
 

 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สายงานการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 

 ดวยสถาบันคุรุพัฒนา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดําเนินการใหมีการเสนอหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ อาศัยมติคณะกรรมการคุรุสภา 

ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันจันทรที่ 30 ตุลาคม 2560 จึงไดออกประกาศดังตอไปนี ้

๑. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการพัฒนาครู ที่มุงตอบสนองความตองการจําเปนตอการพัฒนา  

ที่สอดคลองสภาพบริบทของแตละสถานศึกษาใหมากที่สุด เพราะสถานศึกษาแตละแหงยอมมีสภาพปญหา

ความตองการจําเปนที่แตกตางกันอันเนื่องมาจากวิสัยทัศนเปาหมายการพัฒนามีความแตกตางหลากหลาย 

การพัฒนาครู จึงใชกระบวนการใหครูไดมีโอกาสเลือกหลักสูตรที่จะเขารับการพัฒนาตามความตองการ 

โดยความเห็นชอบของผูบริหารสถานศึกษา 

 การสรางหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาครู ที่มีความทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 

จึงสรางโอกาสการมีสวนรวมจากผูพัฒนาหลักสูตรที่มาจากท้ังภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา 

สมาคม มูลนิธิ และสวนราชการ ท้ังนี ้การสรางการมีสวนรวมในการนําเสนอหลักสูตรของหนวยงานตาง ๆ นั้น 

จะเปนไปตามทิศทางการกําหนดแนวคิดทางวิชาการ โดยสถาบันคุรุพัฒนาที่เปนองคกรวิชาชีพดานวิชาชีพคร ู

 การนําหลักสูตรไปใชจะเปนอิสระของสวนราชการที่มีความตองการจําเปน โดยสวนราชการเหลานั้น  

อาจนําหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดไปใชหรือไมนําไปใชก็ยอมไดตามเหตุผลและความจําเปนของแตละสวนราชการ 

 สถาบันคุรุพัฒนา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา สายงานสอน โดยมีกรอบแนวคิดพ้ืนฐานที่คํานึงถึง 

 (ก) มาตรฐานหลักสูตร เปนการพัฒนาหลักสูตรที่มีหลักการและกรอบแนวคิดที่ชัดเจนระบุได 

ทั้งกลุมสาระ ระดับชวงชั้น และระดับความลุมลึกของหลักสูตร ไดอยางชัดเจน 

 (ข) มาตรฐานการดําเนินงาน เปนการบริหารจัดการที่มีผูรับผิดชอบหลักสูตรชัดเจน มีระบบ 

การรายงานขอมูลของครูที่เขารับการพัฒนาไดอยางครบถวนมีระบบการติดตาม ประเมินผลของหลักสูตร 

 

 

/(ค) มาตรฐานวิทยากร... 
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 (ค) มาตรฐานวิทยากร ตองคัดกรองบุคคลที่จะมาทําหนาที่ เปนวิทยากรพัฒนาครู โดยตองคํานึง 

ถึง คุณวุฒิ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ วิทยฐานะ หรือตําแหนงทางวิชาการที่ เปนไปตามเกณฑ  

ที่สถาบันครุุพัฒนากําหนด 

 (ง) มาตรฐานผูเขารับการพัฒนา เปนการกําหนดกลุมเปาหมายครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สายงานการสอนที่ชัดเจน มีการกําหนดคุณสมบัติผูที่จะเขารวมกิจกรรมในหลักสูตร และมีกระบวนการ

คัดเลือกที่จะเขารับการพัฒนาไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. หลักการการออกแบบหลักสูตร 
 กรอบแนวคิดหลักของการออกแบบหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาครู จะเนนที่การสรางการเปลี่ยนแปลง 
ที่ครูเพ่ือสงผลกระทบไปยังคณุภาพการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี ้
 หลักสูตรที่ออกแบบเพ่ือการพัฒนาครู จะตองเปนการพัฒนาครูที่บูรณาการระหวางเนื้อหา             
สาระวิชา (Content Knowledge) กับหลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) ท่ีจะตองมุง พัฒนา
สมรรถนะ ใหมีความสามารถจัดการเรียนการสอน ตามสาระวิชาเฉพาะท่ีบูรณาการเนื้อหาสาระ 
กับศาสตรวิชาชีพครู (Pedagogical Content Knowledge : PCK) หรือมีการหลอมรวมเทคโนโลยสีารสนเทศ
เขากับการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological Content Knowledge)  
และนําเสนอกรณีศึกษา และ/หรือแนวทางใหครูเกิดแนวคิด แรงบันดาลใจ นําไปพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
กระบวนการการเรียนการสอน และเปนแนวคิดที่นําไปสูการปฏิบัติ ตามกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ได 

3. ระดับชวงชั้นในการพัฒนา 
 หลักสูตรจะตองกําหนดวาหลักสูตรนั้นเหมาะสมกับครูที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับระดับชวงชั้นใด

ดังตอไปนี้ 
 3.1 ปฐมวัย 

 3.2 ประถมศึกษา 

 3.3 มัธยมศกึษาตอนตน 

 3.4 มัธยมศกึษาตอนปลาย 

 3.5 อาชีวศึกษา 

 3.6 การศึกษานอกระบบ 

 3.7 การศึกษาพิเศษ 

 3.8 อื่นๆ โปรดระบุ.............. 

