
รหัสหลักสูตร 6111611๔๐ 
1. ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมหลัก โดยใช้ 
AR & Recording Application และการใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพิ่มความสนุกให้ชั้นเรียนผ่านอูคูเลเล่” 
 Training workshop on "Provision of experiences based on six main activities: Using 
rhythm and music- techniques for making classroom fun through Ukulele" 
 
2. ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร 
 ระดับพ้ืนฐาน จ านวนอบรม 13 ชั่วโมง จ านวนวิทยากร 1 ต่อ 30 คน 
 
3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๑. ดร.ปนรรฐพร ค าหาญสุนทร 
 ๒. ดร.สิริยากร กองทอง 
 
4. พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร  
 4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนระดับปฐมวัยไม่จ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานทางดนตรีมาก่อน 
 4.2 มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
 4.3 มีทักษะในการประยุกต์ การถ่ายทอด เชื่อมโยง 
 4.4 มีเจตคติเชิงบวกในการพัฒนา “วิชาชีพ”ความเป็นครู 
 4.5 ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ร้อยละ ๔0% โดยให้ครูประเมินตนเองก่อนสมัครเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรผ่านระบบ www.dusitcenter.org ของมหาวิทยาลัย 
 
5. ก าหนดค าส าคัญ (Keyword)   
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เด็กปฐมวัย กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม จังหวะ ดนตรี เทคนิค สื่อ ดนตรี  
อูคูเลเล่ ความคิดสร้างสรรค์ 
 
6. หลักการและที่มาของหลักสูตร 
 ดนตรีเปนศิลปะบริสุทธิ์ซึ่งสื่อไปถึงจิตวิญญาณของเด็กไดโดยตรงดนตรีเปนประสบการณที่เด็กจะเรียนรู
ดวยประสบการณของตนเอง เด็กทั่วไปมักจะชอบดนตรีจากผลการวิจัยพบวา เด็กสามารถตอบสนองเสียง 
และดนตรีไดตั้งแตอยูในครรภ สิ่งที่แสดงใหเห็นวาเด็กมีการตอบสนองตอเสียงดนตรี คือ ทารกในครรภจะมี
การเตนของหัวที่เร็วขึ้น เมื่อไดยินเสียงเพลงดังๆ นอกจากนี้ยังพบวา หลังจากที่ทารกคลอดออกมาจากครรภ
มารดาแลวมีแนวโนมที่จะชอบเพลงหรือดนตรีที่เขาไดฟงประจ าในขณะที่อยูในครรภ (เยาวพา เดชะคุปต. 
2540: 71) ดนตรีเปนสวนหนึ่งของศิลปะที่ตองใชความคิดและจินตนาการการสรางภาพในใจเปนเรื่องของ
มิติสัมพันธดนตรีเปนวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากในการชวยเสริมการเปดดนตรีบรรเลงคลอเบาๆ ในระหว
างการท ากิจกรรมในงานวาดภาพ หรืองานศิลปะตางๆ จะชวยเสริมศักยภาพในการสรางจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรคของเด็กได (จเร ส าอาง. 2550: 108) เพลงและดนตรีเปนสิ่งกระตุนใหเด็กใชประสาท
การรับรูการฟงและความรูสึกเปนสื่อกระตุนใหเคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งท าใหเด็กพัฒนาการควบคุมบังคับกลไก
การเคลื่อนไหวอวัยวะตางๆของรางกายใหเกิดทักษะ มีการท างานประสานกันของกลามเนื้อและสายตา น าไป
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สูการพัฒนาบุคลิกทาทางความคิดสรางสรรคและการเรียนรูในการพัฒนาตนเอง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547: 
119) และจากแบบสอบถามส ารวจทักษะที่อยากพัฒนาของครูปฐมวัยพบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะ
พัฒนาตนเองด้านดนตรีและศิลปะ  
 ดังนั้นการน าดนตรีมาใช้ในการจัดประสบการณ์ สามารถท าได้หลากหลาย ทั้งประสบการณ์ตรงเลยใน
การจัดประสบการณ์ด้านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ หรือน าดนตรีมาเสริมในกิจกรรมต่างๆ เพราะดนตรี
เป็นสิ่งที่เด็กชอบและมีความสุข การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง
ครูเป็นผู้ที่มีบทบาท ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการเลือกการจัดประสบการณ์มาใช้เสริมสร้างทักษะทางสังคมของ
เด็กปฐมวัย โดยจัด กิจกรรมให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ และเกิดพฤติกรรมที่ดีในการเข้าสังคม สอดคล้องกับ
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้เด็กมีพัฒนาตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมี
ความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป ให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพจิตดี มี
สุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหา
ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2560 : 26) 
 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย จึงจ าเป็นต้องตระหนักและมุ่งเน้นการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามวัย 
โดยคุณครูมีเทคนิคและกระบวนการเพ่ือเสริมสร้างร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ประกอบกับชี้ให้เห็น
การจัดกิจกรรมต่างๆนั้นสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังค ากล่าว “ยิงปืนทีเดียวได้นก 2 ตัว” และด้วยปัญหาและความส าคัญ
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ด้านการศึกษาปฐมวัย
ตระหนักในความส าคัญของการใช้สื่อประกอบการสอน จึงได้จัดหลักสูตรบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง   
“การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพ่ิมความสนุกให้ชั้นเรียนผ่าน 
อูคูเลเล่” เพ่ือช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับเทคนิคใหม่ๆและน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได ้
 
