง
การพัฒนา *

บรรยาย workshop
การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
การประยุกต์เกมเรียนรู้ธรรมชาติเข้ากับการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
บรรยาย workshop
ดาเนินการตั้งกลุ่ม Facebook สาหรับครูที่เข้าร่วมการอบรม และวิทยากรเป็นสมาชิกอยู่
ด้วยกัน เพื่อพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับการนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จากฝึกอบรมไปใช้จริง
เพื่อให้ครูที่ได้อบรมได้แบ่งปันแนวทางการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ ปัญหา แนว
ทางแก้ไข โดยวิทยากรช่วยให้ความรู้ ตลอดจนตอบปัญหา ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community(PLC)

D15-00-01
D15-00-02

ระบุจานวนวิทยากรทังหมด*
กรอกข้อมูลวิทยากรชุดที*

2
ชุดที่ 1 (คนที่ 1-15)

หลักสูตรเกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรูส้ าหรับครูประถมศึกษา
CODE
หัวข้อ
รายละเอียด
นางสาวอังคณา เมฆวิลัย
นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์

D15-01-01
D15-02-01
D16

ชื่อ-ชื่อสกุล วิทยากร คนที่หนึ่ง *
ชื่อ-ชื่อสกุล วิทยากร คนที่สอง *
โปรดเลือกจานวนครูที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่อรุ่น
(คน) *

D17

โปรดระบุวิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร * -ผู้อบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ระยะเวลาการอบรมทั้งหมด และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่หลักสูตรกาหนด จึงจะ
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรม
-ผู้อบรมมีความรู้ในหลักการและทักษะในการนาเกมและกิจกรรมเพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระดับดี โดยมีการทาแบบทดสอบหลังเสร็จสิ้นการอบรม

60

หลักสูตรเกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ สาหรับครูประถมศึกษา (D12-แผนการจัดกิจกรรม)
เรื่อง/สาระการพัฒนา
วันที่
เวลา
กิจกรรมการพัฒนา
*หลักการของเกมเรียนรู้ธรรมชาติ และกระบวนการเรียนรู้อย่าง บรรยาย ประกอบตัวอย่างของหลักการเรียนรู้
วันที่ ๑ ๙.๐๐-๙.๓๐
เป็นขัน้ ตอน
ธรรมชาติ

วิทยากร
นางสาวอังคณา เมฆวิลยั

สือ่
powerpoint

๙.๓๐-๑๐.๓๐

เกมเรียนรู้ธรรมชาติ ขัน้ ที่ ๑
ขัน้ ตอนของการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้

เล่นและเรียนรู้เกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านวิชาการ

นางสาวอังคณา เมฆวิลยั

สือ่ เกมเรียนรู้ธรรมชาติ

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐

พักรับประทานอาหารว่าง
เกมเรียนรู้ธรรมชาติ ขัน้ ที่ ๒
ขัน้ ตอนของเกมรวบรวมความสนใจสูก่ ารเรียนรู้

เล่นและเรียนรู้เกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านวิชาการ (ต่อ)

นางสาวอังคณา เมฆวิลยั

สือ่ เกมเรียนรู้ธรรมชาติ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๑๕

พักรับประทานอาหารกลางวัน
เกมเรียนรู้ธรรมชาติ ขัน้ ที่ ๓
ขัน้ ตอนของสัมผัสตรงกับธรรมชาติ

เล่นและเรียนรู้เกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านวิชาการ (ต่อ)

นางสาวอังคณา เมฆวิลยั

สือ่ เกมเรียนรู้ธรรมชาติ

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕
๑๕.๑๕-๑๖.๐๐

พักรับประทานอาหารว่าง
เกมเรียนรู้ธรรมชาติ ขัน้ ที่ ๔
ขัน้ ตอนของการแบ่งปันแรงบันดาลใจและปลูกจิตสานึก

เล่นและเรียนรู้เกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านการปลูกจิตสานึก

นางสาวอังคณา เมฆวิลยั

สือ่ เกมเรียนรู้ธรรมชาติ

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐

บูรณาการเกมเรียนรู้ธรรมชาติทั้ง ๔ ขัน้

บรรยายสรุป
สนทนาและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ตอบแบบประเมินการอบรมวันที่ ๑

