“การพัฒนาครูอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรที่ได้รับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา”
 ที่มา
สำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ (สสอ.) พัฒนำครูตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำน ก.ค.ศ.
กำหนด จัดทำหลักสูตรมำตรฐำนเพื่อขอกำรรับรองจำกสถำบันคุรุพัฒนำ นำมำพัฒนำครูอำชีวศึกษำ เพื่อให้ครู
อำชีวศึกษำที่เข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำนำชั่วโมงกำรพัฒนำไปประกอบกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ ดวยหลักสูตร
หลำกหลำยตรงกับควำมต้องกำรตำมแผนพัฒนำตนเอง เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพกำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำใหมี
สมรรถนะ สอดคลองกับควำมตองกำรในกำรพัฒนำประเทศ มีเป้ำหมำย พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำมีศักยภำพในกำรพัฒนำกำลังคนดำนอำชีวศึกษำ สู่ประเทศไทย 4.0

 การจัดทาหลักสูตร
สสอ. คำนึงถึงควำมแตกต่ำงของครูผู้สอน บริบทของสถำนศึกษำแต่ละสถำนที่ มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หน่วยพฒนำครูที่เป็นเครือข่ำยร่วมกันจัดทำหลักสูตรครอบคลุม 10 กลุ่มประเภทสำขำวิชำชีพ
 เชื่อมโยงข้อมูลกำรวิเครำะห์แผนกำรพัฒนำตนเองจำกระบบฐำนข้อมูลกำรประเมินตนเองและ
แผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล (ID PLAN) มำวิเครำะห์ควำมต้องกำรพัฒนำจัดทำหลักสูตร
 ศึกษำคู่มือแนวทำงกำรพัฒนำครูอำชีวศึกษำภำยใต้หลักสูตรที่ได้รับรับรองจำกสถำบันคุรุพัฒนำ
 จัดทำหลักสูตรพัฒนำครูตำมเกณฑ์ที่สถำบันคุรุพัฒนำกำหนด
 สสอ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพิจำรณหลักสูตรกำรพัฒนำครูอำชีวศึกษำร่วมกับสถำบันคุรุพัฒนำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

 การดาเนินงานสาคัญ
 จัดทำระบบฐำนข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองจำกสถำบันคุรุพัฒนำ






จัดทำระบบกำรสมัครฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรรมกำรกำรอำชีวศึกษำรับทรำบ
บุคลำกรสังกัด สอศ. สมัครเข้ำรับกำรอบรมตำมระยะเวลำที่ สสอ. กำหนด
หน่วยพัฒนำครูจัดอบรมและพัฒนำตำมหลักสูตรที่บุคลำกรสังกัด สอศ. สมัครเข้ำรับกำรอบรม
หน่วยพัฒนำครูรำยงำนผลกำรพัฒนำครู พร้อมจัดทำวุฒิบัตรให้กับครูอำชีวะที่ “ผ่ำน” กำรอบรม

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 -2562
 สอศ. 198 หลักสูตร
 เอกชน 6 หลักสูตร
ประเภทสาขาวิชาชีพ/
จานวน
ระดับ
จานวน
กลุ่มสาระหลักสูตร
(หลักสูตร)
หลักสูตร
(หลักสูตร)
ที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
อุตสาหกรรม

75

ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง

31
42
2

เกษตรกรรม

14

ประมง

2

บริหารธุรกิจ

15

ศิลปกรรม

3

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3

คหกรรม

10

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

17

ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง
ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง
ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง
ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง
ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง
ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง
ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง

6
8
2
10
5
3
1
2
5
5
4
13
-

ทักษะชีวิต
- วิทยาศาสตร์

21
4

ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง

1
3
-

หน่วยพัฒนาครู

- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ 4
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
- วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
- วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
- วิทยาลัยเทคนิคแพร่
- วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
- สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
- วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
- วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
- วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
- วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
- สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาตะวันออกเฉียงเหนือ 4

ประเภทสาขาวิชาชีพ/
จานวน
กลุ่มสาระหลักสูตร
(หลักสูตร)
ที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
- คณิตศาสตร์

4

- ภาษาไทย

2

- ภาษาอังกฤษ

4

- ภาษาจีน

3

- สุขศึกษาและพลศึกษา

2

- สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

2

บูณาการสาระ

41

การศึกษาพิเศษ

1

อื่นๆ (คอมพิวเตอร์)

2

ระดับ
หลักสูตร

จานวน
(หลักสูตร)

หน่วยพัฒนาครู

ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง
ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง
ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง
ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง
ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง
ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง
ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง

1
3
2
3
1
2
1
2
2
14
26
1

- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง
ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง
ระดับสูง

1
1
1

- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

- วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
- สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
- สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
- วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก / - วิทยาลัยเทคนิคแพร่
- วิทยาลัยเทคนิคลาพูน / - วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
- วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี / - วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
- วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม /
- บริ ษั ท เม็ ค แอ็ ด ดู ก า จ ากั ด /- มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา
- บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จากัด

- สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ข้อมูลหลักสูตรของหน่วยพัฒนา ได้แก่ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และภาคเอกชน
ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจาปี พ.ศ. 2561 - 2562
ที่

หน่วยพัฒนา

รหัส
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับ
หลักสูตร

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562
สาระเนื้อหา(Content) จานวน จานวนผู้เข้ารับ
ที่เป็นกลุ่ม
ชั่วโมง
การพัฒนา
การจัดการเรียนรู้
พัฒนา
(หลักสูตร)

ข้อมูลหลักสูตรของสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2561
1 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615213004 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัตงิ าน ระดับสูง
อุตสาหกรรม
ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Internet of Things : IOT) สาหรับ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ระดับสูง

อุตสาหกรรม

28

60

2 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615212031 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัตงิ าน ระดับกลาง
อุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยีเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอ LCD และ
LED สาหรับสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

28

60

3 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615211016 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อ ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
การจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในสถานศึกษาสาหรับครู
สาขาช่างอุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน

35

40

4 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615211018 การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเพื่อการ ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
สาหรับครูสาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
ระดับพื้นฐาน

35

40

5 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615211017 เทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัตดิ ว้ ยโปรแกรม
อุตสาหกรรม
แบบ Graphical Language เพื่อให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 สาหรับครูสาขา
ช่างอุตสาหกรรม ระดับพื้นฐาน

35

40

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

6 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615212032 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัตงิ าน ระดับกลาง
อุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยีการทดสอบอนุภาคแบบไม่ทาลาย
(MT) -TC-1A (ASNT) ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

