
สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนด้านการสร้าง

สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์2563
จังหวัดพะเยา



คำนำ 

 
 เอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปการจัดประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนดิจิทัล วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการทำงานร่วมกันของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จังหวัด
พะเยา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ต่อเนื่องจากโครงการของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ 
ที่ได้ดำเนินการจัดในช่วงปลายงบประมาณ 2562 เพื่อมาต่อยอดในเรื่องทักษะดิจิทัลกับบุคลากร การ
ดำเนินการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดยมีหัวข้อ เริ่มต้นจากการใช้ social media ในการจัดการห้องเรียน การ
ใช้ App office 365 Education มาช่วยขับเคลื่อนในเรื่องดิจิทัล การใช้โปรแกรม Powerpoint เพ่ือผลิตสื่อ
แบบออฟไลน์ ต่อยอดใช้กับโปรแกรมสำเร็จรูป จากกิจกรรมทั้งหมดได้ทดลองปฏิบัติจริงพร้อมส่งผลงานเพ่ือ
รับการประเมินตามสภาพจริง ให้คำปรึกษาแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกัน จนท้ายสุดก็มีการรวบรวม
ผลการประเมินความพึงพอใจ  ทุกขั้นตอนใช้ดิจิทัล มาขับเคลื่อนให้เป็นตัวอย่าง ซึ่งครูสามารถทำได้ใน
โปรแกรมง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตการทำงานของครูและผู้เรียน 
 ขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนให้เกิดโครงการนี้ในสถานศึกษา คุณครูที่เข้ารับความรู้
และฝึกทักษะทางดิจิทัลด้วยความตั้งใจ อดทน ตรงต่อเวลา  คณะดำเนินการทุกท่านที่ทำให้งานลุล่วงและมี
ประสิทธิภาพ และคณะวิทยากรที่ช่วยเหลือให้ความรู้ฝึกทักษะให้เกิดผลงานตามที่กำหนด 
 

                                                                                                นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ 

                                                                                                        ศึกษานิเทศก์  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจำ 
   โครงการเฉพาะกิจ 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 
3.1. นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานโยบาย 

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563 ข้อ 6 ยกระดับ

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้าน Digital Literacy 

 จุดเน้นและทิศทางขับเคลื่อน Rexcellent63 “เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” ข้อ 4 แก้ไขปัญหา

บุคลากรทุกกลุ่มทุกมิติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางดิจิทัล 

3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานการศึกษา  
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
3.3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

พันธ์กิจที่  2  กลยุทธ์ที่ 6 
3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 4  ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สื่อการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน ให้

ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และ

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุ

เป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านอย่างเต็มศักยภาพนั้นจำเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของ

ผู้เรียนและลักษณะเนื้อหาหรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากสื่อ/นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะ

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว  

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน จึงมีการส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อการสอน โดยมีการจัดงบประมาณสนับสนุนครู เพ่ือให้ครสูามารถ

ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 



5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อแบบออนไลน์และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

-   ครูร้อยละ 60 จัดทำหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
-   ครูร้อยละ 60 นำสื่อ/นวัตกรรมไปประยุกต์ในการจัดทำแผนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์และนำสู่การปฏิบัติ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

-   ครสูร้างสื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-   ครูนำสื่อ/นวัตกรรมไปประยุกต์ในการจัดทำแผนและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที ่  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

7.2 ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563 
 
7.3 กิจกรรมขั้นตอนดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.
ค.