7. วัตถุประสงค ์
 ด้านความรู้(Knowledge) 
(1) สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้ 
(2) สามารถบอกกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมได้ 
(3) สามารถจ าโน้ตและเล่นอูคูเลเล่ได้ 
(4) บอกวิธีประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานได้ 
(5) บอกมาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 ด้านทักษะปฏิบัติ(Skill) 
(6) มีทักษะการคิดเชื่อมโยงบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมสู่การจัดประสบการณ์ได้ 
(7) มีทักษะการเล่นอูคูเลเล่แก่คุณครูเพ่ือน าไปใช้สอนผู้เรียนในการท ากิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหว 
(8) มีทักษะการเล่นเครื่องดนตรีแบบง่ายๆ ประกอบการจัดการชั้นเรียน 
(9) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
(10) มีทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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 ด้านคุณลักษณะความเป็นครู(Attitude) 
(11) มีเจตคติในเชิงบวกในการมองทุกอย่าง อย่างเป็นองค์รวม 
(12) ครูมีแนวคิดในการใช้ดนตรีเพ่ือจัดการชั้นเรียนได้  เป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความ
ช านาญในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
(13) เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเข้าใจในพัฒนาการเด็ก      
 
8. สังเขปหัวข้อเนื้อหาสาระในหลักสูตร 

8.1  สาระท่ีจะพัฒนา คือ ปฐมวัย 
1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 3) พัฒนาการด้านสังคม 4) พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

8.2 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมหลัก 
โดยใช้ AR & Recording Application และการใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพิ่มความสนุกให้ชั้นเรียนผ่าน   
อูคูเลเล่” 
  Content Knowledge ปฐมวัย 
1) พัฒนาการด้านร่างกาย 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 3) พัฒนาการด้านสังคม 4) พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

Pedagogical Knowledge 
1. เทคนิคการจัดการชั้นเรียนให้สนุกด้วยจังหวะและดนตรีผ่านอูคูเลเล่ 
2. การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
3. การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

Technological Knowledge 
1. Augmented Reality(AR)เทคโนโลยีเสมือนจริง 
2. App Reccording เทคโนโลยีบันทึกเสียง 

TPCK 
ด้านความรู้ (Knowledge) 

(1) สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้ 
(2) สามารถบอกกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมได ้
(3) สามารถจ าโน้ตและเล่นอูคูเลเล่ได้ 
(4) บอกวิธีประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานได้ 
(5) บอกมาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) 
(6) มีทักษะการคิดเชื่อมโยงบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมสู่การจัดประสบการณ์ได้ 
(7) มีทักษะการเล่นอูคูเลเล่แก่คุณครูเพ่ือน าไปใช้สอนผู้เรียนในการท ากิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหว 
(8) มีทักษะการเล่นเครื่องดนตรีแบบง่ายๆ ประกอบการจัดการชั้นเรียน 
(9) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
(10) มีทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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ด้านคุณลักษณะความเป็นครู(Attitude) 