40

40

7 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615212033 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัตงิ าน ระดับกลาง
อุตสาหกรรม
ด้านเทคโนโลยีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อม
หุ้มฟลักซ์ ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

24

40

8 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615212034 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัตงิ าน ระดับกลาง
อุตสาหกรรม
ด้านการออกแบบสื่อเทคโนโลยีชดุ ควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (BLDC) ในงาน
โซลาร์ปั้ม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สาหรับ
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

40

40

9 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615212027 เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศระบบสารทาความเย็น
อุตสาหกรรม
แปรผัน (VRF) สาหรับครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ระดับกลาง

ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

40

10 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615212028 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วย Motion Controller ระดับกลาง
อุตสาหกรรม
Technology ยุคอุตสาหกรรม 4.0 สาหรับครู
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

40

11 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615212029 การควบคุมความเร็วการผลิตในงานอุตสาหกรรมด้วย ระดับกลาง
อุตสาหกรรม
Inverter Drive System ยุคอุตสาหกรรม 4.0
สาหรับครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

40
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12 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615212020 งานระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม สาหรับครู
ระดับกลาง
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง ระดับกลาง
13 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615212030 การพัฒนาความรู้ และทักษะจากการปฏิบัตงิ านด้าน ระดับกลาง
อุตสาหกรรม
การใช้ ซ่อม บารุงรักษาหุ่นยนต์อตุ สาหกรรม
สาหรับครูผู้สอนสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

40

อุตสาหกรรม

37

50

14 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615182015 การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน ระดับกลาง
อุตสาหกรรม
โดยจัดการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม สาหรับครู
อาชีวศึกษา ระดับกลาง

บูรณาการสาระ

24

70

15 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615182014 การเขียนรายงานผลการวิจยั ที่เกิดจากการออกแบบ ระดับกลาง
อุตสาหกรรม
นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยจัดการ
เรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม สาหรับครูอาชีวศึกษา
ระดับกลาง

บูรณาการสาระ

21

40

16 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615211008 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การทดสอบวัสดุใน
อุตสาหกรรม
ห้องปฎิบัตกิ ารสาหรับงานก่อสร้าง สาหรับครู
สาขาวิชาโยธา/ก่อสร้าง ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

21

50

17 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615211009 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การทดลองด้านปฐพี
อุตสาหกรรม
กลศาสตร์ สาหรับครูสาขาวิชาโยธา/ก่อสร้าง
ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

21

50

18 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615211010 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การประยุกต์ใช้งาน
ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ สาหรับครูสาขาวิชาช่าง
สารวจ ระดับพื้นฐาน

21

50

19 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615211011 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การใช้วสั ดุกอ่ สร้างที่
อุตสาหกรรม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สาหรับครูสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

21

50

20 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615211007 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร การใช้งานเรือช่วยชีวติ
ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
สาหรับครูผู้สอนวิชาชีพพาณิชยนาวี ระดับพื้นฐาน
21 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615251011 การบูรณาการการสอนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและ ระดับพื้นฐาน เกษตรกรรม
เกษตรกรรมและประมง
การเรียนรู้โดยการสร้าง Smart Farm ในการปลูก
พืชสวนด้วยอุปกรณ์ IoT ระดับพื้นฐาน สาหรับ
สาขาพืชศาสตร์

28

40

34

30

22 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615252004 การบูรณาการการสอนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและ ระดับกลาง
เกษตรกรรมและประมง
การจัดการเรียนรู้ โดยการพัฒนาระบบการผลิตพืช
ไร่อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับกลาง สาหรับสาขาพืช
ศาสตร์

เกษตรกรรม

31

40

23 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615252003 การพัฒนาอีเลินธ์นิงแบบปฏิสมั พันธ์ เพื่อการสอนใน ระดับกลาง
เกษตรกรรมและประมง
ยุค Thailand 4.0 สาหรับสาขาเกษตรกรรม
ระดับกลาง

เกษตรกรรม

32

40

24 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615251012 การบูรณาการการสอนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและ ระดับพื้นฐาน เกษตรกรรม
เกษตรกรรมและประมง
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิ
ทัศน์ในการจัดการธุรกิจสนามกอล์ฟ ระดับพื้นฐาน
สาหรับสาขาพืชศาสตร์และเทคโนโลยีภูมทิ ัศน์

30

40
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25 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615262001 การสร้างการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกุ้งน้าจืดไทยและ ระดับกลาง
เกษตรกรรมและประมง
ศักยภาพการใช้ประโยชน์ ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) สาหรับสาขาวิชาประมง
ระดับกลาง
26 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615991014 การออกแบบและสาธิตระบบป้องกันอันตรายจาก
เกษตรกรรมและประมง
ไฟฟ้าดูดในฟาร์มสาหรับครูสาขาไฟฟ้าและสาขา
เกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน

สาระเนื้อหา(Content)
ที่เป็นกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้
ประมง

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม

จานวน
ชั่วโมง
พัฒนา

จานวนผู้เข้ารับ
การพัฒนา
(หลักสูตร)

27

40

24

30

27 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615252001 การพัฒนาจัดการเรียนรู้สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยใช้ ระดับกลาง
เกษตรกรรมและประมง
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์สู่ Smart Farm ระดับกลาง

เกษตรกรรม

23

60

28 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615252002 การบูรณาการการสอนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วย ระดับกลาง
เกษตรกรรมและประมง
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลสู่
Thailand 4.0 ระดับกลาง สาหรับสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร

เกษตรกรรม

27

40

29 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615222016 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษของครู
ธุรกิจและบริการ
วิชาชีพการโรงแรมแบบบทบาทสมมุติ และการ
จาลองสถานการณ์ดว้ ยเทคโนโลยีบทเรียนออนไลน์
ระดับกลาง

ระดับกลาง

บริหารธุรกิจ

20

40

30 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615221031 การอบรมพัฒนาสื่อออนไลน์ตามสมรรถนะอาชีพ
ธุรกิจและบริการ
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านบัญชี ชั้น 2 สาขาวิชาการบัญชี
ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน บริหารธุรกิจ

20

60

31 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615222018 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
ธุรกิจและบริการ
(Active Learning) ด้วยการใช้การตลาดบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาหรับสาขาวิชาการตลาด
ระดับกลาง

ระดับกลาง

บริหารธุรกิจ

20

50

32 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615221032 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ระดับพื้นฐาน บริหารธุรกิจ
ธุรกิจและบริการ
(PjBL) ด้วยการใช้การตลาดขายตรงยุค 4.0 สาหรับ
สาขาวิชาการตลาด ระดับพื้นฐาน

