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การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยยดึถือภารกจิและพืน้ที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน 

ปี 2561 
 

พฒันาเพื่ออะไร ? 



หลกัเกณฑ์และวธีิการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดที่เกีย่วข้อง 
หนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว. 20 ลงวันที่ 10 พฤศจกิำยน 2548 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมและพฒันำอย่ำงเข้ม  (ครูผู้ช่วย) 1 

2 
หนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวธีิกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวทิยฐำนะและเล่ือนวทิยฐำนะ 

หนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2554 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวธีิกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ก่อนแต่งตัง้และเล่ือนเป็นวทิยฐำนะช ำนำญกำรพเิศษ และวทิยฐำนะเช่ียวชำญ 

3 

หนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวธีิกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครู   มีวทิยฐำนะและ
เล่ือนวทิยฐำนะ 

4 

5 หนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวธีิกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน 



แนวโน้มของการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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Face to 
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วตัถุประสงคก์ารประชุมปฏบิตักิาร 
26 – 27 มนีาคม 2561 

 
เพือ่ให้ผู้รว่มประชุม 

 
• มคีวามรู้ความเข้าใจแนวทางพฒันาครู                          

และบคุลากรทางการศึกษา  
• มคีวามรู้ความเข้าใจแนวทางและการใช้ระบบการพฒันา

ครูและบคุลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE 
Online  

• สามารถใช้ระบบการพฒันาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ได้ 
 

มหีลกัสูตรใดบ้างทีจ่ะเปิดการพฒันา    



การเปรยีบเทยีบการพฒันาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
การพฒันา ปัจจุบนั อนาคต 

1. การพฒันาครู
ผู้ช่วย 

√ 
(ว 20/2548) 

 

-สอดคลอ้งกบัมาตรฐานต าแหน่งครูใหม ่  
 (ว XX / 25XX) 
- เน้นการประเมนิเพือ่พฒันา   
- เสรมิดว้ยทมี Coach 



การเปรยีบเทยีบการพฒันาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

 การพฒันา หลกัเกณฑ ์ เดมิ ใหม ่

2. การพฒันาครู
กอ่นแตง่ตัง้ให้มี
และเลือ่นเป็น 
วทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ
และเชีย่วชาญ 

การให้มแีละ
เลือ่นวทิยฐานะ 
 
 

 
ว 17 
ว 13 

 
ว 21  

(เฉพาะสายงาน
การสอน) 

 
การพฒันา 
กอ่นแตง่ตัง้ 
และเลือ่น 
วทิยฐานะ 
 

 ว 3 
 

ว 22  
(เฉพาะสายงานการ

สอน) 
 



การพฒันาครกูอ่นแตง่ตัง้ให้มแีละเลือ่นเป็นวทิยฐานะ
ช านาญการพเิศษและเชีย่วชาญ (ว 3/ปี 2554)  

วทิยฐานะ เน้ือหา ระยะเวลา ประเมนิผล 

ช านาญ
การพเิศษ 

2 ส่วน ไมน้่อยกวา่ 
24 ช.ม. 

เวลาไมน้่อย
กวา่รอ้ยละ 
80 

ผลการ
พฒันารวม
ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 80 

 

เชีย่วชาญ 3 ส่วน ไมน้่อยกวา่ 
30 ช.ม. 

 

เวลาไมน้่อย
กวา่รอ้ยละ 
80 

ผลการ
พฒันารวม
ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 80 



การพฒันาดว้ยระบบ TEPE Online 
 

วทิยฐานะ เนื้อหา ระยะเวลา ประเมนิผล 

ช านาญ
การพเิศษ 

2 ส่วน ไมน้่อยกวา่ 
30 ช.ม. 

เวลาไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 80 

ผลการพฒันา
รวมไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 80 

 

เชีย่วชาญ 3 ส่วน ไมน้่อยกวา่ 
36 ช.ม. 

 

เวลาไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 80 

ผลการพฒันา
รวมไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 80 



การพฒันาครฯูดว้ยระบบ TEPE Online 
 

วทิยฐานะ เน้ือหา ระยะเวลา ประเมนิผล TEPE 

ช านาญการ
พเิศษ 

2 ส่วน ไมน้่อยกวา่ 
30 ช.ม. 

