หลักสูตรฝกอบรม
“ชื่อหลักสูตรภาษาไทย”
“ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ”

จัดทําโดย…..ชื่อหนวยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ปงบประมาณ 256๑

คําชีแ้ จง
หลักสูตรฝกอบรม “..............................” ฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อเสนอสูการพิจารณาภายใตหลักสูตร
การอบรมเพื่อพัฒนาครูประจําการ ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย
การกําหนดกรอบวงเงินใหครูรายบุคคล เพื่อใชเปนทุนในการพัฒนาตนเองตามความตองการจําเปนของครู
รายบุคคล โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการพัฒนาครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลั ก สู ต รฝ ก อบรม “..............................” เป น กรอบในการจั ด กิ จ กรรมการฝ ก อบรมครู
ใหม.ี ...................................................
ชื่อหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

หลักสูตรฝกอบรม “......................................”
1. กรอบแนวคิดในการจัดทําหลักสูตรและคําสําคัญ
กรอบแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร

คําสําคัญ

ขอมูลอื่นๆ ที่จะเปน
ประโยชนและทําใหเขาใจภาพของ
การจัดกิจกรรมการพัฒนาของ
หลักสูตร ไดชัดเจนและใกลเคียงกับ
การปฏิบัติมากทีส่ ุด
ขอคิดเห็น[a1]:

2. หลักการของหลักสูตร

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร

แสดงวัตถุประสงคของ
หลักสูตรทีช่ ัดเจนและมีตัวชีว้ ัด
ความสําเร็จของวัตถุประสงคแตละ
ขออยางชัดเจนสามารถตรวจสอบได
ขอคิดเห็น[a2]:

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความสามารถดังตอไปนี้
1)
2)
3)

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค
1)
2)
3)

๕. ระดับของหลักสูตร

ระดับของหลักสูตร
 ระดับพื้นฐาน
 ระดับกลาง
 ระดับสูง

๖. ผลลัพธ(Output) และผลกระทบ(Outcome) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นหลังการฝกอบรม
ผลลัพธ(Output)
1)
2)

หลักสูตรฝกอบรมเรื่อง“..........”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

หลักสูตรจะตองระบุ
ผลลัพธ (Output) และผลกระทบ (Outcome)
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นหลังการพัฒนา
ขอคิดเห็น[a3]:
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ผลกระทบ(Outcome) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นหลังการพัฒนา
1)
2)

๗. กลุมเปาหมาย และคุณสมบัติของครูประจําการที่เขารับการฝกอบรม
กลุมเปาหมาย
 ครูผูชวย
 ครู
 ครูชํานาญการ
 ครูชํานาญการพิเศษ
 ครูเชี่ยวชาญ
 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
คุณสมบัติของครูประจําการที่เขารับการฝกอบรม

การเสนอหลักสูตรการ
พัฒนาครู จะตองสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานวิทยฐานะครู ที่
ประกอบดวย หลักสูตรพัฒนาครู
ผูชวย ครูชํานาญการ ครูชํานาญการ
พิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครู
เชี่ยวชาญพิเศษ โดยทุกหลักสูตร
จะตองระบุวา หลักสูตรทีอ่ อกแบบ
มานั้น จะใชเพื่อพัฒนาครูระดับใด
และการพิจารณารับรอง จะ
...
ขอคิดเห็น[a5]:

๘. จํานวนครูที่จะเขารวมการฝกอบรมตอกลุม และจํานวนกลุมที่สามารถจัดไดทั้งหมด
จํานวนครูที่จะเขารวมการฝกอบรมตอกลุม
จํานวน ..... คน/กลุม
จํานวนกลุมทีส่ ามารถจัดไดทั้งหมด
จํานวน......กลุม

จํานวนครูที่จะเขารวม
กิจกรรมการพัฒนาตอกลุม และ
จํานวนกลุมที่สามารถจะรับได
ทั้งหมด
ขอคิดเห็น[a6]:

๙. โครงสรางหลักสูตรและสาระของหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตรและสาระของหลักสูตร จํานวน ....... ชั่วโมง ประกอบดวย

๑๐. กระบวนการฝกอบรม
วันที่/
จํานวนชั่วโมง
วันที่
จํานวน
......... ชั่วโมง

กําหนดกลุมเปาหมาย
และเงื่อนไขดานคุณสมบัตขิ องครู
ประจําการที่ควรจะเลือกเขารวมรับ
การพัฒนาตามหลักสูตร
ขอคิดเห็น[a4]:

กําหนดประเด็นสาระ
ของหลักสูตรที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรอยาง
สมเหตุสมผล
ขอคิดเห็น[a7]:

หลักสูตรจะตองเนนที่
สาระที่เชื่อมโยงถึงการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน
ขอคิดเห็น[a8]:

กิจกรรม

กําหนดตารางเวลาการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาที่มีการ
ปฏิบัตกิ ารเกินกวาครึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาการพัฒนาทั้งหลักสูตร ...
ขอคิดเห็น[a9]:

กิจกรรมการพัฒนา
จะตองมีตัวอยางเชิงประจักษของ
การปฏิบัติดี (Good practice) ที่เกี่ยวกับ
ขอคิดเห็น[a10]:

