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การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
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๑. หลักการและเหตุผล
➢(ก) มาตรฐานหลักสูตร เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีหลักการและกรอบแนวคิดที่ชัดเจนระบุได้ทั้งกลุ่มสาระ ระดับ

ช่วงชั้น และระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร ได้อย่างชัดเจน

➢(ข) มาตรฐานการด าเนินงาน เป็นการบริหารจัดการท่ีมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรชัดเจน มีระบบการรายงานข้อมูล
ของครูท่ีเข้ารับการพัฒนาได้อย่างครบถ้วนมีระบบการติดตาม ประเมินผลของหลักสูตร

➢(ค) มาตรฐานวิทยากร ต้องคัดกรองบุคคลท่ีจะมาท าหน้าท่ี เป็นวิทยากรพัฒนาครู โดยต้องค านึงถึง คุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วิทยฐานะ หรือต าแหน่งทางวิชาการท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ ท่ีสถาบันคุรุพัฒนาก าหนด

➢(ง) มาตรฐานผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นการก าหนดกลุ่มเป้าหมายครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ท่ีชัดเจน มีการก าหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตร และมีกระบวนการคัดเลือกท่ีจะเข้ารับการ
พัฒนาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ



สถาบันคุรุพัฒนา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

9 กุมภาพันธ์ 2561 

2. หลักการการออกแบบหลักสูตร

➢ การพัฒนาครูที่บูรณาการระหว่างเนื้อหา สาระวิชา (Content
Knowledge) กับหลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge)

➢ สาระวิชาเฉพาะที่บูรณาการเนื้อหาสาระกับศาสตร์วิชาชีพครู 
(Pedagogical Content Knowledge :PCK) หรือ

➢ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการจัดการเรียนการ
สอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological Content
Knowledge) 

➢ แนวคิดที่น าไปสู่การปฏิบัติ ตามกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ได้
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3. ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา

3.1 ปฐมวัย
3.2 ประถมศึกษา
3.3 มัธยมศึกษาตอนต้น
3.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย
3.5 อาชีวศึกษา
3.6 การศึกษานอกระบบ
3.7 การศึกษาพิเศษ
3.8 อื่นๆ โปรดระบุ..............
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4. ค าส าคัญสะท้อนกิจกรรมการพัฒนา

4.1.1 วิทยาศาสตร์
4.1.2 คณิตศาสตร์
4.1.3 ภาษาไทย
4.1.4 ภาษาอังกฤษ
4.1.5 ภาษามลายู
4.1.6 ภาษาฝรั่งเศส
4.1.7 ภาษาเกาหลี
4.1.8 ภาษาญี่ปุ่น
4.1.9 ภาษาจีน
4.1.10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.1.11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1.12 สุขศึกษาและพลศึกษา
4.1.13 ศิลปะศึกษา
4.1.14 ดนตรี-นาฎศิลป์
4.1.15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.1.16 ปฐมวัย 
4.1.17 การศึกษาพิเศษ
4.1.18 บูรณาการสาระ
4.1.19 ทักษะอาชีพ 9 ประเภท สาขาวิชา

(1) อุตสาหกรรม (4) คหกรรม     (7) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(2) บริหารธุรกิจ  (5) เกษตรกรรม (8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
(3) ศิลปกรรม     (6) ประมง      (9) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.1 สาระเนื้อหา (Content) ที่เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
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4.2 สาระที่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้ (Pedagogy) การระบุสาระการพัฒนาที่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การเรียนรู้ ประกอบด้วย

4.2.1 การสอนในศตวรรษที่ 21
4.2.2 การแก้ปัญหาผู้เรียน
4.2.3 จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้
4.2.4 การจัดการชั้นเรียน
4.2.5 การวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.2.6 การพัฒนาหลักสูตร

4.2.7 สะเต็มศึกษา ( STEM Education )
4.2.8 การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
4.2.9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4.2.10 การออกแบบการเรียนรู้
4.2.11 อื่นๆ ที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้

4. ค าส าคัญสะท้อนกิจกรรมการพัฒนา
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5.ความลุ่มลึกของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

5.1 ระดับพื้นฐาน (Basic level) 

หลักสูตรที่น าเสนอประสบการณ์ และ/หรือกิจกรรม ขั้นเบื้องต้นหรือขั้นพื้นฐาน ส าหรับผู้เริ่มเรียนรู้เรื่องนั้น หรือ
ผู้ที่ยังไม่เคยเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ มาก่อน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ทั้งเนื้อหาสาระ (Knowledge) ตั้งแต่หลักการ 
แนวคิด ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของเรื่องนั้น รวมถึงจะต้องมีกิจกรรมที่ให้ครูได้ฝึกทักษะปฏิบัติ (Skills) ที่จ าเป็น 
และมีการสอดแทรกปลูกฝังคุณลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นครูผนวกเข้าด้วยกัน (Attribute) มีจ านวนชั่วโมงการอบรม 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
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5.ความลุ่มลึกของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

5.2 ระดับกลาง (Intermediate level) 