4. คําสําคัญสะทอนกิจกรรมการพฒันา 
 แตละหลักสูตรจะตองเลือกคําสําคัญที่สะทอนสาระของหลักสูตรอยางนอยขอละหนึ่งประเด็น 
 
 

/4.1 สาระเนื้อหา... 
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 4.1 สาระเนื้อหา (Content) ที่เปนกลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย 
   4.1.1 วิทยาศาสตร 

4.1.2 คณิตศาสตร 
4.1.3 ภาษาไทย 
4.1.4 ภาษาอังกฤษ 
4.1.5 ภาษามลาย ู
4.1.6 ภาษาฝรั่งเศส 
4.1.7 ภาษาเกาหล ี
4.1.8 ภาษาญี่ปุน 
4.1.9 ภาษาจีน 

   4.1.10 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
   4.1.11 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   4.1.12 สุขศึกษาและพลศึกษา 
   4.1.13 ศิลปะศึกษา 
   4.1.14 ดนตร-ีนาฎศิลป 
   4.1.15 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   4.1.16 ปฐมวัย  
   4.1.17 การศกึษาพิเศษ 
   4.1.18 บูรณาการสาระ 
   4.1.19 ทักษะอาชีพ 9 ประเภท สาขาวิชา 
    (1) อุตสาหกรรม 
    (2) บริหารธุรกิจ 
    (3) ศิลปกรรม 
    (4) คหกรรม 
    (5) เกษตรกรรม 
    (6) ประมง 
    (7) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
    (8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
    (9) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4.2 สาระท่ีเปนศาสตรที่เก่ียวของการจัดการเรียนรู (Pedagogy) การระบุสาระการพัฒนา 
ที่เปนศาสตรที่เก่ียวของกับการจัดการการเรียนรู ประกอบดวย 
   4.2.1 การสอนในศตวรรษที่ 21 
   4.2.2 การแกปญหาผูเรียน 
   4.2.3 จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู 
   4.2.4 การจัดการชั้นเรียน 

/4.2.5 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน... 
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   4.2.5 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน/ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
   4.2.6 การพัฒนาหลักสูตร 
   4.2.7 สะเต็มศึกษา ( STEM Education ) 
   4.2.8 การใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 
   4.2.9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
   4.2.10 การออกแบบการเรียนรู 
   4.2.11 อื่นๆ ที่เปนศาสตรทางการศกึษาหรือการจัดการเรียนรู 

5.ความลุมลึกของหลักสูตรแบงออกเปน 3 ระดับ 
 5.1 ระดับพื้นฐาน (Basic level) หมายถึง หลักสูตรที่นําเสนอประสบการณ และ/หรือกิจกรรม 
ขั้นเบื้องตนหรือขั้นพ้ืนฐาน สําหรับผูเริ่มเรียนรูเรื่องนั้น หรือผูที่ยังไมเคยเรียนรูเรื่องนั้น ๆ มากอน เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ใหทั้งเนื้อหาสาระ (Knowledge) ตั้งแตหลักการ แนวคิด ประวัติความเปนมา พัฒนาการ
ของเรื่องนั้น รวมถึงจะตองมีกิจกรรมที่ใหครูไดฝกทักษะปฏิบัติ (Skills) ที่จําเปน และมีการสอดแทรกปลูกฝง
คุณลักษณะที่เก่ียวเนื่องกับความเปนครูผนวกเขาดวยกัน (Attribute) หรือมีลักษณะ ดังนี ้

 

(1) มีจํานวนชั่วโมงการอบรม ไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง 

(2) สาระในหลักสูตรนําเสนอเปนการสรางหรือทบทวนความรู ความเขาใจ การวิเคราะห             

การสังเคราะหที่เปนแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องนั้น 

(3) สาระในหลักสูตรสรางหรือทบทวนทักษะพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงกับหลักการและทฤษฎี 

(Theory and Practice)  

