ภาคผนวก ฌ
ปริมาณงาน จานวนชั่วโมงที่สอน จานวนผู้เรียนที่สอน
คาสั่ง
ตารางการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้

ปริมาณงานสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จานวน
ชั่วโมง
สอน
57

จานวน
ผู้เข้ารับการ
พัฒนา
95

2. วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการ
พิเศษ หรือรองผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานครชานาญการ
พิเศษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

9

40

3. วิทยากรบรรยายและวิทยากรประจากลุ่ม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ
และจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. วิทยากรบรรยายและวิทยากรประจากลุ่ม โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอและหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

36

30

9

25

ผู้บริหารสานักงานการศึกษา
เอกชนอาเภอและจังหวัด

5 วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฝึกอบรม และพัฒนาครูและ

25

40

ข้าราชการ สคบศ.

ที่

รายการ

1. วิทยากรผู้ช่วยวิทยากรที่ปรึกษาการจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) และการ
จัดทารายงานการศึกษากลุ่ม (GP) หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 3

กลุ่มเป้าหมาย
นักบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงอื่น ๆ
รองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
หรือรองผู้อานวยการสานักงาน
กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ชานาญการพิเศษ
ผู้บริหารสานักงานการศึกษา
เอกชนอาเภอและจังหวัด

ที่

6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายการ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล
วิทยากร โครงการอบรมพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
วิทยากรประจากลุ่มหลักสูตร การบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1
วิทยากรประจากลุ่มหลักสูตร การบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2
วิทยากรผู้ช่วยการจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) และการจัดทารายงาน
การศึกษากลุ่ม (GP) หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 4
วิทยากรโครงการสร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ สป.
วิทยากร E-Learning หลักสูตร HEALTHeXCELS และ LEADeXCELLS
วิทยากรรยกร่างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สป.
วิทยากรหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ใน
โรงเรียน รุ่นที่ 1
วิทยากรหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ใน
โรงเรียน รุ่นที่ 2
วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการสู่
การปฏิบัติ
วิทยากรและวิทยากรประจากลุ่มหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะวิชาการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ สป.

จานวน
ชั่วโมง
สอน

จานวน
ผู้เข้ารับการ
พัฒนา

20

239

25
25
146

45
45
76

22

40

บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค์ เขต 3
บุคลากร สพฐ. สช. สอศ.
บุคลากร สพฐ. สช. สอศ.
นักบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงอื่น ๆ
บุคลากร สป. ศธ.

50
24
25

2
30
42

ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะทางาน วิจัย
ครูกระทรวงศึกษาธิการ

25

40

ครูกระทรวงศึกษาธิการ

30

40

ผู้บริหารการศึกษา

42

40

บุคลากร สป.ศธ.

กลุ่มเป้าหมาย

ที่

รายการ

17 วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1
18 วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นาผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน
19 วิทยากร โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี
รุ่นที่ 1 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องโครงสร้างองค์กรและระบบราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2557
20 วิทยากร โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี
รุ่นที่ 2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องโครงสร้างองค์กรและระบบราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2557
รวม 642 ชั่วโมง

จานวน
ชั่วโมง
สอน
42

จานวน
ผู้เข้ารับการ
พัฒนา
42

22

20

นักบริหารระดับกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้าราชการ สพฐ.

4

70

ข้าราชการ สป.ศธ บรรจุใหม่

4

70

ข้าราชการ สป.ศธ บรรจุใหม่

642

1071

กลุ่มเป้าหมาย

ปริมาณงานสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่
รายการ
1. วิทยากรหลักสูตรทักษะการคิดแห่งอนาคต การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 รุ่น 1 (13)
2. วิทยากรหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน รุ่น ที่ 1 (14)
3. วิทยากรหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน รุ่น ที่ 2 (14)
4. วิทยากรหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน รุ่น ที่ 3 (14)
5. วิทยากรโครงการความร่วมมือเวทีผู้นาโรงเรียนในประชาคมอาเซียน (ASEAN
School Leaders’ Dialoque)
6. วิทยากรหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้า
ในวิชาชีพตามวิทยฐานะ (18)
7 วิทยากรพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
8 วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสาหรับครูระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
9 วิทยากรหลักสูตรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM
Education) ในโรงเรียน