14

150

33 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615221033 การพัฒนาสื่อมัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์สาหรับครู ระดับพื้นฐาน บริหารธุรกิจ
ธุรกิจและบริการ
เลขานุการเพื่อการจัดการเรียนรู้ในยุคการศึกษา 4.0
ระดับพื้นฐาน

20

40

34 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615221035 การบูรณาการ ระบบ LEAN Simulation กับการ ระดับพื้นฐาน บริหารธุรกิจ
ธุรกิจและบริการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการ โลจิสติกส์ในยุค
Thailand 4.0 สาหรับสาขาวิชาโลจิสติกส์
ระดับพื้นฐาน

20

40

35 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615221034 การเรียนรู้การค้าชายแดนกลุ่มอุตสาหกรรม New
ธุรกิจและบริการ
S'curve เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นโลจิสติกส์ในยุค
Thailand 4.0 สาหรับสาขาวิชาโลจิสติกส์
ระดับพื้นฐาน

20

40

ระดับพื้นฐาน บริหารธุรกิจ

36 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615242001 การพัฒนาทักษะการแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจด้วยการ ระดับกลาง
ธุรกิจและบริการ
เรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริงสาหรับครูผู้สอนอาหารและ
โภชนาการ ระดับกลาง

คหกรรม

20

40

37 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615272001 การพัฒนาทักษะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการ ระดับกลาง
ธุรกิจและบริการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์สาหรับครูผู้สอนสาขาวิชา
การท่องเที่ยว ระดับกลาง

อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

21

40
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23

40

39 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615221028 การพัฒนาทักษะการสร้างธุรกิจออนไลน์ดว้ ยการ
ระดับพื้นฐาน บริหารธุรกิจ
ธุรกิจและบริการ
เรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริง สาหรับครูที่ปรึกษาศูนย์บ่ม
เพาะอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

20

40

40 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615222015 การพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ 4.0 ด้วยการ
ธุรกิจและบริการ
เรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริง สาหรับครูที่ปรึกษาแผน
ธุรกิจอาชีวศึกษา ระดับกลาง

ระดับกลาง

20

40

41 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615241008 การประดิษฐ์เครื่องหอมของชาร่วยและผลิตภัณฑ์ส
ธุรกิจและบริการ
ปาเชิงธุรกิจด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริง
สาหรับครูผู้สอนคหกรรม พื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน คหกรรม

23

40

42 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615241009 การพัฒนาศักยภาพครูดา้ นการเรียนการสอน
ระดับพื้นฐาน คหกรรม
ธุรกิจและบริการ
เทคโนโลยีความงามและงานวิจยั ในชั้นเรียนด้วยการ
เรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริงสาหรับครูผู้สอนสาขาเสริม
สวยตัดผม ระดับพื้นฐาน

21

40

43 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615241007 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานผ้าด้วยการเรียนรู้จาก ระดับพื้นฐาน คหกรรม
ธุรกิจและบริการ
การปฏิบัตจิ ริงสาหรับครูคหกรรม ระดับพื้นฐาน
44 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615231002 การวาดภาพด้วยแอพพลิเคชั่นบนเครื่องปฏิบัตกิ าร ระดับพื้นฐาน ศิลปกรรม
ธุรกิจและบริการ
ระบบ OS ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริงเพื่องาน
ศิลปะสาหรับครูศิลปกรรม ระดับพื้นฐาน

20

40

20

40

45 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615231001 การพัฒนาศิลปกรรมสร้างสรรค์ยคุ ไทยแลนด์ 4.0
ธุรกิจและบริการ
ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริงสาหรับครู
ศิลปกรรม ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน ศิลปกรรม

20

40

46 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615221030 การพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการเชื่อมโยงช่องทาง
ธุรกิจและบริการ
การตลาดดิจทิ ัลออนไลน์โปรแกรม Google
Adwords ด้วย Wisdom Wheel Model สาหรับ
ครูคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน บริหารธุรกิจ

16

40

บริหารธุรกิจ

20

40

48 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615221029 การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสตาร์ทอัพแบบ
ระดับพื้นฐาน บริหารธุรกิจ
ธุรกิจและบริการ
บทบาทสมมุตแิ ละการจาลองสถานการณ์สาหรับ
ครูผู้สอนประเภทสาขาวิชาบริหารธุรกิจระดับพื้นฐาน

20

40

49 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 615121001 การพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนา
สมองโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบลงมือ
กระทา สาหรับสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ระดับพื้นฐาน

20

50

38 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615272002 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการ ระดับกลาง
ธุรกิจและบริการ
ท่องเที่ยวสาหรับการจัดการเรียนรู้ในยุคการศึกษา
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริง
สาหรับครูผู้สอนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับกลาง

47 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 615222017 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจบนโทรศัพท์มอื ถือ
ระดับกลาง
ธุรกิจและบริการ
สมาร์ทโฟน ด้วยโปรแกรม Android Studio แบบ
ลงมือปฏิบัติ สาหรับครูคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ ระดับกลาง

สาระเนื้อหา(Content)
ที่เป็นกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจ

ระดับพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา

หมายเหตุ : รหัสหลักสูตรที่ขึ้นต้นด้วย 62XXXXXXX อยู่ระหว่างประกาศรรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ที่

หน่วยพัฒนา

รหัส
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับ
หลักสูตร

สาระเนื้อหา(Content)
ที่เป็นกลุ่ม
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50 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 615992009 การออกแบบวิธกี ารจัดการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรม ระดับกลาง
ผู้เรียน โดยกระบวนการทางจิตวิทยาการให้
คาปรึกษาและการแนะแนว สาหรับครูปฏิบัตงิ านใน
หน้าที่ในฐานะครูที่ปรึกษา (ครูประจาชั้น) ระดับกลาง

ทักษะวิชาพื้นฐาน

27

80

51 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 615112002 การออกแบบแผนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาบูรณา ระดับกลาง
การเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับครูผู้สอนรายวิชา
สังคมศึกษาและผู้ที่ปฏิบัตหิ น้าที่ที่เกี่ยวกับศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับกลาง

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

27

90

52 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 615182018 งานวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ผ่านกระบวนการ
PLC สาหรับครูผู้มเี ค้าโครงงานวิจยั ระดับกลาง
53 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 615042002 การจัดทาแผนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตาม
กรอบ CEFR สาหรับครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับกลาง

ระดับกลาง

บูรณาการสาระ

23

80

ระดับกลาง

ภาษาอังกฤษ

27

100

54 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 615091001 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับพื้นฐาน ภาษาจีน
เบื้องต้น สาหรับครูที่ปฏิบัตหิ น้าที่เกี่ยวกับการใช้
ภาษาจีน ระดับพื้นฐาน