  

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 
1 ประชุมเตรียมงาน / / /          
2 ออกคำสั่ง    /          
3 ดำเนินงานตามแผน    / / / /      
4 สรุปและรายงานผล        / /    

 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดำเนินโครงการ 

จากเงิน    รายได้สถานศึกษา (บกศ.)        เงินงบประมาณ   งบดำเนินงาน 
 งบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น..10,000.... บาท  
 
  



9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีบูรณาการ

ในการบริหารจัดการชั้นเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตคติท่ีดีและรู้เท่าทันในการใช้งานอย่ามี

ประสิทธิภาพ 

9.2 มีสร้างและพัฒนาสื่อแบบออนไลน์และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอย่าง

ต่อเนื่อง 

10. การติดตาม และประเมินผลโครงการ 

- แบบสอบถาม / แบบประเมิน 
 - การสังเกต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะวิทยากร 

 นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  ศึกษานิเทศก์  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

 นายธนสาร  รุจิรา            ศกึษานิเทศก์  หน่วยศึกษานิเทศก์ 

 

 

กิจกรรมระหว่างการประชุมฯ 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้ได้รับอีเมลออฟฟิศ 365 Education 

ท่ี ช่ือ-สกลุ  E-Mail 

สาขางานยานยนต์   

1 นายธันฐกรณ์   เตชะตน thanthakorn.tac@ovecmail.org  

2 นายบุญมี  อรุณชัย boonmee.aro@ovecmail.org  

3 นายบุญฐี  วิชัยยา               boontee.vic@ovecmail.org  

4 นายชูชล  สธุรรม  chuchon.sut@ovecmail.org  

5 นายอรรถพันธ์    ทะปัญญา   atthaphan.tha@ovecmail.org  

6 นายคชศักดิ์  คงทอง   pichet.sri@ovecmail.org 

7 นายพิเชษฐ์   ศรีคำ pichet.sri@ovecmail.org  

8 นายสุทธิเกียรติ  ยศพรม suttikiat.yot@ovecmail.org  

สาขางานไฟฟ้ากำลัง 

9 นายพงษ์ศิร ิ    โฉมยา pongsiri.cho@ovecmail.org  

10 นายชัชวาลย์    โคตะบุตร chatchavan.kot@ovecmail.org  

11 นายไพรัช    กลัดสำเนียง      pairach.klad@ovecmail.org  

12 นายมโนชา   กายอด manocha.kay@ovecmail.org  

13 นายเดชณรงค์     สนชาวไพร datnarong.son@ovecmail.org  

14 นายวรันธร  กาติ๊บ       warunthon.kat@ovecmail.org  

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

15 นายนพรัตน์  มโนรำ nopparat.man@ovecmail.org  

16 นายภูมิชาย   พุ่มวิเชียร phumchai.phu@ovecmail.org  

17 นายจักรกริช   กิ่งแก้ว chuggrit.kin@ovecmail.org  

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

18 นายวันชัย  วงศ์เสนา wanchai.won@ovecmail.org  

19 นายสุรจักร  ต๊ะผัด surajak.tap@ovecmail.org  

20 นายนฤเบศ  ขานเพราะ naluebes.kha@ovecmail.org  

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

21 นางสาวจินดา  ใจเจ็น   jinda.jai@ovecmail.org  
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22 นางสาวสรียา  สมัย sareeya.sam@ovecmail.org  

23 นายธีรภัทร  ณ น่าน teerapat.nan@ovecmail.org  

24 นายทนงศักดิ์  ใจหมั้น thanongsak.jai@ovecmail.org  

สาขางานการบัญชี 

25 นางสาวทิพวรรณ  ลาภยศ tippawan.lap@ovecmail.org  

26 นายอมรเทพ   ศุภศิริภิญโญ amornthep.sup@ovecmail.org  

27 นางสาวอัจฉรา  จงสุขสันติกุล autchara.cho@ovecmail.org  

28 นางสาวนฤมล  มีประเสริฐ narumon.mee@ovecmail.org  

29 นางสาวนิศารัตน์  เสมอ nisarat.sam@ovecmail.org  

30 นางสาวจริยา   ใจกล้า jariya.jai@ovecmail.org  

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

31 นายกรวิชญ์   คำมา korrawit.kha@ovecmail.org  

32 นางพรพิสัย   สีเทา pornphisai.see@ovecmail.org  

33 นางสาวรพีพร  เสาร์แดน rapeeporn.sao@ovecmail.org  

34 นางสาวอรวรรณ  แสงดาว orawan.san@ovecmail.org  

35 นายศุภภัทร  สายทิม subhabhat.sai@ovecmail.org  

36 ว่าที่ร.ต. ฐิติวัสส์   ตาเอ้ือย thitiwat.tau@ovecmail.org  

37 นางอรริมภา   คำมา onrimpa.kha@ovecmail.org  

38 นายป้องสกุล    พูลเพิ่ม ponsakul.pho@ovecmail.org  
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จ.พะเยา 

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 

          เวลา 

 

วันท่ี 

 

08.30-10.30 น. 
 

