
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  

ครั้งที่ 1/2561 (รอบท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
 

  

 ตามระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 
สถาบันมีวัตถุประสงค์ (3) รับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจน  
พัฒนาแนวทางการรับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนาจึงได้ด าเนินกิจกรรมรับรองหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา               
และได้มีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เสนอหลักสูตรมาเพ่ือขอการรับรองจากสถาบัน                  
คุรพัุฒนา นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2561 มีมติรับรองหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561 
(รอบที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 84 หลักสูตร โดยหลักสูตรมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอประกาศรายชื่อหลักสูตร ดังนี้     
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
สาระเนื้อหา การศึกษาพิเศษ  

1 ระดับพ้ืนฐาน 615171001 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการฝึก
ปฏิบัติดูแลช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการ 
ส าหรับครูที่สอนในศูนย์อาชีวศึกษา 
เพ่ือคนพิการ ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล 

ปกติ 

สาระเนื้อหา เกษตรกรรม  

2 ระดับพ้ืนฐาน 615251011 การบูรณาการการสอนเพื่อพัฒนา 
ทักษะวิชาชีพและการเรียนรู้ 
โดยการสร้าง Smart Farm ในการปลูก
พืชสวนด้วยอุปกรณ์ IoT ระดับพื้นฐาน  
ส าหรับสาขาพืชศาสตร์ 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านเกษตรและประมง 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
3 ระดับพ้ืนฐาน 615251012 การบูรณาการการสอนเพื่อพัฒนา 

ทักษะวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
ในการจัดการธุรกิจสนามกอล์ฟ
ระดับพ้ืนฐาน ส าหรับสาขาพืชศาสตร์ 
และเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านเกษตรและประมง 

ปกติ 

4 ระดับกลาง 615252001 การพัฒนาจัดการเรียนรู้สาขาวิชา 
สัตวศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลย ี
การผลิตสัตว์สู่ Smart Farm 
ระดับกลาง  

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านเกษตรและประมง 

ปกติ 

5 ระดับกลาง 615252002 การบูรณาการการสอนเพื่อพัฒนา 
ทักษะวิชาชีพด้วยการพัฒนา 
อุตสาหกรรมเกษตรไทยก้าวไกลสู่ 
Thailand 4.0 ระดับกลาง  
ส าหรับสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านเกษตรและประมง 

ปกติ 

6 ระดับกลาง 615252003 การพัฒนาอีเลินธ์นิงแบบปฏิสัมพันธ์  
เพ่ือการสอนในยุค Thailand 4.0  
ส าหรับสาขาเกษตรกรรม ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านเกษตรและประมง 

ปกติ 

7 ระดับกลาง 615252004 การบูรณาการการสอนเพื่อพัฒนา 
ทักษะวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้  
โดยการพัฒนาระบบการผลิตพืชไร่ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับกลาง  
ส าหรับสาขาพืชศาสตร์ 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านเกษตรและประมง 

ปกติ 

สาระเนื้อหา คณิตศาสตร์  
8 ระดับพ้ืนฐาน 615021003 การประยุกต์โปรแกรม Microsoft 

Excel และ SPSS เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนสถิติเบื้องต้น ส าหรับครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาพ้ืนฐาน 

ปกติ 

9 ระดับกลาง 615022003 การใช้สถิติส าหรับการวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอน  
ส าหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาพ้ืนฐาน 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
10 ระดับกลาง 615022004 การพัฒนาทักษะและกระบวนการ 

ด้วยโครงงานคณิตศาสตร์ตามแนวทาง 
ของ STEM Education ส าหรับ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาพ้ืนฐาน 

ปกติ 

สาระเนื้อหา คหกรรม  
11 ระดับพ้ืนฐาน 615241007 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานผ้า 

ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  
ส าหรับครูคหกรรม ระดับพื้นฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

12 ระดับพ้ืนฐาน 615241008 การประดิษฐ์เครื่องหอมของช าร่วย 
และผลิตภัณฑ์สปาเชิงธุรกิจ 
ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  
ส าหรับครูผู้สอนคหกรรม พ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