นางสาวอังคณา เมฆวิลยั

สือ่ เกมเรียนรู้ธรรมชาติ

หลักสูตรเกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ สาหรับครูประถมศึกษา (D12-แผนการจัดกิจกรรม)
เรื่อง/สาระการพัฒนา
วันที่
เวลา
กิจกรรมการพัฒนา
วันที่ ๒

วิทยากร

สือ่
powerpoint

๙.๐๐-๙.๓๐

ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์สกู่ ารสอน

บรรยาย

นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์

๙.๓๐-๑๐.๓๐
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๑๕
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕
๑๕.๑๕-๑๖.๐๐

การออกแบบการเรียนรู้
พักรับประทานอาหารว่าง
workshop การออกแบบการเรียนรู้
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
พักรับประทานอาหารว่าง
workshop การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง

บรรยาย

นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์

workshop

นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์

บรรยาย

นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์

workshop

นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐

สรุป

สนทนาและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ตอบแบบประเมินการอบรมวันที่ ๒

นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์

หลักสูตรเกมและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ สาหรับครูประถมศึกษา (D13-ตารางการจัดกิจกรรม)
วันที่
วันที่ ๑

วันที่ ๒

เวลา
๙.๐๐-๙.๓๐

จานวนชั่วโมง
๓๐ นาที

เรื่อง/สาระการพัฒนา
*หลักการของเกมเรียนรู้ธรรมชาติ และกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็น
ขั้นตอน

วิทยากร
นางสาวอังคณา เมฆวิลัย

๙.๓๐-๑๐.๓๐

๑ ชั่วโมง

เกมเรียนรู้ธรรมชาติ ขั้นที่ ๑
ขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้

นางสาวอังคณา เมฆวิลัย

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐

๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที

เกมเรียนรู้ธรรมชาติ ขั้นที่ ๒
ขั้นตอนของเกมรวบรวมความสนใจสู่การเรียนรู้

นางสาวอังคณา เมฆวิลัย

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐

๒ ชั่วโมง

เกมเรียนรู้ธรรมชาติ ขั้นที่ ๓
ขั้นตอนของสัมผัสตรงกับธรรมชาติ

นางสาวอังคณา เมฆวิลัย

๑๕.๑๕-๑๖.๐๐

๔๕ นาที

เกมเรียนรู้ธรรมชาติ ขั้นที่ ๔
ขั้นตอนของการแบ่งปันแรงบันดาลใจและปลูกจิตสานึก

นางสาวอังคณา เมฆวิลัย

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐
๙.๐๐-๙.๓๐
๙.๓๐-๑๐.๓๐
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๕-๑๖.๐๐
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐

๓๐ นาที

บูรณาการเกมเรียนรู้ธรรมชาติทั้ง ๔ ขั้น
ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์สู่การสอน
การออกแบบการเรียนรู้
workshop การออกแบบการเรียนรู้
การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
workshop การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง
สรุป

นางสาวอังคณา เมฆวิลัย
นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์
นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์
นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์
นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์
นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์
นายสรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์

๓๐ นาที
๑ ชั่วโมง
๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที
๒ ชั่วโมง
๔๕ นาที
๓๐ นาที

ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )

อังคณา เมฆวิลัย

บั นทึกขอ
้ มูล โดย n60nuengruethaiba@kurupatana.ac.th เมื่อ 12/10/2017 12:10:12

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

สมาคมอนุ รักษ์สัตวป
์ ่ า (WCS)
ประเทศไทย

B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นางสาว

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

277/42 หมู ่ 5 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110

B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

817326501

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

amakvilai@wcs.org

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1X3-X_dwYjkC9x ศึกษา
dfgXJXw_207HJR-Se9C

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1kobVgOsEhzzK5 ประเทศ
LLaEZ5i6igP8i5ZUXn7

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3120200220504
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.บ

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

22

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

สั ตวศาสตร์

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มีนาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

สถาบั นเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจา้ คุณทหาร ลาดกระบั ง

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2517

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2542

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

ผูจ้ ั ดการงานเครื อขา่ ยธรรมชาติ
ศึกษา

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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ประวั ติวท
ิ ยากร สถาบั นคุรุพัฒนา สาํ นั กงานเลขาธิการคุรุสภา (แบบที่ 1 วิทยากรสาํ หรั บการพั ฒนาครู ในหลั กสูตรที่เกี่ยวกั บวิชาสามั ญ การพั ฒนาวิชาชีพครู )
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

