
 

  
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที ่   คมส.1087/2563                            วันที่    6  พฤศจิกายน  2563 
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร 

 

เรียน อาจารย์ธวชินี ลาลิน 

ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ก าหนดจัด
กิจกรรม  โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคหลัง COVID-๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา 
๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น ๑ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นั้น 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ ๑) เพ่ือพัฒนาทักษะคณาจารย์ในด้านการ
จัดการเรียนรู้หรือทักษะทางวิชาชีพ  ๒) เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคหลัง COVID-๑๙ และ ๓) เพ่ือส่งเสริมเทคนิควิธีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ผลการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ในการนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม
ที่ ๓ สังเคราะห์เทคนิคการเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ยุคหลัง 
COVID-๑๙ ตามวันเวลาและสถานที่ ที่แจ้งไว้เบื้องต้นรายละเอียดก าหนดการดังแนบมาพร้อมบันทึกข้อความ
ฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
(รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 6  พฤศจิกายน  2563 
 Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFFA 

 
  

 

   
   
   
   
 



กำหนดการ 

“โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน 

ในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 

กิจกรรมที่ 1 วันที่  23 พฤศจิกายน  2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบสื่อการเรียน 

การสอนโดยใช้ Google site ยุคหลัง Covid-19 

ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชัน้ 1 และ ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

************************************* 

เวลา 08.00 – 08.30 น.  ผู้ร่วมงานลงทะเบียนรับเอกสาร 

เวลา 08.30 – 08.40 น.  กล่าวต้อนรับ โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

เวลา 08.40 – 12.00 น. - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Google site 

 - เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือ Google site เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน 

และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในศตวรรษที่ 21 ยุคหลัง Covid-19 

(แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม)  ช่วงที่ 1 

โดย  1) นายจิรพงษ์ เทียนแขก ประจำกลุ่มที่ 1 

       2) นายเมตตรัย  ตะติยะ ประจำกลุ่มที่ 2        

  เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารร่วมกัน 

  เวลา 13.00 – 14.00.00 น. - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Google site 

 - เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือ Google site เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน 

และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในศตวรรษที่ 21 ยุคหลัง Covid-19 

(แบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม)  ช่วงที่ 2 

โดย  1) นายจิรพงษ์ เทียนแขก ประจำกลุ่มที่ 1 

       2) นายเมตตรัย  ตะติยะ ประจำกลุ่มที่ 2        

เวลา 14.00 – 18.00.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนการสอน 

และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในศตวรรษที่ 21 ยุคหลัง Covid-19 on web 

และการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม (แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม)   

 



 

 

 

กำหนดการ 

 

“โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน 

ในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคหลัง COVID-19” 

กิจกรรมที่ 1 วันที่ 23  พฤศจิกายน  2563 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์เทคนิคการเรียการสอน  

และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในศตวรรษที่ 21 

ณ ห้องประชุมพิกุล ชัน้ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

************************************* 

เวลา 14.00 – 18.00.00 น. (ต่อ) 

วิทยากรโดย  

       1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม ประจำกลุ่มที่ 1 

       2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรรกพร สุขเกษม  ประจำกลุ่มที่ 2 

       3) อาจารย์ธวชินี ลาลิน ประจำกลุ่มที่ 3 

       4) อาจารยน์ารถนรี เฟื่องอ่ิม ประจำกลุ่มที่ 4 

 สรุปปิดกิจกรรม โดย ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

หมายเหตุ : 1) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
              2) อาหารกลางวันเวลา 12.00 น.  

              3) รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมระหว่างการอบรม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 

 

  



 

 

 

กำหนดการ 

“โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน 

ในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคหลัง COVID-19” 

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 24  พฤศจิกายน  2563 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์เทคนิคการเรียการสอน  

และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในศตวรรษที่ 21 

ณ ห้องประชุมพิกุล ชัน้ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

************************************* 

เวลา 08.00 – 08.30 น.  ผู้ร่วมงานลงทะเบียนรับเอกสาร 

เวลา 08.30 – 08.40 น.  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

เวลา 08.40 – 12.00 น.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม) ช่วงท่ี 1 

หัวข้อ : สังเคราะห์เทคนิคการเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุคหลัง COVID-19 

โดย  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม ประจำกลุ่มที่ 1 

       2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรรกพร สุขเกษม  ประจำกลุ่มที่ 2 

       3) อาจารย์ธวชินี ลาลิน ประจำกลุ่มที่ 3 

       4) อาจารยน์ารถนรี เฟื่องอ่ิม ประจำกลุ่มที่ 4 

เวลา 12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารร่วมกัน 

เวลา 13.00 – 17.00 น.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม) ช่วงท่ี 2 

หัวข้อ : สังเคราะห์เทคนิคการเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุคหลัง COVID-19 

โดย  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม ประจำกลุ่มที่ 1 

       2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรรกพร สุขเกษม  ประจำกลุ่มที่ 2 

       3) อาจารย์ธวชินี ลาลิน ประจำกลุ่มที่ 3 

       4) อาจารย์นารถนรี เฟื่องอ่ิม ประจำกลุ่มที่ 4 



 

กำหนดการ 

“โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน 

ในศตวรรษที่ 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุคหลัง COVID-19” 

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 24  พฤศจิกายน  2563 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์เทคนิคการเรียการสอน  

และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในศตวรรษที่ 21 

ณ ห้องประชุมพิกุล ชัน้ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

************************************* 

เวลา 13.00 – 17.00 น.(ต่อ)  วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลการจัดทำสื่อการเรียนการสอน 

                                         และการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน 

               ศตวรรษท่ี 21 ยุคหลัง COVID-19” โดย  

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์  ไชยเบ้า 

 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ 

         4) อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ่มมี 
 

 

หมายเหตุ :  1) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
   2) อาหารกลางวันเวลา 12.00 น. 

    3) รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมระหว่างการอบรม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
 


