
 
 

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล นางสาววินิตา  แน่ประโคน 

 กลุ่มบุคลากร  ☑สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
๒. หลักสูตรหรือเร่ืองที่เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 Mr.David Charles Haynes 
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 วันที่ ๑๐– ๒๑ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐– ๑๒.๐๐ น. 
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ในโรงเรียนสาธิต มีทักษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษไปใชในการติดตอสื่อสารไดอย่างถูกต้องและมีโอกาสใน
การฝกทักษะทางภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางชาติ 
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ฝึกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างสบายใจ ในระดับเดียวกัน ไม่ต้องกลัวเขินอาย มีอาจารย์คอยช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชิดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปรวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการใช้ค าศัพท์ต่างๆ ตามหลักไวยากรณ์ และการ
ออกเสียงที่ถูกต้อง 
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  
 ไม่มี 
๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 :-ต่อตนเอง 
  การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆทั้งการ เรียนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆนั้น ช่วยเพิ่มการประสิทธิภาพการ
ท างานของสมองเราผ่านการ เรียนรู้ที่จะจดจ า แปลความหมาย และการสื่อสารในภาษาใหม่ๆ  
 : - ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 



๒ 

 

  ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสาร และยังเป็นภาษาที่ใช้ในการท างาน เมื่อเราต้อง
ติดต่อกับคนต่างวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และจะมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย ๆ ส าหรับการ
ท างานที่คนทั้งโลกต้องมาติดต่อสือ่สารกัน ธุรกิจสามารถเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น เมื่อทุกคนสามารถเข้าใจในสิ่งที่อีก
คนหนึ่งพูดถึง 
๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 เอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่น ๆ  
                         - 
      (ผู้รายงาน)..................................................... 
        (.....................................) 
       วันที่ ............................................ 
 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 .............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
       (ลงช่ือ)...................................................... 
         (.....................................................) 
       วันที่ .............................................................. 



๓ 

 

 
 

 
แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

หน่วยงาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล นางสาววินิตา แน่ประโคน 

 กลุ่มบุคลากร  ☑   สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
๒. หลักสูตรหรือเร่ืองที่เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ประชุมสัมมนาการบริหารจัดการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 นายปริญญา ธรเสนา ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
๗.๑ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๗.๒ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๗.๓ เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๗.๔ เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคถณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 ๗.๕ เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
 ๗.๖ เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้วัตถุประสงค์อื่น 
 
 
 
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ทราบถึงรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการและบทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการสอบ O-NET ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อบริหารจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและได้มาตรฐาน มีการส่งเสริมและ



๔ 

 

พัฒนาครูด้านการสร้างข้อสอบที่ได้มาตรฐาน จัดท าค าสั่งกรรมการระดับสนามสอบ จัดผู้รับผิดชอบการสอบ O-
NET 
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   
- 
๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 :-ต่อตนเอง 
  สามารถด าเนินงานตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 : - ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 ให้อาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับดูแลให้การด าเนินการสอบเป็นไปตามแผนการสอบและแนวปฏิบัติใน
การสอบอย่างเคร่งครัดและบรรลุจุดมุ่งหมายของการสอบ 
๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

เอกสารประชุมสัมมนาการบริหารจัดการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่น ๆ  
       (ผู้รายงาน)..................................................... 
               (.....................................) 
       วันที่ ............................................ 
 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 .............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
       (ลงช่ือ)...................................................... 
         (.....................................................) 
       วันที่ .............................................................. 



๕ 

 

 
 
 
 

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
หน่วยงาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล นางสาววินิตา  แน่ประโน    ต าแหน่ง อาจารย์ 

 กลุ่มบุคลากร  ☑   สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ประชุมการจัดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 นายปริญญา ธรเสนา ต าแหน่ งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานส าคัญท่ีจ าเป็น 
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล 
(Reasoning Abilities) ส าหรับส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้ เรียนเป็นการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติและได้จัดท าคู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้การด าเนินการสอบเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ผลการ
ประเมินมีความน่าเชื่อถือและน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างถูกต้องตามความสามารถของนักเรียน 
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   
 -- 
  



๖ 

 

๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 :-ต่อตนเอง 
 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อโต้แย้งที่
สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ต้องการตัดสินใจ
หรือมีปัญหา 
 : - ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ถือเป็น 
การประเมินคุณภาพของผู้ เรียนในระดับชาติอย่างหนึ่ง ดังนั้น การบริหารจัดการสอบจึงจ าเป็นต้องมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้ผลที่ได้จากการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติมีความน่าเชื่อ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในการทดสอบครั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อควมโปร่งใสในการบริหารจัดการสอบ 
๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องท่ีได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

เอกสารประชุมการจัดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
 

 

 

 
 
 
 

๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
                         -    (ผู้รายงาน)..................................................... 
             (.....................................) 
        วันที่ ............................................ 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 ..................................................................................................................................... ......................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
       (ลงช่ือ)...................................................... 
         (.....................................................) 
       วันที่ .............................................................. 