(4) สาระในหลักสูตรมีการฝกปฏิบัติการบูรณาการการสอนเนื้ อหาสาระเฉพาะ 

(Pedagogical content knowledge : PCK)  หรือ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับการสอน

เนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) ใชความรูและทักษะนั้น

เพ่ือการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนหรือมุงเปาที่การเรียนรูของนักเรียน 

(5) สาระในหลักสูตรมีการใหขอมูล หรือสรางแนวการปฏิบัติตนเพ่ือความเปนครูที่ดี               

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 5.2 ระดับกลาง (Intermediate level) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเสนอประสบการณ และ/หรือ
กิจกรรมขั้นพัฒนา สําหรับผูท่ีมีพ้ืนฐานในเรื่องนั้นมากอน มีความเขาใจหลักการ กรอบแนวคิด ทักษะพื้นฐาน 
หรือผูที่เคยผานการพัฒนาในหลักสูตรระดับพื้นฐานมากอน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหทั้งเนื้อหาสาระ 
(Knowledge) ที่สูงกวาระดับขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงจะตองมีกิจกรรมท่ีใหครูท่ีไดฝกทักษะปฏิบัติ (Skills) ที่จําเปน 
ในระดับที่ตองมีการใชทักษะ และ/หรือ กระบวนการที่ซับซอนมากขึ้น และมีการสอดแทรกปลูกฝงคณุลักษณะ
ที่เก่ียวเนื่องกับความเปนครผูนวกเขาดวยกัน (Attribute) หรือมีลักษณะ ดังนี ้
  (1) มีจํานวนชั่วโมงการอบรม ไมนอยกวา ๑๘ ชั่วโมง 

  (2) สาระในหลักสูตรมี กิจกรรมที่ ใชกระบวนการเรียนรู ท่ีกระตุนให เกิดการเรียนรู                         

ที่เกิดจากการคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

 

  /(4) สาระในหลักสูตร... 



 

-5- 

  (3) สาระในหลักสูตรเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ทําใหครู 

ที่เขารับการพัฒนาสรางสรรค สรุปองคความรูที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหวางองคความรูจากทฤษฎี                   

องคความรูที่เกิดจากประสบการณการปฏิบัติในชั้นเรียน และมีกระบวนการสรุปสรางขอเสนอทางวิชาการ              

ในเรื่องนั้นๆ  

  (4) สาระในหลักสูตร มีการฝกปฏิบัติ การบู รณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ 

(Pedagogical Content Knowledge : PCK)  หรือ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับการสอน

เนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) ใชความรูและทักษะนั้น

เพ่ือการเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนหรือพุงเปาที่การเรียนรูของนักเรียน 

  (5)  สาระในหลักสูตรมีกระบวนการแลกเปลี่ยน เรี ยนรูระหวางครูและบุคลากร                 

ทางการศึกษาที่เขารวมการพัฒนาในประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

5.3 ระดับสูง (Advanced level) หมายถึง หลักสูตรที่นําเสนอประสบการณ และ/หรือกิจกรรม                
ที่เปนความกาวหนา ซับซอน หรือเปนเรื่องเฉพาะทางที่ลุมลึก เปนศาสตรหรือวิชาเอกเฉพาะ และตองใชทักษะ 
การเรียนรูข้ันสูง มีการบูรณาการความรู หรือมีการออกแบบ สรางสรรค หรือมีลักษณะของการวิจัย พัฒนา 
วิเคราะห วิจารณ ผูท่ีจะเขารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ จะตองมีพื้นฐานหรือมีประสบการณในเรื่องนั้น                  
มากกวาระดับพื้นฐาน และตองมีทักษะที่ เคยปฏิบัติ มีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มาพอสมควร  
หรือผูที่เคยผานการพัฒนาในหลักสูตรระดับกลางมากอน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหทั้งเนื้อหาสาระ 
(Knowledge) ที่สูงกวาระดับกลาง รวมถึงจะตองมีกิจกรรมที่ใหครูไดฝกทักษะปฏิบัติ (Skills) ที่ซับซอน              
มากข้ึน และมีการสอดแทรกปลูกฝงคุณลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับความเปนครูผนวกเขาไปดวย (Attribute)  
หรือมีลักษณะ ดังนี ้

(๑)  มีจํานวนชั่วโมงการอบรม ไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง 

  (๒)  สาระในหลักสูตรมีสรางการเรียนรูในระดับกาวหนาที่มีทั้งการใหขอมูล องคความรู             

ในระดับที่เปนสุดขอบเขตของความรูในเรื่องนั้น ๆ ที่มาจากฐานงานวิจัย การคนควา การสังเคราะหขอมูล

