
 

 
ที่ ศธ ๐๔๑๐๗/3300                                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 
                                                                        หมู่ ๑ ต.วัดปา่  อ.หลม่สัก  จ.เพชรบูรณ์  ๖๗๑๑๐ 
 

        27 กรกฎาคม 2559 
 

เร่ือง  ส่งผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน                             
        ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)     

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เก่ียวข้อง ทุกโรงเรียน 
 

อ้างถึง  หนังสือ สพป.พช. ๒ ที่ ศธ ๐๔๑๐๗/๑๗๗๔ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. แบบน าเสนอผลงาน     จ านวน    ๑    ฉบับ 
        ๒. ค าชี้แจงการจัดท าแบบน าเสนอผลงาน   จ านวน    ๑    ฉบับ 
        3. ตัวอย่างการน าเสนอผลงาน     จ านวน    ๑    ฉบับ 

       4. รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและปฏิทนิการด าเนนิงาน  จ านวน    ๑    ฉบับ 
 

ตามที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้จัดอบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและ 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ตามโครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)                    
พร้อมแจ้งปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการให้กับครูที่ผ่านการอบรมและให้ครูด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงาน แล้วนัน้ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ขอแจ้งการด าเนินงานในส่วนของกิจกรรมที่ 4 รวบรวม                  
และเผยแพรผ่ลงาน แก่ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยให้ด าเนินการ ดังต่อไป 

1. ส่งผลงานการพฒันาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นรายโรงเรียน                            
โดยคัดเลือกจากผลงานที่เป็นผลงานดีเด่นของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 ผลงาน 

2. จัดท าแบบน าเสนอผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ                           
การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skill)                       
ตามแบบน าเสนอผลงาน (สิ่งที่สง่มาด้วย 1)  ดังค าอธิบายการจดัท าแบบน าเสนอผลงาน (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) โดยจัดท าเป็น                      
เล่มเอกสาร และส าเนาไฟล์ลงแผ่น CD ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 2  

3. ส่งผลงานหรือนวัตกรรม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ                       
การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skill)                       
ซึ่งเป็นผลงานเดียวกับทีน่ าเสนอในแบบน าเสนอผลงาน ตามขอ้ 2 ดังนี้  

        3.1 ผลงานหรือนวัตกรรมที่เป็นเอกสาร ส่งเล่มเอกสารและส าเนาไฟลล์งแผน่ CD ส่งให้ส านักงาน                           
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

               3.2 ผลงานหรือนวตักรรมที่เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนหรือสื่อที่มีมิติ ส่งเป็นชิ้นงานให้ส านักงาน                         
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

 4. การส าเนาไฟล์เอกสารตามข้อ 2-3 ให้ส าเนาลงในแผน่ CD แผ่นเดียวกัน 
 5. ครูผู้สอนที่ส่งผลงานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะได้รับเกียรติบัตร                 

จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
          6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จะคัดเลือกผลงานที่เป็นวิธปีฏิบัติทีด่ี                        

ของส านักงานเขตพื้นที่ จ านวน 9 ผลงาน    
         7. ส่งผลงานหรือนวัตกรรม ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ภายใน                         
วันที่ 10 กันยายน 2559 



 
 

 จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(นายเสกสรรค์  สีใส) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
งานส่งเสรมิพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. 056-713877 ,  08-8273-5822 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"  

ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม 
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 

 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 นางนิตยา ขุนหนังสือ บ้านห้วยสวิง  

2 นายสมชาย ป้านภูม ิ บ้านดงน้้าเดื่อ  

3 นางบุญยดา สีสายค้า บ้านดงน้้าเดื่อ  

4 นางสมทรง   แดงด้วง บ้านช้างตะลูด  

5 นางสาวรพีพรรณ  วันพุธ อนุบาลหลม่สัก  

6 นางกาญจนา  ค้าภีระ บ้านวังมล  

7 นางสาวสมสงวน  ศรีภาชน ์ บ้านน้้าก้อ  

8 นางชนิสรา เพชรกันหา บ้านฝาย  

9 นางสมนึก  ทองเยิ้น บ้านดงขวาง  

10 นางสงวน  คงก้าเหนิด บ้านห้วยลาน  

11 นายสาคร  ป่ินป่ัน บ้านน้้าชุน  

12 นางสิราวรรณ โอมะคุปต ์ บ้านกลาง  

13 นางสิริกานต ์ บุญม ี บ้านน้้าพุ  

14 นางรัตนากร  สายค้าทอน บ้านป่าบง  

15 นางเนตรนภา  บุดดาค้า ชุมชนบ้านติ้ว  

16 นายปริศร  อิเหลา บ้านบุ่งคล้า  

17 นางสุมาล ี วงศ์บุญชู บ้านบุ่งคล้า  

18 นางรัตนา   แซ่โก บ้านธารทิพย ์  

19 นายส้าเนา ภู่สงค ์ บ้านห้วยระหงส ์  

20 นางนภัส สาฆ้อง บ้านห้วยระหงส ์  

21 นายอดุลย ์ขุนนนท์ บ้านวังยาว  

22 นางกานต์กมล  สังข์ทอง หน้าศูนย์เครื่องมือกล  

23 นางดอกเกต โกคาเพชร หน้าศูนย์เครื่องมือกล  

24 นางสมพร  สิงห์ป้อง บ้านน้้าดุกเหนือ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 