วิทยาศาสตร์มหาบั ณฑิต

B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ วิทยากรให้ความรู้ และนั กรณรงค์
หนึ่ ง
ดา้ นความสาํ คั ญของสั ตวป
์ ่า

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

วท.ม

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 17
รายการที่หนึ่ ง

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

การปรั บปรุ งพั นธุ ส
์ ั ตว ์

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ ผูจ้ ั ดการงานเครื อขา่ ยธรรมชาติ
สอง
ศึกษา/สมาคมอนุ รักษ์สัตวป
์ ่า
(WCS) ประเทศไทย

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 8
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2541

B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ ผูจ้ ั ดการกลุม
่ กิจกรรมธรรมชาติ
สาม
จ.อุทัยธานี

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 9
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

Master of Art

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ึ ษา
C03-41: ประสบการณ์รายการที่ หั วหน้างานธรรมชาติศก
สี่
โครงการอนุ รักษ์เสือโคร่งใน
พื้นที่ผืนป่าตะวั นตก (Saving
Thailand’s Tiger Project)
ภายใตค
้ วามร่วมมือระหวา่ ง
บริ ษัท ปตท.สาํ รวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จาํ กั ด (มหาชน) และ
กรมอุทยานแหง่ ชาติ สั ตวป
์ ่ า และ
พั นธุ พ
์ ืช

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

M.A

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

Communication (การสื่อสาร) B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก
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C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่ส่ี
C03-51: ประสบการณ์รายการที่ หั วหน้างานวิชาการ โครงการการ
ห้า
จั ดการผืนป่ามรดกโลกเชิงระบบ
นิ เวศ ในพื้นที่เขตรั กษาพั นธุ ส
์ ั ตว ์
ป่าห้วยขาแขง้ จ.อุทัยธานี และ
เขตรั กษาพั นธุ ส
์ ่ าทุง่ ใหญ่
์ ั ตวป
นเรศวร จ.กาญจนบุรี และ จ.ตาก
(โครงการความร่วมมือระหวา่ ง
รั ฐบาลไทยและรั ฐบาลเดนมาร์ค)
ภายใตก
้ ารกาํ กั บดูแลของกรม
อุทยานแหง่ ชาติ สั ตวป
์ ่ า และพั นธุ ์
พืช
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B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

University of Texas at El
Paso

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2553

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

U.S.A.

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่ห้า

C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล
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หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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B01-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

ขา้ พเจา้ ไดอ
้ า่ นและทาํ ความเขา้ ใจ
ตอ่ ประกาศดีแลว้

ขา้ พเจา้ ยอมรั บในประกาศ

C02: สั งกั ดปัจจุบัน

งานติดตามและประเมินผลโครง
การฯ และงานดา้ นที่ปรึ กษาฯ

A01: คาํ นําหน้าชื่อ

นาย

D01: ที่อยูท
้ าง
่ ่ีติดตอ่ ไดท
ไปรษณี ยใ์ นปัจจุบัน

18 ซ.ทา่ ขา้ ม28 แยก 4-4 แขวง B01-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา
แสมดาํ เขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานคร

B02-12: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

้
A02: ชั นยศทางทหาร
หรื อ
ตาํ รวจ (ถา้ มี)

D02: หมายเลขโทรศั พท์
เคลื่อนที่

089 753 3124

B01-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

A03: ฐานั นดรศั กดิ์ (ถา้ มี)

D03: อีเมลที่ใชป
้ ระจาํ

creativeip2555@gmail.co
m

B01-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

E01-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารอื่น ๆ

https://drive.google.com/o B01-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
pen?id=1r57QpF-FFvSwE ศึกษา
-LJ7RE_TdaWCttSdlVK

B02-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A05: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของ
มหาวิทยาลั ยไทย (ก.พ.อ.) (ถา้ มี)

E02-1-20171115: แนบไฟล์
PDF เอกสารการตอบรั บเป็ น
วิทยากรในหลั กสูตรพั ฒนาครู

https://drive.google.com/o B01-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
pen?id=1i8hRuNzsIuLpU6 ประเทศ
SwMa4DfJ24FjKz60nC

B02-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A06: ตาํ แหน่งทางวิชาการที่ได้
้
รั บแตง่ ตั งในระบบของสถาบั
นอื่น
ๆ ที่มิใช่ ก.พ.อ. (ถา้ มี)

B01-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

B01-31: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B02-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
แบบเต็ม

A09: เลขประจาํ ตั วประชาชน 13 3509900294211
หลั ก

B01-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

ศศ.บ

B01-32: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B02-22: ชื่อยอ่ ประกาศนี ยบั ตร

A10: เกิด วั นที่

11

B01-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

สั งคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา

B01-33: สาขาวิชา/วิชาเอก

B02-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

A11: เกิด เดือน

มีนาคม

B01-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยรามคาํ แหง

B01-34: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

A12: เกิด พ.ศ.