อยางซับซอน 

  (๓)  สาระในหลักสูตรมีการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการสรางสรรคนวัตกรรม (Producing 

innovation) ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาในเรื่องนั้น ๆ และนําไปสูการปฏิบัติจริงในการถายทอดจัดการเรียนรู 

สูนักเรียน  

(๔) สาระในหลักสูตรมีการใชกระบวนการวิจัยที่สะทอน การบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระ

เฉพาะ (Pedagogical content knowledge : PCK ) และ/หรือ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับ

การสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) เ พ่ือการ

สรางสรรคงานวิชาการรวมกันหรือเปนกิจกรรมรายบุคคล ที่มีระบบการนําเสนอและสะทอนคิดตองานดังกลาว 

(๕) สาระในหลักสูตรมีการใหขอมูลหรือสรางแนวการปฏิบัติตนเพ่ือความเปนครูที่ดี   

และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมพัฒนาในประเด็น 

ที่เก่ียวเนื่องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

/6. ขอกําหนดลักษณะของหลักสูตร... 



 

-6- 

6. ขอกําหนดลักษณะของหลักสูตร 
 หลักสูตรทุกหลักสูตรจะตองมีรายละเอียดของหลักสูตรครบถวนทุกหัวขอ ดังตอไปนี ้
 6.๑ ชื่อหลักสูตร ตองเปนชื่อที่สะทอนภาพรวมของสาระท่ีจะพัฒนาใหมีความใกลเคียงและชัดเจน
มากที่สุด การกําหนดชื่อหลักสูตร ตองไมตั้งชื่อหลักสูตรในลักษณะที่เรียกรองความสนใจ หรือ การลอเลียน 
การเสียดสี หรือลักษณะอ่ืนๆ ที่สอไปในทางที่กอใหเกิดความเขาใจผิดวา เกี่ยวของอยางไรกับการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูของนักเรียน และจะตองเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 6.๒ ระดับความลุมลึกของหลักสูตร ผูเสนอหลักสูตรตองกําหนดหลักสูตรที่นําเสนอวาควรเปน
หลักสูตรที่มีความลุมลึกในระดับใด หลักสูตรหนึ่งจะแสดงวามีความลุมลึกหลายระดับไมได 

6.๓ ผูรับผิดชอบหลักสูตร จะตองกําหนดใหมีผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่บริหาร ประสานงาน 
กํากับใหการดําเนินงานของหลักสูตรดําเนินการไปไดตามแผนท่ีวางไว โดยจะตองมีคณะผูรับผิดชอบหลักสูตร
อยางนอย ๒ คน ในแตละหลักสูตร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรี และผูรับผิดชอบหนึ่งคน
สามารถรับผิดชอบหลักสูตรไดไมเกินคนละ 3 หลักสูตร จะตองมีบุคคลหนึ่งเปนประธานหลักสูตร พรอมระบุ
คุณวุฒิ สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ปที่สําเร็จการศึกษา และสถานที่ทํางาน 
ในปจจุบัน 
 6.๔ พ้ืนฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร ตองระบุวาคุณสมบัติของครู 
ที่จะสามารถเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรนั้นตองมีความรู และ/หรือ ประสบการณใดมามากนอยเพียงใด 
 6.๕ กําหนดคําสําคัญ (Keyword) ท่ีเปนคําแทนหลักสูตร ที่ทําใหครูสามารถสืบคนหาหลักสูตร
ดังกลาวไดโดยงาย (ตามขอ 4) 
 6.๖ หลักการและที่มาของหลักสูตร ผูนําเสนอหลักสูตรตองแสดงใหเห็นถึงการไดมาซึ่งประเด็น                  
การออกแบบหลักสูตรวามีฐานคิดอยางไร หรือมีกระบวนการไดมาซึ่งความตองการจําเปน (Need 
assessment) ของครูที่เปนกลุมเปาหมายเชนไร มีหลักฐานที่เชื่อถือได มีกระบวนการประมวลผลที่สะทอน 
วาหลักสูตรนี้สนองตอบตอความตองการจําเปนของครูกลุมใด  
 6.๗ วัตถุประสงคของหลักสูตร ตองกําหนดเปาหมายการเรียนรูที่ชัดเจน โดยจําแนกออกเปน 3 ดาน                  
ไดแก ดานความรู (Knowledge) ดานทักษะปฏิบัติ (Skill) และดานคุณลักษณะความเปนครู (Attribute)  
โดยทุกหลักสูตรจะตองกําหนดอยางนอยครอบคลุมดานความรูและดานทักษะปฏิบัติเปนอยางต่ํ า  
หรือครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน  
 6.๘ ตัวชี้วัดความสําเร็จของการเรียนรูของครู หลักสูตรตองระบุตัวชี้วัดหรือพฤติกรรมของครู                     
ที่สามารถวัดได สังเกตได ตรวจสอบได หลังจากที่ครูเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร และระบุเกณฑ                 
การผานของหลักสูตรวาระดับใดผาน และไมผานเกณฑการพัฒนา ทั้งนี้ เกณฑที่กําหนดเปนหลักการกลางรวม
ทุกหลักสูตร คือ ครูที่เขารับการพัฒนาในแตละหลักสูตรตองมีเวลาเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรนั้น  
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาตามหลักสูตร 
 6.๙ กรอบแนวคิดของหลักสูตร (Curriculum Conceptual Framework) ตองเขียนภาพรวม 
ของแนวคิดที่ตองการพัฒนาครู โดยตองนําเสนอหลักการทางวิชาการในเรื่องนั้นๆ ความเชื่อมโยงของแนวคิด
ของหลักสูตรที่สะทอน การบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Pedagogical Content Knowledge : PCK ) 
 

