ขัน้ ตอนในการ Shopping List
การพัฒนาครูของ สพฐ. สาหรับครูผชู้ ่วย ครู และครูชานาญการ
(ในงบประมาณคนละ 10,000 บาท)
1. วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
- เปิ ด Shopping List 2560 http://bit.ly/obec6001shoppinglist
- รหัสหลักสูตร 60991446
- ชื่อหลักสูตร “การอบรมเพื่อพัฒนาครูประจาการรูปแบบ PLCหรือ ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรูส้ าหรับครูผสู้ อนในรูปแบบ"ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ"
PLC (Professional Learning Community) ด้วยการพัฒนาแบบชวนคิด พาทา Think and Do
together สูศ่ กั ยภาพผูเ้ รียน (สาหรับพัฒนาครูสกู่ ารพัฒนาผูเ้ รียน และเพิม่ วิทยฐานะ)
2. โรงเรียนและครูจะได้รบั เมื่อผ่านการพัฒนา
- โรงเรียนได้พฒ
ั นาครูตรงตามการออกแบบการเรียนรูแ้ ละนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
- ครู ได้รบ
ั การพัฒนาสูก่ ารพัฒนานักเรียน
- นาระยะเวลาในการอบรมพัฒนาไปสูก
่ ารเลื่อนวิทยฐานะ
- นาระยะเวลาในการอบรมพัฒนาเพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพครู
- ครูอาจนาไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบและอื่นๆ ตามทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการกาหนด
3. สิ่ งที่ครูจะได้รบั บริ การจากการเข้าอบรมพัฒนาตามหลักสูตรฯ นี้
- ทีพ่ กั ระดับโรงแรมตลอดการอบรมพัฒนา
- อาหาร (เช้า กลางวัน เย็น และว่าง) ตลอดการอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาทุกรายวิชา
- วิทยากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สงู
- Free WIFI
- ใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรมพัฒนา
- ค่าพาหนะเดินทางคนละ 1,000 บาท

- บริ การเสริมเพิ่ มเติ มนอกเหนื อจากหลักสูตร ได้แก่ วิชาวินัยข้าราชการ กฎหมาย ระเบียบ
กฎ หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิราชการของครู จิตวิญญาณและจรรยาบรรณของ
ความเป็ นครู หรือตามทีโ่ รงเรียน และ/หรือ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาต้องการ จานวน 6 ชัวโมง
่

-24. ตารางการอบรม
วัน

09.00 – 12.00 น

พักช่วง 13.00 – 16.00 น.
พัก
เวลา
เที่ยง
ช่วงเย็น
มาตรฐานหลักสูตรขัน้ พืน้ ฐานและตัวชีว้ ดั
วันแรก
การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การวัดผล ประเมินผลการเรียนรูแ้ ละการบริหาร
จัดการชัน้ เรียน
หลักการ แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการ
วันที่สอง
การจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญในรูปแบบ
Active Learning โดยบูรณาการความรูแ้ บบ
STEM Education
การวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริม
วันที่สาม
แก้ไข
และพัฒนาผูเ้ รียนสูก่ ารพัฒนาวิทยฐานะทีส่ งู ขึน้
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เพื่อ
วันที่สี่
การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแบ่งปันความรูซ้ ่งึ กันและ
กัน
PLC (Professional Learning Community)
แบ่งกลุ่ม 8 – 10 กลุ่ม นาข้อมูลองค์ความรูต้ งั ้ แต่
วันที่ห้า
วันแรก – วันทีส่ ่ี สร้างองค์ความรูใ้ หม่ดว้ ย
กระบวนการ
PLC (Professional Learning Community) เพื่อ

18.00 – 21.00 น.
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละร่วม
แสดงความคิดเห็น

วินัยข้าราชการ กฎหมาย
กฎ ระเบียบต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีค่ รู
จิตวิญญาณและ
จรรยาบรรณของความเป็ น
ครู
แบ่งกลุ่มแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้วยดนตรีบาบัด

ปิ ดการอบรมพัฒนา
และเดินทางกลับ
โดยสวัสดิภาพ

วันที่หก
(นับต่อไป
อีก 30 วัน)

นาไปใช้ในการปฏิบตั กิ ารสอนทีโ่ รงเรียน
ใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในโรงเรียน
เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน แล้วจัดทาเป็ น clip ส่ง

หมายเหตุ : 1. เวลา 07.00 – 09.00 น. อาหารเช้า
2. เวลา 10.30 – 10.40 น. และ 14.30 – 14.40 น. อาหารว่าง
3. เวลา 12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
4. เวลา 17.00 – 18.00 น. อาหารเย็น
5. ตารางการอบรมนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะไม่กระทบต่อหลักสูตรทีผ่ า่ น
การอนุมตั แิ ละรับรองแล้ว
5. งบประมาณในการอบรมพัฒนาทัง้ หมดจาก สพฐ. คนละ 10,000 บาท
6. สถานที่อบรมพัฒนา สมาคมวิ จยั และพัฒนาวิ ชาชีพบุคลากร วังน้าเขียวเลควิ ว จ.
นครราชสีมา
โทร. 081 – 7695828, 085 – 4638532, 088 – 3601548
091 – 6930648, 081 - 8336532, 089 – 7204956
e-mail : sanae_k29@outlook.com sanae_k29@hotmail.com Lake4888@gmial.com
-37. ห้วงเวลาในหารอบรม จานวน 10 รุ่น
รุ่ นที่ จำนวน

วัน / เดือน / ปี

สถำนที่

1

120

(ระยะที่ 1 – 2)
27 – 31 กรกฎาคม 2560
หยุด 3 วัน

2

120

3 – 7 สิงหาคม 2560

3

120

11 – 15 สิงหาคม 2560

4

120

18 – 22 สิงหาคม 2560

5

120

25 – 29 สิงหาคม 2560

หยุด 3 วัน

วัน / เดือน / ปี
(ระยะที่3)
1 – 30 สิ งหาคม 2560
8 สิ งหาคม –
7 กันยายน 2560
16 สิ งหาคม –
15 กันยายน 2560
23 สิ งหาคม –
22 กันยายน 2560
30 สิ งหาคม –

สถำนที่

6

120

1 - 5 กันยายน 2560

7

120

8 - 12 กันยายน 2560

8

120

15 - 19 กันยายน 2560

9

120

21 - 25 กันยายน 2560

10

120

26 - 30 กันยายน 2560

29 กันยายน 2560
วังนำ้ เขียวเลควิว 6 กันยายน –
จ.นครรำชสี มำ 5 ตุลาคม 2560
13 กันยายน –
12 ตุลาคม 2560
20 กันยายน –
19 ตุลาคม 2560
26 กันยายน –
25 ตุลาคม 2560
1 ตุลาคม –
30 ตุลาคม 2560

สถำนศึ กษำ
ของผู้เข้ ำรั บกำรอบรม

หมำยเหตุ : กำหนดกำร ในกำรดำเนินกำรอบรมพัฒนำ อำจเปลี่ยนแปลงตำมที่ สพฐ. กำหนด

*********************************************************************