๗ 

 

 
 

 
แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

หน่วยงาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล นางสาววินิตา  แน่ประโคน ต าแหน่งอาจารย์ 

 กลุ่มบุคลากร  ☑   สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Listening and Speaking) ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 Mr.Kenny Riley 
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ๒๘ กุมภาพันธ์, ๒, ๗, ๙, ๑๔, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
๗.๑ เพ่ือใหบุ้คลากรมีความรู้ในรูปแบบและกระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านการ
ฟังและการพูดเบื้องต้น 

๗.๒ เพ่ือกระตุ้นความสนใจและเห็นความส าคัญในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือชีวิตด้วยตนเองต่อๆ ไป 
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ผูเขารับการอบรมมีความรูความสามารถในดานการฟง การพูดไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะ การสนทนา
ในสถานการณตางๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการน าไปใชในการติดตอสื่อสารไดอยางถูกตอง 
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   
 - 
 
 
 
 



๘ 

 

๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 :-ต่อตนเอง 
 บุคลากรมีความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาต่างประเทศได้ 
 : - ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 เป็นการส่งเสริมกลไกทาทงภาษาอังกฤษและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องท่ีได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

เอกสารการอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Listening and Speaking) ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 

 
๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
                         - 
 
      (ผู้รายงาน).............................................................. 
        (...............................................................) 
       วันที่ ........................................................... 
 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 .............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
       (ลงช่ือ).......................................................... 
         (.....................................................) 
       วันที่ .............................................................. 
 



๙ 

 

 
 

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
หน่วยงาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล นางสาววินิตา  แน่ประโคน    ต าแหน่งอาจารย์ 

 กลุ่มบุคลากร  ☑   สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 โครงการครูมืออาชีพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 อาจารย์ผาณิต เย็นแข อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 วันที่ ๒๕– ๒๗เมษายน ๒๕๖๐ 
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

๗.๑ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเรียนเป็นส าคัญทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๗.๒ เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๗.๓ เพ่ือให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
๗.๔ เพ่ือให้ครูประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน และน าผลการประเมินมา

ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 เพ่ือให้คณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพใน
ด้านต่างๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   
 - 
๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 :-ต่อตนเอง 
 ท าให้มีความสามารถในการจัดการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



๑๐ 

 

 : - ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้ครูประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน และน าผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องท่ีได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 
 

 
 

 
 
 
๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
                         - 
 
      (ผู้รายงาน)............................................................... 
          (...................................................) 
       วันที่ ............................................................ 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 .............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
 
       (ลงช่ือ).......................................................... 
         (.....................................................) 
       วันที่ .............................................................. 
 

 
  



๑๑ 

 

 
 
 

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
หน่วยงาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล นางสาววินิตา แน่ประโคน    ต าแหน่งอาจารย์ 

 กลุ่มบุคลากร  ☑   สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 โครงการครูมืออาชีพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 วันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

๗.๑ เพ่ือครูท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
๗.๒ เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองและผู้เรียน 
๗.๓ เพ่ือพัฒนาครูมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนา

ตนเอง 
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

เพ่ือให้ครูประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน และน าผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   
 - 
๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 :-ต่อตนเอง 
 ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม 
บทบาทหน้าที่ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 



๑๒ 

 

 : - ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ครูทุกคนน าผลจากการไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่าง สม่ าเสมอ    
๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องท่ีได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 
 
 
 

 
 
๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
                         - 
 
      (ผู้รายงาน).............................................................. 
        (....................................................) 
       วันที่ .......................................................... 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 .............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
       (ลงช่ือ).......................................................... 
         (.....................................................) 
       วันที่ .............................................................. 
 

 
  



๑๓ 

 

 
 
 

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
หน่วยงาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล นางสาววินิตา  แน่ประโคน ต าแหน่ง  อาจารย์ 

 กลุ่มบุคลากร  ☑   สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 โครงการศึกษาความหลากหลายของวัฒนธรรม 
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 วันที่ ๒๒–๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 9,500 บาท 
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ๗.๑ เพ่ือสร้างหลักการในการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 ๗.๒ เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
 ๗.๓ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดแนวคิดต่อบุคคล องค์กรต่าง ๆ ต่อการบริหารจัดการทาง  
วัฒนธรรม 
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ดนตรี ศิลป์ อีก ทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เผยแพร่ให้กับผู้สนใจด้านศิลปะและ วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

  
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   
 - 
๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 :-ต่อตนเอง 



๑๔ 

 

 ได้รูปแบบการบริหารจัดการความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นประเทศเวียดนามอย่างมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนและเหมาะสม ตลอดจนสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง เป็นรูปธรรม  
 : - ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 ได้รูปแบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ 
หน่วยงานของตนได้อย่างเหมาะสม 
๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องท่ีได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 - 
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
                         -         (ผู้รายงาน)........................................................ 
        (.....................................................) 
            วันที่ ...................................................... 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 .............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
           (ลงช่ือ)...................................................... 
         (.....................................................) 
       วันที่ .............................................................. 



๑๕ 

 

 
 

 

 

 

  


