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ประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

----------------------------------------------๑. หลักการและความสําคัญ
“ครูและบุคลากรทางการศึกษา” มีความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ เพื่อให้การเพิ่มคุณภาพของผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาควรพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพที่สอดคล้องกับภารกิจการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ และเป็นการพัฒนาที่อิงพื้นที่ อย่างสม่ําเสมอ และต่อเนื่อง
รูปแบบและวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นิยมปฏิบัติกันมีหลากหลาย เช่น การประชุม
การอบรม การฟั ง บรรยาย การสั ม มนา การศึ ก ษาดู ง าน การศึ ก ษาต่ อ การนิ เ ทศ การทํ า วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก าร
การมอบหมายงานให้ทํา การเป็นวิทยากร หรือการทําผลงานทางวิชาการ เป็นต้น วิธีการดังกล่าวล้วนเป็นวิธีการ
พั ฒ นาที่ มั ก เกิ ด ขึ้ น นอกพื้ น ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง าน และเป็ น การพั ฒ นาที่ ข าดความเชื่ อ มโยงระหว่ า งองค์ ค วามรู้
กับภารกิจจริง ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา บริบท และตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนาอย่างแท้จริง
การพัฒนาจึงยังไม่ส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบความสําเร็จในหลายประเทศ ต่างให้ความสําคัญ
กั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ที่ มุ่ ง ให้ ค รู ผู้ บ ริ ห าร นั ก การศึ ก ษา และผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มมื อ รวมพลั ง กั น พั ฒ นาวิ ช าชี พ
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ ในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)”
โดยสมาชิกชุมชนวิชาชีพร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และภารกิจการพัฒนาร่วมกัน
สมาชิกรวมพลังเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร ลงมือปฏิบัติบนฐานการทํางานจริงที่อิงพื้นที่การปฏิบัติงานมากกว่า
การพัฒนาในรูปแบบอื่นที่ได้จากภายนอกห้องเรียน ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาตามแบบ“ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล คือ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมทางบวก
แก่ครู ผู้บริหาร ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็น “คนคุณภาพ” ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพ
การศึกษา และคุณภาพของประเทศในที่สุด นอกจากนั้น ยังก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทํางานที่คนในสถานศึกษา
ในองค์กร และในหน่วยงานต่างร่วมมือรวมพลังเรียนรู้ ในการวิพากษ์วิจารณ์ ร่วมสะท้อนคิด และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันมากขึ้น
คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพ ตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างสม่ําเสมอ เป็นการพัฒนา
ที่มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเรียนรู้ และสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียน และการบริหารที่เน้นสถานศึกษา
อิงพื้นที่การปฏิบัติบนฐานงานจริงเป็นสําคัญ จึงได้กําหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายพัฒนา
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น การยกระดับและการจัดอับดับเครือข่ายที่มีการปฏิบัติ
เป็นเลิศ การยกย่องและมอบรางวัลเครือข่ายที่มีผลงานดีส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพของการศึกษา
การจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงการจัดให้มีเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้ที่สําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาวิชาชีพ เป็นต้น

-๒ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คุรุสภามีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพให้แก่เครือข่าย ฯ ที่มีการรวมตัวกันทางวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โดยกระบวนการดําเนินงานของเครือข่าย
ประกอบด้วย (๑) การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and norms) (๒) การปฏิบัติที่มีเป้าหมาย
ร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective focus on student learning) (๓) การร่วมมือรวมพลังของสมาชิก
ชุมชนวิชาชีพ (Collaboration) (๔) การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน (Expert advice and study visit)
และ (๕) การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflection dialogue) ทั้งนี้คุรุสภาคาดหวังว่าการรวมตัว
ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ที่แท้จริงและ
ต่อเนื่อง จะทําให้เพิ่มสมรรถนะในการทํางานของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นคุณลักษณะสําคัญที่ทําให้เกิดการพัฒนาการเรียน
การสอน การบริหาร และการปฏิรูปสถานศึกษาที่นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
และความท้าทายตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้สําเร็จ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” จึงเป็น
ชุมชนการพัฒนาที่สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมตัวกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง
แก่ วิ ช าชี พ และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู้ เ รี ย น รวมทั้ ง สร้ า งความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าชี พ แก่ ส มาชิ ก
