
 
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานสอน) 

หลักสูตร การจัดการเรยีนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงบูรณาการ  
เพื่อการเสรมิสรางทักษะอาชีพแกผูเรียน ในยุคไทยแลนด 4.0 

 

โครงการ  อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานสอน) หลักสูตร         
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงบูรณาการ เพ่ือการเสริมสราง
ทักษะอาชีพแกผูเรียน ในยุคไทยแลนด 4.0  

ผูรับผิดชอบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี   

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม  

หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทย เปนภาษาประจําชาติไทยที่ใชสื่อสารระหวางกันของคนในชาติ ซึ่งในระบบการศึกษาไทย 
ภาษาไทย เปนวิชาหลักของการศึกษาในแตละระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก
ภาษาไทยเปนวิชาพ้ืนฐานที่นําไปสูการศึกษาเรียนรูในวิชาแขนงตาง ๆ เพราะตองอาศัยการสื่อสารทางภาษา   
จึงจะทําใหสามารถเขาใจในเนื้อหาสาระของวิชานั้น ๆ ได 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดแบงสาระการเรียนรูของวิชาภาษาไทยออกเปน 5 สาระ ไดแก 
สาระที่ 1 การอาน  สาระที่ 2 การเขียน  สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด สาระที่ 4 หลักการใชภาษาไทย  
และสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งแตละสาระนั้นลวนมีความสัมพันธกันในการพัฒนาทักษะความรู
ใหแกผูเรียน ทั้งในดานการพูด การอาน การเขียน และการคิดวิเคราะห สังเคราะห โดยในปจจุบันการจัดการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และกลุมสาระการเรียนรู อ่ืน ๆ อีก 7 กลุมสาระ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดดําเนินนโยบาย “ลดเวลาเรียน          
เพ่ิมเวลารู” ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาลที่มีจุดมุงหมายเพ่ือปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม สงผลประโยชน
สูงสุดตอผูเรียน เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนแบบ         
บูรณาการของแตละกลุมสาระการเรียนรูจึงเปนรูปแบบวิธีที่ยังคงเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีสวนสําคัญ
ในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีทักษะความรูที่หลากหลาย รอบดาน สามารถวิเคราะห สังเคราะห และ
เชื่อมโยงความรูตาง ๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งมีความสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาดังกลาว ครูผูสอนจึง
ตองมีการวางแผนและอาจจะตองมีการปรับรูปแบบวิธีการสอนใหสามารถรองรับหลักสูตรหรือกระบวนการ
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ลดข้ันตอน และมีการเชื่อมโยงศาสตรความรูตาง ๆ อันสงผลใหผูเรียนไดรับ
ความรูอยางเขมขน หลากหลาย มีความเขาใจในเนื้อหาสาระวิชาอยางกวางขวาง ลดความซับซอนของเนื้อหา
และงายตอการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ซึ่งเปนวิชาที่มีธรรมชาติ
ของวิชาที่แตกตางจากกลุมสาระการเรียนรูในสายวิทยาศาสตร กลาวคือเปนวิชาที่เนนการทองจําและทําความ
เขาใจ ไมมีการทดลองหรือการปฏิบัติเพ่ือแสวงหาคําตอบเทาที่ควร จึงเปนสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยถูกจํากัดเพียงแคการเรียนรูเฉพาะในหนังสือ ตํารา หรือสื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาสาระ
โดยเฉพาะแบบตายตัว สงผลใหผูเรียนเกิดความรูสึกเบ่ือหนายหรือไมสนใจ ไมใหความสําคัญกับวิชา และเกิด
ทัศนคติที่ไมดีตอวิชา ดังนั้นจากการที่วิชาภาษาไทยเปนวิชาที่เปรียบไดวาเปนประตูสูการศึกษาในวิชาแขนง
ตาง ๆ นั้น การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในลักษณะเชิงบูรณาการ จึงเปนรูปแบบวิธีการจัดการเรียน
การสอนท่ีชวยทําใหการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความนาสนใจ        