หลักสูตรที่น าเสนอประสบการณ์ และ/หรือกิจกรรมขั้นพัฒนา ส าหรับผู้ที่มีพื้นฐานในเรื่องนั้นมาก่อน มีความ
เข้าใจหลักการ กรอบแนวคิด ทักษะพื้นฐาน หรือผู้ที่เคยผ่านการพัฒนาในหลักสูตรระดับพื้นฐานมาก่อน เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ทั้งเนื้อหาสาระ (Knowledge) ที่สูงกว่าระดับขั้นพื้นฐาน รวมถึงจะต้องมีกิจกรรมที่ให้ครูที่ได้ฝึก
ทักษะปฏิบัติ (Skills) ที่จ าเป็น ในระดับที่ต้องมีการใช้ทักษะ และ/หรือ กระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น และมีการสอดแทรก
ปลูกฝั งคุณลักษณะที่ เ กี่ ยว เนื่ องกับความเป็นครูผนวกเข้ าด้ วยกัน  (Attribute)  มี จ านวนชั่ ว โมงการอบรม 
ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง
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5.ความลุ่มลึกของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

5.3 ระดับสูง (Advanced level) 

หลักสูตรที่น าเสนอประสบการณ์ และ/หรือกิจกรรม ที่เป็นความก้าวหน้า ซับซ้อน หรือเป็นเรื่องเฉพาะทางที่ลุ่ม
ลึก เป็นศาสตร์หรือวิชาเอกเฉพาะ และต้องใช้ทักษะ การเรียนรู้ขั้นสูง มีการบูรณาการความรู้ หรือมีการออกแบบ 
สร้างสรรค์ หรือมีลักษณะของการวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ วิจารณ์ ผู้ที่จะเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ จะต้องมีพื้นฐานหรือ
มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น มากกว่าระดับพื้นฐาน และต้องมีทักษะที่เคยปฏิบัติ มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มา
พอสมควร หรือผู้ที่เคยผ่านการพัฒนาในหลักสูตรระดับกลางมาก่อน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ทั้งเนื้อหาสาระ 
(Knowledge) ที่สูงกว่าระดับกลาง รวมถึงจะต้องมีกิจกรรมที่ให้ครูได้ฝึกทักษะปฏิบัติ (Skills) ที่ซับซ้อน มากขึ้น และมีการ
สอดแทรกปลูกฝังคุณลักษณะที่ เกี่ยวเนื่องกับความเป็นครูผนวกเข้าไปด้วย (Attribute) จ านวนชั่วโมงการอบรม 
ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง



6.ข้อก าหนดลักษณะของหลักสูตร
6.1 ชื่อหลักสูตร ต้องเป็นชื่อที่สะท้อนภาพรวมของสาระที่จะพัฒนาให้
มีความใกล้เคียงและชัดเจนมากที่สุด 

6.2 ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร ผู้เสนอหลักสูตรต้องก าหนด
หลักสูตรที่น าเสนอว่าควรเป็นหลักสูตรที่มีความลุ่มลึกในระดับใด 
หลักสูตรหนึ่งจะแสดงว่ามีความลุ่มลึกหลายระดับไม่ได้

6.3 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องมีคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
น้อย 2 คน ในแต่ละหลักสูตร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรี และรับผิดชอบหลักสูตรได้ไม่เกินคนละ 3 หลักสูตร

6.4 พื้นฐานและเงื่อนไขของครูที่จะรับการพัฒนาตามหลักสูตร

6.5 ก าหนดค าส าคัญ (Keyword) ที่เป็นค าแทนหลักสูตร

6.6 หลักการและที่มาของหลักสูตร 

6.7 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ 
(Knowledge) ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) และด้านคุณลักษณะความเป็นครู 
(Attitude) 

6.8 ตัวชี้วัดความส าเร็จของการเรียนรู้ของครู

6.9 กรอบแนวคิดของหลักสูตร (Curriculum Conceptual 
Framework) 

6.10 สังเขปหัวข้อเนื้อหาสาระในหลักสูตร 

6.11 ตารางการจัดกิจกรรม

6.12 แผนการจัดกิจกรรม

6.13 กิจกรรมการติดตามหรือท างานร่วมกับครูหลังการพัฒนา 
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6.14 วิทยากร ก าหนดสัดส่วนจ านวนวิทยากรร่วมต่อ  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีสัดส่วนไม่มากไปกว่า สัดส่วนที่ก าหนด 
๑ : ๓๐ ส าหรับหลักสูตรระดับพื้นฐาน ๑ : ๒๕ ส าหรับหลักสูตรระดับกลาง และ ๑ : ๒๐ ส าหรับหลักสูตรระดับสูง

4.14.1 คุณสมบัติวิทยากร 

(1) ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา ที่รับผิดชอบเป็นวิทยากรหรือสาขาที่สัมพันธ์ และมีต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อยผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือ มีประสบการณ์และความส าเร็จในเรื่องนั้นๆ ในระดับชาติ

หรือ (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบเป็นวิทยากรหรือสาขาที่สัมพันธ์ และต้องมีประสบการณ์
การสอนหรือมีหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ หรือเคยเป็นวิทยากรมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

หรือ (3) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับและประกอบอาชีพในด้านที่เป็นวิทยากรนั้นมานานกว่า ๑๐ ปี 

หรือ (4) ด ารงต าแหน่ง ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ หรือ วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป

6.ข้อก าหนดลักษณะของหลักสูตร
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6.14.2 คณะวิทยากร จะต้องประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 2-3 คน ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ สอดคล้องกับลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชา หรือวิชาเอกที่เน้นเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ ในระดับปริญญาโทขึ้นไป