 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

25 นางเพ็ญนภา  กระจ่างวงษ ์ บ้านท่าขาม  

26 นางอุบล  กุณาวงศ์ บ้านหนองไขว่   

27 นางบุญเกิด  แก้วหล้า บ้านวังร่อง   

28 นางอนงค ์ อุ่นไพร บ้านห้วยอีจีน   

29 นางนิจวด ีมูลวงศ ์ บ้านตาดกลอย   

30 นางสาวรัตติพร  ตรสีอน บ้านตาดข่าพัฒนา   

31 นางวรางคณา  ก้านบัวแย่ง บ้านแก่งโตน   

32 นายสุธ ี บุญฤทธ์ิ บ้านโจะโหวะ   

33 นายอานนท์  สนเทียนวัด บ้านดอยน้้าเพียงดิน   

34 นางสาวสิรลิักษณ ์   จันลา บ้านวังบาล   

35 นางสาวนงลักษ์  สนเข็ม   บ้านทับเบิกร่วมใจ   

36 นางสาวขนิษฐา  พงษ์เกษตรกรรม บ้านทับเบิกร่วมใจ   

37 นางจินดา   ค้าหริ่ง บ้านศิลา   

38 นางกุสุมา เหมมั่น บ้านสงเปลือย   

39 นางปริศนา บุญจีน บ้านสงเปลือย   

40 นางศิริพรรณ  ดวงพิลา บ้านหินโง่น   

41 นางปภาดา ทรัพย์อนันต์ อนุบาลหลม่เก่า   

42 นางสาวสุนัน  ยาค้า อนุบาลหลม่เก่า   

43 นางวรรณนภา เรืองเจริญ บ้านห้วยสนามทราย   

44 นางสาวธิดารตัน ์หาญรักษ ์ บ้านโคกมน   

45 นางสาวเยาวลักษณ ์ ศรีวะสุข บ้านโคกมน   

46 นางชนาธิป ลาค้า บ้านทรัพย์สว่าง  

47 นางสาวอรทัย  กุลเกลี้ยง บ้านห้วยหญ้าเครือ  

48 นางมุจลินท์  สุวรรณสาร อนุบาลน้้าหนาว   

49 นางปิยนุช  คงค่าย บ้านวังกวาง   

50 นางสายพร  ขวัญพร้อม บ้านวังกวาง   

51 นางเกศสยาม  ฤทธิ์เม้า บ้านหลักด่าน   
 



 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

52 นางสัญญาลักษณ ์ หีบแก้ว บ้านห้วยลาด   

53 นางสุกัญญา  จันตูม บ้านเข็กน้อย   

54 นางสุกัญญา  ตัณฑมาสน ์ บ้านเข็กน้อย   

55 นายครรชิต  โสภา บ้านห้วยน้้าขาว   

56 นางจ้ารัส  นวลศร ี อนุบาลเขาค้อ   

57 นางสาวฐาปณีย ์พรหมม ี อนุบาลเขาค้อ   

58 นางกชนันท์ โนรินทร ์ บ้านเหล่าหญ้า   

59 นางจิราภรณ ์เมฆาพันธุ ์ บ้านเหล่าหญ้า   

60 นางสาวพรรณิภา  แก้วอุสา บ้านนายาว   

61 นายธีรัศม ์สมสูงเนิน บ้านทุ่งสมอ   

62 นางสาวกัญญาณัฐ   แสนตา ธรรมนญูกองช่าง   

63 นางปราณ ี  ธูปหอม บ้านสะเดาะพงฯ   

64 นางสาวเยียรภรณ ์ ผิวอ่อน บ้านหนองแม่นา   

65 นางรัชนีย ์ ด้วงมูล บ้านท่าดินแดง   

66 นางเปรมศริ ิ ปานลักษณ ์ พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ ์   