35

20

55 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 615091002 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับพื้นฐาน ภาษาจีน
ในชีวติ ประจาวัน สาหรับครูที่ปฏิบัตหิ น้าที่เกี่ยวกับ
การใช้ภาษาจีน ระดับพื้นฐาน

35

20

56 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 615092001 การพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับกลาง
สาหรับครูผู้สอนภาษาจีน ระดับกลาง
57 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 615032001 การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับกลาง
ในการจัดการเรียนรู้วชิ าภาษาไทยแบบ Active
learning สาหรับครูภาษาไทย ระดับกลาง

ภาษาจีน

35

20

ภาษาไทย

20

80

58 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 615022004 การพัฒนาทักษะและกระบวนการด้วยโครงงาน
คณิตศาสตร์ตามแนวทางของ STEM Education
สาหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับกลาง

คณิตศาสตร์

20

30

59 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 615021003 การประยุกต์โปรแกรม Microsoft Excel และ SPSS ระดับพื้นฐาน คณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสถิตเิ บื้องต้น สาหรับ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับพื้นฐาน

20

30

60 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 615022003 การใช้สถิตสิ าหรับการวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา ระดับกลาง
การเรียนการสอนสาหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับกลาง

คณิตศาสตร์

20

30

61 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 615012002 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ดว้ ยโครงงาน
ระดับกลาง
วิทยาศาสตร์สาหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับกลาง

วิทยาศาสตร์

22

90

ระดับกลาง

62 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร

615991013 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบปฏิสมั พันธ์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงสาหรับ
ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน คอมพิวเตอร์

21

60

63 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร

615993004 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
แบบปฏิสมั พันธ์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงสาหรับ
ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับสูง

ระดับสูง

คอมพิวเตอร์

27

60

64 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร

615292017 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้โดย
บูรณาการสื่อดิจทิ ัลด้วยการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning สาหรับสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับกลาง

ระดับกลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

28

40

หมายเหตุ : รหัสหลักสูตรที่ขึ้นต้นด้วย 62XXXXXXX อยู่ระหว่างประกาศรรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ที่

หน่วยพัฒนา

รหัส
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับ
หลักสูตร
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ที่เป็นกลุ่ม
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65 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร

615182013 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดว้ ยกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
โครงงานและเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ สาหรับครูที่ปฏิบัตหิ น้าที่สอนเป็นชิ้นงาน
หรือโครงงาน ทุกแผนกวิชา ระดับกลาง

ระดับกลาง

บูรณาการสาระ

21

50

66 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร

615182017 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารถ่ายภาพเพื่อจัดทาสื่อการ
สอนอย่างมีคุณภาพ สาหรับครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา ระดับกลาง

ระดับกลาง

บูรณาการสาระ

28

40

67 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร

615182016 การถ่ายภาพเพื่อพัฒนาคลังภาพถ่ายอาชีวศึกษา
อย่างมีคุณภาพ สาหรับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ระดับกลาง

ระดับกลาง

บูรณาการสาระ

28

40

68 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร

615292018 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การ
พัฒนาเว็บ ยุค 4.0 ด้วย Vue.js และ Node.js
สาหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกลาง

ระดับกลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

35

40

69 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร

615292019 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การ
ระดับกลาง
พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นแบบข้ามแพลตฟอร์มด้วย
Native Script และ Vue.js สาหรับสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

35

40

70 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร

615292020 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน IoT
(Internet of Things) for Developer สาหรับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

35

40

71 กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล

615211012 การออกแบบจัดทาสื่อนวัตกรรมและชุดเอกสารการ ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม
สอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วมสาหรับครู
สาขาวิชาปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ระดับพื้นฐาน

20

40

72 กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล

615211013 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัตงิ าน ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม
ซ่อมสีรถยนต์สาหรับสาขาวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
ระดับพื้นฐาน

30

20

73 กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล

615211014 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัตงิ าน ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม
ซ่อมตัวถังรถยนต์สาหรับสาขาวิชาช่างตัวถังและสี
รถยนต์ ระดับพื้นฐาน

30

20

74 กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล

615212021 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติ
เทคโนโลยีการซ่อมสีรถยนต์ระบบอัจฉริยะ (Quick
Service) สาหรับสาขาวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

18

20

75 กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล

615211015 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติ
ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม
ด้านการตรวจสอบและการปฏิบัตงิ านภายในอุโมงค์
รถไฟฟ้าใต้ดนิ สาหรับช่างซ่อมบารุงรถไฟฟ้า
ระดับพื้นฐาน

21

30

76 กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล

615171001 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการฝึกปฏิบัตดิ แู ล
ช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการสาหรับครูที่สอนในศูนย์
อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ

21

40

77 กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล

615212022 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติ
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้ารถยนต์สาหรับ
สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับกลาง

ระดับกลาง

20

50

ระดับกลาง

ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : รหัสหลักสูตรที่ขึ้นต้นด้วย 62XXXXXXX อยู่ระหว่างประกาศรรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ที่

หน่วยพัฒนา

รหัส
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับ
หลักสูตร

สาระเนื้อหา(Content)
ที่เป็นกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง
พัฒนา

จานวนผู้เข้ารับ
การพัฒนา
(หลักสูตร)

78 กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล

615212023 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัตกิ าร ระดับกลาง
ใช้งานโปรแกรมควบคุมและสั่งงานหุ่นยนต์ในงาน
อุตสาหกรรม สาหรับสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

40

79 กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล

615292016 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และปฏิบัตงิ านด้วย
ระดับกลาง
เทคโนโลยี Google Apps for Education สาหรับ
ครูผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

21

30

80 กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล

615212024 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัตงิ าน ระดับกลาง
ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล (Mechanical) สาขาวิชา
ช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

49

30

81 กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล

615212025 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติ
ระดับกลาง
ด้านการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องจักร (Electrical)
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

30

82 กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล

615212026 การออกแบบจัดทาชุดเอกสารประกอบการสอนโดย ระดับกลาง
จัดการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วมสาหรับครูผู้สอน
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

40

83 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร

615291023 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การใช้ ระดับพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมประยุกต์จดั ระบบการเรียนการสอน
และการสื่อสาร
Online ด้วย Google Classroom สาหรับสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับพื้นฐาน

21

40

84 กลุ่มงานหลักเกณฑ์ฯ

615181025 การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC
สาหรับครูอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ
ระดับพื้นฐาน