10.30-12.00 น. 

พัก
เท

ี่ยง
 1

2.0
0-

13
.00

 น
. 

 

13.00-15.30 น. 
 

15.30-17.00 น. 

วันท่ีหนึ่ง 
พิธี
เปิด 

การใช้ social media ในการจัดการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติ 

*คณะวิทยากร 

การใช้ App office 365 Education ในการจัดการห้องเรียน 
*คณะวิทยากร 

                  

วันท่ีสอง 

การใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
learning และฝึกปฏิบัติ 

*คณะวิทยากร 

 

บูรณาการการใช้ social media 
โปรแกรมออนไลน์ และ App office 365 

ในการจัดการเรียนการสอน 
*คณะวิทยากร 

สรุปการใช้สื่อเพื่อวางแผนในการจดัการ
เรียนการสอน 

*คณะวิทยากร 

 
หมายเหตุ :  ตารางการประชุมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

                    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. 

ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จะต้องจัดเตรียม 

1. เป็นครูผูส้อนวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จ.พะเยา 

2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม PPT หรอืใช้ social media ง่าย ๆ  เช่น ใช้งาน Facebook หรือ line ได ้

3. มีโน้ตบุ๊ก office 2010/2013 ขึ้นไป 

 



 

ภาพกิจกรรมวันแรก 

ภาพกิจกรรมวันที่สอง 



สรุปกิจกรรมทั้งหมดบนออนไลน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ/อยากบอกผู้จัด-ผู้ประสาน-คณะทำงาน 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  อยากบอกผู้จัด/ผู้ประสานงาน/คณะทำงาน ว่า 

วิทยากรนำเสนอทีละข้ันตอนดีมากครับ ดีมากครับ 

เน้นระบบเน็ต เยี่ยมยอดจิงๆๆๆๆ 

อยากให้มีจัดกิจกรรมอีก ขอบคุณครับ 

- ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆๆๆๆ ครับ 

ขอให้มีกิจกรรมจัดสื่อการเรียนการสอน
แบบนี้ทุกปีค่ะ ขอบคุณค่ะ 

- ได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น  

อยากให้มีเกม คั่นระหว่างการอบรม ขอบคุณครับ 

อยากเพ่ิมเวลาค่ะ สนุกดี ปีหน้ามาอีกนะคะ  

ปีหน้ามาอีกนะคะ  
กราบขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ ที่มอบความรู้ในครั้งนี้เป็นประโยชน์
ที่สุด  

ทุกอย่างดีครับ สุดยอด 

อยากให้แนะนำ website อ่ืน ๆ ที่
จัดทำสื่อเพ่ิมมากข้ึน ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ในการจัดทำสื่อ 

ควรมีการพัฒนาด้านการสื่อสารข้อมูล การจัดหาสถานที่ในการจัดอบรมควรมีนอกสถานที่ 

อยากให้ใช้เวลาการอบรมมากกว่านี้ ควรปรับปรุงอินเตอร์เน็ต 

ปีหน้ามาอีกนะคะ ได้ความรู้และสนุกสนานไปพร้อมกัน ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ 

อบรมดีมาก ๆ ค่ะ อยากให้มาอบรมให้ครู วท.เชียงคำ อีกนะคะ ขอบคุณคณะมาก ๆ ค่ะ 

อยากให้มีการจัดอบรมจัดทำสื่อการ
จัดการเรียนรู้ใหม่ๆ เรื่อย ๆ ค่ะ 

ขอบพระคุณที่มาให้ความรู้แก่คณะครูทุกคนคะ  เพ่ือที่จะสามารถ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปคะ  