มากข้ึน ผูเรียนเกิดความตระหนักถึงคุณคาและเกิดแนวคิดในการใชประโยชนจากการเรียนวิชาภาษาไทย 
โดยเฉพาะการนําไปประยุกตใชกับการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้ง
ในสวนของครูผูสอนก็เกิดแนวคิดและลงมือปฏิบัติจริงในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให
ผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด เกิดการแสวงหา ตอยอด และเชื่อมโยง ทําใหวิชาภาษาไทยเปนวิชาที่เต็มเปยม    
ไปดวยคณุคา สมกับการเปนประตูหรือจุดเริ่มตนที่นําไปสูการศึกษาเรียนรูศาสตรวิชาแขนงตาง ๆ  
 ดวยเหตุนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในฐานะที่เปนหนวยงานกลางในการ
รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการดําเนินงานดานงานวิชาการและอ่ืน ๆ ที่ตอบสนอง
การพัฒนาทองถ่ินและสังคม โดยการใชองคความรูระดับบัณฑิตศึกษา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศกึษาใหมีคุณภาพ จึงไดกําหนดจัดโครงการอบรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สายงานสอน) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงบูรณาการ เพื่อการเสริมสรางทักษะ
อาชีพแกผูเรียน ในยุคไทยแลนด 4.0 ขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเสริมสรางศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานสอนในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานทักษะความรู 
ทักษะความสามารถ อันจะเปนสวนสําคัญยิ่งที่จะทําใหผูเรียนสามารถไดรับประโยชนจากการเรียนรูวิชา
ภาษาไทย โดยสามารถนําไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาตอไดในสาขาวิชาที่เก่ียวของ        
ตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน สอดคลองกับการแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ         
มีงานทําในศตวรรษที่ 21 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดนอมนํา          
พระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จึงนับวาเปนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่สามารถเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูใหเปนครูที่สมบรูณแบบในยุคศตวรรษที่ 21 ได ซึ่งนําไปสู
การสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณแบบ ทั้งในดานปญญา จิตใจ และรางกาย มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค และคานิยมที่ดีงามของคนไทย 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูที่เขารับการพัฒนา มีความรูและความเขาใจ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใน
ลักษณะเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงการเสริมสรางทักษะการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้นใหแกผูเรียนได 
 2. เพ่ือใหผูที่เขารับการพัฒนา สามารถจัดทําหนวยการเรียนรู และแผนการสอนวิชาภาษาไทย 
รวมทั้งกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน โดยการบูรณาการความรูสหวิทยาการ ที่สามารถเสริมสรางทักษะ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนใหแกผูเรียนได 
 3. เพื่อใหผูที่เขารับการพัฒนา ไดเห็นถึงความสําคัญและตระหนักในคุณคาของการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบการบูรณาการความรูสหวิทยาการ โดยใชหลักการดานมาตรฐานวิชาชีพครูมาเปนแนวทางหรือ
ตัวขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปาหมายโครงการ   
 เปาหมายเชงิปริมาณ  
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/อาชีวศกึษา  
จํานวน 100 คน 

 เปาหมายเชิงคุณภาพ   
   ผูเขารับการพัฒนามีความรูและความเขาใจ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย         

เชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดทําหนวยการเรียนรู และแผนการสอนวิชาภาษาไทย 
รวมทั้งกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ซึ่งนําไปสูการเชื่อมโยงการเสริมสรางทักษะการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนใหแกผูเรียนได 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผูเขารับการพัฒนามีความรูความเขาใจในขอบขายความรูวิชาภาษาไทย และสามารถเกิดแนวคิด
ในการเชื่อมโยงศาสตรภาษาไทยเขากับศาสตรวิชาแขนงตาง ๆ อันนํามาซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการได 
 2. ผูเขารับการพัฒนาสามารถจัดทําหนวยการเรียนรู และแผนการสอนวิชาภาษาไทย รวมทั้ง
กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน โดยการบูรณาการความรูสหวิทยาการ ที่สามารถเสริมสรางทักษะ          
การประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนใหแกผูเรียนได 

     3. ผูเขารับการพัฒนาเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ            
อันนํามาซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 
กําหนดการจัดโครงการ และสถานท่ีจัดโครงการ 
 วันที่ 7 กันยายน 2562 (1 วัน) ณ หองประชุมแกววิทยาการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 
วิธีการอบรม 
 1. การบรรยาย 
 2. การสาธิต 
 3. การฝกปฏิบัติ 
 
ประเด็นการอบรม 
 1. ความหมายของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงบูรณาการ 
 2. การบูรณาการความรูทางภาษาไทยกับความรูสหวิทยาการ 
 3. รูปแบบและวิธีการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการเพ่ือการเสริมสรางทักษะอาชีพสําหรับผูเรียน 
 4. การสรางสรรคกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงบูรณาการเพ่ือการเสริมสราง
ทักษะอาชีพสําหรับผูเรียน 
 
 
 
 
 
 



คาลงทะเบียนการอบรม 
 คนละ 900 บาท ซึ่งอัตรานี้ ประกอบดวย 
 - เอกสาร สื่อ และวัสดุประกอบการอบรม 
 - อาหารวาง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
 สําหรับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง สามารถเบิกคาลงทะเบียนไดตามระเบียบกระทรวง      
การคลัง และไมถือเปนวันลา สวนบุคลากรในสังกัดหนวยงานเอกชน สามารถเบิกคาลงทะเบียนไดตามระเบียบ
หรือขอบังคับที่เก่ียวกับสิทธิการเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงานตนสังกัดได ท้ังนี้ผูสมัครตองโอนเงิน
คาลงทะเบียนเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกเขาไรยา ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (เงินรายไดอื่น ๆ) เลขที่บัญชี 178-1-48957-9 พรอมสําเนาหลักฐานการ
โอนเงินและใบสมัครมาที่ E-mail: training.grad.rbru@hotmail.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
 
เงื่อนไขการผานหลักสูตรการอบรม 
 - ผูเขารับการอบรมจะตองมีเวลาเขาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมตลอด
หลักสูตร และจะตองผานการฝกปฏิบัติจริง ซึ่งจะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 80 
 - ผูผานการอบรม จะไดรับเกียรติบัตรรับรองการผานหลักสูตรอบรม และสิทธิสําหรับการสงบทความ
วิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรําไพพรรณี โดยไมเสียคาใชจาย    
เปนระยะเวลา 2 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจง 
ในกรณีที่ผูสมัคร ไมสามารถเขารวมการอบรมไดในวันที่จัดอบรม  
ผูสมัครสามารถเปลี่ยนใหผูอื่นเขาอบรมแทนไดตามสิทธิ์ทีส่มัครไว  
โดยแจงใหคณะกรรมการจัดโครงการทราบกอนวนัจัดอบรม 3 วัน  

ที่หมายเลขโทรศัพท 039-319111 ตอ 11300, 089-8336601, 089-83141844  
แตถาในกรณทีี่ผูสมคัรไมสามารถเขารวมการอบรมไดในวันที่จัดอบรมและไมมี

ผูเขารวมการอบรมแทนตามสิทธิ์ที่สมัครไว ทางคณะกรรมการจัดโครงการ             
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบยีนให ไมวากรณีใดทั้งสิ้น  
เนื่องจากเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการจัดโครงการ 
และถาในกรณีที่หนวยงานจัดอบรมยกเลกิการจัดอบรม  

ทานสามารถรับเงินคาลงทะเบียนคืนได ทัง้นี้ไมรวมคาเดินทาง 



ตารางการอบรม 
 

เวลา ประเด็นการอบรม ประเภท 
กิจกรรม/
บรรยาย 

รายละเอียด วิทยากร 

     
8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน 

พิธีเปดการอบรม 8.30 – 8.45 น. 
8.45 – 12.00 น. 