15

150

ระดับพื้นฐาน บูรณาการสาระ

ข้อมูลหลักสูตรของสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2562
1 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625262001 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร ระบบตรวจติดตาม
ระดับกลาง
เกษตรกรรมและประมง
คุณสมบัตทิ างกายภาพ เคมีภาพ และชีวภาพในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบยั่งยืนด้วย IoT สาหรับ
ประเทศไทย 4.0 สาขาวิชาประมง ระดับกลาง

ประมง

22

75

2 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625252001 เทคโนโลยีการผลิตแพะอินทรีย์ สาหรับสาขาวิชา
เกษตรกรรมและประมง
สัตวศาสตร์ ระดับกลาง

ระดับกลาง

เกษตรกรรม

22

75

3 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625251001 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดการองค์ความรู้
เกษตรกรรมและประมง
ด้วยสื่อดิจทิ ัลด้านอุตสาหกรรมเกษตรในยุค
Thailand 4.0 ระดับพื้นฐาน

ระดับพิ้นฐาน เกษตรกรรม

38

90

เกษตรกรรม

39

100

5 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625251002 การพัฒนางานเกษตรพอเพียงในครัวเรือนด้วยระบบ ระดับพื้นฐาน เกษตรกรรม
เกษตรกรรมและประมง
IoT สาหรับครูสาขาเกษตรกรรม, ระดับพื้นฐาน

24

25

6 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625251003 การบริการแทรกเตอร์ระดับ 1 สาหรับครูสาขาช่าง
เกษตรกรรมและประมง
กลเกษตร, ระดับพื้นฐาน

21

30

4 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625252003 การพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์สาหรับครูผู้สอน
ระดับกลาง
เกษตรกรรมและประมง
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและเกษตรกรรม เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ในยุคไทยแลนด์
4.0, ระดับกลาง

ระดับพื้นฐาน เกษตรกรรม

หมายเหตุ : รหัสหลักสูตรที่ขึ้นต้นด้วย 62XXXXXXX อยู่ระหว่างประกาศรรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ที่

หน่วยพัฒนา

รหัส
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับ
หลักสูตร

สาระเนื้อหา(Content)
ที่เป็นกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง
พัฒนา

จานวนผู้เข้ารับ
การพัฒนา
(หลักสูตร)

7 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625252002 การใช้พลังงานทดแทนระบบโซล่าเซลล์ในการ
เกษตรกรรมและประมง
จัดการฟาร์มอัจฉริยะ, ระดับกลาง

ระดับกลาง

เกษตรกรรม

35

75

8 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625221001 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และปฏิบัตงิ านด้วย
ธุรกิจและบริการ
เทคโนโลยี Google Apps for Education ตาม
สมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัตงิ านด้านบัญชี ชั้น 3
สาขาวิชาการบัญชี ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน บริหารธุรกิจ

20

120

9 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625271001 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษของครู
ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรมการ
ธุรกิจและบริการ
วิชาชีพเรื่องไวน์และนวัตกรรมการผสมเครื่องดื่มเชิง
ท่องเที่ยว
วิทยาศาสตร์ของครูวชิ าชีพการโรงแรมแบบสาธิต
และการฝึกทักษะด้วยเทคโนโลยีออนไลน์
ระดับพื้นฐาน

22

50

10 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625212001 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะแบบมืออาชีพใน
ธุรกิจและบริการ
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
กรณีศึกษา : กลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve
ด้านโลจิสติกส์ ระดับกลาง

ระดับกลาง

20

60

11 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625181001 การพัฒนาศักยภาพครูเลขานุการสู่ครูมอื อาชีพด้วย
ธุรกิจและบริการ
กระบวนการชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน บูรณาการสาระ

20

50

12 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625242001 การพัฒนาทักษะอาหารไทยโมเดิร์นสู่
ธุรกิจและบริการ
มาตรฐานสากลด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริง
สาหรับครูอาหารและโภชนาการ

ระดับกลาง

คหกรรม

20

50

13 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625242002 การพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจสู่
ธุรกิจและบริการ
มาตรฐานสากลด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริง
สาหรับครูคหกรรม ระดับกลาง

ระดับกลาง

คหกรรม

20

50

14 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625242003 การพัฒนาแพทเทิร์นเสื้อผ้าสตรีเชิงธุรกิจตามหลัก
ธุรกิจและบริการ
กายวิภาคศาสตร์ สาหรับครูคหกรรม ระดับกลาง
15 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625231001 การเขียนแบบเครื่องประดับโดยการใช้โปรแกรม
ธุรกิจและบริการ
คอมพิวเตอร์ในการขึ้นแม่พิมพ์แว็กซ์ 3 มิติ สาหรับ
ครูศิลปกรรม ระดับพื้นฐาน

ระดับกลาง

คหกรรม

40

50

ระดับพื้นฐาน ศิลปกรรม

40

60

16 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 625032001 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจทิ ัลเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning สาหรับครู
ภาษาไทย ระดับกลาง

ระดับกลาง

ภาษาไทย

24

60

17 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 625022001 การประยุกต์โปรแกรม Microsoft Mathematics
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาหรับครูคณิตศาสตร์
ระดับกลาง

ระดับกลาง

คณิตศาสตร์

21

50

18 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 625012001 การบูรณาการสะเต็มศึกษากับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ระดับกลาง
19 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 625121001 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาในศตวรรษที่ 21
ระดับพื้นฐาน
20 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 625041001 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับพื้นฐาน
21 กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 625041002 การจัดการเรียนการสอน TOEIC สาหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สถาน
ประกอบการ ระดับพื้นฐาน

ระดับกลาง

วิทยาศาสตร์

18

100

ระดับพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา

18

50

ระดับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ

56

150

ระดับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ

21

90

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : รหัสหลักสูตรที่ขึ้นต้นด้วย 62XXXXXXX อยู่ระหว่างประกาศรรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ที่

หน่วยพัฒนา

รหัส
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับ
หลักสูตร

สาระเนื้อหา(Content)
ที่เป็นกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง
พัฒนา

จานวนผู้เข้ารับ
การพัฒนา
(หลักสูตร)

22 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร

625181002 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีความ ระดับพื้นฐาน บูรณาการสาระ
เป็นจริงเสริม สาหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

21

60

23 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร

ระดับกลาง
625182002 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดว้ ยการปลูกฝัง
แนวความคิดในการออกแบบ และการสร้างต้นแบบ
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (Design Thinking
Immersion & Entrepreneurship for
Innovation) สาหรับครูทุกสาขาวิชา ระดับกลาง

บูรณาการสาระ

21

50

24 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร

625292001 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 สาหรับครูอาชีวศึกษา
ระดับกลาง

ระดับกลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

24

50

25 กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร

625292002 การสร้างสื่อ e-Learning แบบปฏิสมั พันธ์และเกม
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning

ระดับกลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

21

50

26 กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 625182001 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทาชุดการสอน
สาหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง
27 กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 625211001 การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการสร้างและใช้งาน
ชุดฝึกมินิซีเอ็นซี สาหรับครูชา่ งอุตสาหกรรม
ระดับพื้นฐาน

ระดับกลาง

บูรณาการสาระ

21

50

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

21

50

28 กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 625211002 การพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุม
ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม
อัตโนมัตสิ าหรับครูวชิ าช่างกลโรงงาน ระดับพื้นฐาน
29 กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 625212011 การพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุม
ระดับกลาง อุตสาหกรรม
อัตโนมัตกิ บั เครื่องจักรซีเอ็นซี สาหรับครูสาขาวิชา
ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ระดับกลาง

21

50

21

50

30 กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 625212012 การพัฒนาสื่อการสอนและแผนจัดการเรียนรู้แบบมี ระดับกลาง
ส่วนร่วมในยุคอุตสาหกรรม 4.0 สาหรับครูสาขาวิชา
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและยาง ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

40

31 กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 625211003 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัตดิ า้ น ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม
ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์สาหรับครู
สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับพื้นฐาน

21

50

32 กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 625212003 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัตโิ ดย ระดับกลาง
ใช้เครื่องมือตรวจสอบด้านระบบคอมพิวเตอร์ใน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับครูสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

50

33 กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 625212004 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัตโิ ดย ระดับกลาง
ใช้เครื่องมือตรวจสอบด้านระบบคอมพิวเตอร์ใน
เครื่องยนต์ดเี ซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับ
ครูสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

50

34 กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 625212005 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติ
ระดับกลาง
ด้วยชุดควบคุมการจาลองปัญหาในระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ สั่งการจากสมาร์ทโฟน
สาหรับครูสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

50

35 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625212014 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการออกแบบการเรียนรู้ ระดับกลาง
อุตสาหกรรม
ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ (ไมโครบิต) สาหรับ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

28

50
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รหัส
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับ
หลักสูตร

สาระเนื้อหา(Content)
ที่เป็นกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง
พัฒนา

จานวนผู้เข้ารับ
การพัฒนา
(หลักสูตร)

36 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625211009 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
อุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยการเปลี่ยนครูให้
เป็นโค้ช (Coach) : สาหรับครูชา่ งอุตสาหกรรม
ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

16

60

37 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625212015 การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
อุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยการสร้างสรรค์
นวัตกรรมผ่านกระบวนการคิด : สาหรับครูผู้สอน
ช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง

ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

50

38 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625212006 การออกแบบสื่อเทคโนโลยีชดุ ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ระดับกลาง
อุตสาหกรรม
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (BLDC) ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ PID Control สาหรับ
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

24

50

39 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625212007 การออกแบบสื่อเทคโนโลยีรถสามล้อไฟฟ้า สาหรับ
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง
40 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625211010 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการปูกระเบื้อง สาหรับครู
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โยธา สารวจ และ
สถาปัตยกรรม ระดับพื้นฐาน

ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

24

50

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

21

50

41 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625212008 ปฏิบัตงิ านโครงสร้างอาคาร เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อุตสาหกรรม
เทคนิคการติดตั้งโครงหลังคาและวัสดุมงุ หลังคา
สาหรับครูสาขาวิชาก่อสร้าง โยธา สารวจ และ
สถาปัตยกรรม ระดับกลาง

ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

50

42 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625211004 การอบรมพัฒนาสมรรถนะงานอลูมเิ นียมอาคารและ ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ประมาณราคา สาหรับครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง โยธา
สารวจ และสถาปัตยกรรม ระดับพื้นฐาน

21

60

43 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625212016 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเขียนแบบ 3 มิติ ด้วย
อุตสาหกรรม
โปรแกรม 3Dmax สาหรับครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
โยธา สถาปัตยกรรม และสารวจ ระดับกลาง

ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

50

44 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625211005 การสารวจเพื่องานก่อสร้าง สาหรับครูสาขาวิชาช่าง
อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง โยธา สารวจ และสถาปัตยกรรม
ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

21

60

อุตสาหกรรม

21

50

46 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625211011 การอบรมพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานงานปูน สาหรับ
อุตสาหกรรม
ครูสาขาวิชาช่างก่อสร้าง โยธา สารวจ และ
สถาปัตยกรรม ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

21

60

47 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625211012 การอบรมพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานงานไม้สาหรับครู
อุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โยธา สารวจ และ
สถาปัตยกรรม ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

21

60

48 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625211013 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะเทคนิค
อุตสาหกรรม
งานสีและการเคลือบผิวสาหรับครูสาขาวิชาช่าง
ก่อสร้าง โยธา สารวจ และสถาปัตยกรรม
ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

21

60

45 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625212017 ปฏิบัตงิ านส่วนประกอบอาคาร เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ระดับกลาง
อุตสาหกรรม
เทคนิคการติดตั้งวัสดุฝา้ ผนังและพื้น สาหรับครู
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โยธา สารวจ และ
สถาปัตยกรรม ระดับกลาง
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ที่

หน่วยพัฒนา

49 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรม
50 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรม
51 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรม
52 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรม
53 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรม

รหัส
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

625183001 เทคนิคการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน สาหรับครูอาชีวศึกษา ระดับสูง
625212009 หลักสูตรการซ่อมบารุงเครื่องยนต์ตดิ ท้ายเรือสาหรับ
ครูผู้สอน ระดับกลาง
625211006 การควบคุมระบบปรับอากาศ สาหรับครูสาขาวิชา
ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน
625212018 การควบคุมแบบอัตโนมัตโิ ดยใช้ PLC สาหรับครู
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดับกลาง
625211007 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารเชื่อมด้วยไฟฟ้าอาร์ค
โลหะด้วยมือ ตามมาตรฐาน ISO-9606-1
ระดับพื้นฐาน

ระดับ
หลักสูตร

สาระเนื้อหา(Content)
ที่เป็นกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง
พัฒนา

จานวนผู้เข้ารับ
การพัฒนา
(หลักสูตร)

ระดับสูง

บูรณาการสาระ

24

80

ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

24

20

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

21

25

ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

25

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

40

40

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

40

40

อุตสาหกรรม

40

40

56 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625211015 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารทดสอบแบบไม่ทาลาย
อุตสาหกรรม
สภาพด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิค ระดับพื้นฐาน ตาม
มาตรฐาน SNT-TC-1A (ASNT)