จานวน จานวนผู้เข้ารับ
ชั่วโมงสอน
การพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
40
40
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
สช.
45
40
ผอ./รอง ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา
ผอ./รอง ผอ กศน.จังหวัด
45
40
ผอ./รอง ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา
ผอ./รอง ผอ กศน.จังหวัด
45
40
ผอ./รอง ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา
ผอ./รอง ผอ กศน.จังหวัด
30
20
ผู้บริหารการศึกษา
153

40

6
54

70
40

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ข้าราชากรบรรจุใหม่
ข้าราชการครู

24

40

ข้าราชการครู

ที่
รายการ
10 วิทยากรการจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคล(IS) และการจัดทารายงาน
การศึกษากลุ่ม (GP) หลักสูตร นบส.ศธ.รุ่นที่ 5
11 วิทยากรหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้า
ในวิชาชีพตามวิทยฐานะ (35)
12 วิทยากรหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
13 วิทยากร โครงการพัฒนาสถาบันพัฒนาการบริหารการศึกษา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
14 วิทยากรหลักสูตรทักษะการคิดแห่งอนาคต การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 รุ่น 2
15 วิทยากรหลักสูตรทักษะการคิดแห่งอนาคต การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 รุ่น 3
รวม 1037 ชั่วโมง

จานวน จานวนผู้เข้ารับ
ชั่วโมงสอน
การพัฒนา
146
70

กลุ่มเป้าหมาย
นักบริหารการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงอื่น

153

40

180

111

50

5

เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว

39

40

27

40

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
สช.
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
สช.

1037

676

ผู้บริหารสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 22 -26 กันยายน 2557 ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
13.00 – 16.00 น.

17.0018.00 น.

Module 1
Module 1: หลักเกณฑ์และวิธีการ
การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อ
แต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ

Module 2 ผลงานทางวิชาการ
Module3 Module 3
เทคนิคการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ
Module3 Module 3
เทคนิคการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ
วิพากษ์ผลงานทางวิชาการ

18.00 -21.00 น.
Module 1
Module 1: หลักเกณฑ์และ
วิธีการการประเมินบุคคลและ
ผลงานเพื่อแต่งตั้งตาแหน่งทาง
วิชาการ

พักรับประทานอาหารเย็น

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่
12.00 –
09.00 – 12.00 น.
เวลา
13.00 น.
วันที่ 22 08.30-09.00
Module 1
กันยายน น.
สมรรถนะทางวิชาการ
2557
พิธีเปิด
และ
บรรยาย
พิเศษ
วันที่ 23
กันยายน
Module 2
2557
ผลงานทางวิชาการ
วันที่ 24
Module3 Module 3
กันยายน
เทคนิคการเขียนผลงาน
2557
ทางวิชาการ
วันที่ 25
Module3 Module 3
กันยายน
เทคนิคการเขียนผลงาน
2557
ทางวิชาการ
วันที่ 26
วิพากษ์ผลงานทางวิชาการ
กันยายน
2557

Module 2 ผลงานทางวิชาการ

วิพากษ์ผลงานทางวิชาการ

วิพากษ์ผลงานทางวิชาการ

ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1-3/2558
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
09.00 – 12.00 น.

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

ประชาคมอาเซียนกับ
การศึกษาไทย

การบริหาร การสื่อสารและจูงใจในการ
ปฏิบัติงานสู่อาเซียน

English Language Proficiency
Development Responding to the
Needs to Prepare for AEC by 2015
การศึกษาดูงาน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)
กลยุทธ์การพัฒนาตนเองสู่อาเซียนเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

วิสัยทัศน์ ความท้าทายของเทคโนโลยีเกิดใหม่
กับการศึกษาไทย

วิสัยทัศน์ ความท้าทายของ
เทคโนโลยีเกิดใหม่กับการศึกษาไทย

English Language Proficiency
Development Responding to the
Needs to Prepare for AEC by 2015

English Language Proficiency
Development Responding to
the Needs to Prepare for AEC
by 2015

English Language Proficiency
Development Responding to the
Needs to Prepare for AEC by 2015
การศึกษาดูงาน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)

พักรับประทานอาหารเย็น

8.30-9.00
วันที่ 1
น
พิธีเปิดการ
อบรม

18.00 -20.00 น.