เวลาและผลการ
พฒันาตามที่
ก าหนด 
 

100% 

เชีย่วชาญ 3 ส่วน ไมน้่อยกวา่ 
36 ช.ม. 

 

เวลาและผลการ
พฒันาตามที่
ก าหนด 

TEPE+ 
พบกลุม่  
6 ช.ม. 



ท าไมตอ้งพบกลุม่ 

ส่วนที ่ 3 ของวทิยฐานะเชีย่วชาญ  
    ก าหนดให้มกีารพบกลุม่ (6 ชัว่โมง) 

 
• เพือ่ให้มกีารน าเสนอนวตักรรมหรอื                     
แนวทางการพฒันางาน 

• เพือ่สร้างเครอืขา่ยการพฒันาคุณภาพการศึกษา 



รายละเอียดการด าเนินการ 

 
• หลักสูตรและคู่มือ 
         กำรพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาโดยยดึถอืภารกจิและ
พืน้ทีป่ฏบิตังิานเป็นฐาน ดว้ยระบบ TEPE Online    
การพฒันาอยา่งเข้มกอ่นแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งคร ู
• หลักสูตรและคู่มือ 
         กำรพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาโดยยดึถอืภารกจิและพืน้ที่
ปฏบิตังิานเป็นฐาน ดว้ยระบบ TEPE Online    
วทิยฐานะช านาญการพเิศษ 
• หลักสูตรและคู่มือ 
       กำรพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา โดยยดึถอืภารกจิและพืน้ที่
ปฏบิตังิานเป็นฐาน ดว้ยระบบ TEPE Online วทิยฐานะเชีย่วชาญ 



• หลกัสูตร 

หลกัสูตรทีเ่ปิดการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1  เมษายน  –  30  กนัยายน  2561 

• กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

1. หลกัสูตรการเตรียมความพร้อม     
         และพฒันาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
         ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

2. หลกัสูตรการพฒันาครูและบุคลากร  
    ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มแีละ  
    เลือ่นเป็นวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 

พ.ร.บ. ระเบยีบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มาตรา 56 

3. หลกัสูตรการพฒันาครูและบุคลากร  
    ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มแีละ  
    เลือ่นเป็นวทิยฐานะเช่ียวชาญ 

พ.ร.บ. ระเบยีบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มาตรา 80 

พ.ร.บ. ระเบยีบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มาตรา 80 



1. หลกัสูตรการเตรียมความพร้อม     
         และพฒันาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 

2. หลกัสูตรการพฒันาครูและบุคลากร  
    ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี 
    และ เลือ่นเป็นวทิยฐานะ 
     ช านาญการพเิศษ 

3. หลกัสูตรการพฒันาครูและบุคลากร  
    ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มแีละ  
    เลือ่นเป็นวทิยฐานะเช่ียวชาญ 

วธีิการ พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เดมิ เพิ่มเตมิเป็น
ทำงเลือก 

ด ำเนินกำรโดย 
สถำนศึกษำ 

ระบบ TEPE Online 

ระยะเวลำ 60 วัน 

ด ำเนินกำรโดย 
สถำบันอุดมศึกษำ 
-5 วันท ำกำร 
-ค่ำลงทะเบียน 5,000 บำท 

ระบบ TEPE Online 

• ระยะเวลำ 60 วัน 
• ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 

ด ำเนินกำรโดย 
สถำบันอุดมศึกษำและ สคบศ. 
-6 วันท ำกำร 
-ค่ำลงทะเบียน 6,000 บำท 

ระบบ TEPE Online 

และ สคบศ. 
• ระยะเวลำ 90 วัน 
• ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 



พัฒนำเพื่ออะไร ? 