(11) มีเจตคติในเชิงบวกในการมองทุกอย่าง อย่างเป็นองค์รวม 
(12) ครูมีแนวคิดในการใช้ดนตรีเพ่ือจัดการชั้นเรียนได้ เป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความ
ช านาญในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
(13) เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเข้าใจในพัฒนาการเด็ก    

8.3 โครงสร้างของหลักสูตร จัดกิจกรรมการอบรมแบบ Workshop Training ระดับความลุ่มลึกของ
หลักสูตร อยู่ในระดับต้น โดยเน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของครูที่เข้ารับการพัฒนา มีการฝึก
ปฏิบัติเป็นรายบุคคล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือสะท้อนออกมาเป็นผลงานในทั้ง 2 วัน 
ใช้เวลาในการอบรม จ านวน 13 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหวผ่านอูคูเลเล่       
  - เรียนรู้โน้ต และ คอร์ดขั้นพ้ืนฐาน 
  - เรียนรู้ จังหวะ และ วิธีการเล่นอูคูเลเล่ 
  - อูคูเลเล่ และเทคนิคการจัดการชั้นเรียน 
  - อูคูเลเล่ กับก้าวย่างแห่งความคิดสร้างสรรค์ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างสื่อเกม เพลง และงานประดิษฐ์    
  - หลักการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการนิทานตามแนว 6 กิจกรรมหลักส าหรับเด็กปฐมวัย 
  - การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพ่ิมความสนุกให้  
ชั้นเรียนผ่านอูคูเลเล่ (กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมกลางแจ้ง) 
  - เทคนิคการประเมินตามหลักพัฒนาการและฝึกท า : การประเมินโดยการจัดท าแฟ้มผลงาน 
  - การประเมินตามมาตรฐานปฐมวัยและฝึกท า : เช็คลิสต์มาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งชี้แจงกระบวนการติดตามหลังจากผ่านการอบรม 

หลังจากผ่านการอบรมแล้วทางหลักสูตรได้จัดท าระบบ “ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง”ผ่านทาง 
www.dusitcenter.org ให้ผู้เข้าอบรมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและส่งภาพกิจกรรมในการน า
แนวคิดจากหลักสูตรไปปรับใช้ เสนอผ่านช่องทางดังกล่าว เป็นการติดตามหรือท างานร่วมกับครูหลังการพัฒนา
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีเลขที่ข่าวปรากฏ เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการติดตาม เป็นลักษณะ
ของการสื่อสารสองทาง โดยหน่วยพัฒนาครูและผู้เข้าอบรม สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสามารถสั่งพิมพ์เพ่ือใช้เป็น Portfolio ของผู้เข้าอบรม ได้ทั้งผลงานวิชาการและการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดยระบบดังกล่าวจะมี e-mail alert แจ้งเตือนมายังหน่วยพัฒนาครู ว่ามี
เลขที่ข่าวของครูผู้เข้าอบรมเสนอผ่านระบบ และหน่วยพัฒนาจะเข้าไปให้ข้อคิดเห็น เป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา 
 
9. กระบวนการพัฒนาและตารางการจัดกิจกรรม 
 9.1 กระบวนการพัฒนา การออกแบบกิจกรรมการพัฒนา การสร้างบรรยากาศ โดยการบูรณา
การการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Pedagogical content knowledge : PCK)และ/หรือ การหลอมรวม
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ(Technological Pedagogical content 
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knowledge : TPCK)และมีการก าหนดเงื่อนไขเพื่อท าให้ครูที่เข้ารับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดย 

9.1.1 มีกิจกรรมบรรยายเชิงสาธิตในการให้ความรู้ด้านเนื้อหาสาระปฐมวัย ด้านพัฒนาการและการ
ประเมินและโน้ตดนตรีพื้นฐาน 

9.1.2 มีกิจกรรมบูรณาการ ผ่านการปฏิบัติจริง  
ในด้านศาสตร์การจัดการเรียนรู้โดยใช้6กิจกรรมหลัก 
ในด้านการจัดการชั้นเรียนโดยใช้จังหวะและดนตรี 
ในด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย 
ในด้านการวัดและประเมินผล ฝึกท าแฟ้มผลงานและระบุมาตรฐานตัวชี้วัด 
9.1.3 มีกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูที่เข้ารับการพัฒนาและวิทยากรผ่านกิจกรรมปฏิบัติและ