13.00 – 17.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่
เวลา

กลยุทธ์การพัฒนาตนเองสู่อาเซียนเพื่อ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

แผนจัดการเรียนรู้ สมรรถนะทางวิชาการ
วัตถุประสงค์
1. สามารถอธิบาย
ความเป็นมา
สาระสาคัญประเภท
ตาแหน่งข้าราชการพล
เรือนสามัญ
2. สามารถอธิบาย
มาตรฐานการกาหนด
ตาแหน่งของผู้ที่จะ
ได้รับการเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งระดับชานาญ
การพิเศษ
3. สามารถสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะหลักของ
ข้าราชการและ
4. วิเคราะห์ มาตรฐาน
การทางานของสาย
งานตนเองได้

สาระการเรียนรู้
1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.2551
- หลักการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- การกาหนดตาแหน่ง
- มาตรฐานการกาหนด
ตาแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนสามัญระดับ
ชานาญการและชานาญ
การพิเศษ
2. สมรรถนะของ
ข้าราชการ
- สมรรถนะหลัก
- สมรรถนะประจาสาย
งาน

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรให้ความรู้
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู้ที่ 1
3. วิทยากรอธิบายใบงานที่ 1
4. ผู้เข้ารับการพัฒนาดาเนินการตามใบงานที่
1
5. วิทยากรให้คาปรึกษาระหว่างปฏิบัติ
กิจกรรม
ตามใบงาน
6. วิทยากรดาเนินการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
กับผู้เข้ารับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ Cop สรุปองค์ความรู้

เวลา
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
3 ชั่วโมง Power point
ชุดที่ 1 หลักการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลตาม
พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551
ชุดที่ 2 สมรรถนะของ
ข้าราชการ
ชุดที่ 3 มาตรฐานการ
กาหนดตาแหน่งแต่ละ
สายงาน
ใบความรู้ที่ 1 การ
กาหนดตาแหน่ง

การประเมินผล
1. การทดสอบ
2. การสังเกต
การเข้าร่วม
กิจกรรม
3. ใบงาน

แผนจัดการเรียนรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ
วัตถุประสงค์
1. สามารถอธิบาย
หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิน
บุคคลและผลงาน
เพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือน
สามัญให้ดารง
ตาแหน่งประเภท
วิชาการ
2. สามารถ
วิเคราะห์งาน
ประจาเพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนวคิด/
วิธีการเพื่อพัฒนา
งานหรือปรับปรุง
งาน

สาระการเรียนรู้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินบุคคลและ
ผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ
และตาแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ตาแหน่ง
ระดับ 8 ลงมา)
2. การประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนสามัญให้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ
3. การเสนอผลงาน
4. การจัดทาข้อเสนอ
แนวคิด/วิธีการพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงาน

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรให้ความรู้
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู้ที่ 1
3. วิทยากรอธิบายใบงานที่ 1
4. ผู้เข้ารับการพัฒนาดาเนินการตามใบงานที่ 1
5. วิทยากรให้คาปรึกษาระหว่างปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน
6. วิทยากรดาเนินการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันกับ
ผู้เข้ารับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ Cop สรุปองค์ความรู้

เวลา
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
3 ชั่วโมง Power point ชุดที่ 1
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินบุคคลและ
ผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือน
สามัญให้ดารง
ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับชานาญ
การพิเศษ
ใบความรู้ที่ 1
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินบุคคลและ
ผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือน
สามัญให้ดารง
ตาแหน่งประเภท
วิชาการระดับชานาญ
การพิเศษ
ใบความรู้ที่ 2 การ
เสนอผลงาน

การประเมินผล
1. การทดสอบ
2. การสังเกต
การเข้าร่วม
กิจกรรม
3. ใบงาน

แผนจัดการเรียนรู้ ผลงานทางวิชาการ
วัตถุประสงค์
1. สามารถอธิบาย
ความหมายของ
ผลงานทางวิชาการ
2. สามารถ
วิเคราะห์งาน
ตนเองเพื่อนาไป
จัดทาผลงานทาง
วิชาการตาม
ประเภทของ
ผลงาน