 
- ความหมายและขอบขายการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยเชิงบูรณาการ 
- การบูรณาการความรูทาง
ภาษาไทยกับความรู            
สหวิทยาการ 
 

- บรรยายพิเศษ 
- การฝกปฏิบติั
กิจกรรมกลุม 

- บรรยายพิเศษเรื่อง “ภาษาไทย : 
ประตูความรูระดับรากหญา สู
ศาสตรวิชาชีพที่หลากหลายในยุค
ไทยแลนด 4.0” พรอม
ยกตัวอยาง/กรณีศึกษา  
- กิจกรรมกลุมเพ่ือทบทวน/สราง
ความเขาใจในการจดัการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทยดวยการ  
บูรณาการความรูสหวิทยาการ 

- อ.ดร.อุดมลักษณ   
ระพีแสง (หัวหนา) 
- อ.สมปอง มูลมณ ี
- นายอนุพงษ กูลนรา 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.15 น. 
 

- รูปแบบและวิธีการสอน
ภาษาไทยเชิงบูรณาการ        
เพ่ือการเสริมสรางทักษะอาชีพ
สําหรับผูเรียน 
- การสรางสรรคกจิกรรม      
การจัดการเรยีนการสอนวิชา
ภาษาไทยเชิงบูรณาการเพ่ือ
การเสริมสรางทักษะอาชีพ
สําหรับผูเรียน 

- บรรยายพิเศษ 
- การสาธิต 
- การฝกปฏิบติั
กิจกรรมกลุม 

- บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสอน
วิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนา
ทักษะชีวิตและอาชีพสําหรับ
ผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 : เทคนิค
และวิธีการ”  
- การฝกปฏิบติักิจกรรมกลุม 
1) การออกแบบกิจกรรม      
บูรณาการ และสื่อประกอบการ
สอน 
2) การจัดทํารางแผนการสอน      
บูรณาการ และการวัดผล 
ประเมินผล 
3) การนําเสนอผลงาน และการ
อภิปราย 

- อ.สมปอง มูลมณ ี
(หัวหนา) 
- อ.ดร.อุดมลักษณ  
ระพีแสง  
- นายอนุพงษ กูลนรา 

16.15 – 16.30 น. - มอบเกียรติบตัร 
- ปดการอบรม 

 
หมายเหต ุพักรับประทานอาหารวาง  

          - ภาคเชา เวลา 10.30 – 10.45 น. 
          - ภาคบาย เวลา 14.00 – 14.15 น. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

Scan QR Code เพื่อสมัครเขาอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ใบสมัคร 
เขารวมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานสอน) 

หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเชิงบูรณาการ  
เพื่อการเสริมสรางทักษะอาชีพแกผูเรียน ในยุคไทยแลนด 4.0” 

วันที่ 7 กันยายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 
1. คํานําหนานาม 
  นาย   นาง   นางสาว   ยศทางทหาร/ตํารวจ โปรดระบุ................................................. 
 
2. ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................................................... 
 
3. สถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา...............................................................................................จังหวัด.......................................... 
 
4. สังกัด 
  สพป.   สพม.   เอกชน   องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 อื่น ๆ โปรดระบุ................... 
 

5. หมายเลขโทรศัพทติดตอ................................................................................................................................. 
 
6. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
7. นับถอืศาสนา  พุทธ   อิสลาม   คริสต   อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................... 
 
8. ขอจํากัดดานอาหาร  ปกติทั่วไป   มังสวิรัติ 
 

ขาพเจาไดโอนเงินคาลงทะเบียน จํานวน 900 บาท ผานธนาคาร...........................................................
สาขา.....................................เมื่อวันที่................................................................ ดังสําเนาหลักฐานที่ไดแนบ          
มาพรอมใบสมัครนี้  
 
 
 
       ลงชื่อ    ผูสมัคร 
          (....................................................) 
           วันที่............ เดือน ....................... พ.ศ. .............. 

สามารถสําเนาใบสมัครได 