1 พัฒนำตำมกฎหมำย / หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
   กลุ่มเป้ำหมำย     
                     - ครูผู้ช่วย                  - ศึกษำนิเทศก์ 
                     - ผู้บริหำรสถำนศกึษำ   - ผู้บริหำรกำรศกึษำ        

2      เสริมความรู้ในการปฏิบัติงาน  
  กลุ่มเป้ำหมำย 
                    - ครู  ทุกวทิยฐำนะ      
                      
              

ที ่ศธ 0206.7/ว 22 
ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2560 
จ านวน 20 ช่ัวโมง 

กำรขอมี และเล่ือนวิทยฐำนะ 



เม.ย. 2561 พ.ค. 2561 มิ.ย. 2561 ก.ค. 2561 ส.ค. 2561 ก.ย. 2561 

สพฐ.เปิดหลักสูตรให้พัฒนำ 1 เมษำยน – 30 กันยำยน 2561 รวม 183 วัน 

หลักสูตร 60 วัน เขตเปิดก่อนหน้ำนีไ้ด้ 
แต่อย่ำงช้ำสุดไม่เกนิ 
2 ส.ค. – 30 ก.ย.61 

หลักสูตร 90 วันอย่ำงช้ำสุด 
3 ก.ค. – 30 ก.ย.61 

สพท./ต้นสังกดั ควรเปิดการพฒันาช่วงเวลาใด 

รวมกนัทุกหลกัสูตรเปิดรับสมัครได้ 
ไม่เกนิ 100 คน ต่อ สพท. หรือ สศศ.  

รับ
สมัคร 

รับ
สมัคร 



โครงสร้างหลกัสูตรการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู แบ่งออกเป็น 2 หมวด จ ำนวนรวม 13 รำยวชิำ 

ครูผู้ช่วย 

หมวดที ่1 การปฏิบัตติน  
ประกอบด้วย 6 รายวชิา ดงันี ้
 
 

1. วนัิย คุณธรรม จริยธรรม    
   ส าหรับข้าราชการครู 
2. มาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ  
   วชิาชีพครู 
3. เจตคตทิี่ดต่ีอวชิาชีพครู 
4. การพฒันาตนเอง 
5. การพฒันาบุคลกิภาพ 
6. การด ารงชีวติที่เหมาะสม 
   ต่อส่ือสาร 

หมวดที่ 2 กำรปฏบิตังิำน 
ประกอบด้วย 7 รำยวชิำ ดังนี ้
 
 
1. ควำมรู้เก่ียวกับกฎหมำย  
    ระเบียบในกำรปฏิบัตงิำน    
    ในหน้ำที่ 
2.  กำรจัดกำรเรียนรู้ 
3.  กำรพัฒนำผู้เรียน 
4. กำรพัฒนำวชิำกำร 
5. กำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
6. ควำมสัมพันธ์กับชุมชน 
7. ภำษำอังกฤษเพื่อกำร  
    ตดิต่อส่ือสำร 

Index/1 หลักสูตรที่ 1 รายวิชา TEPE ครูผู้ช่วย.pdf
Index/1 หลักสูตรที่ 1 รายวิชา TEPE ครูผู้ช่วย.pdf
Index/1 หลักสูตรที่ 1 รายวิชา TEPE ครูผู้ช่วย.pdf


หลกัสูตรการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการพฒันา 

ระยะเวลาการพฒันา 

• ไม่เกนิ 60 วนั นับตั้งแต่วนัที่ สพท. เปิดระบบการพฒันา 
• ถ้าเกนิ 60 วนั ถือว่าหมดอายุการพฒันา  ต้องสมคัรใหม่ในรุ่นถัดไป 

 
 
 
 

• ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 



หลกัสูตรการเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

วธีิกำร
พฒันำ 

1. สมคัรเป็นสมาชิก http://www.tepeonline.org   

4. จัดท าแผนพฒันาตนเอง (  ID Plan , Portfolio ) 

5. ด าเนินการพฒันาด้วยตนเอง ตามขั้นตอน 

6. พบกลุ่ม PLC / จัดส่งช้ินงาน 

7. ทดสอบรับรองความรู้ 

8. ขอรับวุฒิบัตรจากระบบ 

2. สมคัรเข้ารับการพฒันาตามหลกัสูตรครูผู้ช่วย 

3. สพท./ สศศ. ตรวจสอบคุณสมบัต ิและรับรองการสมคัร 



      
ดา้นระยะเวลา

รายการ เกณฑก์ารผา่น

การพฒันา ระยะเวลาเขา้รบัการพฒันา สอบจบ งาน โครงการ/ชิน้งาน

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  PLC รายบคุคล

หมวดที ่๑
การปฏบิตัติน 20 30 50 100 รอ้ยละ 75

(80 ขอ้)

