
สรุปโครงการการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ        
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์2563
จังหวัดพะเยา



คำนำ 

 
 เอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปการจัดประชุมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการทำงานร่วมกัน
ของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ต่อเนื่องจาก
โครงการของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ที่ได้ดำเนินการจัดในช่วงปลายงบประมาณ 2562 เพ่ือมาต่อยอดในเรื่อง
ทักษะดิจิทัลกับบุคลากร การดำเนินการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดยมีหัวข้อ เริ่มต้นจากการใช้ social media 
ในการจัดการห้องเรียน การใช้ App office 365 Education มาช่วยขับเคลื่อนในเรื่องดิจิทัล การใช้โปรแกรม 
Powerpoint เพ่ือผลิตสื่อแบบออฟไลน์ ต่อยอดใช้กับโปรแกรมสำเร็จรูป จากกิจกรรมทั้งหมดได้ทดลองปฏิบัติ
จริงพร้อมส่งผลงานเพ่ือรับการประเมินตามสภาพจริง ให้คำปรึกษาแนะนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกัน จน
ท้ายสุดก็มีการรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจ  ทุกขั้นตอนใช้ดิจิทัล มาขับเคลื่อนให้เป็นตัวอย่าง ซึ่งครู
สามารถทำได้ในโปรแกรมง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตการทำงานของครูและผู้เรียน 
 ขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนให้เกิดโครงการนี้ในสถานศึกษา คุณครูที่เข้ารับ
ความรู้และฝึกทักษะทางดิจิทัลด้วยความตั้งใจ อดทน ตรงต่อเวลา  คณะดำเนินการทุกท่านที่ทำให้งานลุล่วง
และมีประสิทธิภาพ และคณะวิทยากรที่ช่วยเหลือให้ความรู้ฝึกทักษะให้เกิดผลงานตามที่กำหนด 
 

                                                                                                นางสาวพิมพร ศะริจันทร์ 

                                                                                                        ศึกษานิเทศก์  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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  วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
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  วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้

เล็งเห็นความสำคัญของการใช้สื่อ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีการส่งเสริมให้ครูผลิต

และพัฒนาสื่อการสอน โดยมีการจัดงบประมาณสนับสนุนครู เพื่อให้ครูสามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมทาง

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 



5. วัตถุประสงค ์

    5.1 ครูสร้างและพัฒนาสื่อแบบออนไลน์ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
    -   ครูร้อยละ 60 จัดทำหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
    -   ครสูร้างสื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    -   ครูนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ                             

7. กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

    7.1 สถานที ่  วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 

    7.2 ระยะเวลา  20-21 กุมภาพันธ์ 2563  
8. แผนดำเนินงาน ตามปฏิทินปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

9. งบประมาณที่ใช้ในการบริหารโครงการ 

      งบประมาณ 13,152 บาท 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 คน มีการนำสื่อดิจิตัลไปใช้ใน

การเรียน การสอนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตคติที่ดีและรู้เท่าทันในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ไปขยายผลให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของตนในแต่ละสถานศึกษา 

 11. การประเมินผล 

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินโครงการ 

- แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

 
ลำดับ 

การดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 

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

1. เขียนโครงการของบประมาณสนับสนุน          
2. ขออนุญาตดำเนินโครงการ          

3. ดำเนินการตามโครงการ          
4. สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ          



คณะวิทยากร 

 นางสาวพิมพร  ศะริจนัทร์  ศึกษานิเทศก์  ศูนยส์่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

 นายธนสาร  รุจิรา            ศึกษานิเทศก์  หน่วยศึกษานิเทศก์ 

 นายนิพนธ์  ร่องพชื ครู        วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 

 

 

กิจกรรมระหว่างการประชุมฯ 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้ได้รับอีเมลออฟฟิศ 365 Education 