วันที่
จํานวน
หลักสูตรฝกอบรมเรื่อง“..........”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

...
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วันที่/
จํานวนชั่วโมง
......... ชั่วโมง

กิจกรรม

กิจกรรมการพัฒนา
จะตองมีตัวอยางเชิงประจักษของ
การปฏิบัติดี (Good practice) ที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่จะนําความรูจากการพัฒนาไป
ปฏิบัติเพื่อเปนแบบอยางใหครูได
ขอคิดเห็น[a10]:

วันที่
จํานวน
......... ชั่วโมง

กําหนดระยะเวลา (วัน
เดือน ป) ที่คาดวาจะจัดกิจกรรม
พรอมสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมและ
กิจกรรมตอเนื่องทั้งหมด
ขอคิดเห็น[a11]:

ระยะเวลาการฝกอบรม

วันเดือนป

กิจกรรม

กําหนดวิธีการจัด
กิจกรรมการพัฒนาหรือนวัตกรรม
การจัดการพัฒนาที่มีรายละเอียด
เพียงพอจะทําใหเห็นภาพของการ
ปฏิบัตกิ ารตลอดหลักสูตร
ขอคิดเห็น[a12]:

11. ระยะเวลาและกําหนดการฝกอบรม
สถานที่จดั กิจกรรม

วิทยากรหลัก

กําหนดวิธีการจัด
กิจกรรมการพัฒนาหรือนวัตกรรม
การจัดการพัฒนาที่มีรายละเอียด
เพียงพอจะทําใหเห็นภาพของการ
ปฏิบัตกิ ารตลอดหลักสูตร
ขอคิดเห็น[a13]:

กําหนดการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเลือกรอบการฝกอบรมไดตามความสะดวก โดยกําหนดการฝกอบรม
แบงเปน.............กลุม ไดแก
กลุมที่ …
วัน เดือน ป
กลุมที่ …
วัน เดือน ป
กลุมที่ …
วัน เดือน ป

1๒. วิธีการฝกอบรม และการทํางานเชิงปฏิบัติรวมกับครูในพื้นที่

กระบวนการจัด
กิจกรรมของหลักสูตรจะตองมีระบบ
การทํางานเชิงปฏิบัติรวมกันตอเนื่อง
ณ สถานศึกษาของครูที่เขารับการ
พัฒนาดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง
และมีความสัมพันธกับความเปนไป
ไดของการทํางานรวมกันไดเชิงพื้นที่
ภูมิศาสตร หรือเชือ่ มโยงกันดวย ...
ขอคิดเห็น[a14]:

หลักสูตรที่จะใชจะตอง
มุงจัดการพัฒนาครูในพื้นที่ที่
หนวยงานนั้น สามารถเขาถึงไดอยาง
ตอเนื่อง และไปรวมทํางานแบบรวม...
ขอคิดเห็น[a15]:

หลักสูตรฝกอบรมเรื่อง“..........”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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1๓. วิธีการวัดและประเมินผล

กําหนดวิธีการวัดและ
ประเมินผลการพัฒนาของหลักสูตร
ขอคิดเห็น[a16]:

การวัดและประเมินผล พิจารณาจาก
1)
2)
3)
เกณฑการประเมิน
1)
2)
3)

1๔. สถานที่

1๕. สื่อการฝกอบรม

๑๖. อัตราคาลงทะเบียนของหลักสูตรตอครูหนึ่งคน และบริการที่จะไดรับจากผูจัดการฝกอบรม
อัตราคาลงทะเบียนของหลักสูตรตอครูหนึ่งคน
คาลงทะเบียน รายละ ................. บาท
บริการที่จะไดรับจากผูจดั การฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับ
1)
2)
3)

17. รายละเอียดคาใชจายของหลักสูตร

18. รายชื่อวิทยากรหลัก
1)
2)
3)

หลักสูตรฝกอบรมเรื่อง“..........”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

กําหนดอัตรา
คาลงทะเบียนของหลักสูตรตอครู
หนึ่งคน/ป และบริการที่จะไดรับจาก
ผูจัดการพัฒนา
ขอคิดเห็น[a17]:

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่
คาดวาจะเปนวิทยากรหลัก และ
คณะทํางานรวมทั้งหมด โดยตอง
เสนอประวัติที่มีรายละเอียดที่
สะทอนถึง คุณวุฒิ ประสบการณ
ความเชี่ยวชาญของวิทยากรแตละ
คน
ขอคิดเห็น[a18]:
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ประวัติ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของวิทยากรหลัก
1) .....
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.........
........
........
พ.ศ.........
........
........
ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และผลงาน
-

๒) .....
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.........

........
........
พ.ศ.........
........
........
ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และผลงาน

-

๓) .....
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.........
พ.ศ.........

........
........
........
........

ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และผลงาน

-

หลักสูตรฝกอบรมเรื่อง“..........”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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19. ผูรับผิดชอบหลักสูตร
1)
2)
3)
4)
5)

20. ขอมูลประกอบที่สะทอนความสําเร็จของหนวยพัฒนาครู

21. รหัสหลักสูตรที่เคยไดรับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมเรื่อง“..........”
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