หมวดที ่2
การปฏบิตังิาน 20 30 50 100 รอ้ยละ 75

(80 ขอ้)
80 รอ้ยละ 80

แตล่ะสว่น

คะแนน

รายการประเมนิผล

โครงสรา้งการประเมนิผลผูเ้ขา้รบัการพฒันา

หลกัสตูรเตรยีมความพรอ้มและพฒันาอยา่งเขม้ครูผูช้ว่ย

โดยยดึถอืภารกจิและพืน้ทีป่ฏบิตังิานเป็นฐาน ดว้ยระบบ TEPE Online

ดา้นหลกัสูตร

คะแนนเต็ม

เกณฑก์ารผา่น (รอ้ยละ)

ท ัง้ ๒ สว่น



หลกัสูตรการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี 
และเลือ่นเป็นวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 

1. หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อน
แต่งตัง้ให้มีและเล่ือนเป็นวทิยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พืน้ที่กำรศึกษำ ช ำนำญกำรพเิศษ 

2. หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อน
แต่งตัง้ให้มีและเล่ือนเป็นวทิยฐำนะผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ช ำนำญกำรพเิศษ 

3. หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อน
แต่งตัง้ให้มีและเล่ือนเป็นวทิยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ช ำนำญกำรพเิศษ 

4. หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อน
แต่งตัง้ให้มีและเล่ือนเป็นวทิยฐำนะศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพเิศษ 

5. หลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อน
แต่งตัง้ให้มีและเล่ือนเป็นวทิยฐำนะครู ช ำนำญกำรพเิศษ 
 

 

 

 

 

 

 

๕ หลักสูตร ๑๘ รำยวชิำ 
กลุ่มเป้ำหมำย 



หลกัสูตรการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ม ี
และเลือ่นเป็นวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 

ขัน้ตอน
กำรพัฒนำ 

1. สมคัรเป็นสมาชิก http://www.tepeonline.org   

4. ด าเนินการพฒันาด้วยตนเอง ตามขั้นตอน 

3. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา /ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 
             . ตรวจสอบคุณสมบตัิข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกดั 

2. สมคัรเข้ารับการพฒันาในหลกัสูตรที่ต้องการ 



หลกัสูตรการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ม ี
และเลือ่นเป็นวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 

4. ด าเนินการตามหลกัสูตร ด้วยระบบ  TEPE Online   
     (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  30  ช่ัวโมง)     ประกอบด้วย 2 ส่วน  ดงันี ้
            ส่วนที ่1  การพฒันาสมรรถนะในการปฏบิัติงานในหน้าที่ 
                         1) ทดสอบก่อน (Pre - Test) ด าเนินการพฒันา 
                         2) ศึกษาบทเรียนตามหลกัสูตรด้วยระบบ TEPE Online ตามขั้นตอน 
                         3)  พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ    (PLC)    ด้วยระบบ TEPE Online 
                         4)  ทดสอบหลงัการพฒันา  (Post - Test) 
                         5)  จัดท าแผนงาน โครงการ ช้ินงานตามเนือ้หาบทเรียน  ส่วนที ่1   
                               ส่งคณะกรรมการกลัน่กรองและประเมนิผลของหน่วยพฒันา  ในระบบ TEPE Online 
           ส่วนที ่2  การวเิคราะห์บทบาทหน้าที ่ ความรับผดิชอบและวางแผนพฒันาคุณภาพการปฏบิัติงาน 
                         1) ทดสอบก่อน (Pre - Test) ด าเนินการพฒันา 
                         2) ศึกษาบทเรียนตามหลกัสูตรด้วยระบบ TEPE Online ตามขั้นตอน 
                         3) พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ด้วยระบบ TEPE Online 
                         4)  ทดสอบหลงัการพฒันา  (Post - Test) 
                         5)  จัดท าแผนงาน โครงการ ช้ินงานตามเนือ้หาบทเรียน ส่วนที ่2 ส่งต่อคณะกรรมการ  
                               กลัน่กรองและประเมนิผลของหน่วยพฒันา    ในระบบ TEPE Online 