สาระการเรียนรู้
1. ความหมายผลงานทาง
วิชาการ
2. ประเภทของผลงาน
ทางวิชาการ

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรให้ความรู้
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู้ที่ 1
3. วิทยากรอธิบายใบงานที่ 1
4. ผู้เข้ารับการพัฒนาดาเนินการตามใบงานที่ 1
5. วิทยากรให้คาปรึกษาระหว่างปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน
6. วิทยากรดาเนินการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันกับ
ผู้เข้ารับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ Cop สรุปองค์ความรู้

เวลา
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
3 ชั่วโมง Power point
ชุดที่ 1 ผลงานทาง
วิชาการ
ใบความรู้ที่ 1 ผลงาน
ทางวิชาการ
ใบงานที่ 1 การ
วิเคราะห์งานจาแนก
ตามประเภทผลงาน

การประเมินผล
1. การทดสอบ
2. การสังเกต
การเข้าร่วม
กิจกรรม
3. ใบงาน

แผนจัดการเรียนรู้ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ
วัตถุประสงค์
1. สามารถสรุป
ประเด็นสาคัญใน
การจัดทาผลงาน
ทางวิชาการได้
2. มีทักษะในการ
จัดทาผลงานทาง
วิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. แสดงความคิด
เจตคติที่ดีในการ
จัดทาผลงานที่มี
คุณภาพและ
คานึงถึงประโยชน์
ต่อองค์กร

สาระการเรียนรู้
1. ข้อบกพร่องของผลงาน
ด้านคุณภาพ
2. ข้อบกพร่องของผลงาน
ด้านประโยชน์
3. ข้อบกพร่องการเขียน
ผลงานประเภทต่างๆ

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรให้ความรู้
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู้ที่ 1
3. วิทยากรอธิบายใบงานที่ 1
4. ผู้เข้ารับการพัฒนาดาเนินการตามใบงานที่ 1
5. วิทยากรให้คาปรึกษาระหว่างปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน
6. วิทยากรดาเนินการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันกับ
ผู้เข้ารับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ Cop สรุปองค์ความรู้

เวลา
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
3 ชั่วโมง . Power point ชุดที่
1 ข้อเสนอแนะในการ
จัดทาผลงานทาง
วิชาการ
2. ใบความรู้ที่ 1
ข้อเสนอแนะในการ
จัดทาผลงานทาง
วิชาการ
3. ใบงานที่ 1 สรุป
ประเด็นข้อเสนอแนะ
การจัดทาผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพ

การประเมินผล
1. การทดสอบ
2. การสังเกต
การเข้าร่วม
กิจกรรม
3. ใบงาน

วัตถุประสงค์

1. สามารถ
วิเคราะห์สภาพ
การจัดการศึกษา
ไทยที่ส่งผลต่อการ
เข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคม
อาเซียน
2. สามารถหาแนว
ทางการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาสู่
การเป็นประชาคม
อาเซียน

แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประชาคมอาเซียนกับการศึกษาไทย
สาระการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
เวลา
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา

1. ประเทศในประชาคม
อาเซียน: ลักษณะที่สาคัญ
2. ผลกระทบของ
ประชาคมอาเซียนต่อไทย
2. นโยบายการศึกษา
ไทยกับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
3. สภาวการณ์การศึกษา
ไทยในเวทีโลก ปี 2557
4. แนวทางขับเคลื่อน
สถาบันการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการพัฒนา เนื้อหาวิชา/ 10 นาที 1. PowerPoint
ระยะเวลา แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อที่ใช้ใน
2. เอกสารประกอบ
การพัฒนา การวัดและประเมินผล
การพัฒนา
2. ทดสอบก่อนการพัฒนา
20 นาที 3. แบบทดสอบ
1. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศใน
3 ชั่วโมง 1. PowerPoint ประชาคม
ประชาคมอาเซียน: ลักษณะที่สาคัญ ผลกระทบ
อาเซียนกับการศึกษาไทย
ของประชาคมอาเซียนต่อไทย นโยบาย
2. ใบความรู้ที่ 1 ประเทศ
การศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ในประชาคมอาเซียน:
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557
ลักษณะทีส่ าคัญ
และ แนวทางขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาสู่
3. ใบความรูท้ ี่ 2
ประชาคมอาเซียน
ผลกระทบของประชาคม
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู้ที่ 1- 5
อาเซียนต่อไทย
3. วิทยากรชี้แจงใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2
4. ใบความรูท้ ี่ 3 นโยบาย
วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาไทยที่ส่งผลต่อ
การศึกษาไทยกับการก้าวสู่
การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมอาเซียน
แนวทางการขับเคลื่อน
5. ใบความรู้ที่ 4
4. ผู้เข้ารับการพัฒนาลงมือทาใบงานที่ 1 และ
สภาวการณ์การศึกษาไทยใน
วิเคราะห์ต่อยอด ใบงานที่ 2 วิเคราะห์แนวทาง
เวทีโลก
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การเป็น
6. ใบความรู้ที่ 5 แนวทาง
ประชาคมอาเซียน
ขับเคลื่อนสถาบันการศึกษา
5. วิทยากรให้คาปรึกษาแนะนาระหว่างการ
สู่ประชาคมอาเซียน