(ข) เป็นผู้มีคุณวุฒิส าเร็จการศึกษาด้านการศึกษา หรือวิธีการสอน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กับศาสตร์วิชาชีพครู

(ค)  เป็นผู้มีประสบการณ์สอน และ/หรือ นิเทศการสอนในสาระที่เสนอหลักสูตรในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาไม่น้อยกว่า 10 ปี

สถาบันคุรุพัฒนา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

9 กุมภาพันธ์ 2561 

6.ข้อก าหนดลักษณะของหลักสูตร



6.15 ก าหนดจ านวนครูที่จะเข้าร่วมพัฒนาต่อกลุ่ม  ดังนี้ หลักสูตร
ระดับพื้นฐาน จ านวนไม่เกิน ๑๕๐ คนต่อกลุ่ม หลักสูตรระดับกลาง จ านวน
ไม่เกิน ๑๐๐ คนต่อกลุ่ม และหลักสูตรระดับสูง จ านวนไม่เกิน ๘๐ คนต่อ
กลุ่ม 

6.16 วิธีการวัดและประเมินผลการพัฒนาของหลักสูตร 

6.17 การน าเสนอหลักสูตรแบบออนไลน์

6.18 หน่วยพัฒนาครู ที่เสนอหลักสูตรเพื่อขอรับการรับรองต้องช าระ
เงิน
- ค่าธรรมเนียมการขอรับรองหลักสูตร จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพัน
บาทถ้วน) ต่อหนึ่งหลักสูตร 
- และจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม การจัดหลักสูตรรายรุ่น รุ่นละ ๕๐๐ 
บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อหนึ่งรุ่น 

6.ข้อก าหนดลักษณะของหลักสูตร

สถาบันคุรุพัฒนา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

9 กุมภาพันธ์ 2561 

- แสดงหลักฐานความพร้อมของระบบ 
- แสดงระบบกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรที่สะท้อนให้เห็นว่าครูที่เข้ารับการพัฒนา

จะมีกระบวนการเรียนอย่างไร 
- ต้องมีช่องทางที่ให้สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานต้นสังกัดของครู สามารถเข้าไปติดตาม ประเมินร่องรอยได้
- ระบบต้องสามารถรองรับจ านวนครูที่สมัครเข้ารับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สิทธิและผลประโยชน์ที่ครูจะได้รับ
- ระบุรายละเอียด จ านวนครูที่สามารถรับสมัครเข้ารับการพัฒนาได้
- การจัดสอบวัดความรู้ และ/หรือทักษะหลังจบหลักสูตร ทุกหลักสูตรออนไลน์จะต้องมีกระบวนการสอบวัดผลแบบชั้นเรียน 



7 คุณสมบัติของหน่วยพัฒนาครู

7.1 สถาบันการศึกษา หมายถึง โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ 
ภาควิชา โปรแกรมวิชา ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียน วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย

7.2 นิติบุคคล หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมาคม มูลนิธิ ที่มีการจัดตั้งและยังมี
สถานภาพที่สมบูรณ์ และต้องมีการจดทะเบียนที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาครูหรือท างานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเท่านั้น ก าหนดให้เป็นหน่วยพัฒนาครูได้
เพียงหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งนิติบุคคล

7.3 ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่มีขอบเขตงานระดับกรม กอง ส านัก ศูนย์ 
ส านักงานโดยแต่ละหน่วยจะต้องมอบหมายให้มีผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการท างาน
เกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูที่เสนอ
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8. แนวปฏิบัติของหน่วยพัฒนาครู

➢ 8.1 ลงทะเบียนสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันคุรุพัฒนาที่ www.kurupatana.ac.th หรือ
bit.ly/tpdi2561offernewcourse เท่านั้น

➢ 8.2 เสนอหลักสูตร ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด
➢ 8.3 ช าระเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ 6.18
➢ 8.4 หน่วยพัฒนาครูสามารถจัดอบรมหรือกิจกรรมการพัฒนาได้ภายหลังจากได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้ว และ

หน่วยงานต้นสังกัดให้ความเห็นชอบให้ครูเข้ารับการพัฒนา
➢ 8.5 รายงานผลการจัดอบรมหรือกิจกรรม และส่งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา ผ่านระบบที่สถาบันคุรุพัฒนาก าหนด ภายหลังเสร็จ

สิ้นการพัฒนา ไม่เกิน ๓๐ วัน
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9. ระยะเวลาการเสนอหลักสูตร หน่วยพัฒนาครูสามารถเสนอหลักสูตรได้ตั้งแต่วันที่ …………………………………..