/และ/หรือ... 
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และ/หรือ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical 
Content Knowledge : TPCK) ที่จะเชื่อมโยงกลับไปสูการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางไร  
 6.๑๐ สังเขปหัวขอเนื้อหาสาระในหลักสูตรตองระบุหัวขอเนื้อหาสาระใหไดอยางนอย 3 กลุมหลัก
ประกอบดวย 
  6.10.1 กลุมเนื้อหาที่เปนสาระวิชาดาน (Content) ที่ไดกําหนดตามขอ 4.1 อยางลึกซึ้ง
เขมขนและทันสมัย 
  6.10.2 กลุมเนื้อหาสาระที่เปนศาสตรทางวิชาชีพครู (Pedagogy) ที่ไดกําหนดตามขอ 4.2 
อยางลึกซึ้ง เขมขนและทันสมัย  
  6.10.3 กลุมบูรณาการเนื้อหาสาระกับศาสตรวิชาชีพครู และ/หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Pedagogical Content Knowledge : PCK and/or Technological Pedagogical Content Knowledge 
: TPCK ) อยางลึกซึ้ง เขมขนและทันสมัย 
  6.๑๑ ตารางการจัดกิจกรรม ตองนําเสนอแผนการจัดกิจกรรมที่สะทอนออกมาในรูปตารางเวลา                
โดยกําหนดตารางกิจกรรม เปนวันที่หนึ่ง วันท่ีสอง วันที่สาม โดยยังไมตองกําหนดวัน เดือน ป แตจะตองระบุ
ความยาวของระยะเวลาที่จะใชในการจัดกิจกรรมแตละเรื่อง รวมถึงวิทยากรที่จะเปนผูรับผิดชอบหลักและ
วิทยากรรวม สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ หองปฏิบัติการที่จําเปน 
  6.๑๒ แผนการจัดกิจกรรม ตองแสดงแผนการจัดกิจกรรมในแตละประเด็นวาจะจัดกิจกรรม 
เพ่ือนําไปสูการเรียนรูอยางไรอยางละเอียด ลําดับข้ันตอน ระบุระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม สื่อ  
แหลงเรียนรูและเงื่อนไขอื่นๆ 
  6.๑๓ กิจกรรมการติดตามหรือทํางานรวมกับครูหลังการพัฒนา หลักสูตรตองแสดงระบบการทํางาน
รวมกับครูที่เขารวมการพัฒนาหลังจากเขารวมกิจกรรมการพัฒนาแลว โดยระบบการทํางานรวมกัน อาจจะอยู
ในรูปแบบของการติดตาม ณ หองเรียนจริงตามการนัดหมาย และ/หรือการสื่อสารผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เปนลักษณะของการสื่อสารสองทาง และหนวยพัฒนาครูตองเขาไปมีสวนรวมในการทํางาน 
ตามกระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพของครู เพื่อนําสิ่งที่ไดรับจากหลักสูตรนําไปสูภาคปฏิบัติการจริง 
ในชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ 
 6.๑๔ สัดสวนวิทยากรตอครูผูเขารับการพัฒนา ตองนําเสนอรายชื่อวิทยากรหลัก วิทยากรผูชวย  
ที่แสดงถึงระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ หรือวิทยฐานะ ประสบการณที่เ ก่ียวของกับเรื่องนั้น  
กําหนดสัดสวนจํานวนวิทยากรรวมตอผูเขารับการพัฒนาตองมีสัดสวนไมมากไปกวา สัดสวนที่กําหนด ๑ : ๓๐ 
สําหรับหลักสูตรระดับพื้นฐาน ๑ : ๒๕ สําหรับหลักสูตรระดับกลาง และ ๑ : ๒๐ สําหรับหลักสูตรระดับสูง  
ใหแนบหลักฐานการศึกษาของวิทยากรเปนรายบุคคล พรอมประวัติ (Resume) โดยวิทยากรทุกคนลงนาม
รับรองประวัติตนเอง 
  6.14.1 คุณสมบัติวิทยากร (๑) สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา             
ที่รับผิดชอบเปนวิทยากรหรือสาขาที่สัมพันธ และมีตําแหนงทางวิชาการอยางนอยผูชวยศาสตราจารย หรือ
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ หรือ มีประสบการณและความสําเร็จในเรื่องนั้นๆ ในระดับชาติ  หรือ (๒) สําเร็จ
การศกึษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบเปนวิทยากรหรือสาขาที่สัมพันธ และตองมีประสบการณ
การสอนหรือมีหนาที่ ท่ีเก่ียวกับการใหความรู หรือเคยเปนวิทยากรมาไมนอยกวา ๒ ป หรือ (๓) เปนผูที่มี
ความเชี่ ยวชาญ เปนที่ ยอมรับและประกอบอาชีพในดาน ท่ี เปนวิทยากรนั้ นมานานกวา  ๑๐ ป 
                                                                                                   /หรือ (๔) ดํารงตําแหนง... 
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 หรือ (๔) ดํารงตําแหนง ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย หรือ วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
  6.14.2 คณะวิทยากร จะตองประกอบดวยบุคคลอยางนอย 2-3 คน ที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ สอดคลองกับลักษณะดังตอไปนี้  
  (ก) เปนผูมีคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา หรือวิชาเอกที่เนนเนื้อหาสาระเฉพาะดาน 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ ในระดับปริญญาโทข้ึนไป สอดคลองกับประเด็นตามขอ 6.10.1 
  (ข) เปนผูมีคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาดานการศึกษา หรือวิธีการสอน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ 
กับศาสตรวิชาชีพคร ูสอดคลองกับประเด็นตามขอ 6.10.2 
  (ค)  เปนผูมีประสบการณสอน และ/หรือ นิเทศการสอนในสาระที่เสนอหลักสูตรในระดับ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน มาไมนอยกวา 10 ป สอดคลองกับประเด็นตามขอ 6.10.3 