เพ่ิมระยะเวลาการอบรมให้มากกว่านี้ 
ครับ ขอบคุณมากครับ 

อยากให้มีอบรมแบบนี้อีกเรื่อย ๆ สนุกดีครับ ขอบคุณคณะวิทยากรมาก ๆ ครับ 

อยากได้วิทยากรคนเดิมครับ ขอบคุณวิทยากรมาก ๆ ครับ 

ปรับปรุงระบบเน็ต สุดยอดแล้วครับ อบรมครั้งนี้ 

อยากให้มีการอบรมอีก ยอดเยี่ยม 

ควรมีคู่มือขั้นตอนในการใช้งานครับ อยากให้เพ่ิมเวลาครับ 

ปีหน้ามาอีกรอบนะครับ ขอบคุณ วิทยากรที่มาให้ความรู้ ได้รับความรู้ต่าง ๆ มากมาย  

อบรมดีมาก ๆ ค่ะ อยากให้มาอบรมให้ครู วท.เชียงคำ อีกนะคะ ขอบคุณคณะมาก ๆ ค่ะ 



การใช้แอพพลิเคชั่น Google 
Classroom 

วิทยากรให้ความรู้อย่างครอบคลุม ให้เวลาและเอาใจใส่ผู้เข้าอบรมที่
หลากหลาย Gen 

   ดีมาก ถ้าจัดหลังตัดเกรดเสร็จจะดีมากเลย 

ไม่มีค่ะ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการเรียนการสอนได้ค่ะ 

เน้นทำข้อสอบแบบออนไลน์แบบตั้ง
เวลาทำข้อสอบ อยากได้เอกสารประกอบการอบรม 

จัดเป็นกลุ่มอบรมตามความสามารถ ขอบคุณมากครับ คณะวิทยากร 

ข้อเสนอไม่มีครับ แต่ให้ความรู้ดีมาก
เลยครับ ดีมากครับ 

อยากได้คู่มือ ควรประสานงานกันก่อน เพ่ือง่ายต่อการเตรียมการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลจากการนิเทศ 

-ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดิมที่เคยพัฒนาจากปีที่แล้ว แต่ไม่ได้นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน มีส่วนน้อยมากท่ีใช้แนวทางท่ีได้รับไปใช้ 

-ผู้เข้าร่วมอบรม มีความแตกต่างวัย อยู่สามช่วง ทำให้ทักษะพื้นฐานบางเรื่อง ต้องใช้ระยะเวลา ส่วนกลุ่มกลาง

และกลุ่มต้น ๆ ต้องใช้เวลา “น้องสอนพ่ี” “เพ่ือนสอนเพ่ือน” จึงเป็นการฝึกทักษะที่ใช้เวลาในแต่ละหัวข้อ 

-ห้องในการฝึกปฏิบัติ มีข้อจำกัดในเข้าถึงผู้อบรม ทำให้ต้องผ่านสำหรับบางหัวข้อและบางคนเนื่องจาก คณะ

วิทยากรไม่สามารถเดินเข้าถึงแต่ละจุดได้ 

-จากปัญหาวันแรกได้รับการปรับห้องปฏิบัติ  เข้าถึงผู้อบรมได้รวดเร็วและเห็นปัญหาของแต่ละกลุ่มได้ชัด และ

สามารถบอกกล่าวให้กลุ่มน้องช่วยสอนพี่ได้ตรงคนตรงจุด 

-การแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ใช้ห้อง ทำได้รวดเร็ว มีความตั้งใจที่จะให้ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน 

-ผู้ประสานงานดำเนินโครงการได้อย่างรวดเร็วและมีการติดตามสอบถามรายละเอียดอย่างมีข้ันตอนและเป็น

ระบบและใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร เข้ากับยุคสมัย 

-การดำเนินการขั้นตอนในการจัดการประชุม มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทั้งฝ่ายบริหาร  คณะครูและ

คณะวิทยากร 

-ครูและบุคลากรกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้แม้จะแตกต่างกันด้วยวัยและทักษะพ้ืนฐานด้านดิจิทัล คณะวิทยากร

จึงปรับหัวข้อ/เนื้อหาในการฝึกปฏิบัติ ให้ง่ายขึ้นและใช้เวลาเพิ่มขึ้น 

-ครมูีการเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัว และส่วนต่าง ๆ ที่สามารถจะอบรมได้โดยไม่ต้องสมัครหรือมาหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

เช่น เฟซบุ๊ก  อีเมลออฟฟิศ 365  

 

แนวทางท่ีจะพัฒนาการใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 

-ต้องมีแนวทางให้ครูทุกคนได้ปรับใช้ทักษะดิจิทัลในการสร้างบรรยากาศการเรียนฯ เพราะแนวทางของสื่อที่

ได้รับการพัฒนาครั้งนี้ เป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดและใช้ในโลกปัจจุบัน 

-ครูนำความรู้ไปต่อยอดได้เนื่องจากทุกคนมีอีเมลออฟฟิศ 365 Education ที่สามารถสร้างแบบทดสอบแบบ

ง่าย ๆ และประเมินผลเก็บคะแนนรวมเป็นชั้นเรียนหรือระดับชั้น  

-ครูมีเฟซบุ๊กกลุ่มเพ่ือจัดการเรียนการสอน สามารถโพสต์ ใช้คิวอาร์โค้ด ลิงก์สั้น ทำโพล และการแสดงความ

คิดเห็น ปิดและกำหนดการเปิดโพสต์เมื่อมีภารกิจอ่ืน 

-ครูสามารถสร้างอีบุ๊กได้ด้วยวิธีง่าย ๆ และสามารถส่งผ่านความรู้นั้นให้กับผู้เรียนได้ 

-ครูมีความพร้อมและผ่านการฝึกปฏิบัติและสามารถให้คำแนะนำหรือปรึกษาเพ่ือนร่วมงานหรือบุคคลอ่ืน เป็น

ระบบเพ่ือนช่วยเพื่อนได้  

-ระบบไวไฟ ที่รองรับในสถานศึกษา ผู้บริหารเห็นถึงความสำคัญมีการดำเนินการบางส่วนและมีแผนที่จะ



ครอบคลุมพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้ได้ในภาคเรียนที่จะถึง 

-กรณีจัดการเรียนการสอน ในระบบกลุ่ม หากต้องมีการใช้สัญญาณไวไฟ อาจจะพ่ึงพาโทรศัพท์ บางเครื่อง

เฉพาะกลุ่ม ไม่ได้ใช้ทั้งหมด ก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยเรื่องไวไฟ และเป็นการช่วยกันทำงาน เกิดความคิดส่วนร่วม

และระบบกลุ่มในการทำงาน 

-การจัดการเรียนการสอน หากมีข้อจำกัดในเรื่องจอนำเสนอโปรเจ็คเตอร์ อาจจะต้องพ่ึงพาจอจากโน้ตบุ๊กหรือ

ใช้สแกนคิวอาร์โค้ด ในระยะแรก ๆ ไปก่อน จนกว่าจะมีการปรับปรุงหรือมีอุปกรณ์ท่ีกล่าวข้างต้นพร้อม 

สำหรับการสอน 

-สร้างระบบนิเทศแบบต่าง ๆ เพ่ือติดตามการใช้งานจากที่ได้รับการพัฒนา ในระยะแรกอาจจะเป็น 1 รายวิชา

สำหรับครู 1 ท่านเพ่ือนำร่องโครงการฯ แล้วสรุปผลความก้าวหน้าในการจัดการเรียนฯ หรือยังเป็นการสอนฯ 

แบบเดิมเหมือนก่อนได้รับการพัฒนา เพราะจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

 



ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
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