67 นางสาวฐิติชญา  พุทธา ไทยรัฐวิทยา 25   

68 นางดวงประทีป นามทองต้น บ้านหนองบัว   

69 นางบุษบา หอมจันทร ์ บ้านท่าช้าง   

70 นางดรุณ ี ภักดีสาร บ้านนาซ้า   

71  นางนงเยาว ์ นาพิมพ์ บ้านเนินมิตรภาพ   

72 นางสาวชิดตะวัน จิรสินกลุโรจน ์ บ้านห้วยผักกูด   

73 นางทัศนีย์  จ้าปาแดง บ้านหินกลิ้ง   

74 นางเอื้ออารีย์  ค้าอ่าง บ้านหนองยาว   

75 นางนราวัลย ์ ชูกลิ่น บ้านท่าผ ู   

76 นางเพ็ญแข  สุภิรตัน ์ บ้านหนองเล   

77 นางเพ็ญประภา  ทองสิทธ์ิ บ้านน้้าขอบ   

78 นางจันเพ็ง  เจรญิทอง บ้านอีเลิศ   



 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

79 นายพิศิษฎ ์ศรีธงชัย บ้านซ้าม่วง   

80 นางสาวกัลยา  ทองค้า บ้านห้วยหินลับ   

81 นางชญาณ์นันท์  กลึงกลมเกลียว บ้านป่าแดง(เขาค้อ)   

82 นางสาวฐิติรตัน ์พาค้า บ้านห้วยขอนหาด   

83 นางสาวรัตตินันท ์จิรพัฒนพรรัช บ้านวังขอน   

84 นางดาวรุ่ง เรือนวงค ์ บ้านหนองบัว   

85 นางพิกุล แก้วค้ามี บ้านหวาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม 
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 

ปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานที ่

กิจกรรมที่ 1   เรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
   พัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้                
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills)  

    1. อบรมปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การจัด  
กิจกรรมการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and 
Innovation Skills) 

    2. ครูที่ไดร้ับการพัฒนา ขยายผลการอบรมแก่ครู 
       ในโรงเรียน 

 
 
 
 

 
10-11 พ.ค.59 

 
 
 

16 -31 พ.ค.59 
 

 
น.ส.รตันา จันทร์สิน  
นายเทิดชาย สุขโทน 

และคณะ 
 

ครูวิชาการ/ครูผูส้อน 
จ้านวน 70 โรงเรียน 

จ้านวน 85 คน 
 

ครูกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้ารับการอบรม 

 
 
 
 
 
สพป.พช.2 
 
 
 
โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 2  ปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ 
 1. ครูผู้สอนพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการจัดการเรียนรู้สู่
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน               
2. จัดกิจกรรมการเตรียมผูเ้รียนใหส้อดคล้องกับศตวรรษ                  
ที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills)  
3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Community) 

 
  1 มิ.ย-30 ส.ค.59 

 

 
1. ครูกลุ่มเปา้หมาย 
ที่เข้ารับการอบรม 
2. ครูผู้สอนโรงเรยีน               
ในสังกัด 

 
โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 3   นิเทศ ติดตามผล  
นิเทศ ติดตาม การจดัการเรียนรู้สูก่ารยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและการเตรียมผู้เรยีนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills) 
   1. นิเทศ ติดตามการจดัการเรียนรู้  
   2. ปรับปรุง พัฒนาการจดัการเรียนรู ้
   3. ประเมินผลการนิเทศ ติดตาม 

 
 
 
1 มิ.ย-30 ส.ค.59 

 
1. ศึกษานิเทศก์ประจ้า 
Area Based ทุกคน 
2. ครูกลุ่มเปา้หมายที่
ผ่านการอบรม 
3. ครูผู้สอนโรงเรยีนใน
สังกัด 

 
โรงเรียน 

 
 
 



 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

** กิจกรรมที่ 4  รวบรวมและเผยแพร่ 
1. รวบรวมสื่อ นวัตกรรม เทคนิคการจัดกิจกรรม                      
การเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21                               
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation 
Skills) 
  ** โรงเรียนส่งผลงานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 โรงเรียนละ 1 ผลงาน ประกอบด้วย 

1. แบบน าเสนอผลงานฯ  
2. ส่งผลงานหรือนวัตกรรม การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้                

สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skill)  

 
2. เขตพื้นที่จัดท้ารูปเล่มเผยแพร่สือ่ นวัตกรรม เทคนิค  การจัดการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้าน
ทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
ให้กับโรงเรียนในสังกัด 

 
 
 
 
 

  1-10 ก.ย. 59 
 
 
 
 
 
 
 

11–25 ก.ย. 59 

 
 
 
 
 

1. ครูกลุ่มเปา้หมาย               
ที่ผ่านการอบรม  

 
 
 
 
 
 

น.ส.รตันา จันทร์สิน 
นายเทิดชาย สุขโทน

และคณะ 
 

 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผล  
จัดท้าสรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน  

 
26-30 ก.ย. 59 

น.ส.รตันา จันทร์สิน 
นายเทิดชาย สุขโทน 

และคณะ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