13 ระดับพ้ืนฐาน 615241009 การพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียน 
การสอนเทคโนโลยีความงามและ
งานวิจัยในชั้นเรียนด้วยการเรียนรู้ 
จากการปฏิบัติจริงส าหรับครูผู้สอน 
สาขาเสริมสวยตัดผม ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

14 ระดับกลาง 615242001 การพัฒนาทักษะการแต่งหน้าเค้กเชิง
ธุรกิจด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ส าหรับครูผู้สอนอาหารและโภชนาการ 
ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

สาระเนื้อหา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

15 ระดับพ้ืนฐาน 615291023 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน 
เป็นฐาน การใช้โปรแกรมประยุกต์
จัดระบบการเรียนการสอน Online 
ด้วย Google Classroom ส าหรับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
16 ระดับกลาง 615292016 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ

ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยี Google 
Apps for Education ส าหรับครูผู้สอน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล 

ปกติ 

17 ระดับกลาง 615292017 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้โดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการ
จัดการเรียนการสอนแบบ  
Active Learning ส าหรับสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

ปกติ 

18 ระดับกลาง 615292018 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน การพัฒนาเว็บ ยุค 4.0 ด้วย 
Vue.js และ Node.js ส าหรับสาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

ปกติ 

19 ระดับกลาง 615292019 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
แบบข้ามแพลตฟอร์มด้วย Native 
Script และ Vue.js ส าหรับสาขาวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

ปกติ 

20 ระดับกลาง 615292020 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน IoT (Internet of Things)  
for Developer ส าหรับสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
 

ปกติ 

สาระเนื้อหา บริหารธุรกิจ  

21 ระดับพ้ืนฐาน 615221028 การพัฒนาทักษะการสร้างธุรกิจ
ออนไลน์ด้วยการเรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติจริง ส าหรับครูที่ปรึกษา 
ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 
 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
22 ระดับพ้ืนฐาน 615221029 การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง 

สตาร์ทอัพแบบบทบาทสมมุติและ 
การจ าลองสถานการณ์ส าหรับครูผู้สอน  
ประเภทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

23 ระดับพ้ืนฐาน 615221030 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเชื่อมโยง
ช่องทางการตลาดดิจิทัลออนไลน์
โปรแกรม Google Adwords ด้วย 
Wisdom Wheel Model ส าหรับครู
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

24 ระดับพ้ืนฐาน 615221031 การอบรมพัฒนาสื่อออนไลน์ตาม
สมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี 
ชั้น 2 สาขาวิชาการบัญชี ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

25 ระดับพ้ืนฐาน 615221032 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน (PjBL) ด้วยการใช้
การตลาดขายตรงยุค 4.0 ส าหรับ
สาขาวิชาการตลาด ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

26 ระดับพ้ืนฐาน 615221033 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์
ส าหรับครูเลขานุการเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ในยุคการศึกษา 4.0 
ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

27 ระดับพ้ืนฐาน 615221034 การเรียนรู้การค้าชายแดนกลุ่ม
อุตสาหกรรม New S'curve เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในยุค 
Thailand 4.0 ส าหรับสาขาวิชา 
โลจิสติกส์ ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

28 ระดับพ้ืนฐาน 615221035 การบูรณาการระบบLEAN Simulation 
กับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการ
จัดการ โลจิสติกส์ในยุค Thailand 4.0  
ส าหรับสาขาวิชาโลจิสติกส์ 
ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 



- 6 - 
 

ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
29 ระดับกลาง 615222015 การพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ 

4.0 ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  
ส าหรับครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ
อาชีวศึกษา ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

30 ระดับกลาง 615222016 การพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษของครูวิชาชีพการโรงแรม
แบบบทบาทสมมุติ และการจ าลอง
สถานการณ์ด้วยเทคโนโลยีบทเรียน
ออนไลน์ ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

31 ระดับกลาง 615222017 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจบน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  
ด้วยโปรแกรม Android Studio  
แบบลงมือปฏิบัติ ส าหรับครู
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

