ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ขอเชิญเสนอหลักสูตร (Course) เพื่อการพัฒนาข้าราชการครู

ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีเป้ำหมำยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้
ดีขึ้น และพัฒนำครูให้มีศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แนวคิดกำรพัฒนำครู จะใช้หลักกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรจำเป็นของครูในแต่ละโรงเรียน
อย่ำงแท้จริง จึงมอบอำนำจกำรตัดสินใจในกำรเลือกประเด็นกำรพัฒนำตนเองให้กับครูแต่ละคน โดยครูแต่ละคน
จะมีวงเงินงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำตนเองคนละไม่เกิน 10,000 บำท/คน(รวมค่ำเดินทำงและค่ำที่พัก)
กระบวนการพิจารณาหลักสูตร (Course) เพื่อการพัฒนาครูประจาการ
นาเสนอหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา
มูลนิธิ สมาคม สพท.
กลุ่มรร.เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
เครือข่ายทางวิชาการภาครัฐ
และภาคเอกชน นิติบุคคล
และบุคคล ที่มีบทบาท
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการศึกษา
นาเสนอหลักสูตร
ตามเงื่อนไขและเวลาที่
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด

พิจารณารองรับหลักสูตร

สพฐ.
จัดระเบียบข้อมูลส่งให้
หน่วยที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณากลั่นกรอง

ประกาศรายชื่อหลักสูตร

ประกาศขึ้นบัญชี
หลักสูตร
ที่ผ่านการรับรองและ
นาเสนอ
เป็นหลักสูตรให้
เป็นทางเลือกของ
ครูประจาการทั่วประเทศ

ครูเลือกหลักสูตร
ครูเลือกหลักสูตร
ที่ต้องการพัฒนา
หลักสูตร
ที่ไม่มีครูเลือก
เข้ารับการพัฒนา
หรือมีจานวนน้อย

ปิดหลักสูตร

กำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำร ดังกล่ำว ถือเป็นกำรมอบอำนำจกำรตัดสินใจให้กับครูทุกคนและเป็น
กำรกำหนดประเด็นที่ต้องกำรกำรพัฒนำจำก “ครู” ซึ่งแต่ละคนจะมีควำมต้องกำรจำเป็น (Need) ที่แตกต่ำงกันใน
แต่ละบริบทของแต่ละโรงเรียน เป็นกำรพัฒนำจำกฐำนล่ำง (Bottom up)
/- ข้อกำหนด...
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ข้อกาหนดลักษณะของหลักสูตร
1. แสดงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รที่ ชั ด เจนและมี ตั ว ชี้ วั ด ควำมส ำเร็ จ ของวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ต่ ล ะข้ อ
อย่ำงชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้
2.กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและเงื่อนไขด้ำนคุณสมบัติของครูประจำกำรที่ควรจะเลือกเข้ำร่วมรับกำรพัฒนำ
ตำมหลักสูตร
3.กำหนดประเด็นสำระของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่ำงสมเหตุสมผล
4. ก ำหนดตำรำงเวลำกำรจั ด กิ จ กรรมกำรพั ฒ นำที่ มี ก ำรปฏิ บั ติ ก ำรเกิ น กว่ำครึ่ งหนึ่ งของระยะเวลำ
กำรพัฒนำทั้งหลักสูตรและจะต้องกำหนดระยะเวลำที่หน่วยงำนผู้ออกแบบหลักสูตรจะรับผิดชอบ/ติดตำม/ ทำงำน
ร่วมกับครูที่เข้ำรับกำรพัฒนำอย่ำงชัดเจน
5. กำหนดระยะเวลำ (วัน เดือน ปี) ที่คำดว่ำจะจัดกิจกรรม พร้อมสถำนที่ที่จะจัดกิจกรรมและ กิจกรรม
ต่อเนื่องทั้งหมด
6. กำหนดวิธีกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำหรือนวัตกรรมกำรจัดกำรพัฒนำที่มีรำยละเอียดเพียงพอจะทำให้
เห็นภำพของกำรปฏิบัติกำรตลอดหลักสูตร
7. กระบวนกำรจั ด กิ จ กรรมของหลั ก สู ต รจะต้ อ งมี ร ะบบกำรท ำงำนเชิ ง ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ต่ อ เนื่ อ ง
ณ สถำนศึกษำของครูที่เข้ำรับ กำรพัฒ นำด้วยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และมีควำมสัมพันธ์กับควำมเป็นไปได้
ของกำรทำงำนร่วมกันได้เชิงพื้นที่ภูมิศำสตร์ หรือเชื่อมโยงกันด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
8.หลักสูตรจะต้องเน้นที่สำระที่เชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
9. กิจกรรมกำรพัฒนำจะต้องมีตัวอย่ำงเชิงประจักษ์ของกำรปฏิบัติดี (Good practice) ที่เกี่ยวกับ เรื่องที่
จะนำควำมรู้จำกกำรพัฒนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่ำงให้ครูได้
10.หลักสูตรจะต้องระบุผลลัพธ์ (Output) และผลกระทบ (Outcome) ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นหลังกำรพัฒนำ
11. รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คำดว่ำจะเป็นวิทยำกรหลัก และคณะทำงำนร่วมทั้งหมด โดยต้องเสนอประวัติที่
มีรำยละเอียดที่สะท้อนถึง คุณวุฒิ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญของวิทยำกรแต่ละคน
12. จำนวนครูที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำต่อกลุ่ม และจำนวนกลุ่มที่สำมำรถจะรับได้ทั้งหมด
13. กำหนดวิธีกำรวัดและประเมินผลกำรพัฒนำของหลักสูตร
14. กำหนดอัตรำค่ำลงทะเบียนของหลักสูตรต่อครูหนึ่งคน/ปี และบริกำรที่จะได้รับจำกผู้จัดกำรพัฒนำ
15. ข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์และทำให้เข้ำใจภำพของกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำของหลักสูตร ได้
ชัดเจนและใกล้เคียงกับกำรปฏิบัติมำกที่สุด
วิธีการส่งข้อเสนอหลักสูตรการพัฒนา
หน่ ว ยงำน/องค์ ก รที่ ส ำมำรถน ำเสนอหลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นำครู ป ระจ ำกำรได้ ประกอบด้ ว ย
สถำบันอุดมศึกษำ สถำนศึกษำ มูลนิธิ สมำคม สพท. กลุ่มรร.เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพ เครือข่ำยทำงวิชำกำร
ภำครั ฐ และภำคเอกชน นิ ติ บุ ค คล และบุ ค คล โดยสำมำรถส่ ง ข้ อ มู ล หลั ก สู ต รในรู ป แบบ PDF ที่ E-Mail
spkobec@gmail.com ติดต่อเพิ่มเติมที่ 02-288-5635

