
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 
เพ่ือครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ทีท่ าหน้าที่สอน 

 
๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
 

๒. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕7 
  

๓. งบประมาณ งบโครงการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕7  
 จ านวน 510,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

๔.  หลักการและเหตุผล 
คุณภาพของผู้สอนจะเกิดขึ้นได้นั้น สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและครบวงจรตั้งแต่การวางแผนการสอน วิธีการสอน การใช้สื่อการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ตามตัวบ่งชี้ผลการพัฒนาคุณภาพครู ของการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ.2554-2558 สอดคล้องกับภารกิจหลักของผู้สอน เพ่ือให้
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา สถานศึกษาจะต้องด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่หลายหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ของตัวบ่งชี้ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาจะต้องด าเนินการ   

การจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษามีบุคลากรอีกกลุ่มที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเร่งด่วนนั้นคือ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ท าหน้าที่สอน ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยน
และการโยกย้ายอยู่ตลอดเวลา โดยบุคลากรกลุ่มแรก บางส่วนเป็นคนใหม่ที่เริ่มเข้ามาท าหน้าที่ในการสอน 
หรือท าหน้าที่ด้านอ่ืนแล้วปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้สอน แนวทางที่ได้รับรู้และด าเนินการในการจัดการเรียนการ
สอน จะใช้ประสบการณ์เดิมจากสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา อีกกลุ่มหนึ่งเป็นบุคลากรซึ่งท าหน้าที่
สอน โอกาสในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนในด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ จะมีอยู่จ ากัดกว่าครู
ประจ าการ  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันได้แก่ การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการก าหนดแบบแผนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยก าหนด
ไว้เป็นขั้นตอนล่วงหน้าก่อนการสอนจริง  ระบุถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของบทเรียน วิธกีาร และกิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสอน  ก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการสอนอย่างชัดเจน ให้
การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชานั้นๆ  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ในขณะทียุ่คปัจจุบัน กระแสการติดต่อสื่อสารบนโลกสังคม online ก าลังเป็นที่นิยม มีการใช้งาน
กันอย่างกว้างขวางในหลายมิติ  ทั้งในมิติด้านการสื่อสารกับบุคคล  การสร้างรายได้  การสร้างความบันเทิง
หรือการผ่อนคลายให้กับตนเอง การพัฒนาตนเอง ตลอดจนการสร้างกลุ่มสังคมของตนเองขึ้น จากการใช้งาน
กันอย่างกว้างขวางทั่วไปนี้เอง  ท าให้เทคโนโลยีและซอฟแวร์ต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานได้ง่าย และ
เอ้ือต่อการท างานและการใช้ชีวิตบนความรวดเร็ว สังคม online จึงเป็นอีกทางเลือกใหม่ส าหรับผู้สอนที่จะมี
แหล่งค้นคว้าหาตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ และเป็นอีกศูนย์รวมแหล่งของการ
จัดการความรู้ทางด้านอาชีวศึกษาโดยตรงเพ่ือครูผู้สอนจะสามารถน ามาปรับและประยุกต์ใช้แล้วยังสามารถ
เชื่อมโยงการพัฒนาบุคลากรอ่ืน ๆ  
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ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือมีบทบาท หน้าทีส่่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาการ
ให้แก่บุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษา/ สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนและยกระดับครูผู้สอน
อาชีวศึกษากลุ่มดังกล่าวของภาคเหนือ 

 

๕.  วัตถุประสงค์  
๕.๑ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ท า

หน้าที่สอน 
๕.๒ พัฒนาเครือข่ายให้บุคลากรได้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
๕.๓ ส่งเสริมให้มีแหล่งรวบรวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจัดการเรียนการสอน 
 

๖. เป้าหมาย  
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
             ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ท าหน้าที่สอน จ านวน  50 คน ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ  
           ๖.๒ เชิงคุณภาพ 

๖.๒.๑ ครูผู้สอนของสถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนจากการน าความรู้ลงสู่การปฏิบัติ 
๖.๒.๒ ครูผู้สอนของสถานศึกษามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 
๗.  ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 ๗.๑ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ๗.๒ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5 การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ 
 ๗.๓ ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพการเรียน           
การสอน และการพัฒนาคุณภาพครู  
 

๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
 ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่รับการอบรมสามารถน าความรู้ลงสู่การปฏิบัติได้จริง 
๙.  วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

๙.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ บนเว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  
เครือข่าย social network และหนังสือแจ้งสถานศึกษาของผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ กลุ่มภาคเหนือ   
ช่วงพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕7 

๙.2  เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
๙.๓.๑ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ท าหน้าที่สอนรายวิชาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ  
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๙.๓.2 เมื่อผ่านการประชุมฯ จะต้องมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้น าเสนอบนระบบ
สารสนเทศของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ อย่างน้อย 1 หน่วย 

๙.3  ขั้นตอนและวิธีการสมัคร โดย Download แบบฟอร์มใบสมัคร ส่งโดยรูปแบบ PDF ไฟล์ 
ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office ของสถานศึกษาถึงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ซึ่งใบสมัครจะต้องได้รับการลงนามรับรองและอนุญาตเข้าร่วมประชุมโดยผู้บริหาร
สถานศึกษา  

๙.4  การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุมฯ และการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๙.4.1 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 หน่วย   
๙.4.2 เอกสาร ต ารา ข้อมูลอ้างอิง เพ่ือใช้ประกอบจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
๙.4.3 เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าแผนการจัดการเรียนรู้ฯ และน าเสนอบนระบบ

สารสนเทศของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
            ๙.5 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 50 ท่าน ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ
ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้มีรายชื่อครั้งสุดท้ายเท่านั้น ที่ได้ร่วมเข้ารับการประชุมฯ  
            ๙.6 ผู้ผ่านการประชุมฯ จะได้เกียรติบัตรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา และเกียรติบัตร
รับรองผลงานในด้านการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
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๑๐. แผนการด าเนินงาน  สถานที่  ระยะเวลา  
 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ประชาสั มพั น ธ์บ น  website 
เครือข่าย social network และ
หนังสือแจ้งสถานศึกษา กลุ่ม
ภาคเหนือ 

            

๒. รับแบบฟอร์มใบสมัคร ทาง
ระบบ AMS e-office 

            

๓. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ผ่านทางเว็บไซต์และ social 
network และหนังสือแจ้ง
สถานศึกษา 

            

๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติให้ความรู้สู่
การลงมือปฏิบตั ิ

            

๕. จัดท าแหล่งข้อมลูตัวอย่าง
แผนการจดัการเรียนรู้ ไว้บน
ระบบสารสนเทศของศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 

            

๖. ประเมินผลและสรปุรายงาน             
 

สถานที่จัด ณ โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่  วันท่ี 16-20 มิถุนายน 2557 
๑๑.  รายละเอียดงบประมาณ 

ใช้งบประมาณการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ของศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 510,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยขอถัวเฉลี่ย
ตามท่ีจ่ายจริงดังนี้ 
 
 

 

ที ่ รายการประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการและเจ้าหน้าที่ (12 คน x 160 x 3 วัน) 11,520    
 
 
 
 
 
  

2. ค่าพาหนะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (12 คน x 2,0๐๐) 24,000 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงผูเ้ข้าประชุม (50 คน x 160 x 6 วัน) 48,000 
4. ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม  (50 คน x 750 x 5 วัน) 187,500 
5. ค่าพาหนะผูเ้ข้าร่วมประชุม (50 คน x 1,500) 75,000 
6. ค่าอาหารกลางวัน (62 คน x 30๐ x 5 วัน) 93,000 
7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (62 x 80 x 10 มื้อ) 49,600  

8. ค่าวัสดุ เอกสาร 17,380  

9. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 4,000  

 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 510,000  
 

หมายเหตุ : ทุกรายการขอถวัเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 



 

 
-๕- 

๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๕.๑ ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ท าหน้าที่สอนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

๕.๒ ครมีูเครือข่ายและแหล่งค้นคว้า เพ่ือใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 

๑๓. การติดตามประเมินผลส าเร็จของโครงการ 
๑๓.๑  ประเมินจากความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
13.2  เครือข่ายและแหล่งรวบรวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนได้ถูกน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 
 
หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 
ล าดับ รายละเอียด 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
  จุดประสงค์หลักสูตร 
  สมรรถนะหลักสูตร 
  โครงสร้าง การจัดท าแผนการเรียน 
  สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
  ข้อสังเกต ข้อค าถาม จากการใช้หลักสูตรใหม่ 
2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
  การวิเคราะห์หลักสูตร 
  องค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ลงมือปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายบุคคล 
3. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem – based Learning : PBL) 
  แนวคิด หลักการ PBL 
  แนวการจัดการเรียนการสอนโดย PBL 
4. การประเมินตามสภาพจริง 
  แนวทางการประเมินตามสภาพจริง 
  หลักการและทฤษฎีการประเมิน เมื่อลงสู่การปฏิบัติ 
  ลงมือปฏิบัติการประเมินตามสภาพจริงจากแผนการจัดการเรียนรู้ รายบุคคล 
5. การรวบรวมผลงานตามรายบุคคลเพื่อน าเสนอในระบบสารสนเทศของศูนย์ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ และสรุปการประชุมฯ 
 
 
 



 

 
-๖- 

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมฯ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 
เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว ที่ท าหน้าที่สอน 

โดยศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ    
วันท่ี 16-20  มิถุนายน  2557 ณ โรงแรมจังหวัดเชียงใหม ่

 
 
 
 

 
ข้อมูลผูเ้ข้าร่วมประชุมฯ  
 

ชื่อ–สกุล (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………ชื่อเล่น................................................... 

สถานศึกษา ...............................................................................................................................................  

สอนสาขาวิชา/สาขางาน..............................................................รายวิชาที่สอน  
1. 
2.  
3. 
โทรศัพท์ ..................................................โทรศัพท์มือถือ …………………………………………………………… 

e-mail .......................................................................facebook……………………….……………(ถ้ามี) 

 
ลงช่ือ   ผู้สมัคร 

 ( ) 
วันท่ีสมัคร     

 
ลงช่ือ     ผู้รับรอง 

 ( ) 
ต าแหน่ง     

 วัน       เดือน                   พ.ศ. 2557 
 

 
ขั้นตอนและวิธีการสมัคร โดย Download แบบฟอร์มใบสมัคร กรอกด้วยตัวบรรจงหรือพิมพด์้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  ส่งโดย
รูปแบบ PDF ไฟล์ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office ของสถานศึกษาถึงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ซึ่งใบสมคัรจะต้องไดร้บัการลงนามรับรองและอนุญาตเข้าร่วมประชุมโดยผู้บริหารสถานศึกษา และ
ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมประชุมได้ฯ ท่ีเว็บไซต์ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
http://www.nsdv.go.th/main/   และเครือข่าย Social network ในกลุ่ม Pom-Vec-Group กลุ่ม Vec. speak spoke  
ผู้ประสานโครงการฯ นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก ์053-222278 อีเมล pomdvt@hotmail.com  
 
หมายเหตุ :  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก จากงบประมาณตามโครงการฯ ของศูนยส์่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

 
 

ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว 

mailto:pomdvt@hotmail.com