32 ระดับกลาง 615222018 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning) ด้วยการใช้
การตลาดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ส าหรับสาขาวิชาการตลาด ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

สาระเนื้อหา บูรณาการสาระ  

33 ระดับพ้ืนฐาน 615181025 การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย
กระบวนการ PLC ส าหรับครู
อาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานหลักเกณฑ์และฐาน
สมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา 

ปกติ 

34 ระดับกลาง 615182013 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
อย่างเป็นระบบ สู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมโครงงานและเสริมสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส าหรับครู 
ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนเป็นชิ้นงานหรือ
โครงงาน ทุกแผนกวิชา ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
35 ระดับกลาง 615182014 การเขียนรายงานผลการวิจัยที่เกิดจาก 

การออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการ 
จัดการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ส าหรับครูอาชีวศึกษา 
ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

36 ระดับกลาง 615182015 การออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการจัด 
การเรียนการสอน โดยจัดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ส าหรับครูอาชีวศึกษา 
ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

37 ระดับกลาง 615182016 การถ่ายภาพเพ่ือพัฒนาคลังภาพถ่าย
อาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส าหรับครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

ปกติ 

38 ระดับกลาง 615182017 การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ 
เพ่ือจัดท าสื่อการสอนอย่างมีคุณภาพ 
ส าหรับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

ปกติ 

39 ระดับกลาง 615182018 งานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
ผ่านกระบวนการ PLC ส าหรับครู 
ผู้มีเค้าโครงงานวิจัย ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาพ้ืนฐาน 

ปกติ 

สาระเนื้อหา ประมง  
40 ระดับกลาง 615262001 การสร้างการเรียนรู้ 

การเพาะเลี้ยงกุ้งน้ าจืดไทย 
และศักยภาพการใช้ประโยชน์  
ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ส าหรับสาขาวิชาประมง 
ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านเกษตรและประมง 

ปกติ 

สาระเนื้อหา ภาษาจีน  
41 ระดับพ้ืนฐาน 615091001 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาและ

วัฒนธรรมจีนเบื้องต้น ส าหรับครู 
ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาจีน 
ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาพ้ืนฐาน 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
42 ระดับพ้ืนฐาน 615091002 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาและ

วัฒนธรรมจีนในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ
ครทูี่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้
ภาษาจีน ระดับพื้นฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาพ้ืนฐาน 

ปกติ 

43 ระดับกลาง 615092001 การพัฒนาเทคนิคการสอนภาษา 
และวัฒนธรรมจีน ส าหรับครูผู้สอน
ภาษาจีน ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาพ้ืนฐาน 

ปกติ 

สาระเนื้อหา ภาษาไทย  
44 ระดับกลาง 615032001 การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ 
วิชาภาษาไทยแบบ Active learning  
ส าหรับครูภาษาไทย ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาพ้ืนฐาน 

ปกติ 

สาระเนื้อหา ภาษาอังกฤษ  
45 ระดับกลาง 615042002 การจัดท าแผนการสอนภาษาอังกฤษ 

แนวใหม่ ตามกรอบ CEFR ส าหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาพ้ืนฐาน 

ปกติ 

สาระเนื้อหา วิทยาศาสตร์  
46 ระดับกลาง 615012002 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาพ้ืนฐาน 

ปกติ 

สาระเนื้อหา ศิลปกรรม  

47 ระดับพ้ืนฐาน 615231001 การพัฒนาศิลปกรรมสร้างสรรค์ 
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเรียนรู้จาก 
การปฏิบัติจริงส าหรับครูศิลปกรรม 
ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

48 ระดับพ้ืนฐาน 615231002 การวาดภาพด้วยแอพพลิเคชั่น  
บนเครื่องปฏิบัติการระบบ OS  
ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อ
งานศิลปะ ส าหรับครูศิลปกรรม 
ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
สาระเนื้อหา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

49 ระดับกลาง 615112002 การออกแบบแผนการเรียนรู้ศาสตร์
พระราชาบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา 
และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวกับ 
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาพ้ืนฐาน 