/- กำหนด...

-3กาหนดระยะเวลาส่งข้อเสนอ
ตั้งแต่วันที่ 13 จนถึงวันที่ 20 มีนำคม พ.ศ.2560 ส่งรำยละเอียดข้อเสนอหลักสูตรพร้อมหนังสือ
นำส่งจำกผู้มีอำนำจลงนำมของหน่วยงำน/องค์กร เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
การให้การรับรองสถานภาพหลักสูตรการพัฒนา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดหมวดหมู่หลักสูตรที่นำเสนอและส่งให้ "หน่วยที่
ได้รับ มอบหมำย" พิ จำรณำกลั่ น กรองควำมเหมำะสมและควำมเป็ นไปได้ของทุกโครงกำร แล้ วจะแจ้งผลกำร
พิจำรณำให้หน่วยงำน/องค์กรที่เสนออย่ำงเป็นทำงกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะทำ
กำรประกำศรับรองกำรตัดสินของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ถือเป็นที่สุด
ข้อตกลง
กำรน ำเสนอหลั ก สู ต รของหน่ ว ยงำน/องค์ ก รที่ จ ะน ำเสนอมำนั้ น ถื อ เป็ น ควำมสมั ค รใจโดย
หน่ ว ยงำน/องค์ ก รนั้ น ๆ ไม่ อ ำจเรี ย กร้ อ งค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รหรือ ค่ ำ ใช้ จ่ำ ยอื่ น ๆ จำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ และหำกหลักสูตรได้รับกำรรับรองจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนแล้ว จะสำมำรถเปิดหลักสูตร ได้นั้น เป็นไปตำมเงื่อนไข ดังนี้
๑. กำรตัดสินใจเลือกหลักสูตรของครู หำกหลักสูตรใดไม่ได้รับควำมสนใจสมัครเข้ำรับกำรพัฒนำ
จำกครู หลักสูตรนั้นก็จะไม่สำมำรถเปิดได้
๒. กำรตัดสินใจเลือกหลักสูตรของครู หำกหลักสูตรใดได้รับควำมสนใจสมัครเข้ำรับกำรพัฒนำ
จำกครู หลักสูตรนั้นจำนวนน้อยมำกจนผู้เสนอหลักสูตรอำจดำเนินกำรไม่ได้ก็จะไม่สำมำรถเปิดได้
ดังนั้ น กำรตัด สิ น ใจเลื อกหลั ก สู ตรใดหลั กสู ต ร หนึ่ งตำมควำมสมัครใจของครูแต่ ล ะคน หำก
หลั กสูตร ใดมีครู แสดงควำมจ ำนงเข้ำรับ กำรพัฒ นำจำนวนน้ อยมำกจนผู้ เสนอหลักสู ตร อำจดำเนินกำรไม่ได้
หรื อไม่มีค รูเลื อ กเข้ำรับ กำรพั ฒ นำตำมหลั กสู ตรดังกล่ ำวหลั กสู ตร ดั งกล่ ำวจะต้ องปิ ดตัว ลง และจะเรีย กร้อ ง
ค่ำใช้จ่ำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไม่ได้ไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆทุกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. 2560

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