      
ดา้นระยะเวลา

รายการ เกณฑก์ารผา่น
การพฒันา ระยะเวลาเขา้รบั สอบจบ งาน โครงการ/ชิน้งาน

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  PLC รายบคุคล

สว่นที ่๑
การพฒันาสมรรถนะ 20 30 50 100 75
ในการปฏบิตังิานในหนา้ที่ (80 ขอ้)

สว่นที ่๒
การวเิคราะห์ 20 30 50 100 75
บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ (80 ขอ้)

และวางแผนพฒันาคณุภาพ
การปฏบิตังิานของขา้ราชการ
ครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ในวทิยฐานะ ช านาญการพเิศษ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐาน
วทิยฐานะ 

แตล่ะสว่น

คะแนน

รายการประเมนิผล

โครงสรา้งการประเมนิผลผูเ้ขา้รบัการพฒันา

หลกัสูตรการพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษากอ่นแตง่ต ัง้ใหม้แีละเลือ่นเป็นวทิยฐานะช านาญการพเิศษ

โดยยดึถอืภารกจิและพืน้ทีป่ฏบิตังิานเป็นฐาน ดว้ยระบบ TEPE Online

ดา้นหลกัสตูร

คะแนนเต็ม

เกณฑก์ารผา่น (รอ้ยละ)

ท ัง้ ๒ สว่น

80 80



หลกัสูตรการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ม ี
และเลือ่นเป็นวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 

คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการพฒันา 

ระยะเวลาการพฒันา 

• ไม่เกนิ 60 วนั นับตั้งแต่วนัที ่สพท. เปิดระบบการพฒันา 
• ถ้าเกนิ 60 วนั ถือว่าหมดอายุการพฒันา  ต้องสมคัรใหม่ในรุ่นถัดไป 

 
 

• ผลการพฒันาใหน้ าไปใชใ้นการแต่งตั้งใหมี้และเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ 
ภายใน ๓ ปี นบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นส าเร็จหลกัสูตรการพฒันา   (ยกเวน้ครู) 
 

• ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัตใินกำรเสนอรับกำรประเมนิให้มีและเล่ือน
เป็นวทิยฐำนะช ำนำญกำรพเิศษ 

ผลของการพฒันา 



หลกัสูตรการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี 
และเลือ่นเป็นวทิยฐานะเช่ียวชาญ 

1. หลักสูตรกำรพฒันำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อน
แต่งตัง้ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำ เชี่ยวชำญ 

2. หลักสูตรกำรพฒันำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อน
แต่งตัง้ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พืน้ที่กำรศึกษำ เชี่ยวชำญ 

3. หลักสูตรกำรพฒันำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อน
แต่งตัง้ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เช่ียวชำญ 

4. หลักสูตรกำรพฒันำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อน
แต่งตัง้ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
เช่ียวชำญ 

5. หลักสูตรกำรพฒันำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อน
แต่งตัง้ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์เช่ียวชำญ 

6. หลักสูตรกำรพฒันำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อน
แต่งตัง้ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครู เช่ียวชำญ 
 
 
 
 
 
 
 

๖ หลักสูตร ๒๕ รำยวชิำ 
กลุ่มเป้ำหมำย 



หลกัสูตรการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ม ี
และเลือ่นเป็นวทิยฐานะเช่ียวชาญ 

ขัน้ตอน
กำรพัฒนำ 

1. สมคัรเป็นสมาชิก http://www.tepeonline.org   

4. ด าเนินการพฒันาด้วยตนเอง ตามขั้นตอน 

3. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา /ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 
             . ตรวจสอบคุณสมบตัิข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกดั 

2. สมคัรเข้ารับการพฒันาในหลกัสูตรที่ต้องการ 



หลกัสูตรการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ม ี
และเลือ่นเป็นวทิยฐานะเช่ียวชาญ 