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

40

40

57 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625211016 เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมระดับต้น
อุตสาหกรรม
58 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625211008 เทคโนโลยีการเชื่อมอาร์กโลหะแกสคลุมระดับต้น
อุตสาหกรรม
59 สานักพัฒนาสมรรถนะครู 625181003 การพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงาน
และบุคลากรอาชีวศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) จัดการเรียนการสอน
(หน่วยศึกษานิเทศก์)
แบบ Active Learning สาหรับครูอาชีวศึกษา
ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

21

60

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

21

60

ระดับพื้นฐาน บูรณาการสาระ

22

150

60 สานักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา
(หน่วยศึกษานิเทศก์)

ระดับพื้นฐาน บูรณาการสาระ

15

150

54 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625211014 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารทดสอบแบบไม่
อุตสาหกรรม
ทาลายสภาพงานเชื่อมด้วยสายตา ระดับพื้นฐาน
(V.1) ตามมาตรฐาน ASNT-TA-1C

55 กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้าน 625212010 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารทดสอบแบบไม่
ระดับกลาง
อุตสาหกรรม
ทาลายสภาพงานเชื่อมด้วยสารแทรกซึม ระดับกลาง
ตามมาตรฐาน ASNT-TA-1

625181004 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL

ข้อมูลหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2561 - 2562
1 สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

615181020 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพครูดา้ นการบริหาร
จัดการ : โครงการสถานศึกษาปลอดขยะ (Zero
Waste School) โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ระดับพื้นฐาน บูรณาการสาระ

12

100

2 สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

615181019 หลักสูตร การพัฒนาครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิสู่ ระดับพื้นฐาน บูรณาการสาระ
การจัดการเรียนรู้ที่มปี ระสิทธิภาพ

12

150

3 สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้

615182005 การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาในการเขียน
ระดับกลาง
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมการ เรียนรู้
แบบร่วมมือเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

บูรณาการสาระ

20

100

4 สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้
5 สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้

615012001 การเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู
โครงงานวิทยาศาสตร์สาหรับครูอาชีวศึกษา
625252004 การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้โครงการด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
(Active Learning) โดยการทาวิจยั ทดลอง

ระดับกลาง

วิทยาศาสตร์

20

100

ระดับกลาง

เกษตรกรรม

20

100

หมายเหตุ : รหัสหลักสูตรที่ขึ้นต้นด้วย 62XXXXXXX อยู่ระหว่างประกาศรรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ที่

หน่วยพัฒนา

6 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 4
7 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 4
8 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 4
9 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 4
10 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 4
11 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 5
12 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 5
13 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 5
14 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 5
15 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

รหัส
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับ
หลักสูตร

สาระเนื้อหา(Content)
ที่เป็นกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง
พัฒนา

จานวนผู้เข้ารับ
การพัฒนา
(หลักสูตร)

625212026 ไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์ดเี ซลระบบคอมมอนเรล

ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

50

625212027 ระบบควบคุมไฟฟ้าบนเครื่องยนต์แก๊สเอ็นจีวี

ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

50

625241002 เชฟอาหารนานาชาติ (Basic Level)

ระดับพื้นฐาน คหกรรม

18

30

625242004 เชฟอาหารนานาชาติ (ระดับกลาง)

ระดับกลาง

คหกรรม

18

30

625292004 การบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ระดับกลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
บูรณาการสาระ

24

30

625182003 เทคนิคการเขียนบทความวิจยั และบทความวิชาการ ระดับกลาง
เพื่อใช้เป็นผลงานวิชาการเผยแพร่
625211017 การผลิตสื่อต้นแบบ (Prototype) โดยใช้เครื่อง 3D ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม
Printer
625212019 เทคนิคการประมาณราคาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ระดับกลาง อุตสาหกรรม

20

40

20

30

20

25

625182004 การผลิตสื่อวิดโี อเพื่อการเรียนการสอนด้วยProject ระดับกลาง บูรณาการสาระ
Base Learning
625291001 เรียนรู้และสร้างงาน IoT ด้วย BLYNK
ระดับพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

21

75

14

30

16 สถาบันการอาชีวศึกษา
625182005 การเขียนบทความวิชาการสาหรับคณาจารย์ ที่สอน ระดับกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ปริญญาตรี

บูรณาการสาระ

20

20

17 สถาบันการอาชีวศึกษา
625292003 การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ เพื่อประยุกต์เป็นการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
สร้างสื่อการเรียนการสอน

ระดับกลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

20

50

18 สถาบันการอาชีวศึกษา
625292005 การใช้ Google Apps for Education เพื่อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
พัฒนาการเรียนการสอน

ระดับกลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

40

21

19 สถาบันการอาชีวศึกษา
625212020 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารทดสอบแบบไม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ทาลายสภาพงานเชื่อมด้วยสายตา ระดับ 2

ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

40

40

20 สถาบันการอาชีวศึกษา
625212021 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนระบบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
เครื่องยนต์ดเี ซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระดับกลาง

ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

75

21 สถาบันการอาชีวศึกษา
625011002 การจัดการเรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ระดับอาชีวศึกษา

ระดับพื้นฐาน วิทยาศาสตร์

12

150

22 สถาบันการอาชีวศึกษา
625212022 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารทดสอบแบบไม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
ทาลายสภาพงานเชื่อมด้วยสารแทรกซึม ระดับ 1

ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

40

40

23 สถาบันการอาชีวศึกษา
625212023 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัตดิ า้ น ระดับกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

21

50

24 สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 1

อุตสาหกรรม

24

50

625212024 การเขียนและการประเมินบทความวิจยั เพื่อเผยแพร่ ระดับกลาง
ในวารสารวิชาการ

หมายเหตุ : รหัสหลักสูตรที่ขึ้นต้นด้วย 62XXXXXXX อยู่ระหว่างประกาศรรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ที่

หน่วยพัฒนา

รหัส
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

25 สถาบันการอาชีวศึกษา
625211018 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ขั้นพื้นฐาน
ภาคใต้ 1
26 สถาบันการอาชีวศึกษา
625213001 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง
ภาคใต้ 1
27 สถาบันการอาชีวศึกษา
625212025 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัตดิ ว้ ย Touch
ภาคใต้ 1
Screen
28 สถาบันการอาชีวศึกษา
625241001 การจัดการเรียนรู้ดว้ ยโครงงานพัฒนานวัตกรรมด้าน
ภาคใต้ 3
ผลิตภัณฑ์อาหาร
29 สถาบันการอาชีวศึกษา
625182006 การออกแบบนวัตกรรมการสอนวิชา "การเป็น
ภาคใต้ 3
ผู้ประกอบการ"
ข้อมูลหลักสูตรของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 - 2562
1 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 625292006 การเพิ่มประสิทธิภาพห้องเรียนออนไลน์ดว้ ย
Google apps for Education
2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
625041003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวติ ประจาวัน
3 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
625291002 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning ด้วยการใช้สื่อออนไลน์ ระดับพื้นฐาน
4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 625182007 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดว้ ยทักษะการคิด
วิเคราะห์ การปลูกฝังแนวความคิดในการออกแบบ
นวัตกรรมและการถอดบทเรียน สาหรับครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่สอนเป็นชิ้นงานหรือโครงงาน ทุกแผนกวิชา
ระดับกลาง