ปกติ 

สาระเนื้อหา สุขศึกษาและพลศึกษา  
50 ระดับพ้ืนฐาน 615121001 การพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหว 

เพ่ือพัฒนาสมองโดยใช้กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้แบบลงมือกระท า  
ส าหรับสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาพ้ืนฐาน 

ปกติ 

สาระเนื้อหา อุตสาหกรรม  
51 ระดับพ้ืนฐาน 615211007 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน 

เรือช่วยชีวิต ส าหรับครูผู้สอนวิชาชีพ 
พาณิชย์นาวี ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

52 ระดับพ้ืนฐาน 615211008 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบ
วัสดุในห้องปฏิบัติการส าหรับงาน
ก่อสร้าง ส าหรับครูสาขาวิชาโยธา/
ก่อสร้าง ระดับพื้นฐาน  

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

53 ระดับพ้ืนฐาน 615211009 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลอง 
ด้านปฐพีกลศาสตร์ ส าหรับครู 
สาขาวิชาโยธา/ก่อสร้าง ระดับพื้นฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

54 ระดับพ้ืนฐาน 615211010 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การประยุกตใ์ช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  ส าหรับครูสาขาวิชา 
ช่างส ารวจ ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
55 ระดับพ้ืนฐาน 615211011 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วัสดุ

ก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ส าหรับครูสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

56 ระดับพ้ืนฐาน 615211012 การออกแบบจัดท าสื่อนวัตกรรม 
และชุดเอกสารการสอนโดยการจัด 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมส าหรับครู
สาขาวิชาปิโตรเลียม ปิโตรเคมี 
ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล 

ปกติ 

57 ระดับพ้ืนฐาน 615211013 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน
ภาคปฏิบัติงานซ่อมสีรถยนต์ 
ส าหรับสาขาวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์ 
ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล 

ปกติ 

58 ระดับพ้ืนฐาน 615211014 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน
ภาคปฏิบัติงานซ่อมตัวถังรถยนต์ 
ส าหรับสาขาวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์ 
ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล 

ปกติ 

59 ระดับพ้ืนฐาน 615211015 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน
ภาคปฏิบัติด้านการตรวจสอบ 
และการปฏิบัติงานภายในอุโมงค์ 
รถไฟฟ้าใต้ดินส าหรับช่างซ่อมบ ารุง
รถไฟฟ้า ระดับพื้นฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล 

ปกติ 

60 ระดับพ้ืนฐาน 615211016 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนเพ่ือการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน 
ในสถานศึกษาส าหรับครู 
สาขาช่างอุตสาหกรรม ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

61 ระดับพ้ืนฐาน 615211017 เทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติ
ด้วยโปรแกรมแบบ Graphical 
Language เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
ส าหรับครู สาขาช่างอุตสาหกรรม 
ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
62 ระดับพ้ืนฐาน 615211018 การออกแบบและผลิตชิ้นส่วน

เครื่องจักรกลเพื่อการใช้งานใน
ภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ส าหรับครูสาขาช่างกลโรงงานและ
เทคนิคการผลิต ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

63 ระดับกลาง 615212020 งานระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม  
ส าหรับครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

64 ระดับกลาง 615212021 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน
ภาคปฏิบัติเทคโนโลยีการซ่อมสีรถยนต์
ระบบอัจฉริยะ (Quick Service)  
ส าหรับสาขาวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์ 
ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล 

ปกติ 

65 ระดับกลาง 615212022 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน
ภาคปฏิบัติด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
และระบบไฟฟ้ารถยนต์  
ส าหรับสาขาวิชาช่างยนต์ ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล 

ปกติ 

66 ระดับกลาง 615212023 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน
ภาคปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมควบคุม 
และสั่งงานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 
ส าหรับสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 
ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล 

ปกติ 

67 ระดับกลาง 615212024 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน
ภาคปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
(Mechanical) สาขาวิชา 
ช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล 