4. ด าเนินการตามหลกัสูตร ด้วยระบบ  TEPE Online   
     (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  30  ช่ัวโมง)     ประกอบด้วย 2 ส่วน  ดงันี ้
            ส่วนที ่1  การพฒันาสมรรถนะในการปฏบิัติงานในหน้าที่ 
                         1) ทดสอบก่อน (Pre - Test) ด าเนินการพฒันา 
                         2) ศึกษาบทเรียนตามหลกัสูตรด้วยระบบ TEPE Online ตามขั้นตอน 
                         3)  พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ    (PLC)    ด้วยระบบ TEPE Online 
                         4)  ทดสอบหลงัการพฒันา  (Post - Test) 
                         5)  จัดท าแผนงาน โครงการ ช้ินงานตามเนือ้หาบทเรียน  ส่วนที ่1   
                               ส่งคณะกรรมการกลัน่กรองและประเมนิผลของหน่วยพฒันา  ในระบบ TEPE Online 
           ส่วนที ่2  การวเิคราะห์บทบาทหน้าที ่ ความรับผดิชอบและวางแผนพฒันาคุณภาพการปฏบิัติงาน 
                         1) ทดสอบก่อน (Pre - Test) ด าเนินการพฒันา 
                         2) ศึกษาบทเรียนตามหลกัสูตรด้วยระบบ TEPE Online ตามขั้นตอน 
                         3) พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ด้วยระบบ TEPE Online 
                         4)  ทดสอบหลงัการพฒันา  (Post - Test) 
                         5)  จัดท าแผนงาน โครงการ ช้ินงานตามเนือ้หาบทเรียน ส่วนที ่2 ส่งต่อคณะกรรมการ  
                               กลัน่กรองและประเมนิผลของหน่วยพฒันา    ในระบบ TEPE Online 



หลกัสูตรการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ม ี
และเลือ่นเป็นวทิยฐานะเช่ียวชาญ 

ส่วนที่ ๓ กำรน ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่
หรือพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงหรือปฏบิัตงิำนเป็น
เครือข่ำยที่เก่ียวข้องกับงำนในหน้ำที่  
   ระยะที่ ๑ พัฒนำตำมบทเรียนที่หลักสูตรก ำหนดใน  
               ระบบ TEPE Online  
   

   ระยะที่ ๒ เข้ำรับกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้พบกลุ่ม 
                ณ สคบศ. หรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย 



หลกัสูตรการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ม ี
และเลือ่นเป็นวทิยฐานะเช่ียวชาญ 

• รวมระยะเวลาการพัฒนาทั้งส้ิน    ไมน่้อยกว่า  36  ชั่วโมง 

ด ำเนินกำรพฒันำ ด้วยระบบ  TEPE Online   ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ช่ัวโมง  

แลกเปล่ียนเรียนรู้พบกลุ่ม เพื่อสังเครำะห์บทบำทหน้ำที่ และน ำเสนอแนวทำงกำรพฒันำงำน
ในหน้ำที่หรือพฒันำนวัตกรรมและกำรสร้ำงหรือปฏบิตังิำนเป็นเครือข่ำยที่ เก่ียวข้อง     
ณ สถำบนัพฒันำครู   คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย   
ไม่น้อยกว่ำ ๖  ช่ัวโมง  



      
ดา้นระยะเวลา

รายการ เกณฑก์ารผา่น

การพฒันา ระยะเวลาเขา้รบัการพฒันา สอบจบ งาน โครงการ/ชิน้งาน พบกลุม่

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  PLC รายบคุคล ณ หนว่ยพฒันา

  สว่นที ่๑

   การพฒันาสมรรถนะ 20 30 50 - 100 75
  ในการปฏบิตังิานในหนา้ที่ (80 ขอ้)

  สว่นที ่๒

  การสงัเคราะห์ 20 30 50 - 100 75
  บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ (80 ขอ้)

  และวางแผนพฒันาคณุภาพ

  การปฏบิตังิานของขา้ราชการ

  ครูและบคุลากรทางการศกึษา

  ในวทิยฐานะ เชีย่วชาญ

  ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐาน

  วทิยฐานะ ฯ 

  สว่นที ่๓

  ระยะที ่๑

  ๓.๑ การน าเสนอ 20 - 80 - 100 75
  แนวทางการพฒันางาน (80 ขอ้)

  ในหนา้ทีห่รอืพฒันานวตักรรม

  และการสรา้งหรอืการปฏบิตังิาน

  เป็นเครอืขา่ยทีเ่ก ีย่วขอ้ง

  กบังานในหนา้ที่

  ระยะที ่๒

  3.2 พบกลุม่ ณ สคบศ.

      หรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย

80

80

100
100

75

80

คะแนน

โดยยดึถอืภารกจิและพืน้ทีป่ฏบิตังิานเป็นฐาน ดว้ยระบบ TEPE Online

รายการประเมนิผล
ดา้นหลกัสตูร

คะแนนเต็ม

เกณฑก์ารผา่น (รอ้ยละ)

ท ัง้ ๓ สว่นแตล่ะสว่น



การพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC) 

 

• คือ การรวมตัวกันแลกเปลี่ยนจัดการความรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา  

สนับสนุนในการสร้างความรู้เพ่ิมขึ้น  และน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติ
หน้าท่ี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ชนิด “รู้จริง” (mastery)   

•       มีคุณค่าร่วม  

•       มีวิสัยทัศนร์่วมกัน  

•       การเรียนรูร้่วมกัน 

•       น าส่ิงที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน 



ข้ันตอนการพบกลุ่ม PLC   
 1.  ด ำเนินกำรระหว่ำงกำรเรียนรู้ในหลักสูตรในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  
 2.  ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน องค์ควำมรู้ 
3.  พบกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ น ำเสนอผลงำนนวัตกรรม  
     ข้อคดิเหน็กำรพฒันำ  คุณภำพกำรศึกษำ  
4.  บนัทกึข้อมูลใส่แฟ้มสะสมงำนกำรพฒันำรำยบุคคล (Portfolio) 

5.  รับกำรประเมนิผล PLC  
 

 

                     การประเมินผล PLC  
  1) ประเมินผลรายบุคคลจากการมสี่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
  2) ผู้เข้าร่วมการพัฒนาส่งแฟ้มสะสมงานการพัฒนารายบุคคล (Portfolio)  
                               ในรูปแบบ PDF File ให้คณะกรรมการกลั่นกรองและประเมนิผล  
                               ของต้นสังกัด   พิจารณาประเมินผลการพัฒนาเป็นรายบุคคล 



บทบาทหน้าทีใ่นการพฒันา 
ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ส านกังานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

 
1.  แจ้ง และประชาสัมพนัธ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และ 
     บุคลากรทางการศึกษาในสังกดั   อย่างทัว่ถึง 
2.  วางแผน เตรียมการ จัดท าปฏิทนิการพฒันา 
3.  ประกาศรับสมคัร 
4.  แต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบการพฒันา  

•  คณะกรรมการรับสมัคร 
•  คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ 
•  คณะกรรมการกลัน่กรองและประเมินผล /ตรวจสอบช้ินงาน / PLC 
•  คณะกรรมการอืน่ ๆ ตามความจ าเป็นของหน่วยพฒันา  



5.  ตรวจสอบคุณสมบตัผู้ิสมัคร และอนุมัตกิำรสมัคร 
6.  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรพฒันำ วัน เวลำ กำรพฒันำ   
7.  ก ำหนดวันเข้ำสู่ระบบกำรพฒันำ และระยะเวลำสิน้สุดกำรพฒันำ  
     ให้ผู้มีคุณสมบตัเิข้ำรับกำรพฒันำ ทรำบ 
8.  ประกำศผลผู้ผ่ำนกำรพฒันำทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำหรือหน่วย   
     ด ำเนินกำรพฒันำเม่ือด ำเนินกำรพฒันำเสร็จสิน้แต่ละรุ่น 
   
   ทัง้นี ้ หลักสูตรในวิทยฐำนะเช่ียวชำญ ให้แจ้งรำยช่ือผู้เข้ำ
รับกำรพฒันำตำมหลักสูตร ด้วยระบบ TEPE Online ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขัน้พืน้ฐำน และสถำบนัพฒันำครู   คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ เพื่อเข้ำรับ
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้พบกลุ่ม ณ สคบศ.  หรือ หน่วยด ำเนินกำรพฒันำ  

 

บทบาทหน้าทีใ่นการพฒันา 
ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ส านกังานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  



ส านักพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยยดึถือภารกจิและพืน้ที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน 
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ.................. 

TEPE Online 

Teachers  and Educational  Personnels 
Enhancement Based on Mission and 

Functional Areas as Majors 