 6.๑๕ กําหนดจํานวนครูที่จะเขารวมพัฒนาตอกลุม ดังนี้ หลักสูตรระดับพื้นฐาน จํานวนไมเกิน ๑๕๐ คน
ตอกลุม หลักสูตรระดับกลาง จํานวนไมเกิน ๑๐๐ คนตอกลุม และหลักสูตรระดับสูง จํานวนไมเกิน ๘๐ คนตอ
กลุม โดยที่หนึ่งกลุมจะถือวาเปนหนึ่งรุน  

6.๑๖ วิธีการวัดและประเมินผลการพัฒนาของหลักสูตร จะตองระบุวิธีการวัดผลและเกณฑ                      
การประเมินผลการผานการพัฒนาของหลักสูตรท่ีชัดเจน  
 6.17 การนําเสนอหลักสูตรแบบออนไลน 
 กรณีที่หนวยพัฒนาครูตองการเสนอหลักสูตรการเรียนผานระบบออนไลน ตองปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขและขอกําหนดเพ่ิมเติมจากเงื่อนไขพ้ืนฐานเดิม ดังนี ้

(๑) แสดงหลักฐานความพรอมของระบบ การใหบริการเปนระบบใด ระบบปฏิบัติการ                  
การจัดการเรียนการสอน (Learning Management System) เปนระบบใด เปนเจาของหรือเชาใช 

(๒)  แสดงระบบกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรที่สะทอนใหเห็นวาครูที่เขารับการพัฒนา 
จะมีกระบวนการเรียนอยางไร (อาน ฟง พูด เขียนโตตอบ) ระบบการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ระบบ
การสื่อสารกับครูในระบบ (Communicate) การปฏิสัมพันธกับครู และ/หรือ เพ่ือนรวมชั้นเรียน (Interactive) 
ลักษณะการปฏิสัมพันธแบบทันทีทันใด (Synchronous or Real time) หรือแบบลาชา (Asynchronous or 
Delay) มีระบบปฏิสัมพันธระหวางครทูี่เขารับการพัฒนากับผูใหบริการหรือวิทยากรในหลักสูตรอยางไร  

(๓)  ตองมีชองทางท่ีใหสถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานตนสังกัดของครู สามารถเขาไปติดตาม 
ประเมินรองรอยการพัฒนาครูได 

