
 

รายช่ือครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

โดย  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

ในระหว่างวันที ่30  กันยายน - 3  ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ  โรงแรมอโมรา  ท่าแพ  เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 นาง กีระติกาญน์ มาอยู่วัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 

2 นาย วัชรพล  ปานเพ็ชร์ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 

3 นางสาว วรรณิศา พ่วงแช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

4 นางสาว พัชรินทร์ บัวแพร วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 

5 นาย โกวิท บุญด้วง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

6 นาง ยอดขวัญ ศรีม่วง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 

7 นาง อรินทยา ใจเอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

8 นางสาว ศุภรลัคน์ นนท์แก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

9 นางสาว ดาวสกาย พูลเกษ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

10 นางสาว วรินทร์พร   จิโรชกมลวัฒน ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 

11 นาย ปานเทพ รัตนอัมพร วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 

12 นาง ปรวรรณ  ทองภู วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 

13 นางสาว อังคณา เครือค า วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

14 นางสาว รวินท์นิภา วงษาฟู  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 

15 นาย รักพงษ์ ขอลือ วิทยาลัยพณิชยการบางนา 

16 นาย มัทนะ ธิหล้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 

17 นางสาว จารุพร วางมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

18 นางสาว ระพีพรรณ    อินทะรน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

19 นาย ยศมนู นามไพร วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 

20 นาย อรรคฤทธิ์ คัมภิรานนท์ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

21 นาย วิทยา สุภาอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 

22 นาย สมบูรณ์ สุทธิน่าน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 

23 นางสาว วรัญญา พงษ์เตชภณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา 



24 นางสาว อรวรรณ แสงดาว วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า 

25 นาง สิตา โนราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 

26 นาง สนิฏฐา วุฒิวิกัยการ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 

27 นางสาว นิภาพร  แสงจันทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 

28 นาย เชิดศักดิ์ ทองรอด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 

29 นาง วราภรณ์ จดจ า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 

30 นางสาว ทิพกฤตา  อินไชย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า 

31 นางสาว วนัชพร ไกยราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 

32 นาง อุษา บุญยะกาพิมพ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 

33 นาย นายฉลาด ปิ่นสกุล วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 

34 นางสาว จิราภัค โพธิ์ทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

35 นาย สุวัฒน์ชัย ฉวีศักดิ์ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 

36 นาย วุฒิกร ป้องตัน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 

37 นางสาว นางสาววีรันดา พรมแดง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 

38 นาย นพปฎล เพ็ชรไพร วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร 

39 นาย นิรันดร์ แก้วบุญเรือง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 

40 นางสาว เมชุดา พุ่มมาลา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 

41 นาง สิริพร ประจญมาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

42 นาย ณรงค์ศักดิ์ เกิดแสง วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร 

43 นาง วรัญญา แก้ววงวาน วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 

44 นาง บอพิศ.  เวิดสูงเนิน วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 

45 นาย หงษ์ด า อินใจ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 



 

เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

1. เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก Pom-Vec-Group 

2. โน้ตบุ๊ก ออฟฟิศ 2013 ขี้นไป+สายพ่วงเต้ารับไฟฟ้า  

3. มีเฟซบุ๊กเป็นของตัวเอง ไม่ยืมของใครมาใช้ 

4.  มีโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้เฟซบุ๊กมือถือและบนโน้ตบุ๊กไอดีเดียวกัน  

5. เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้และใบความรู้ (มีบ้าง) เป็นไฟล์ work ที่ต้องใช้ในภาคเรียนที่ 2/2562 จ านวน 1 

รายวิชาเตรียมข้อค าถามแบบ 

5.1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

5.2 แบบถูกผิด 

5.3 แบบเรียงล าดับ 

5.4 แบบเลือกกลุ่ม  

5.5 แบบจับคู่ (memory game)  

5.6 แบบจิกซอร์ (jigsaw) 

6. มีอีเมลออฟฟิศ 365 ได้แก่ @ovecmail.org/@nsdv.go.th/@microsoft.com                                                  

ส าหรับผู้ไม่มีอีเมล นามสกุลดังกล่าว ให้ติดต่อ Admin กลุ่ม Pom-Vec-Group 

7. ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีรายชื่อ 1-45 ท่านเท่านั้น ให้เข้าร่วมประชุมฯ หากผู้มีรายชื่อติด

ภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สถานศึกษาจะส่งรายชื่อบุคคลอื่นมาแทนไม่ได้ และขอความกรุณาแจ้งให้ผู้

ประสานฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อจะเลือกรายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้เป็นล าดับต่อไปแทน 

ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง  

1. ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากงบประมาณโครงการฯ ของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ 

2. เบิกค่าเดินทางโดยรถยนต์ประจ าทางหรือรถไฟ (ถ้ามี) ตามอัตราที่ทางราชการก าหนด 

3. น าค าสั่งอนุญาตไปราชการ เพื่อมอบให้กับคณะกรรมรับลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ในวันที่ 30 กันยายน 2562 

และให้เขียนรายงานการเดินทางให้เสร็จเรียบร้อยในวันนี้ เพ่ือทางการเงินจะได้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุม 

4. การติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ กรุณาผ่านช่องทาง facebook กลุ่ม Pom-Vec-Group และเลือกช่องทาง

โทรศัพท์เป็นทางเลือกท้ายสุด  
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การติดตามหรือการท างานร่วมกับครูหลังจากการพัฒนา  

 
ระยะเวลาหลัง  

การพัฒนา  
ประเด็นการติดตาม  

วิธีการ/รูปแบบ  
การนิเทศ 

ผู้นิเทศ  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ตลอดปีการศึกษา การน าสื่อดิจิทัลมาบูรณา
การในการจัดการเรียนการ
สอน  

ติดตามผ่านระบบ
นิเทศออนไลน์ 
/นิเทศสถานศึกษา  

ศึกษานิเทศก์ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

สื่อดิจิทัลที่ใช้ในการเรียน
การสอน  

ตลอดปีการศึกษา การใช้สื่อดิจิทัลทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์  

ติดตามผ่านระบบ
นิเทศออนไลน์ 
/นิเทศสถานศึกษา  

ศึกษานิเทศก์ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

สื่อดิจิทัลที่ใช้ในการเรียน
การสอน  

ตลอดปีการศึกษา การมีเจตนาคติและรู้เท่า
ทันการใช้ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน  

ติดตามผ่านระบบ
นิเทศออนไลน์ 
/นิเทศสถานศึกษา  

ศึกษานิเทศก์ 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

สื่อดิจิทัลที่ใช้ในการเรียน
การสอน  

 

ผู้ประสานงานโครงการ 

นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ (ครูป้อม) 

ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 

Facebook ชื่อ  Pom Pimporn  ชื่อกลุ่ม Pom-Vec-Group 