ปกติ 

68 ระดับกลาง 615212025 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน
ภาคปฏิบัติด้านการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
เครื่องจักร (Electrical) สาขาวิชา 
ช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง 
 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
69 ระดับกลาง 615212026 การออกแบบจัดท าชุดเอกสารประกอบ 

การสอนโดยจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมส าหรับครูผู้สอนประเภทวิชา 
ช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง 
 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มเทคโนโลยี
เครื่องจักรกล 

ปกติ 

70 ระดับกลาง 615212027 เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศระบบ 
สารท าความเย็นแปรผัน (VRF) ส าหรับ
ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

71 ระดับกลาง 615212028 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วย Motion 
Controller Technology  
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรับครู
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

72 ระดับกลาง 615212029 การควบคุมความเร็วการผลิตในงาน
อุตสาหกรรมด้วย Inverter Drive 
System ยุคอุตสาหกรรม 4.0  
ส าหรับครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

73 ระดับกลาง 615212030 การพัฒนาความรู้ และทักษะจากการ
ปฏิบัติงานด้านการใช้ ซ่อม บ ารุงรักษา
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ส าหรับครูผู้สอน
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

74 ระดับกลาง 615212031 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน
ภาคปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเครื่องรับ
โทรทัศน์แบบจอ LCD และ LED  
ส าหรับสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

75 ระดับกลาง 615212032 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน
ภาคปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการ
ทดสอบอนุภาคแบบไม่ท าลาย (MT) -
TC-1A (ASNT) ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
76 ระดับกลาง 615212033 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน

ภาคปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการเชื่อม
ไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 
ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 
 

ปกติ 

77 ระดับกลาง 615212034 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน
ภาคปฏิบัติงานด้านการออกแบบสื่อ
เทคโนโลยีชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (BLDC)  
ในงานโซลาร์ปั้ม ด้วยไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ ส าหรับสาขาวิชา 
ช่างอุตสาหกรรม ระดับกลาง 
 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

78 ระดับสูง 615213004 การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน
ภาคปฏิบัติงานด้าไมโครคอนโทรลเลอร์
ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Internet of Things : IOT)  
ส าหรับสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม ระดับสูง 
 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านอุตสาหกรรม 

ปกติ 

สาระเนื้อหา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

79 ระดับกลาง 615272001 การพัฒนาทักษะการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้วยการเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ส าหรับครูผู้สอน 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับกลาง 
 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 

80 ระดับกลาง 615272002 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อออนไลน์ 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับ 
การจัดการเรียนรู้ในยุคการศึกษา 
ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ส าหรับครูผู้สอนสาขาวิชา
การท่องเที่ยว ระดับกลาง 
 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านธุรกิจและบริการ 

ปกติ 
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ล าดับ ความลุ่มลึก รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร หน่วยงาน หมายเหตุ 
สาระเนื้อหา อ่ืน ๆ  
81 ระดับกลาง 615992009 การออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือปรับพฤติกรรมผู้เรียน  
โดยกระบวนการทางจิตวิทยาการให้
ค าปรึกษาและการแนะแนว ส าหรับครู
ปฏิบัติงานในหน้าที่ในฐานะครูที่ปรึกษา 
(ครูประจ าชั้น) ระดับกลาง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาพ้ืนฐาน 

ปกติ 

82 ระดับพ้ืนฐาน 615991014 การออกแบบและสาธิตระบบป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าดูดในฟาร์มส าหรับครู
สาขาไฟฟ้าและสาขาเกษตรกรรมขั้น
พ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพ 
ด้านเกษตรและประมง 

ปกติ 

83 ระดับพ้ืนฐาน 615991013 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับครู 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับพ้ืนฐาน 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
 

ปกติ 

84 ระดับสูง 615993004 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับครู 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับสูง 

ส านักพัฒนาสมรรถนะครู 
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนา
บุคลากร 

ปกติ 

 

                               
ประกาศ ณ วันที่        เมษายน พ.ศ. 2561 

 
 
  

(นายสมศักดิ์  ดลประสิทธิ์) 
   รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
                        เลขาธิการคุรุสภา 
 