(๔)  ระบบตองสามารถรองรับจํานวนครูที่สมัครเขารับการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และระบบสามารถจัดกลุมการเรียน หรือมีแนวทางการบริหารทีส่ะทอนประสิทธิภาพการจัดการไดเชนไร 

(๕)  สิทธิและผลประโยชนที่ครูจะไดรับหรือเปนคุณคาหรือประโยชนที่มากกวาการเรียน 

แบบชั้นเรียนอยางไร ระบบตองระบุเงื่อนไข หากมีความคลาดเคลื่อน ขัดของจากระบบอินเทอรเน็ตลม/ลาชา 

จะมีเงื่อนไขการบริการอยางไร 

(๖)  ระบุรายละเอียด จํานวนครูที่สามารถรับสมัครเขารับการพัฒนาได มีการเปดรับสมัคร 

ผูเขารับการพัฒนาเชนไร และมกีารเปด-ปดระบบเชนไร 

 

 

/(7) การจัดสอบวัดความรู... 
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(๗)  การจัดสอบวัดความรู และ/หรือทักษะหลังจบหลักสูตร ทุกหลักสูตรออนไลนจะตองมี

กระบวนการสอบวัดผลแบบชั้นเรียน ที่มีระบบการตรวจสอบตัวตนดวยหลักฐานราชการอยางเขมงวดชัดเจน 

มีการกําหนดระดับเกณฑการผานการพัฒนา โดยหนวยพัฒนาครูที่เสนอหลักสูตรจะตองเปนผูใหบริการ               

แกครูที่ เขารับการพัฒนา โดยการจัดสถานที่สอบ การนัดหมายวัน เวลา สอบที่ชัดเจน เพ่ือสะทอน 

ถึงประสิทธิภาพของระบบการเรียนแบบออนไลน 

6.18 หนวยพัฒนาครู ที่เสนอหลักสูตรเพื่อขอรับการรับรองตองชําระเงินคาธรรมเนียมการขอรับรอง
หลักสูตร จํานวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) ตอหนึ่งหลักสูตร และจะตองจายเงินคาธรรมเนียม                
การ จัดหลักสูตรรายรุน รุนละ ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน ) ตอหนึ่ งรุน  โดยสถาบันคุรุ พัฒนา 
จะไมคืนคาธรรมเนียมการขอรับรองหลักสูตรใหแกหนวยพัฒนาไมวาผลการพิจารณาจะผานการรับรอง 
หรือไมผานการรับรอง การยกเวนคาธรรมเนียมการรับรองหลักสูตรจะเปนไปตามระเบียบของคุรุสภา  
 

7. คุณสมบัติของหนวยพัฒนาครู 
 หนวยงานท่ีสามารถเสนอขอเปนหนวยพัฒนาครูได จะแบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี ้
 7.๑ สถาบันการศึกษา หมายถึง โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย ภาควิชา 
โปรแกรมวิชา ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ทั้งรัฐและเอกชน                
โดยมีเงือ่นไขการดําเนินการ ดังนี ้
 7.๑.๑ โรงเรียน กําหนดใหเปนหนวยพัฒนาครูไดเพียงหนวยเดียว ผูอํานวยการ จะตองออก
หนังสือแสดงความจํานงเปนหนวยพัฒนาครูพรอมมอบหมายบุคคลเปนผูแทนในการประสานงานกับสถาบันคุรุพัฒนา 

7.๑.๒ สถาบันอุดมศึกษา กําหนดให ภาควิชา/กอง/ฝาย/โปรแกรมวิชา/ศูนย/สถาบัน/สํานัก/
คณะ กําหนดใหเปนหนวยพัฒนาครูได โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว โดยคณบดี/ผูอํานวยการ/อธิการบดี  
หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ ออกหนังสือแสดงความจํานงเปนหนวยพัฒนาครู 

7.๑.๓ ผูบริหารสถาบัน จะตองมีหนังสือมอบหมายบุคคลเปนผูแทนในการประสานงาน 
กับสถาบันคุรุพัฒนาอยางเปนทางการ 
 7.๒ นิติบุคคล หมายถึง บริษัท หางหุนสวนจํากัด สมาคม มูลนิธิ ที่มีการจัดตั้งและยังมีสถานภาพ               
ที่สมบูรณ มีการดําเนินงานตามข้ันตอนของการจัดตั้งหนวยงานนั้นอยางเปนปจจุบัน ยังไมขาดสถานภาพ  
และตองมีการจดทะเบียนที่มีวัตถุประสงคของการจัดตั้งที่เก่ียวของกับการพัฒนาครูหรือทํางานท่ีเก่ียวของ 
กับการศึกษาเทานั้น กําหนดใหเปนหนวยพัฒนาครูไดเพียงหนึ่งหนวยตอหนึ่งนิติบุคคล 