ให้สมกับความเป็น “ครูมืออาชีพ” อย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์ของการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือรวมพลังกันเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ
ที่มีความเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพื่อการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพ
2.2 เพื่อสร้างความต่อเนื่อง ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาวิชาชีพอย่างแท้จริง
2.3 เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาวิชาชีพ กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. ลักษณะกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ มี ก ารรวมตั ว กั น เพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ แบบ
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” อาจจัดกิจกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
3.1 เป็ น กิ จ กรรมทางวิ ช าชี พ ที่ ก ลุ่ ม ครู ผู้ บ ริ ห าร นั ก การศึ ก ษา และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งแสวงหาแนวทาง
หรื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น มี เ ป้ า หมายมุ่ ง พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ตนเองและพั ฒ นาวิ ช าชี พ เพื่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารอย่ า งยั่ ง ยื น
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพื่อผู้เรียนและความก้าวหน้าของวิชาชีพครูบนพื้นฐานของ (๑) การสร้างบรรทัดฐานและ
ค่านิยมร่วมกัน (Shared values and norms) (๒) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน
(Collective focus on student learning) (๓) การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) (๔) การเปิดรับการชี้แนะ
การปฏิบัติงาน (Expert advice and study visit) และ (๕) การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
(Reflection dialogue) เช่น การรวมกลุ่มศึกษาบทเรียนในลักษณะ Lesson study, Problem-solving group,
Lesson group, Research group, Teach less and learn more, Problems-based learning หรือ
การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการใช้ผลการปฏิบัติในห้องเรียนเป็นฐาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร (Content and Language Integrated Pedagogy visa electronic
communication : e-CLIP) หรือนวัตกรรมการศึกษาที่มีลักษณะของการรวมกันเพื่อใช้กระบวนการปฏิบัติมาร่วม
กันสะท้อนคิด และปรับปรุงงาน

-๓3.2 เป็นกิจกรรมทางวิชาชีพที่กลุ่มครู ผู้บริหาร นักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษารูปแบบ
ความสําเร็จของสมาชิกหรือของผู้เชี่ยวชาญ (Best Practices)นํามาเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดในรูปแบบ
การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นของสมาชิ ก ชุ ม ชนวิ ช าชี พ หรื อ การนํ า ผลงานนวั ต กรรมสถานศึ ก ษาที่ ผ่ า นการคั ด สรร
และได้รับรางวัลจากคุรุสภามาพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การบริหารหรือ
การนิเทศ ที่ได้จากการทดลองปฏิ บัติจริงจนมีผลเป็นที่ประจักษ์ สอดคล้ องกับบริบทและตรงตามความต้ องการ
ของชุมชนวิชาชีพ
4. กลุ่มเป้าหมายของการส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุน ฯ
กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจําปี ๒๕๕๙
คือ เครื อ ข่า ยทางวิช าชีพที่ เกิด จากการรวมตั วกั น ของครู บุ คลากรทางการศึ กษา นัก การศึก ษา นั กวิ ช าการ
คณาจารย์ และหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา ภายใต้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวคิดร่วมกันที่จะนําไป
สู่ความสําเร็จของการพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาการศึกษาของชาติอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย เครือข่าย ๓
ระดับ ดังนี้
4.1 เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่
4.1.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภา ประกอบด้วย
1) รางวัลของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้แก่ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร
รางวัลครูยิ่งคุณ รางวัลครูขวัญศิษย์
2) รางวัลคุรุสภา
3) รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น
4) รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น
5) รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา
4.1.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ ที่ให้โดยหน่วยงานระดับกรม
ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นไป ซึ่งเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๔.๑.๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เคยได้รับเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือโล่รางวัลของคุรุสภา
4.1.๔ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วไปที่คณะกรรมการดําเนินงานยกระดับการพัฒนาเครือข่าย
วิชาชีพทางการศึกษา ประจําปี ๒๕๕๙ ให้การรับรอง
4.๒ เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่
4.2.1 สถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภา
4.2.2 สถานศึกษาอื่น ๆ สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
หรือ สํานักงานศึกษาธิการภาค
4.๓ เครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและความสําเร็จของผู้เรียน
เป็นสําคัญ ได้แก่
4.3.1 ชมรมเครื อ ข่ า ยครู ดี ที่ สํ านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภาส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ดตั้ ง ตามโครงการ
เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4.3.2 สมาคม มูลนิธิ ชมรม กลุ่ม หน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยเป็นสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา
๔.๓.๓ สมาคม มูลนิธิ ชมรม กลุ่ม หน่วยงานอื่น ๆ ทั่วไป

-๔5. คุณสมบัติของผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุน ฯ
5.1 กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
5.1.1 มีหลักฐานแสดงถึงการได้รับรางวัล (กรณีที่เคยได้รับรางวัลตามข้อ 4.1.1 - 4.1.3)
5.1.2 มีเอกสารแสดงแนวคิด /รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติดี ที่ชัดเจนและ
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
5.1.3 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อยจํานวน 10 คน ขึ้นไป
5.1.4 มีสถานศึกษาเป้าหมายที่จะใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
5.1.5 มีแผนการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการสร้างชุมชน
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน และผลที่จะเกิดขึ้นหลังการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
5.2 กรณีเป็นหน่วยงานทางการศึกษา
5.2.1 มีหลักฐานแสดงถึงการได้รับรางวัล (กรณีที่เคยได้รับรางวัลตามข้อ 4.2.1)
5.2.2 เป็นโครงการที่เสนอโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
5.2.3 มีเอกสารแสดงแนวคิด /รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติดี ที่ชัดเจนและ
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
5.2.4 มีรายชื่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อย
จํานวน 5 สถานศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษา ขึ้นไป
5.2.5 มีสถานศึกษาเป้าหมายที่จะใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
5.2.6 มีแผนการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการสร้างชุมชน
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน และผลที่จะเกิดขึ้นหลังการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
5.3 กรณีเป็นกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู
5.3.1 มีหลักฐานแสดงถึงการจัดตั้ง หรือข้อบังคับที่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
5.3.2 มีหลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ยังมีวาระการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2559
5.3.3 มีรายงานหลักฐานผลการดําเนินงาน ในปีพ.ศ. 2558 ที่สะท้อนถึงความสําเร็จและความต่อเนื่อง
ในการทํากิจกรรม
5.3.4 มีเอกสารแสดงแนวคิด /รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติดี ที่ชัดเจนและ
สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
5.3.5 มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยจํานวน ๔๐ คน ขึ้นไป
5.3.6 มีสถานศึกษาเป้าหมายที่จะใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
5.3.7 มีแผนการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการสร้างชุมชน
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน และผลที่จะเกิดขึ้นหลังการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
5.3.8 กรณีที่เป็นสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา ต้องไม่ค้างการส่งรายงานผลการดําเนินงาน
ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากคุรุสภา และส่งรายงานผลตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
6. การพิจารณาให้การส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุน ฯ
6.1 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง ทําหน้าที่พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพให้แก่เครือข่าย ฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาในข้อ 7 ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ ฯ
ให้ความเห็นชอบ
6.2 ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ฯ ของคณะกรรมการ ฯ ตามข้อ ๖.๑ ให้ถือเป็นที่สุด

-๕7. หลักเกณฑ์การพิจารณาส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุน ฯ
7.1 ผู้ขอรับเงินอุดหนุนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5.๑ หรือ ๕.๒ หรือ ๕.๓ แล้วแต่ละกรณี
7.2 การพิจารณาเงินอุดหนุน ฯ คณะทํางานจะพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ดังนี้
7.2.1 เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เรียงตามลําดับ ดังนี้
ลําดับที่ 1 ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภา
ลําดับที่ 2 ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ
ลําดับที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เคยได้รับเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือโล่รางวัล
ของคุรุสภา
ลําดับที่ 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วไปที่คณะกรรมการ ฯ ให้การรับรอง
7.2.2 เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา เรียงตามลําดับ ดังนี้
ลําดับที่ 1 สถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภา
ลําดั บที่ 2 สถานศึกษาอื่ น ๆ สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานศึ กษาธิการจังหวั ด สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.2.3 เครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู เรียงตามลําดับ ดังนี้
ลําดับที่ ๑ ชมรมเครือข่ายครูดี ฯ
ลําดับที่ ๒ สมาคม มูลนิธิ ชมรม กลุ่ม หน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยเป็นสมาชิกเครือข่ายพัฒนา
วิชาชีพของคุรุสภา
ลําดับที่ ๓ สมาคม มูลนิธิ ชมรม กลุ่ม หน่วยงานอื่น ๆ ทั่วไป
7.3 ลักษณะโครงการ
7.3.1 มีหลักการและเหตุผลชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการดําเนินงาน
7.3.2 เป็นโครงการที่ยังไม่ดําเนินการ หรือเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ก่อนทําสัญญารับเงินอุดหนุน ฯ
7.3.๓ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ การพิจารณาจะเรียงตามลําดับของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้
ลําดั บที่ 1 เป็ นกิจกรรมทางวิชาชี พที่ กลุ่ม ครู ผู้บริหาร นักการศึกษา และผู้ เกี่ ยวข้ องแสวงหา
แนวทางหรือข้อตกลงร่วมกัน มีเป้าหมายมุ่งพัฒนา ปรับปรุงตนเองและพัฒนาวิชาชีพเพื่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพื่อผู้เรียนและความก้าวหน้าของวิชาชีพครูบนพื้นฐานของ (๑) การสร้างบรรทัดฐานและ
ค่านิยมร่วมกัน (Shared values and norms) (๒) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน
(Collective focus on student learning) (๓) การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) (๔) การเปิดรับการชี้แนะ
การปฏิบัติงาน (Expert advice and study visit) และ (๕) การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
(Reflection dialogue) เช่น การรวมกลุ่มศึกษาบทเรียนในลักษณะ Lesson study, Problem-solving group,
Lesson group, Research group, Teach less and learn more, Problems-based learning หรือการจัด
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการใช้ผลการปฏิบัติในห้องเรียนเป็นฐาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร (Content and Language Integrated Pedagogy visa electronic communication
: e-CLIP) หรือนวัตกรรมการศึกษาที่มีลักษณะของการรวมกันเพื่อใช้กระบวนการปฏิบัติมาร่วมกันสะท้อนคิด
และปรับปรุงงาน
ลําดับที่ 2 เป็นกิจกรรมทางวิชาชีพที่กลุ่มครู ผู้บริหาร นักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษา
รูปแบบความสําเร็จของสมาชิกหรือของผู้เชี่ยวชาญ (Best Practices) นํามาเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอด
ในรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ หรือการนําผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาที่ผ่านการคัดสรร

-๖และได้รับรางวัลจากคุรุสภามาพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ การบริหารหรือ
การนิเทศ ที่ได้จากการทดลองปฏิบัติจริงจนมีผลเป็นที่ประจักษ์ สอดคล้องกับบริบทและตรงตามความต้องการ
ของชุมชนวิชาชีพ
7.3.4 ระยะเวลาในการดําเนินงานตามโครงการต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 2560
8. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
8.1 เงินอุดหนุนที่สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะจัดสรรให้แก่เครือข่าย ฯ เป็นเงินจํานวน ๔,๕00,000 บาท
(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้
8.1.1 เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน ขึ้นไป
อุดหนุนเครือข่าย ฯ ละไม่เกินจํานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
8.1.2 เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา จํานวน 5 สถานศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษา ขึ้นไป
อุดหนุนเครือข่าย ฯ ละไม่เกินจํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
8.1.3 เครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๔๐ คน ขึ้นไป
อุดหนุนเครือข่าย ฯ ละไม่เกินจํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
8.2 หมวดงบประมาณ
8.2.1 ค่ า ตอบแทน ได้ แ ก่ ค่ า ตอบแทนที่ โ ครงการเชิ ญ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ไปบรรยายหรื อ
ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น
8.2.2 ค่า ใช้ ส อย ได้แ ก่ ค่า ใช้จ่ายเพื่อซื้อสิ นค้าหรือบริการต่าง ๆ เช่ น ค่ าเดิ นทางค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่จัดประชุม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น
8.2.3 ค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา เป็นต้น
8.2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากข้อ 8.2.1 - ข้อ 8.2.3
ทั้งนี้ข้อ ๘.๒.๑ – ๘.๒.๓ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
9. การขอรับการส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุน ฯ
9.1 เอกสารการขอรับการส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
9.1.1 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจําปี ๒๕๕๙ ที่แนบท้าย
ประกาศนี้โดยบันทึกเป็น File Word และ File PDF ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล จํานวน 1 แผ่น โดยใช้ตัวอักษรแบบ
TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ pt
9.1.2 เอกสารประกอบการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ฯ ตามแนบท้ายประกาศนี้
9.2 การจัดส่งเอกสาร
9.2.1 ยื่นด้วยตนเอง
สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ
ชั้น 2 อาคาร 2 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
เบอร์โทร 0 2282 3157 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
9.2.๒ ยื่นทางไปรษณีย์
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 (หน้าซองเอกสารระบุข้อความว่า “ขอรับเงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจําปี 2559”)
๙.๒.๓ ยื่นผ่านจดหมาย
plc@ksp.or.th โดย(แนบ File Word และ File PDF)
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

-๗9.3 หมดเขตส่งโครงการ ฯ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 2559 ในวัน และเวลาราชการ สําหรับการส่ง
โครงการ ฯ ทางไปรษณีย์ วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ ๑๕ มิถุนายน 2559 สําหรับการส่ง
โครงการ ฯ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ต้องไม่เกินวันที่ ๑๕ มิถุนายน 2559 เวลา ๒๔.๐๐ น.