คุณธีรวุฒิ ธวัฒนกุล tthawattanakul@o365.dkttc.ac.th 

คุณนิรุฒิ พิมภาสูง npimpasung@o365.dkttc.ac.th 

คุณบัญชา สิทธิตัน buncha@o365.dkttc.ac.th 

คุณวิชัย พรมมา wpromma@o365.dkttc.ac.th 

คุณศักดิ์ระพี พริบไหว sakraphi@o365.dkttc.ac.th 

คุณณัฎฐวรัตถ์ ภัทรประสงค์ npattarapasong@o365.dkttc.ac.th 

คุณธนพนธ์ แก้วจุฬา tkaewkula@o365.dkttc.ac.th 

คุณนวลลออ มอญแก้ว nmoukeaw@o365.dkttc.ac.th 

คุณนันทิยา เผ่าอ้าย npaoai@o365.dkttc.ac.th 

คุณมนตรี แก้วเมือง mkaewmamung@o365.dkttc.ac.th 

คุณวรินทร มาลัยโสภณ wmalatsophon@o365.dkttc.ac.th 

คุณวิชัย มันจันดา wmunjunda@o365.dkttc.ac.th 

คุณวีระชัย คำเชื้อ wkumchua@o365.dkttc.ac.th 

คุณสุริยา แม่หล่าย smaelai@o365.dkttc.ac.th 

คุณอำนาจ เขื่อนแก้ว akhuakaew@o365.dkttc.ac.th 

คุณจตุรงค ์อุปะละ jaupala@o365.dkttc.ac.th 

คุณวนิดา สัญใจ wsunjai@o365.dkttc.ac.th 

คุณวุฒิศักด ์โปร่งใจ wpongjai@o365.dkttc.ac.th 

คุณสิริพร อิทร์มาตย์ sinmart@o365.dkttc.ac.th 

คุณอัจฉราพินท์ อินทะลา Amliwong@o365.dkttc.ac.th 

คุณสถาพร ใจคำ sjaikam@o365.dkttc.ac.th 

คุณศุภนิดา เฟ่ืองฟูลอย Sfuengfooloi@o365.dkttc.ac.th 

คุณพงษ์สิทธิ์ กวางแก้ว Pkwangkaew@o365.dkttc.ac.th 

คุณพุทธินันท ์อินอ่ืน Painoaen@o365.dkttc.ac.th 

คุณวิภาดา เมืองวงศ์ Vmuengwong@o365.dkttc.ac.th 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 

วันที่ 20-21 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. เป็นครูผูส้อนวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 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  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  อยากบอกผู้จัด/ผู้ประสานงาน/คณะทำงาน ว่า 

อยากให้มีการอบรมอีก 
ได้ความรู้ในการอบรมครั้งนีไ้ปใช้ในการจัดการเรยีนการ
สอนแก่ช้ันเรียนมากยิ่งข้ึน 

อยากให้เพิ่มการอบรมแบบจับกลุม่คณะ  ขอบคุณ 

อยากให้เปิดการสอนอีก 
ทีมงานให้ความรู้ได้ดมีาก เป็นกันเอง ถ่ายทอดความรู้ได้
ดี คับ 

โปรเจคเตอร์ของสถานท่ีฝึกอบรมตัวหนังสือยังไม่ชัดเจน 
ขอขอบคุณที่คณะผู้จัดและวิทยากรมาให้ความรู้ที่จำเป็น
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนใหน้่าสนใจครับ 

ควรให้มีการจดัการทางสื่อมาก ขอบคุณครับ 

ต้องการความรูเ้กี่ยวกับการใช้โปรแกรมอื่น ๆ  ในไมโครซอฟ 
365 ขอบคุณมากครับ 

ถ้ามีขั้นตอนการทำเป็นไฟลเ์อกสารหรือไฟล์ข้อมูลจะดมีาก 
ๆ ครับ วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาเข้าใจง่ายครับ 

แอร์เย็น 
หากมีโอกาสได้อบรมกับครูป้อมกอ็ยากไดร้ับการพัฒนา
ในส่วนโปรแกรมที่ยังไมไ่ด้อบรมอกี 

ช่วงเวลาการอบรม ปฏิบัติ น้อย 
เวลาในการอบรมให้มากกว่าเดิม  และลงปฏิบัติมาก 
กว่า 

อยากให้เพิ่มเวลาในการจัดฝึกอบรม ขอบคุณคณะวิทยากรที่ให้ความรู้ในการสร้างสื่อ 

อยากให้มีการอบรมรูปสื่ออ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
ควรแจ้งผู้ประสานทางวิทยาลัยว่าจะต้องใช้ โปรแกรม 
office2013 ขึ้นไปในการเข้าอบรม 

ไม่มี..ดีอยู่แล้ว 
ควรแจ้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมว่าใช้โปรแกรมอะไรและ
เวอร์ชันใดในการอบรม 

ไม่มีครับ อยากไดร้ับการฝึกอบรม  อีกครับ 

ควรจัดคูม่ือ อยากให้มีการอบรมต่อเนื่อง 

ระบบเสียงยังไม่สมบรูณ์มีเสียงรบกวน หากมีความรู้ใหม่ ๆ อยากให้มาใหค้วามรู้เพิ่ม 

อยากให้มวีันและเวลาในการอบรมมากกว่านี ้ อยากให้มีการอบรมสื่อแบบนี้อีก 

อยากให้มีการจดัอบรมโปรแกรมอืน่ ๆ อีกเกี่ยวกับสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน 

ขอบคุณมากคะ่ ท่ีจัดอบรมเกี่ยวกบัสื่อการจดัการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยี และอยากให้มีโปรแกรมอื่น ๆ 
อีกค่ะ 

อยากให้อธิบายทุกโปรแกรมใน Office 365 ครับ (ถ้าเป็นไป
ได้) บรรยายดีมากครับ 

อยากให้มีโปรแกรม หรือแอพตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ
สื่อการเรียนการสอน ใหม่ ๆ มาแนะนำเพื่อพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนต่อไป 