การออกมาน าเสนอผลงานหรือแนวคิด 
9.1.4 มีกิจกรรมติดตาม หลังการอบรม ผ่าน โครงการ “ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง”ผ่านทาง 

www.dusitcenter.org 
9.1.5 มีการเชื่อมโยงความรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC)ผ่านผ่าน โครงการ “ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง”ผ่านทาง www.dusitcenter.org เพ่ือเป็นกรณีศึกษา 
สร้างแรงบันดาลใจ เกิดการพัฒนาตนอย่างยั่งยืน 

9.2 ตารางการจัดกิจกรรม 
 

ล าดับ วันที่จัดอบรม สถานที ่ จังหวัด 

1 21 – 22 กรกฎาคม 2561 โรงแรมบางกอกพาเลส  กรุงเทพมหานคร 

2 28 – 29 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 

3 25 – 26 สิงหาคม 2561 โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา 

4 1 – 2 กันยายน 2561 โรงแรมเคพาร์ค สุราษฎร์ธานี 
 
 
วันที่ 1 : กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหวผ่านอูคูเลเล่ 
 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 12.00 น. จับคอร์ดเรียนโน้ตเพลงพ้ืนฐาน 
    1.โน้ตและคอร์ด  2.จังหวะและวิธีการเล่น  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 15.00 น. อูคูเลเล่ เทคนิคเพ่ิมความสนุกในชั้นเรียน 
    - การใช้อูคูเลเล่ในการท ากิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหว  
15.00 - 17.00น. อูคูเลเล่ กับก้าวย่างแห่งความคิดสร้างสรรค์ 
    - การใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดการจัดการชั้นเรียนให้สนุก 
  

http://www.dusitcenter.org/
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วันที่ 2 : 6 กิจกรรมหลักส าหรับจัดประสบการณ์ 
09.00 -  10.30 น. หลักการจัดประสบการณ์ตามแนว 6กิจกรรมหลักส าหรับเด็กปฐมวัย 

- สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้  
10.30 - 12.00 น. การจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม โดยใช้จังหวะ ดนตรี เทคนิคเพ่ิม

ความสนุกให้ชั้นเรียนผ่านอูคูเลเล่ 
1.กิจกรรมสร้างสรรค์   2.กิจกรรมเกมการศึกษา 
3.กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว 4.กิจกรรมเล่นเสรี 
5.กิจกรรมเสริมประสบการณ์  6.กิจกรรมกลางแจ้ง  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 15.00 น. การประเมินโดยการจัดท าแฟ้มผลงาน 

1.บอกวิธีประเมินโดยใช้แฟ้มผลงานได้  
2.ผู้เรียนมีความเข้าใจในการประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน  

15.00 - 16.00 น. มาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  พร้อมทั้งสรุปกิจกรรมทั้ง 
2 วัน และชี้แจงกระบวนการในการติดตามหลังจากผ่านการอบรม  
1.บอกมาตรฐานปฐมวัยที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
2.เข้าใจกระบวนการในการติดตามหลังจากผ่านการอบรม   

 
หมายเหตุ เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.45 น. - 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
 
 
10. กิจกรรมการติดตามหรือท างานร่วมกับครูหลังการพัฒนา 

หลังจากผ่านการอบรมแล้วทางหลักสูตรได้จัดท าระบบ “ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง”ผ่านทาง 
www.dusitcenter.org ให้ผู้เข้าอบรมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาและส่งภาพกิจกรรมในการน าแนวคิด
จากหลักสูตรไปปรับใช้ เสนอผ่านช่องทางดังกล่าว เป็นการติดตามหรือท างานร่วมกับครูหลังการพัฒนาผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีเลขที่ข่าวปรากฏ เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการติดตาม เป็นลักษณะของการสื่อสาร
สองทาง โดยหน่วยพัฒนาครูและผู้เข้าอบรม สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อม
ทั้งสามารถสั่งพิมพ์เพ่ือใช้เป็น Portfolio ของผู้เข้าอบรม ได้ทั้งผลงานวิชาการและการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยระบบดังกล่าวจะมี e-mail alert แจ้งเตือนมายังหน่วยพัฒนาครู ว่ามีเลขที่ข่าวของครูผู้เข้าอบรม
เสนอผ่านระบบ และหน่วยพัฒนาจะเข้าไปให้ข้อคิดเห็น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 
11. ก าหนดจ านวนครูที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่อกลุ่ม 
 รุ่นละ 150 คน (จ านวนวิทยากร 1 : 30 คน) 
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12. อัตราค่าลงทะเบียนของหลักสูตรต่อครูหนึ่งคน และบริการที่จะได้รับ 
 ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 5,500 ได้รับชุดสื่ออูคูเลเล่ 1 ชุด (ตามข้อ 2และ 3) หรือ 7,200 
บาท (ได้รับชุดสื่อ 2 ประเภท คือ ชุดสื่อ 2 ประเภทคือ ชุด 6 กิจกรรม AR & Recording Application และ
ชุดอูคูเลเล่ (ตามข้อ 2-7) 
  