10. การรับรองหลักสูตร

สถาบันคุรุพัฒนาจะด าเนินการจัดให้มีกระบวนการพิจารณาคุณภาพด้านวิชาการของหลักสูตร ตามขั้นตอน ดังนี้
8.1 คณะกองบรรณาธิการหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบหลักสูตรและประเมินขั้นพื้นฐาน 
8.2 คณะกองบรรณาธิการหลักสูตรพิจารณาจัดคณะผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๓ คน เป็นผู้พิจารณาคุณภาพทาง

วิชาการของหลักสูตร ตามเกณฑ์การพิจารณาในคู่มือการประเมินหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้ 
8.3 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ปรากฏในคู่มือการพิจารณาหลักสูตร เป็นรายบุคคล 

และบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบแบบออนไลน์เป็นรายบุคคล

11. ระยะเวลาในการรับรองหลักสูตร
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาจะมีอายุไม่เกินสองปนีับแต่วันที่ออก
ประกาศผล การรับรอง โดยยึดถือประกาศของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นส าคัญ
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การประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
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1.เป้าหมายของการประเมินหลักสูตร

การคัดสรรประสบการณ์ท่ีหน่วยพัฒนาครูเตรียมการมาเพื่อให้ครูได้รับความรู้ ทักษะ และความเป็น
ครู ท่ีมีคุณภาพ สามารถน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีดีและมีคุณภาพกับนักเรียน
ได้ตรงตามความมุ่งหวังท่ีเข้ารับการพัฒนาจากหลักสูตรน้ันๆ 

การประเมินหลักสูตรจะกระท าภายใต้หลักวิชาการและเป็นระบบ มีเหตุผลทางวิชาการ สามารถ
อธิบายได้ ด้วยกระบวนการ Peer review โดยผู้ทรงคุณวุฒิในแขนงวิชานั้นหรือใกล้เคียงมากที่สุด
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2.ผู้ประเมินหลักสูตร

➢ การประเมินหลักสูตรหนึ่งหลักสูตร จะมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย ๓ คน ท าหน้าท่ีพิจารณาคุณภาพ
ของหลักสูตรด้านวิชาการ เพื่อคัดสรรและค้นหาร่องรอยหลักฐานที่เชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรนั้นจะสามารถ
ส่งมอบมวลประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพให้กับครูที่เข้ารับการพัฒนาได้ 

➢ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์สูง ผ่านการปฏิบัติการสอน หรือ
บริหารในสพฐ. และ/หรือระดับที่เกี่ยวเนื่อง ในสังกัด สพฐ. สอศ. กศน. และ สกอ. มาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
และด ารงต าแหน่งวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการพิเศษ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
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3. การประเมินหลักสูตรตามระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร ดังนี้
3.1 ระดับพื้นฐาน  3.2 ระดับกลาง  3.3 ระดับสูง

ล าดับ การประเมนิ คะแนน วิธีการประเมนิ

ค่าน้ าหนัก3.1 ประเมินขั้นพ้ืนฐาน - ผ่าน/ไม่ผ่าน

3.2 ประเมินองค์ประกอบหลักสูตร
3.2.1 แนวคิดหลักสูตรและหลักการของหลักสูตร 5 คะแนน Checklist

Input 30 %3.2.2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 4 คะแนน Checklist

3.2.3 สาระการพัฒนา 5 คะแนน Checklist

3.2.4 กระบวนการพัฒนา 5 คะแนน Checklist

Process 60 %
3.2.5 กระบวนการคัดเลือกครูเข้ารับ

การพัฒนาในหลักสูตร

5 คะแนน Milestone

3.2.6 ตารางกิจกรรมการพัฒนา 1 คะแนน Checklist

3.2.7 แผนกิจกรรมการพัฒนา 5 คะแนน Milestone

3.2.8 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 5 คะแนน Checklist
Output 10 %

การประเมนิหลกัสูตรจะประกอบดว้ย ๒ ส่วน ดังนี้
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๓.๑ การประเมินขั้นพื้นฐาน เป็นการประเมินแบบ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”
โดยทุกหลักสูตรจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

ล าดับ รายการประเมิน
๑ การตั้งชื่อหลักสูตรที่ใช้ค าไม่สุภาพ มุ่งโฆษณาหรือเรียกร้องความสนใจมากกว่าการส่ือสาระ 

ชื่อหลักสูตรที่ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาระการพัฒนาได้
๒ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใดคนหนึ่งไม่ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือรับผิดชอบเกิน 3 หลักสูตร หรือมีไม่ครบ 2 คน
๓ ก าหนดเป้าหมายจ านวนครูที่เข้ารับการพัฒนามีจ านวนมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
๔ วิทยากรมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด และสัดส่วนจ านวนวิทยากรกับจ านวนครู

ที่เข้ารับการพัฒนาไม่เป็นไปตามเกณฑ์
5 สาระของหลักสูตรออกแบบ ไม่สะท้อนถึงการบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Pedagogical content knowledge : PCK ) และ/หรือ 

การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเน้ือหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK ) 
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๓.๒ การประเมินองค์ประกอบหลักสูตร
การประเมินองค์ประกอบของหลักสูตร หลักสูตรท่ีจะผ่านการรับรองต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ต่อไปน้ี 

➢ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจะต้องได้รับคะแนนการประเมินทุกประเด็นการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน ๑ หากมีประเด็นใด
ประเด็นหน่ึงได้คะแนน ๐ (ศูนย)์ จะถือว่าหลักสูตร ไม่ผ่านการรับรอง

➢ หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจะต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
➢ หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจะต้องได้ค่าคะแนนผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกคน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม และมี

ค่าเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม
➢ หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะบรรณาธิการหลักสูตรและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินงาน

ของสถาบันคุรุพัฒนาและคณะกรรมการคุรุสภา 
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๓.๒.๑ แนวคิดและหลักการของหลักสูตร 