7.๒.๑ มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย โดยหนังสือ
รับรองลงนามโดยนายทะเบียนพรอมประทับตรา หนังสือรับรองตองออกมาไมเกิน ๓๐ วัน (หนังสือรับรอง
จะตองออกโดยนายทะเบียน และตองออกหนังสือรับรองดังกลาวหลังวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ จนถึงปจจุบัน เทานั้น)  

7.๒.๒ มีหนังสือแสดงความจํานงเปนหนวยพัฒนาครู  
7.๒.๓ ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น จะตองมีหนังสือมอบหมายบุคคลเปนผูแทน 

ในการประสานงานกับสถาบันคุรุพฒันาอยางเปนทางการ 
 
 
 

/7.๓ สวนราชการ... 
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 7.๓ สวนราชการ หมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีมีขอบเขตงานระดับกรม กอง สํานัก ศูนย สํานักงาน
โดยแตละหนวยจะตองมอบหมายใหมีผูแทนเปนผูรับผิดชอบในการทํางานเก่ียวกับการจัดการหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาครูที่เสนอ 

7.๓.๑ หนวยราชการระดับเขตพ้ืนที่/จังหวัด/ศูนยภาค กําหนดใหเปนหนวยพัฒนาครู เพียงหนึ่งหนวย
ตอหนึ่งหนวยงาน 

7.๓.๒ ผูบริหารหนวยราชการนั้นหรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจออกหนังสือแสดงความจํานง 
เปนหนวยพัฒนาครู 

 

7.๓.๓ ผูบริหารหนวยราชการ มีหนังสือมอบหมายบุคคลเปนผูแทนในการประสานงาน 
กับสถาบันคุรุพัฒนาอยางเปนทางการ 

7.๔ กรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติ ใหหนวยพัฒนาขอหารือแนวปฏิบัติกับสถาบันคุรุพัฒนาเปนรายกรณ ี
หนวยพัฒนาครูที่จะเสนอหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาครูในครั้งที่ 1/2561 ตองเปนหนวยพัฒนาคร ู

ที่ลงทะเบียนกับสถาบันคุรุพัฒนา มีสภาพสมบูรณกอนวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 หากพนกําหนดเวลา 
ใหนําเสนอในครั้งตอไป 
 

8. แนวปฏิบัติของหนวยพัฒนาครู 
 8.1 ลงทะเบียนสมัครเปนหนวยพัฒนาครู ผานทางเว็บไซตของสถาบันคุรุพัฒนาที่ 
www.kurupatana.ac.th หรือ bit.ly/tpdi2561offernewcourse เทานั้น 
 8.2 เสนอหลักสูตร ผานชองทางระบบออนไลนตามที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด 
 8.3 ชําระเงินคาธรรมเนียมตามขอ 6.18 
 8.4 หนวยพัฒนาครูสามารถจัดอบรมหรือกิจกรรมการพัฒนาไดภายหลังจากไดรับการรับรอง 
จากสถาบันคุรุพัฒนาแลว และหนวยงานตนสังกัดใหความเห็นชอบใหครูเขารับการพัฒนา 
 8.5 รายงานผลการจัดอบรมหรือกิจกรรม และสงรายชื่อผูผานการพัฒนา ผานระบบที่สถาบันคุรุพัฒนา
กําหนด ภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา ไมเกิน ๓๐ วัน 
 

9. ระยะเวลาการเสนอหลักสูตร 
 หนวยพัฒนาครูสามารถเสนอหลักสูตรไดตั้งแตวันที ่15 - 25 กุมภาพันธ 2561 
 

10. การรับรองหลักสูตร 
 สถาบันคุรุพัฒนาจะดําเนินการจัดใหมีกระบวนการพิจารณาคุณภาพดานวิชาการของหลักสูตร                
ตามวิธีที่สถาบันกําหนด ผลการพิจารณารับรองหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนาถือเปนที่สุด ในกรณีที่มีปญหา
ทางปฏิบัติใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารสถาบันครุุพัฒนา 
 

11. ระยะเวลาในการรับรองหลักสูตร 
 หลักสูตรที่ผานการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาจะมีอายุไมเกินสองปนับแตวันที่ออกประกาศผล               
การรับรอง โดยยึดถือประกาศของสํานักงานเลขาธิการครุสุภาเปนสําคัญ 
 

12. ขอตกลง 
 ในการนําเสนอหลักสูตรของหนวยพัฒนาครูตองลงนามยอมรับเงื่อนไข ขอตกลง ดังตอไปนี ้
 

/12.๑ การนําเสนอหลักสูตร... 
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