
 

 

 

กําหนดการ 

การพฒันาคณาจารยใหมีการสอนทีส่รางทักษะ 4C สอดแทรกในรายวชิา 

ผานระบบ ZOOM 

ระหวางวันท่ี 24 – 25 มกราคม 2565   

  

วันที่ 24 มกราคม 2565 

08.45 – 09.00 น. เปดระบบการฝกอบรมผานระบบการประชุม ZOOM 

09.00 – 09.15 น. พิธีเปดโดยรองอธิการบดี รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกุล 

09.15 – 09.45 น. บรรยาย เร่ือง “ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (21
st
 Century Skills)”  

โดย นายพชร ชมภมูิ่ง สุขตะ บริษัท อะบัสโบโต เอดูเคชันแนล เซอรวิส เซนเตอร จํากัด 

1. ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life & Career Skills) 

2. ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning & Innovation Skills) 

3. ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 

Skills) 

09.45 – 10.15 น. บรรยาย เร่ือง “ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning & Innovation Skills : 4Cs)”  

1. Critical Thinking 

2. Collaboration 

3. Communication 

   4. Creativity 

10.15 – 10.30 น. บรรยาย เร่ือง “3 หัวใจสําคัญของการออกแบบการเรียนรูเพื่อสรางทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม (4Cs)”  

1. Introduction & Mindset 

2. Coaching & Facilitation Skills 

3. Integration 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 



10.45 – 12.00 น. แบงกลุมยอย เรื่อง “ Introduction & Mindset” ออกเปน 8 กลุมๆละ 5 คน โดย  

นายพชร ชมภูมิ่ง สขุตะ นายธนกฤต ปนดวงแกว นางสาวธญัญลักษณ เดชะเพิ่มผล  

นายนัฐพงศ ตุยวงค นางสาววนิดา ตนออย นางสาวจุฑามาศ พันธุทอง นางสาวทิพาวรรณ 

พรประเสริฐนุกุล นางสาวปวีณา คงเมือง นายกฤษณภัสร สวิง และนายพิชุตม พชรธรรม

โรจน วิทยากรกลุมยอยละ 2 คน 

10.45 – 12.00 น. แบงกลุมยอย เรื่อง “ Introduction & Mindset” ออกเปน 8 กลุมๆละ 5 คน โดย  

นายพชร ชมภูมิ่ง สขุตะ นายธนกฤต ปนดวงแกว นางสาวธญัญลักษณ เดชะเพิ่มผล  

นายนัฐพงศ ตุยวงค นางสาววนิดา ตนออย นางสาวจุฑามาศ พันธุทอง นางสาวทิพาวรรณ 

พรประเสริฐนุกุล นางสาวปวีณา คงเมือง นายกฤษณภัสร สวิง และนายพิชุตม พชรธรรม

โรจน วิทยากรกลุมยอยละ 2 คน   

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. บรรยาย เรื่อง “Coaching & Facilitation Skills เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูแบบโคช

และผูอํานวยการเรียนรู”โดย นายพชร ชมภูมิ่ง สุขตะ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 – 16.30 น. กลุมนําเสนอตามหัวขอที่มอบหมาย “Coaching & Facilitation Skills เพื่อการจัด

กระบวนการเรียนรูแบบโคชและผูอํานวยการเรียนรู”โดย นายพชร ชมภูม่ิง สุขตะ  

นายธนกฤต ปนดวงแกว นางสาวธญัญลักษณ เดชะเพิ่มผล นายนัฐพงศ ตุยวงค  

นางสาววนิดา ตนออย นางสาวจุฑามาศ พันธุทอง นางสาวทิพาวรรณ พรประเสริฐนุกุล 

นางสาวปวีณา คงเมือง นายกฤษณภัสร สวิง และนายพิชุตม พชรธรรมโรจน  

วิทยากรกลุมยอยละ 2 คน 
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09.00 – 10.30 น. บรรยาย เรื่อง “Coaching & Facilitation Skills เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูแบบโคช

และผูอํานวยการเรียนรู” โดย นายพชร ชมภูมิ่ง สุขตะ  

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น. กลุมนําเสนอตามหัวขอที่มอบหมาย “Coaching & Facilitation Skills เพื่อการจัด

กระบวนการเรียนรูแบบโคชและผูอํานวยการเรียนรู”โดย นายพชร ชมภูม่ิง สุขตะ  

นายธนกฤต ปนดวงแกว นางสาวธญัญลักษณ เดชะเพิ่มผล นายนัฐพงศ ตุยวงค  
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นางสาวปวีณา คงเมือง นายกฤษณภัสร สวิง และนายพิชุตม พชรธรรมโรจน  

วิทยากรกลุมยอยละ 2 คน  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง “การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูดวย 6C Model เพื่อเสรมิสราง

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (4C) ใหแกผูเรียน” โดย นายพชร ชมภูมิ่ง สุขตะ  

14.30 – 14.45 น. พักรบัประทานอาหารวาง 

14.45 – 16.00 น. กลุมนําเสนอประเด็นแนวทางการจัดการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูดวย 6C 

Model เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (4C) ใหแกผูเรียน 

16.00 – 16.30 น. สรุปประเด็น “การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูดวย 6C Model เพื่อเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (4C) ใหแกผูเรียน” โดย นายพชร ชมภูมิ่ง สุขตะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Introduction & Mindset • การสรางความสัมพันธในกลุม (Rapport Building) 

• แนวทางการอยูรวมกันในกลุม (Communication 

Agreement) 

• การพัฒนาบุคคลแหงการเรียนรู (คุณลักษณะผูเรียนใน

ศตวรรษที่ 21) 

• หลักคิดในการพัฒนาคน (Mindset) และวิธีคิดแบบ

เติบโต (Growth Mindset) 

2.Coaching & Facilitation 

Skills 

ทักษะดานการโคช (Coach) และผูอํานวยการเรียนรู 

(Facilitator) ไดแก 

• ทักษะการฟง (Deep Listening Skills) 

• การคนพบศักยภาพของตนเองและผูเรียน (Human 

Potential) 

• การต้ังเปาหมาย (Goal Setting)  

• ภาพแหงความสําเร็จ (Vision of Success) 

• ทักษะการสรางความสัมพันธ (Rapport Building) 

• ทักษะการใชคาํถาม (Powerful Questioning) 

3.Integration • การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูดวย 6C Model 

• ฝกฝนการนํากระบวนการในกลุมยอย 

• สะทอนคิด และสรุปการเรียนรู 



 Join Zoom Meeting 
 https://us web.zoom.us/j/ ?pwd=cis U NDTjlLZnZ N RVdzAyNTQvUT  

 Meeting ID:    

 Passcode:  

 


