
 

 

 
 

 
ท่ี อจท. 002/65     

    3 ตลุาคม 2565 

เร่ือง   ขออนเุคราะห์ประชาสมัพนัธ์ และเชิญบคุลากรในสงักดั เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) 
          หลักสูตร “การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for 

Learning)” 
เรียน   ผู้อ านวยการศูนย์การศกึษาซาเลเซียน 
เอกสารแนบ   โครงการอบรมออนไลน์ฯ 
 

เน่ืองจากสภาวการณ์ปัจจุบันรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นส่วนหน่ึงของการเพิ่มพูนความรู้  
ให้กบัครูผู้สอน บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาศกัยภาพบคุลากรทางการศกึษา และการพฒันาวิชาชีพครูให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง จึงได้จดัโครงการอบรมออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM หลกัสตูร “การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning)” ขึน้ เพื่อให้ครูผู้ สอนได้รับความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี
ก าหนดการดงันี ้ 

วัน : วนัจนัทร์ท่ี 12 ธันวาคม 2565  
เวลา : 09.00 – 16.00 น. 
สถานที่ : ห้อง Zoom ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้  

 บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์ท่าน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว ผ่าน website และ ระบบ e-office ของท่าน และมี
ความยินดีขอเรียนเชิญท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนในสงักัดท่านเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) โดยสามารถ
ลงทะเบียนเพื่อสมคัรเข้าร่วมงานอบรมออนไลน์ดงักล่าวได้ท่ี https://form.jotform.com/223062639469463 หรือ สแกน QR Code 
ด้านล่าง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยหลังจากท่ีลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะส่งลิง้ค์ส าหรับเข้าร่วมงานอบรมฯ ผ่าน
แอพพลิเคชั่น ZOOM ไปยงัอีเมลผู้ลงทะเบียน ผู้ ท่ีเข้าอบรมครบตามระยะเวลาและปฏิบตัิขัน้ตอนในการเข้าร่วมงานอบรมครบทุก
ขัน้ตอน จะได้รับประกาศนียบตัรออนไลน์ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนเุคราะห์ และขอขอบพระคณุอย่างสงู มา ณ โอกาสนี ้
      ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
 

                                           (นางสาวอาทิตยา วงศ์สดุรัก) 
                  ผู้อ านวยการสายงานอบรมและกิจกรรมพิเศษ 
                                                       บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จ ากดั 

Scan เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ 

 
ผู้ประสานงานโครงการ : คณุณฏัฐนนัท์ แสงสีเหลือง เบอร์โทรฯ 085-802-3187 

https://form.jotform.com/223062639469463


 

 

 
 
 

โครงการอบรมออนไลน์ 
หลักสูตร "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

ด้วยกระบวนการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning)" 
 

หลักการและเหตุผล 
การจดัการเรียนการสอนในยคุปัจจบุนัมีความจ าเป็นและส าคญัมากในการสร้างรากฐานทางการเรียนรู้ 

เพื่อต่อยอดอนาคตทางการศึกษา ส าหรับครูผู้สอนการจดัการเรียนรู้ที่ดีต้องสามารถวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

(Assessment for Learning) ของผู้ เรียนได้ ด้วยการประเมินศกัยภาพและความสามารถของผู้ เรียน จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจและมองเห็นแนวทางการพัฒนาตนเอง เป็นการประเมินเพื่อสร้างให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 

และเข้าใจในทกัษะของตนเอง ซึ่งนบัเป็นการสะท้อนต่อคณุภาพของการจดัการศกึษาทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ 

โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนการสอนนับเป็นหัวใจของการประเมินด้านคุณภาพของครูและคุณภาพ  

ของผู้ เรียนเพื่อยกระดบัคณุภาพการศกึษาและพฒันาคณุภาพผู้ เรียนเป็นส าคญั  
 

ครูผู้ สอนจึงจ าเป็นต้องจัดท าผลงานเพื่อประเมินการเรียนรู้ ที่สะท้อนต่อการจัดการเรียนการสอน 