การ
ประเมินผล

การทดสอบ
1. การตรวจ
ชิ้นงาน
เดี่ยว
2. การ
สังเกต

วัตถุประสงค์

สาระการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม
ปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงานที่ 1-2
5. วิทยากรสรุปให้ข้อคิดเห็นเพื่อเติมเต็มและสรุป
เป็นองค์ความรู้ร่วมกับผู้เข้ารับการพัฒนา

เวลา

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
7. ใบงานที่ 1 การ
วิเคราะห์สภาพการจัด
การศึกษาไทยที่ส่งผลต่อการ
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน
8. ใบงานที่ 2 แนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน

การ
ประเมินผล

แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิสัยทัศน์ ความท้าทายของเทคโนโลยีเกิดใหม่กับการศึกษาไทย
วัตถุประสงค์
สาระการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. สามรถอธิบาย 1. วิสัยทัศน์ การ
1. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงและ
เรื่องเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงและ
บริบทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสังคม
ที่จาเป็น
บริบทของ
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู้ที่ 1 วิสัยทัศน์
สาหรับการเข้า
เทคโนโลยีที่
การเปลี่ยนแปลงและบริบทของเทคโนโลยีที่
สู่ประชาคม
เกี่ยวข้องกับสังคม
เกี่ยวข้องกับสังคม
อาเซียน
2. รูปแบบการศึกษาที่ 3. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู้ที่ 2 รูปแบบ
2. วิเคราะห์
ใช้เทคโนโลยีช่วย
การศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้
รูปแบบการ
การเรียนรู้
4. วิทยากรชี้แจงใบงานที่ 1 วิเคราะห์รูปแบบการ
ปรับปรุงงาน
ปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยีของหน่วยงาน
ด้านเทคโนโลยี
5. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ของหน่วยงาน
ปฏิบัตติ ามใบงานที่ 1
ได้
6. วิทยากรให้คาปรึกษาระหว่างปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน
7. ผู้แทนผู้เข้ารับการพัฒนานาเสนอผลงานและ
แนวคิดที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ
8. วิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาสรุป
องค์ความรู้ร่วมกัน

เวลา
3
ชั่วโมง

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. PowerPoint
การเปลี่ยนแปลง
และบริบทของ
เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับสังคม
2. ใบความรู้ที่ 1
วิสัยทัศน์ การ
เปลี่ยนแปลงและ
บริบทของเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับสังคม
3. ใบความรู้ที่ 2 รูปแบบ
การศึกษาที่ใช้
เทคโนโลยีช่วยการ
เรียนรู้
4. การศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่มีความ
พร้อมด้านการ
บริหารเพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

การประเมินผล
1. การทดสอบ
2. การสังเกต
การเข้าร่วม
กิจกรรม
การศึกษาดู
งาน
3. ใบงาน
4. รายงาน
การศึกษา
ดูงาน

แผนจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบริหาร การสื่อสารและจูงใจการปฏิบัติงานสู่อาเซียน
วัตถุประสงค์
1. อธิบายเรื่อง
ภาวะผู้นากับการ
สร้างทีมงาน
2. วิเคราะห์งาน
และกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องสื่อสารเพื่อ
การดาเนินงาน
ด้านอาเซียน
3. ออกแบบการ
สื่อสารเพื่อการ
โน้มน้าวจูงใจ
สื่อสารและจูงใจ
โน้มน้าวให้ผู้อื่น
เห็นด้วย ยอมรับ
คล้อยตามเพื่อ
บรรลุจุดมุ่งหมาย
ของการสื่อสาร