9.4 โครงการที่ส่งเข้ารับเงินอุดหนุน ฯ ประจําปี ๒๕๕๙ ตามข้อ 9.1.1 คุรุสภาสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่ง
แบบเสนอโครงการคืน
10. เงื่อนไขของการส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุน ฯ
10.1 เครือข่าย ฯ 1 แห่ง สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น
10.2 เครือข่าย ฯ ที่ได้รับอนุมัติให้รับเงินอุดหนุน ฯ ต้องทําสัญญารับเงินอุดหนุนกับสํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
10.3 เครือข่าย ฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุน ฯ ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมตามแบบรายงาน ฯ
ที่กําหนด
10.4 เครือข่าย ฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุน ฯ ต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพตามแบบรายงาน ฯ
ที่กําหนด ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่การดําเนินงานตามโครงการสิ้นสุดลง หากไม่รายงานผลภายในเวลาที่กําหนด
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเรียกเงินอุดหนุนที่ได้รับไปแล้วคืน และจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เงินอุดหนุน
ในปีต่อไป
10.5 เครื อ ข่ า ย ฯ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ฯ แต่ ไ ม่ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นและความประสงค์ไม่ขอรับเงินอุดหนุน มายังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้เงินอุดหนุน
10.6 เครือข่าย ฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุน ฯ แต่ไม่ดําเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติได้ สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาจะเรียกเงินอุดหนุน ฯ ที่ได้รับไปแล้วคืน และจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เงินอุดหนุน ฯ ในปีต่อไป
๑๐.๗ เครือข่าย ฯ ที่ได้รับเงินอุดหนุน ฯ ต้องให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพในงานของคุรุสภา
๑๑. การจ่ายเงินอุดหนุน ฯ
11.1 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะจ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพให้แก่เครือข่าย ฯ ดังนี้
กรณีได้รับเงินอุดหนุน ฯ จํานวนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งจ่ายเงินออกเป็น ๒ งวด
งวดที่ ๑ เมื่อเครือข่าย ฯ ที่ได้รับอนุมัติให้รับเงินอุดหนุน ได้ทําสัญญารับเงินอุดหนุน
กับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาแล้ว แบ่งจ่าย ๕๐ % ของเงินที่ได้รับการอุดหนุน
งวดที่ 2 เมื่อเครือข่าย ฯ ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพตามโครงการ
ที่กําหนด และผ่านการพิจารณาของคณะทํางาน โดยจ่ายเป็นจํานวนของเงินอุดหนุนที่เหลืออยู่ แบ่งจ่าย ๕๐ %
ของเงินที่ได้รับการอุดหนุน
กรณีได้รับเงินอุดหนุน ฯ มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งจ่ายเงินออกเป็น ๓ งวด
งวดที่ ๑ เมื่อเครือข่าย ฯ ที่ได้รับอนุมัติให้รับเงินอุดหนุน ได้ทําสัญญารับเงินอุดหนุน
กับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาแล้ว แบ่งจ่าย ๕๐ % ของเงินที่ได้รับการอุดหนุน
งวดที่ 2 เมื่ อ เครื อ ข่ า ย ฯ รายงานความก้ า วหน้ า ของกิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น การไปแล้ ว
ครึ่งหนึ่งของกิจกรรมที่มีอยู่ทั้งหมด และผ่านการพิจารณาของคณะทํางาน โดยจ่ายเป็นจํานวนของเงินอุดหนุน
ที่เหลืออยู่ แบ่งจ่าย ๓๐ % ของเงินที่ได้รับการอุดหนุน
งวดที่ ๓ เมื่อเครือข่าย ฯ ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพตามโครงการ
ที่กําหนด และผ่านการพิจารณาของคณะทํางาน โดยแบ่งจ่าย ๒๐ % ของเงินที่ได้รับการอุดหนุน
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