สิ่งที่จะได้รับในวันอบรม  (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)  
 1. วุฒิบัตรผ่านการอบรม (โดยจะต้องเข้ารับการอบรมตามระยะเวลาที่ก าหนด)  
 2. อูคูเลเล่ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 1 ตัว   
 3. หนังสือ UKE for KIDS อูคูเลเล่เพลงผู้เรียน 1 เล่ม  

4. หนังสือชุด Progress Portfolio กิจกรรมตามแนว 6 กิจกรรม 12 เล่ม                   
 5. ภาพระบายสี 3 มิติ 1 เล่ม                                                 
 6. ซีดีแนวการจัดประสบการณ์ให้ครู 3 แผ่น   
 7. ซีดีเพลง 1 แผ่น 
 8. อาหารกลางวัน 2 มื้อ   
 9. อาหารว่าง ๔ มื้อ 
 
13. ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์และท าให้เข้าใจภาพของการจัดกิจกรรมการอบรมของหลักสูตรได้
ชัดเจนและใกล้เคียงกับการปฏิบัติมากที่สุด 

 
 (1) บุคลากรทางการศึกษามีกิจกรรมที่สามารถน าไปออกแบบประยุกต์ใช้ 
ในการท ากิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
 (2) บุคลากรทางการศึกษารู้จักโน้ตเพลงและเล่นอูคูเลเล่ได้จริง และสามารถสอนผู้เรียนในการท า
กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ 
 (3) บุคลากรทางการศึกษามีทักษะการเล่นอูคูเลเล่ในจังหวะง่ายๆ เพ่ือใช้ในการจัดการชั้นเรียนได้จริง 
 (4) บุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติที่ดีในการสอนนักเรียนผ่านการใช้อูคูเลเล่เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่ง
ความรู้และเป็นมิตร 
 

หลักสูตรอบรม 2 วัน

มาเติมพลัง เติมองค์ความรู้จากการ
อบรม ซ่ึง 80% ของหลักสูตรเป็น

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

กลับสู่ห้องเรียน

น ำไปใช้จริง

ส่งยิ้มทั่วไทยให้ครูเล่าเรื่อง

ผ่ำน www.dusitcenter.org

ร่วมพูดคุย น ำผลงำนมำแสดง

ปรึกษำ แก้ปัญหำให้ค ำแนะน ำ

และรับกำรประเมินกำรน ำควำมรู้ไป
ปรับใช้ในสถำนศึกษำจำกหัวหน้ำ

หน่วยงำน
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14. วิธีการช าระค่าธรรมเนียมการอบรม 
 กรุณาช าระก่อนการอบรม 1 วันของแต่ละรุ่น การช าระค่าธรรมเนียมการอบรมมี 2 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ลงทะเบียนเลือกหลักสูตรที่  https://training.obec.go.th/ และตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่  
www.dusitcenter.org   หัวข้อ SDU-Short-term Training Course 
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการช าระเงินที่เว็บไซต์ตามข้อ 1 หัวข้อ“วิธีช าระเงิน” และช าระผ่าน 
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี มสด.Training ประเภท : กระแสรายวันสาขา : 
กระทรวงศึกษาธิการ code : 80149 เลขที่บัญชี 059-6-01352-3 

 
๑5. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
        ส านักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.)   
 โทรศัพท ์02-244-5982–3  Fax: 02-244-5927,  
 www.dusitcenter.org หัวข้อ SDU-Short-term Training Course,  
 idline : @dusitcenter, e-mail : dusitcenter@gmail.com 
 