ระบบความเร็วของอินเตอรเ์น็ตคอ่นข้างดี  และอยากให้
จัดอบรมโครงการทีเ่กี่ยวข้องกับสือ่ การสอนใหม่ๆอีก 

อยากให้จัดโครงการอบรมแบบนี้อีก อยากให้มาอบรมอีก ได้ความรู้กลบัไปใช้ได้เยอะมากคะ่ 



อยากให้ทำบ่อย ๆ จะได้เก่งครับ ช่วงเวลาน้อยไป 

ในการจัดทำสื่อการสอนเป็นสิ่งท่ีดแีละทำให้นักเรียนมีความ
สนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น แต่อินเตอร์เนต็ของ
วิทยาลัยยังไม่เพียงพอแก่นักเรียนและนักเรียนของเราบาง
คนก็ไม่มโีทรศัพท์และอินเตอรเ์น็ต ขอบคุณวิทยากรมาก ๆ 
ที่มาถ่ายทอดสิ่งดี ๆ ให ้ 

ขอบคุณวิทยากร คณะผู้จัด คณะผู้บริหารที่ให้การ
สนับสนุนคะ่ 

 

 

ข้อมูลจากการนิเทศ 

-จุดเด่นของสถานศึกษานี้คือ มีผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีความรู้และความสามารถ ทำให้ทั้งระบบในการ

อบรมฯ เสถียร อีกท้ังยังขึ้นระบบออฟฟิศ 365 ไดเ้อง ทำให้มีอีเมลของหน่วยงานให้กับครูผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็น

แห่งแรกในการจัดประชุมฯ  ที่คุ้นเคยมา จะส่งผลต่อการจัดการอีเมลให้กับผู้เรียนได้เองในสถานศึกษา 

-ผู้ประสานงานดำเนินโครงการได้อย่างรวดเร็วและมีการติดตามสอบถามรายละเอียดอย่างมีข้ันตอนและเป็น

ระบบและใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร เข้ากับคนในยุคปัจจุบัน 

-การดำเนินการขั้นตอนในการจัดการประชุม มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ทั้งฝ่ายบริหาร  คณะครูและ

คณะวิทยากร 

-ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ เป็นผู้มีทักษะเบื้องต้นในการใช้ social media อยู่แล้ว การฝึกเบื้องต้นจึงสามารถ

ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และส่งงานได้ครบถ้วนและทันเวลา 

-ครูมีความพร้อม กระตือรือร้นในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 

-ครมูีการเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัว และส่วนต่าง ๆ ที่สามารถจะอบรมได้โดยไม่ต้องสมัครหรือมาหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

เช่น เฟซบุ๊ก  อีเมลออฟฟิศ 365  

-การเตรียมการระบบเครือข่ายใช้สำหรับการประชุม มีการเตรียมการที่พร้อมที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติได้ทันที 

และมีเตรียมล่วงหน้าในการเข้าอีเมลออฟฟิศ 365 Education ทำให้หัวข้อในการฝึกปฏิบัติ สามารถเพ่ิม

เนื้อหาบางเรื่องได้เลย 

-การจัดห้องประชุมได้ใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์ ห้องโล่งกว้างเหมาะกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบเสียง

สามารถปรับเข้ากับระดับเสียงในห้องฯ ในช่วงท้าย ๆ  เครื่องฉายภาพอาจจะต้องปรับแสงของห้องหรือ

ปรับเปลี่ยนเครื่องฯ หากต้องใช้วิธีการจัดประชุมแบบนี้ 

 

 



แนวทางท่ีจะพัฒนาการใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน 

-สถานศึกษามบีุคลากรที่พร้อมในการดูแลระบบอีเมลออฟฟิศ 365 Education แก้ไข ปรับปรุงรหัสหรือเพ่ิม

จำนวนการใช้อีเมลได้เอง รองรับการทำงานได้ทันที 

-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 

-การประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการไอซีที ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ

คิดวิเคราะห์ การนำเทคโนโลยีการช่วยในการวัดและการประเมินผล การออกแบบการจัดเรียนการสอนให้มี

ความหลากหลายโดยใช้ไอซีที 

-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 (ผอ.แจ้งในที่ประชุมฯ) 

-ครูทุกคนสามารถปรับใช้ทักษะดิจิทัลในการสร้างบรรยากาศการเรียนฯ เพราะแนวทางของสื่อที่ได้รับการ

พัฒนาครั้งนี้ เป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดและใช้ในโลกปัจจุบัน และครูสามารถดำเนินการต่อได้เลยในภาคเรียน

ต่อไป เพราะพร้อมด้วยห้องเรียนออนไลน์ ทักษะในการใช้งานครูฝึกเพ่ิมเติมได้เอง มีสื่อที่ผลิตได้หลากหลาย

โปรแกรมหากมีการทบทวนหรือสอบถามทีมวิทยากรทางออนไลน์หรือเพ่ือนที่เข้าฝึกอบรมด้วยกันได้ 

 



ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
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