หมายถึง การแสดงพื้นฐานแนวคิด ที่มาของการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างสมเหตุสมผล มีหลักการทาง
วิชาการสนับสนุน มีกรอบแนวคิดในการท างานชัดเจน โดยหลักสูตรที่ดีต้องสามารถสะท้อน ในประเด็นต่อไปนี้ได้ 
(๑) สะท้อนภาพที่พึงประสงค์หากสาระของหลักสูตรนี้มีความสมบูรณ์จะเกิดผลอย่างไรกับครูและนักเรียน (๒) 
สภาพปัจจุบันของประเด็นที่ก าลังจะพัฒนาครูเป็นเช่นไร มีกระบวนการค้นหา ความต้องการจ าเป็น (Need 
assessment) อย่างไร (๓) ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อกรณีประเด็นนี้เป็นอย่างไร (๔) แนวคิดของหลักสูตรท่ีจะด าเนินการ
ในครั้งนี้เป็นอย่างไร
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๓.๒.๑ แนวคิดและหลักการของหลักสูตร 

ประเด็นการประเมิน
ข้อ 1 ชี้ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทการศึกษาไทยที่สัมพันธ์กับหลักสูตรที่น าเสนอ
ข้อ 2 แนวคิดสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบุช่วงชั้นได้ชัดเจน
ข้อ 3 มีร่องรอยการด าเนินการค้นหาความต้องการจ าเป็นของหลักสูตร (Need Assessment) จากกลุ่มครูที่เป็น        

กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึง
ข้อ 4 น าเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ทางวิชาการในหลักสูตรที่สะท้องถึง 

การบูรณาการการสอนเน้ือหาสาระเฉพาะ (Pedagogical Content Knowledge : PCK ) หรือ การหลอมรวม                   
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเน้ือหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK )

ข้อ ๕ ระบุทักษะและคุณลักษณะเป้าหมายที่จะพัฒนาครูไว้อย่างชัดเจน

เป็นการประเมินแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
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๓.๒.๒ วัตถุประสงค์หลักสูตร

หมายถึง การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่สะท้อนพฤติกรรมที่ครูจะเปลี่ยนแปลงหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา
ตามหลักสูตร ซึ่งวัตถุประสงค์หลักสูตร ก าหนดกรอบการเรียนรู้ที่ส าคัญไว้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การเรียนรู้
ลักษณะความรู้ (Knowledge) (๒) การเรียนรู้ทักษะ (Skill) และ (๓) การเรียนรู้ความเป็นครู (Attribute)
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ประเด็นการประเมิน

ข้อ 1 ระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) ทั้งความรู้เฉพาะ (Specific Knowledge) และความรู้
ศาสตร์วิชาชีพครู (Pedagogy Content) และความรู้ที่เป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์วิชาชพีครูกับสาระ 
(Pedagogical Content Knowledge) ไว้อย่างชัดเจนครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น

ข้อ 2 ระบุวัตุประสงค์การเรียนรู้ครบทั้ง 3 ประเด็น ชัดเจนอย่างน้อย 2 ประเด็น
ข้อ 3 ระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ครบทั้ง 3 ด้าน ชัดเจนเพียง 1 ประเด็น 
ข้อ 4 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ครบทั้ง 3 ด้าน แต่ไม่ชัดเจนทั้ง 3 ประเด็น

เป็นการประเมินแบบตรวจสอบรายการ (Check list)

๓.๒.๒ วัตถุประสงค์หลักสูตร
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๓.๒.๓ ระดับความลุ่มลึกของสาระการพัฒนา

หมายถึง การออกแบบหลักสูตรที่สะทอ้นระดับความเข้มข้น ลุ่มลึกของเนื้อหา สาระ และสะท้อน
การบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Pedagogical Content Knowledge : PCK ) หรือ การหลอมรวม
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content 
Knowledge : TPCK )

หลักสูตรระดับพื้นฐาน (๑) สร้างหรือทบทวนการเรียนรู้ในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ ที่เป็น
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ และ/ หรือ (๒) สร้างหรือทบทวนทักษะพื้นฐานเริ่มต้น เพื่อที่จะเป็นฐานใน
การเรียนรู้ทักษะขั้นพัฒนาตอ่ไปได้และ/หรือ (๓) ให้ข้อมูล หรือสร้างแนวการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นครูที่ดีตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และ(4) มีจ านวนชั่วโมงการพัฒนาอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ๑๒ ชั่วโมง
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ประเด็นการประเมิน หลักสูตรระดับพื้นฐาน

ข้อ ๑  มีจ านวนชั่วโมงการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง
ข้อ ๒  สาระในหลักสูตรน าเสนอเป็นการสร้างหรือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์

การสังเคราะห์ที่เป็นแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับเร่ืองนั้น
ข้อ ๓  สาระในหลักสูตรสร้างหรือทบทวนทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับหลักการและทฤษฎี (Theory and Practice) 
ข้อ ๔ สาระในหลักสูตรมีการฝกึปฏิบัติการบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Pedagogical Content 

Knowledge : PCK )  หรือ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ  
(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK ) ใช้ความรู้และทักษะนั้นเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนหรือมุ่งเป้าทีก่ารเรียนรู้ของนักเรียน

ข้อ ๕ สาระในหลักสูตรมีการให้ข้อมูล หรือสร้างแนวการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นครูที่ดี ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