2519

B01-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

2543

B01-35: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B02-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C01: ตาํ แหน่งปัจจุบัน

นั กวิจัยอิสระ และ นั กวางแผน
ดา้ นทรั พยากรมนุ ษยแ์ ละสั งคม

B01-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B01-36: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B02-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

A04: วิทยฐานะ (ถา้ มี)

เชี่ยวชาญ
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B03-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

สั งคมวิทยาและมานุ ษยวิทยามหา B04-11: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม
บั ณฑิต

B03-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

สม.ม

B03-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-1: สถาบั นที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-11: ประสบการณ์รายการที่ นั กวิจัยอิสระงานติดตามประเมิน
หนึ่ ง
ผลโครงการดา้ นการเรี ยนรู้ /การ
ศึกษา

B04-12: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B05-2: ปี พ.ศ. ที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-12: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 10
รายการที่หนึ่ ง

สั งคมวิทยา

B04-13: สาขาวิชา/วิชาเอก

B05-3: ประเทศที่ฝึก
ประสบการณ์หลั งระดั บปริ ญญา
เอก

C03-21: ประสบการณ์รายการที่ นั กวิจัยจั ดทาํ ขอ
้ มูลนิ ทรรศการ
สอง

B03-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์

B04-14: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-22: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 4
รายการที่สอง

B03-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา
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B04-15: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-31: ประสบการณ์รายการที่ อาจารยป
์ ระจาํ หั วหน้างานวิจัย
สาม
และพั ฒนา สาํ นั กมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา โรงเรี ยน
พณิ ชยการสุโขทั ย
กรุ งเทพมหานคร

B03-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

ไทย

B04-16: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

C03-32: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 3
รายการที่สาม

B03-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

B04-21: ชื่อปริ ญญาแบบเต็ม

C03-41: ประสบการณ์รายการที่ อาจารยพ
์ ิเศษมหาวิทยาลั ยราชภั ฎ
สี่
นครปฐม วิชามนุ ษยก์ ั บสิง่
แวดลอ
้ ม, วิชาระเบียบวิธีวจิ ั ย

B03-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

B04-22: ชื่อยอ่ ปริ ญญา

C03-42: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่ส่ี

B03-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

B04-23: สาขาวิชา/วิชาเอก

C03-51: ประสบการณ์รายการที่ อาจารยป
์ ระจาํ วิชามานุ ษยแ์ ละ
ห้า
สั งคมศึกษา โรงเรี ยนรุ่งอรุ ณ

B03-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-24: สถาบั นที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

C03-52: จาํ นวนปี ประสบการณ์ 2
รายการที่ห้า

B03-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B04-25: ปี พ.ศ. ที่สาํ เร็จการ
ศึกษา

B03-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ

B04-26: สาํ เร็จการศึกษาจาก
ประเทศ
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C04-11: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-41: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-11: ชื่อรางวั ล

C05-41: ชื่อรางวั ล

C04-12: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-42: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-12: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-42: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-13: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-43: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-14: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-44: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-21: ชื่อรางวั ล

C05-51: ชื่อรางวั ล

C04-21: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-51: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-22: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C05-52: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-22: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C04-52: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด

C05-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C05-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-23: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C04-53: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-31: ชื่อรางวั ล

C04-24: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C04-54: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ

C05-32: หน่วยงานที่เป็ น
เจา้ ของรางวั ล

C04-31: ชื่อประกาศนี ยบั ตร
หรื อ หลั กสูตรที่เคยผา่ นการฝึ ก
อบรม

C05-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บรางวั ล

C04-32: สถาบั น/หน่วยงาน ที่
จั ด
C04-33: ปี พ.ศ. ที่ไดร้ ั บ
ประกาศนี ยบั ตร หรื อผา่ นการฝึ ก
อบรม
C04-34: รั บประกาศนี ยบั ตร
หรื อผา่ นการฝึ กอบรมจากประเทศ
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