สาระการเรียนรู้
1. ภาวะผู้นากับการสร้าง
ทีมงาน
1.1การแบ่งผู้นา
1.2 ภาวะผู้นาที่มีผล
ต่อทีมงาน
2 การสื่อสารและจูงใจ
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของ
การนาองค์กรเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2.1 การสื่อสารกับการ
จูงใจทีมงาน
2.2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร

แนวทางการจัดกิจกรรม
เวลา
1. วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ผู้ น าและการสร้ า ง
6
ทีมงาน ยกตัวอย่าง เล่นเกม
ชั่วโมง
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู้ที่ 1 ภาวะ
ผู้นากับการสร้างทีมงาน
3. วิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้
ร่วมกัน
4. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการโน้ม
น้าวจูงใจสื่อสารและจูงใจ ยกตัวอย่าง เล่นเกม
5. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู้ที่ 2 ผู้นาการ
สื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ
6. วิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้
ร่วมกัน
7. วิทยากรอธิบายใบงานที่ 1 การออกแบบการ
สื่อสารเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ
8 ผู้เข้ารับการพัฒนาวิเคราะห์ออกแบบการสื่อสาร
8. วิทยากรให้คาปรึกษาระหว่างปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน
9. วิทยากรอธิบายผู้เข้ารับการพัฒนาไปศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียน
10. ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปบทเรียนที่ได้

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. PowerPoint
- ภาวะผู้นากับการ
สร้างทีมงาน
- การสื่อสารและจูงใจ
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของการนาองค์กรเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
2. ใบความรู้ที่ 1
ภาวะผู้นากับการสร้าง
ทีมงาน
3. ใบความรู้ที่ 2
ผู้นาการสื่อสารเพื่อ
สร้างแรงจูงใจ
3. ใบงานที่ 1 การ
ออกแบบการสื่อสาร
เพื่อการโน้มน้าวจูงใจ
4. สถานที่ศึกษาดูงา

การประเมินผล
1. การทดสอบ
2. การสังเกต
การเข้าร่วม
กิจกรรม
3. ใบงาน
4. ชิ้นงาน
รายงาน
การศึกษาดูงาน

แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กลยุทธ์การพัฒนาตนเองสู่อาเซียนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
วัตถุประสงค์
1. สามารถ
วิเคราะห์กลยุทธ์
การพัฒนาตนเองสู่
อาเซียนเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2. จัดทา
แผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ได้
3. จัดทา
แผนพัฒนา
รายบุคคลเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ได้

สาระการเรียนรู้
1. แผนพัฒนากาลังคนใน
ระดับประเทศ และ
แนวทางการยกระดับขีด
สมรรถนะของบุคลากร
ภาครัฐ
2. การจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และแผนพัฒนา
รายบุคคลเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนากาลังคน
ในระดับประเทศ และแนวทางการยกระดับขีด
สมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู้ที่ 1 กล
ยุทธ์การพัฒนาตนเองสู่อาเซียนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. วิทยากรอธิบายใบงานที่ 1
4. ผู้เข้ารับการพัฒนาดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
หน่วยงานตามใบงานที่ 1
5. วิทยากรให้คาปรึกษาระหว่างปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน
6. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และอธิบายใบ
งานที่ 2
7. ผู้เข้ารับการพัฒนาดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล ตามใบงานที่ 2
8. วิทยากรดาเนินการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันกับ
ผู้เข้ารับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการจัดการ

เวลา
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
3 ชั่วโมง 1. Powerpoint
กลยุทธ์การพัฒนา
ตนเองสู่อาเซียนเพื่อ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2. Powerpoint
การจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
และแผนพัฒนา
รายบุคคลเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
3. ใบความรู้ที่ 1
กลยุทธ์การพัฒนา
ตนเองสู่อาเซียนเพื่อ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

การประเมินผล
1. การทดสอบ
2. การสังเกต
การเข้าร่วม
กิจกรรม
3. ใบงาน

ความรู้ Cop สรุปองค์ความรู้
4. ใบงานที่ 1 การ
จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
5. ใบงานที่ 2 การ
จัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคลเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