๓.๒.๓ ระดับความลุ่มลึกของสาระการพัฒนา

เป็นการประเมินแบบ Milestone
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๓.๒.๓ ระดับความลุ่มลึกของสาระการพัฒนา

หลักสูตรระดับกลาง (๑) สร้างการเรียนรู้ในระดับที่สูงกว่าการให้ข้อมูลระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
แต่จะต้องมีการสร้างกิจกรรมที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) และ (๒) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ท าให้ครูที่เข้า
รับการพัฒนาสร้างสรรค์ สรุปองค์ความรู้ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้จากทฤษฎี  องค์ความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การปฏิบัติในชั้นเรียน และ มีกระบวนการ สรุปสร้างข้อเสนอทางวิชาการในเร่ืองนั้นๆ และ/หรือ (๓) สร้าง
หรือพัฒนาทักษะที่เป็นการ ต่อยอด เป็นการเชื่อมโยงการปฏิบัติที่ใช้ทกัษะย่อยตั้งแต่สองทกัษะขึ้นไปมาปฏิบัติหรือฝึก
ปฏิบัติร่วมกัน และ/หรือ (๔) ให้ข้อมูล หรือสร้างแนวการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นครูที่ดี และมีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนาดว้ยกันเองในประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และ(5) มีจ านวนชั่วโมงการพัฒนาอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ๑๘ ชั่วโมง
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ประเด็นการประเมิน หลักสูตรระดับกลาง

ข้อ ๑  มีจ านวนชั่วโมงการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง
ข้อ ๒  สาระในหลักสูตรมีกิจกรรมที่ใชก้ระบวนการเรียนรู้ทีก่ระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
ข้อ ๓  สาระในหลักสูตรเป็นการจดัการเรียนรู้ทีเ่น้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีท่ าให้ครูที่เข้ารับการพัฒนา

สร้างสรรค์ สรุปองค์ความรู้ข้ึนที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้จากทฤษฎี องค์ความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การปฏิบัติในชัน้เรียน และมีกระบวนการสรุปสร้างข้อเสนอทางวิชาการในเรื่องนั้นๆ

ข้อ ๔ สาระในหลักสูตรมีการฝกึปฏิบัติการบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Pedagogical Content Knowledge : 
PCK )  หรือ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological
Pedagogical Content Knowledge : TPCK ) ใช้ความรู้และทักษะนั้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอน   
หรือพุ่งเป้าที่การเรียนรู้ของนักเรียน

ข้อ ๕ สาระในหลักสูตรมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนาใน
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ

๓.๒.๓ ระดับความลุ่มลึกของสาระการพัฒนา
เป็นการประเมินแบบ Milestone
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๓.๒.๓ ระดับความลุ่มลึกของสาระการพัฒนา

หลักสูตรระดับสูง (๑) สร้างการเรียนรู้ในระดับก้าวหน้าที่มีทั้งการให้ข้อมูล องค์ความรู้ ในระดับที่สูงสุดของ
ความรู้ในเร่ืองนั้นๆ ที่มาจากฐานงานวิจยั การค้นคว้า การสังเคราะห์ข้อมูลอย่างซับซ้อน  และ(๒) เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Producing innovation) ที่เก่ียวเนื่องกับ การพัฒนาในเร่ืองนั้น ๆ และน าไปสู่การ
ปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้สูน่ักเรียน และ(๓) มีการใช้กระบวนการวิจัยอย่างง่ายเพื่อการสร้างสรรค์งานวิชาการ
ร่วมกันหรือเป็นกิจกรรมรายบุคคล ที่มีระบบการน าเสนอและสะท้อนคิดต่องานดังกลา่ว และ/หรือ (๔) สร้างหรือพัฒนา
ทักษะที่เป็นการต่อยอดเป็นการเชื่อมโยงการปฏิบัติทีใ่ช้ทักษะย่อยตั้งแตส่องทักษะขึ้นไปมาปฏิบตัิหรือฝึกปฏิบัตริ่วมกัน 
และ/หรือ (๕) ให้ข้อมูล หรือสร้างแนวการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นครูที่ดี และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการพัฒนาดว้ยกันเองในประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ                   
(๖) มีจ านวนชั่วโมงการพฒันาอย่างนอ้ย ๒๔ ชั่วโมง
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9 กุมภาพันธ์ 2561 

ประเด็นการประเมิน หลักสูตรระดับสูง

ข้อ ๑  มีจ านวนชั่วโมงการอบรม ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
ข้อ ๒  สาระในหลักสูตรมีสร้างการเรียนรู้ในระดับก้าวหน้าที่มีทั้งการให้ข้อมูล องค์ความรู้ ในระดับที่เป็นสุดขอบแดนของ

ความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ ที่มาจากฐานงานวิจยั การค้นคว้า การสังเคราะห์ข้อมูลอย่างซับซ้อน
ข้อ ๓  สาระในหลักสูตรมีการจดัการเรียนรู้ทีเ่น้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Producing innovation) ที่เก่ียวเนื่องกับการ

พัฒนาในเร่ืองนั้น ๆ และน าไปสูก่ารปฏิบัตจิริงในการถ่ายทอดจัดการเรียนรู้ สู่นักเรียน
ข้อ ๔ สาระในหลักสูตรมีการใชก้ระบวนการวจิัยที่สะทอ้น การบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Pedagogical 

content knowledge : PCK ) และ/หรือ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ 
(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) เพื่อการสร้างสรรค์งานวิชาการร่วมกันหรือเป็น
กิจกรรมรายบุคคล ที่มีระบบการน าเสนอและสะท้อนคิดต่องานดังกลา่ว