ระดับ
หลักสูตร

สาระเนื้อหา(Content)
ที่เป็นกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง
พัฒนา

จานวนผู้เข้ารับ
การพัฒนา
(หลักสูตร)

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

16

20

ระดับสูง

อุตสาหกรรม

24

20

ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

24

20

ระดับพื้นฐาน คหกรรม

22

30

ระดับกลาง

20

20

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ระดับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ

21

25

12

60

ระดับพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ระดับกลาง บูรณาการสาระ

12

60

21

50

อุตสาหกรรม

21

25

บูรณาการสาระ

21

80

ระดับพื้นฐาน อุตสาหกรรม

21

60

บูรณาการสาระ

ระดับกลาง

5 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

625212028 การเขียนแบบและทารายละเอียดการก่อสร้าง ด้วย ระดับกลาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Building Information
Modeling (BIM) โปรแกรม Autodesk Revit
สาหรับครูผู้สอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับกลาง

6 วิทยาลัยเทคนิคแพร่

625182008 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยั เป็นฐาน
สาหรับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
625211019 การพัฒนาการออกแบบเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์ สาหรับครูชา่ งอุตสาหกรรม
625182009 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตสิ าหรับงานวิจยั ทาง
เทคนิคศึกษาโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม
Microsoft Excel และ SPSS

ระดับกลาง

ระดับกลาง

บูรณาการสาระ

21

75

9 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

625292007 การสร้างเว็บไซต์องค์กรด้วยเวิร์ดเพรสส์

ระดับกลาง

28

100

10 วิทยาลัยเทคนิคลาพูน

625182010 การวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารในชั้นเรียน สาหรับครู
อาชีวศึกษา
625182011 การเขียนรายงานผลการพัฒนาที่เกิดจากการ
ออกแบบสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
625182012 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา
625181005 การพัฒนา STEM สู่การสอนวิชาชีพ

ระดับกลาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
บูรณาการสาระ

21

100

ระดับกลาง

บูรณาการสาระ

21

100

ระดับกลาง

บูรณาการสาระ

21

100

ระดับพื้นฐาน บูรณาการสาระ

20

30

625212029 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการใช้เครื่องมือวัดและ
ควบคุมในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ระดับกลาง

18

20

7 วิทยาลัยเทคนิคแพร่
8 วิทยาลัยเทคนิคแพร่

11 วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
12 วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
13 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
14 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : รหัสหลักสูตรที่ขึ้นต้นด้วย 62XXXXXXX อยู่ระหว่างประกาศรรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

ที่

หน่วยพัฒนา

15 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
16 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

17 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

รหัส
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

สาระเนื้อหา(Content)
ที่เป็นกลุ่ม
การจัดการเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง
พัฒนา

จานวนผู้เข้ารับ
การพัฒนา
(หลักสูตร)

ระดับกลาง
625182013 กลยุทธ์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระดับกลาง
625182017 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
การสอนฐานสมรรถนะโดยจัดการเรียนรู้แบบมีสว่ น
ร่วม สาหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง

บูรณาการสาระ

20

75

บูรณาการสาระ

35

100

ระดับกลาง
625212030 การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการสร้างชุด
ควบคุมสาหรับจาลองปัญหาที่เกิดขึ้นกับยานยนต์
โดยใช้การควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม
สาหรับครูชา่ งอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
ระดับกลาง

อุตสาหกรรม

35

100

บริหารธุรกิจ

24

60

21

50

24

30

20

25

20

90

18 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 625222001 การพัฒนาทักษะโลจิสติกส์เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนแบบมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล 9 ด้าน
19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก625291003 อบรมการใช้งาน Google Classroom สาหรับครู
ยุกต์ใหม่
20 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
615992002 การพัฒนาครูแกนนาสาหรับการประยุกต์ใช้ชดุ การ
มหาสารคาม
เรียนรู้ C-PBL21 ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาโครงการของผู้เรียนอาชีวศึกษา
21 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม

ระดับ
หลักสูตร

ระดับกลาง

ระดับพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ระดับกลาง บูรณาการสาระ

615292014 การสร้างแฟ้มสะสมงานดิจติ อล ในยุคการศึกษาไทย ระดับกลาง
4.0 สาหรับ ครูผู้สอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ระดับกลาง

22 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 625221002 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการทาบัญชีดว้ ยโปรแกรม
บัญชีสมาร์ทบิซ และการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning สาหรับครูผู้สอนบัญชีอาชีวศึกษา
ระดับพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ระดับพื้นฐาน บริหารธุรกิจ

23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 625182014 การสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการ ระดับกลาง
เรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนศตวรรษที่ 21 สาหรับครูผู้สอนรายวิชาทฤษฎี

บูรณาการสาระ

21

100

24 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 625182015 การจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา การ
ระดับกลาง
ปลูกฝังแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
สาหรับครูผู้สอนวิชาชีพ

บูรณาการสาระ

21

100

25 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 625182016 การประยุกต์ใช้โค้ช 3Es ในการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น สาหรับครูผู้สอนอาชีวศึกษา

บูรณาการสาระ

21

100

1 บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จากัด

615181008 การจัดบูรณาการโดยการเรียนรูแ้ บบ Active Learning ระดับพื้นฐาน บูรณาการสาระ

14

150

2 บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จากัด

615181016 การวิจยั สร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีวศึกษาและการเขียน ระดับพื้นฐาน บูรณาการสาระ
รายงานการวิจยั

14

150

3 บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จากัด

615181021 การจัดการศึกษาแบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ระดับพื้นฐาน บูรณาการสาระ

14

150

4 บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จากัด
5 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็น
เตอร์ จากัด

ระดับพื้นฐาน บูรณาการสาระ
615181023 การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ วิชาการวิชาชีพ
615181018 พัฒนาภาวะผู้นาด้วยความแตกต่าง สาหรับอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน บูรณาการสาระ

14
12

150
120

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

615181010 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานสู่ยคุ ดิจทิ ัล 4.0

12

40

ระดับกลาง

ข้อมูลหลักสูตรของภาคเอกชน ปี พ.ศ. 2561

ระดับพื้นฐาน บูรณาการสาระ
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