ที่มีคณุภาพ และแสดงถึงศกัยภาพของผู้ เรียน ทัง้ด้านความรู้ ความสามารถตามหลกัสตูร ความสามารถในการคิด 

แก้ไขปัญหา รวมถึงการเป็นคนดี มีวินยั และมีทกัษะตรงตามเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ ด้วยวิธีการประเมิน 

ที่หลากหลาย มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และรวบรวมผลงาน ข้อมูลตาม

กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึน้จริง เพื่อให้เข้าใจถึงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนในบริบทต่าง ๆ อย่างรอบด้าน  

อนัน าไปสูก่ารปรับการจดัการเรียนรู้ และเปลี่ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้   

 

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนา

คุณภาพของผู้ เรียนให้มีศักยภาพตรงตามเป้าหมายหลกัส าคัญของการพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการ

อบรมออนไลน์ หลกัสตูร "การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการประเมินเพื่อการเรียนรู้ 

(Assessment for Learning)" ขึน้ เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาได้น าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการ

จดัการเรียนรู้ เพื่อการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจแนวคิด สาระส าคญัของการจดัการเรียนการสอนเพื่อการวัดประเมินผลทางการเรียนรู้
ของผู้ เรียนได้ 

2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน าวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้ในกระบวนการจดัการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้ครูผู้สอนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และจัดท าผลงานได้ตรงตาม
เปา้หมายของการวดัประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment for Learning)  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูผู้สอนทกุกลุม่สาระ ทกุระดบัชัน้ 
 

วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิจาก บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จ ากดั  
 
ระยะเวลาสถานท่ี 
 6 ชัว่โมง ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ Zoom 
 
กรอบเนือ้หาสาระ 

1. แนวคิด หลกัการ ของการสร้างเคร่ืองมือวดัประเมินผลทางการเรียนรู้ เพื่อพฒันาสมรรถนะผู้ เรียน 
2. ตวัอย่างกิจกรรมและเคร่ืองมือวดัประเมินผลเพื่อพฒันาสมรรถนะผู้ เรียน 
3. Workshop: ออกแบบกิจกรรมและเคร่ืองมือวดัประเมินผล 
4. Micro Teaching and Feedback 

การประเมินผล 
1. สงัเกตความสนใจของผู้ เข้ารับการอบรม 
2. ประเมินความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมด้วยแบบประเมนิ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลกัการของการวดัประเมินผลการเรียนรู้ สามารถน าทางแนวทางที่
ได้ไปปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อการพฒันาผลงานทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้มีความสามารถในการ
คิดและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพื่อการพฒันาระบบการศกึษาและพฒันาศกัยภาพ
ของผู้ เรียนต่อไปในอนาคต  
 



 

 

 
 

 
โครงการอบรมออนไลน์ 

หลักสูตร "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning)" 

 
ตารางการอบรม 

ก าหนดการ หัวข้อท่ีบรรยาย 
09.00 น. ลงทะเบียนยนืยนัตวัตนเข้างานอบรม และพิธีเปิดการอบรม (ถ้าม)ี 

09.0 – 10.30 น. - แนวคิด หลกัการ ของการสร้างเคร่ืองมือวดัประเมินผลทางการเรียนรู้ เพื่อพฒันา
สมรรถนะผู้ เรียน 

10.30 – 10.45 น. พกัเบรค 

10.45 – 12.00 น. - ตวัอย่างกิจกรรมและเคร่ืองมือวดัประเมินผลเพื่อพฒันาสมรรถนะผู้ เรียน 

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น. -  Workshop: ออกแบบกิจกรรมและเคร่ืองมือวดัประเมินผล 

14.30 – 14.45 น. พกัเบรค 

14.45 – 15.30 น. -  Micro Teaching and Feedback 

15.30 – 16.00 น. สรุปความรู้และตอบข้อซกัถาม 

16.00 น. รับประกาศนียบตัรออนไลน์ และจบการอบรม 

 
* หมายเหต:ุ รายละเอียดการอบรมและระยะเวลาการอบรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