ข้อ ๕ สาระในหลักสูตรมีการให้ข้อมูลหรือสร้างแนวการปฏิบัตตินเพื่อความเป็นครูที่ดี และ มีกระบวน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ข้าร่วมพัฒนาในประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ

เป็นการประเมินแบบ Milestone

๓.๒.๓ ระดับความลุ่มลึกของสาระการพัฒนา
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๓.๒.๔ สาระการพัฒนา

หมายถึง การก าหนดเนื้อหาความรู้ ทักษะหรือความเป็นครูที่เป็นแกนของหลักสูตรที่จะท าให้ครูเกิดการ
เรียนรู้ โดยมีลักษณะของการบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Pedagogical Content Knowledge : PCK ) 
และ/หรือ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical 
Content Knowledge : TPCK )



สถาบันคุรุพัฒนา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

9 กุมภาพันธ์ 2561 

ประเด็นการประเมิน 

ข้อ 1 เนื้อหาสาระในหลักสูตรก าหนดให้มีสาระความรู้เฉพาะทางสเปเชียลลิส (Specific Content knowledge ได้อย่าง

ชัดเจนแล้วท าการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 2 เนื้อหาสาระในหลักสตูรก าหนดให้มีสาระความรู้ด้านวชิาชีพครู pedagogy หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์

อย่างชัดเจนและทันการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 3 เนื้อหาสาระในหลักสตูรก าหนดให้มีสาระความรู้ที่สะทอ้นถึงการบูรณาการระหว่างความรู้ด้าน วิชาครูเข้ากับ

ธรรมชาติของสาระความรู้เฉพาะทางไว้อย่างชดัเจน
ข้อ 4 เนื้อหาสาระในหลักสตูรมีการออกแบบกิจกรรมภาคปฏิบัติและสร้างการมีสว่นร่วมของผู้เข้ารับการอบรมไวอ้ย่างชดัเจน
ข้อ 5 เนื้อหาสาระในหลักสตูรมีหัวข้อหรือกิจกรรมที่สะทอ้นถึงการเชื่อมโยงจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติในชัน้เรียนได้จริง 

เป็นการประเมินแบบตรวจสอบรายการ (Check list)

๓.๒.๔ สาระการพัฒนา
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หมายถึง การออกแบบกิจกรรมการพัฒนา การสร้างบรรยากาศ โดยการบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระ
เฉพาะ (Pedagogical Content Knowledge : PCK ) และ/หรือ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอน
เนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) และมีการก าหนดเงื่อนไขเพื่อท าให้
ครูที่เข้ารับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒.๕ กระบวนการพัฒนา
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9 กุมภาพันธ์ 2561 

ประเด็นการประเมิน 

ข้อ ๑  มีกิจกรรมการบรรยาย กิจกรรมการฝึกปฏิบัติในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ 
(Pedagogical Content Knowledge : PCK )  และ/หรือ การหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหา
สาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK )

ข้อ ๒  มีกิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูที่เข้ารับการพฒันาและกับคณะวิทยากร
ข้อ ๓  มีกิจกรรมการบูรณาการการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Pedagogical Content Knowledge : PCK ) และ/หรือ การหลอม

รวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการสอนเนื้อหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge : 
TPCK ) และการปฏิบัติสู่การพัฒนานกัเรียนจริง

ข้อ ๔  มีกิจกรรมการติดตาม สะท้อนคิดระหว่างครูที่เข้ารับการพัฒนาและคณะวิทยากร  หลังการอบรม
ข้อ ๕  มีการเชื่อมโยงความรู้สู่การพัฒนาวิชาชพีดว้ยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการ

ท างานร่วมกันอย่างชดัเจนหลังการอบรม

เป็นการประเมินแบบตรวจสอบรายการ (Check list)

๓.๒.๕ กระบวนการพัฒนา
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หมายถึง ล าดับขั้นตอนการคัดเลือกหรือเกณฑ์การก าหนดคุณสมบัติทั้งดา้นความรู้ หรือทักษะ หรือทัศนคติ 
และ/หรือประสบการณ์ เงื่อนไขอ่ืนๆ เพื่อที่จะท าให้ทั้งผู้บริหารหลักสตูรและครูที่จะเข้ารับการพฒันา มีระดับความ
แปรปรวนของพื้นฐานของครูที่จะเข้ารับการพฒันานอ้ยที่สดุ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการพัฒนา จะเป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

๓.๒.๖ กระบวนการคัดเลือกครูเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร



สถาบันคุรุพัฒนา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

9 กุมภาพันธ์ 2561 

ประเด็นการประเมิน 

ข้อ ๑  มีการระบุคุณสมบัติของครูที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการพฒันาตามหลกัสูตรดา้นความรู้ หรือทักษะ หรือทัศนคติ หรือ
ประสบการณ์ เงื่อนไขอ่ืนๆอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๒  มีการระบุคุณสมบัติของครูที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการพฒันาตามหลกัสูตรอย่างนอ้ย ด้านความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ หรือ
ประสบการณ์ เงื่อนไขอ่ืนๆอย่างน้อย ๒ ด้าน

ข้อ ๓  มีการระบุคุณสมบัติของครูที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการพฒันาตามหลกัสูตรอย่างนอ้ยด้านความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ หรือ
ประสบการณ์ เงื่อนไขอ่ืนๆ ครบถ้วนทั้ง ๓ ด้าน

ข้อ ๔  มีเกณฑ์การคัดเลือกและ/หรือแนวทางให้ครูประเมินตนเองก่อนสมัครเข้ารับ การพัฒนาตามหลกัสูตร
ข้อ ๕  มีระบบการคัดเลือกครูเข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอนเชิงประจักษ์ ตรวจสอบ ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 

เป็นการประเมินแบบ Milestone

๓.๒.๖ กระบวนการคัดเลือกครูเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร
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หมายถึง การแสดงข้อมูลรายละเอียดให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาของหลักสูตรที่มีท้ัง
หัวข้อประเด็นการพัฒนา ระยะเวลาท่ีใช้ และคณะวิทยากร

๓.๒.7 ตารางกิจกรรมการพัฒนา
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ประเด็นการประเมิน 
มีการน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานเป็นแบบตารางเวลาท่ีสะท้อนให้เห็นประเด็นการพัฒนา ระยะเวลาท่ี

ใช้และคณะวิทยากรท่ีรับผิดชอบ

เป็นการประเมินแบบตรวจสอบรายการ (Check list)

๓.๒.7 ตารางกิจกรรมการพัฒนา
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หมายถึง เอกสารท่ีแสดงรายละเอียดการจัดกิจกรรมของแต่ละหัวข้อ โดยจะต้องแสดง                   
ให้เห็นถึง (1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (2) พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูท่ีจะเกิดขึ้น (3) สาระที่ต้องการ
ให้ครูเรียนรู้ (4) กิจกรรมการพัฒนา (เรียนรู)้ (5) สื่อประกอบการเรียนรู้ (6) วิทยากรและวิทยากร
ผู้ช่วย (7) การวัดผลและประเมินผล

๓.๒.8 แผนการจัดกิจกรรม
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ประเด็นการประเมิน 
ข้อ ๑ เอกสารแผนกิจกรรมมีเฉพาะบางเร่ืองที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ไม่ครบทุกเร่ือง)
ข้อ ๒ เอกสารแผนกิจกรรมทุกแผน ขาดรายละเอียดหัวข้อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บางหัวข้อ
ข้อ ๓ เอกสารแผนกิจกรรมอย่างน้อย ๑ แผน มีรายละเอียด การจัดกิจกรรม ของแต่ละหัวข้อ โดยแสดงให้เห็นถึง 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น สาระที่ต้องการให้ครูเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนา
(เรียนรู)้ สื่อประกอบการเรียนรู้  วิทยากรและวิทยากรผู้ชว่ย  การวัดผลและประเมินผล

ข้อ ๔ เอกสารแผนกิจกรรมมากกว่าคร่ึงหนึ่งของเร่ืองตามหลักสตูร มีรายละเอียด การจัดกิจกรรม ของแต่ละหัวข้อ โดยแสดง
ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดข้ึน สาระที่ต้องการให้ครูเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนา 
(เรียนรู)้ สื่อประกอบการเรียนรู้ วิทยากรและวิทยากรผูช้่วย  การวัดผลและประเมินผล

ข้อ ๕ เอกสารแผนกิจกรรมครบถ้วนทุกเรื่องตามหลักสูตร มีรายละเอียด การจัดกิจกรรม ของแต่ละหัวข้อ โดยแสดงให้เห็นถึง
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูที่จะเกิดขึ้น สาระที่ต้องการให้ครูเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนา (เรียนรู้) 
สื่อประกอบการเรียนรู้ วิทยากรและวิทยากรผู้ชว่ยการวดัผลและประเมินผล

เป็นการประเมินแบบ Milestone
๓.๒.8 แผนการจัดกิจกรรม
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หมายถึง วิธีการ เครื่องมือ ที่ใช้ในการตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับครูท่ีเข้ารับการพัฒนา            
ว่าสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด และมีเกณฑ์การประเมินการ “ผ่าน” การพัฒนา                     
ท่ีตรวจสอบได้

๓.๒.9 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม



สถาบันคุรุพัฒนา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา

9 กุมภาพันธ์ 2561 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อ ๑ มีการประเมินการเรียนรู้ครอบคลุมครบท้ัง 3 ด้าน (KSA) 
ข้อ ๒ การประเมินมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข้อ ๓ วิธีการ เคร่ือมือ และเกณฑ์ประเมิน มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ข้อ ๔ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนา/ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาประเมินย้อนกลับ
ข้อ ๕ มีการก าหนดเกณฑ์การ “ผ่าน” การพัฒนาตามหลักสูตร

๓.๒.8 แผนการจัดกิจกรรม

เป็นการประเมินแบบตรวจสอบรายการ (Check list)



สถาบนัครุพุฒันา
ส านักงานเลขาธิการครุสุภา

080-9061600 , 085-8341665

info@kurupatana.ac.th
www.kurupatana.ac.th
อาคารหอประชุมครุสุภา ชัน้ ๔ ส านักงานเลขาธิการครุสุภา 
ถนนราชสีมา แขวงดสิุต เขตดสิุต กรงุเทพมหานคร

Thank You !
Question ?


