
     

 

    แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                
   โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 

 

   - หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเข้มครูผู้ช่วย   
     ก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู       
   - หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
     ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

    กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                        
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 
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    แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
   โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 
   สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 

     -------------------------------------- 

๑. หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งต้ังให้ดารงต าแหน่งครู 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง        
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๖ 

วัตถุประสงค ์           
 ๑. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครูให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด         
 ๒. เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงานในการจัดการเรียน
การสอน ท้ังการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครูให้กับผู้ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็น                             
ครูผู้ช่วย            
 ๓. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาโดยท่ัวถึงเท่าเทียมกันตามศักยภาพโดยไม่                      
ท้ิงห้องเรียน 

กรอบการพัฒนา           
 ๑. พัฒนาตนเองด้วยระบบ TEPE Online เพื่อเสริมความรู้ ทักษะ เจตคติ ตามสมรรถนะหลัก                       
และสมรรถนะประจ าสายงานในการจัดการเรียนการสอน  ด้วยหลักสูตรการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ด้วยวิธีการพัฒนาครู              
และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเป็นฐาน ตามหลักสูตรท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ๒. พัฒนาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วย นับแต่วัน
เข้าปฏิบติัหน้าท่ีราชการก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

วิธีการพัฒนา           
 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่ง           
 ๑. สมัครเป็นสมาชิก TEPE Online ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org โดยการกรอก
ข้อมูลรายละเอียด ช่ือ ช่ือสกุล เลขประจาตัวประชาชนตามความเป็นจริง    
 ๒. ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ 
TEPE Online           
 ๓. จัดท าแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (ID Plan) และแฟ้มสะสมการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) 
ด้วยระบบ TEPE Online          
 ๔. ด าเนินการพัฒนาทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline .org ด้วยตนเองได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา 
โดยเลือกวัตถุประสงค์และหลักสูตรการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยท าการทดสอบ
ก่อนและหลังการพัฒนาประจ าบทเรียนตามข้ันตอน 
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 ๕. ทดสอบเพื่อรับรองความรู้ของแต่ละหมวด (หมวดท่ี ๑ และหมวดท่ี ๒) ด้วยระบบ TEPE Online
 ๖. พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) 
ควบคู่กับการพัฒนา          
 ๗. จัดท าแผนงานโครงการหรือช้ินงานเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีตามบทเรียนแต่ละหมวด (หมวดท่ี ๑ 
และหมวดท่ี ๒) เพื่อประเมินผลการพัฒนาส่งต่อคณะกรรมการกล่ันกรองท่ีได้รับการแต่งต้ัง เพื่อประเมินผล
การพัฒนา           
 ๘. เมือ่ผ่านเกณฑ์การทดสอบรับรองความรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจึงสามารถขอรับเอกสารหรือวุฒิบัตร
รับรองความรู้ได้จากระบบ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา         
 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ระยะเวลาการพัฒนา          
 ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online อย่างสม่ าเสมอและต้องพัฒนา
ด้วยตนเอง โดยจะต้องศึกษาให้ส าเร็จครบตามหลักสูตรทุกรายวิชา และทดสอบให้ ผ่านตามเกณฑ์                               
ไม่เกินระยะเวลา ๖๐ วัน นับต้ังแต่วันที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดระบบการพัฒนา  หากเกิน
ระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ผ่านการพัฒนา  เนื่องจากหมดอายุการพัฒนาและจะต้องสมัครเข้ารับการพัฒนา
ใหม่ในรุ่นต่อไป 

โครงสร้างหลักสูตร         
 โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online แบ่งออกเป็น ๒ หมวด จ านวนรวม                            
๑๓ รายวิชา ดังนี้          
 หมวดที่ ๑ การปฏิบัติตน ประกอบด้วย ๖ รายวิชา ดังนี้     
 ๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครู      
 ๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๓. เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
 ๔. การพัฒนาตนเอง 
 ๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 ๖. การด ารงชีวิตท่ีเหมาะสม 
 หมวดที่ ๒ การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๗ รายวิชา ดังนี้ 
 ๑. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 ๒. การจัดการเรียนรู้ 
 ๓. การพัฒนาผู้เรียน 
 ๔. การพัฒนาวิชาการ 
 ๕. การพัฒนาสถานศึกษา 
 ๖. ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 ๗. ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อส่ือสาร 
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รายละเอียดหลักสูตร         
 รายละเอียดหลักสูตรมีวัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักสูตร (Course Description) ของรายวิชาต่าง ๆ 
ดังนี้           
 หมวดที่ ๑ การปฏิบัติตน ประกอบด้วย ๖ รายวิชา ดังนี้     
  ๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครู     
  วัตถุประสงค ์         
  ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยคุณธรรมและ
จริยธรรม           
  ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจเป็นผู้มีวินัยของข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคและเท่ียงธรรม  มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่                            
รักษาประโยชน์ของราชการ         
  เนื้อหาหลักสูตร         
  มีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานทางการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี                      
หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ คุณธรรม 
และจริยธรรมส าหรับข้าราชการครู บทบาทและหน้าท่ีของข้าราชการในฐานะการเป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   
  ๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ                     
และจรรยาบรรณของความเป็นครู 
  ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึง
ประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตาม
  เนื้อหาหลักสูตร 
  มีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ  ประกอบด้วย  มาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน การก าหนดระดับคุณภาพของ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ การประเมินระดับคุณภาพของผู้รับใบอนุญาต เพื่อด ารงไว้ซึ่งความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญการ ตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีคุรุสภาก าหนด มาตรฐานการปฏิบัติตน ตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ จรรยาบรรณต่อตนเองวินัยในตนเอง การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อ
การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รักและศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพ                        
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ การเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจ
แก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอภาค ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย
วาจา และจิตใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 
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  ๓. เจตคติต่อวิชาชีพครู 
  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีรักและศรัทธาต่อวิชาชีพมีจิตส านึก
และจิตวิญญาณของความเป็นครู 
  ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพของครู มีความเสียสละ มีเมตตากรุณา มีความต้ังใจ
อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
  เนื้อหาหลักสูตร 
  มีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการมีเจตคติท่ีดีต่อลักษณะอาชีพของครูคุณลักษณะและการปฏิบัติ
ตนของผู้ประกอบอาชีพครู ความเสียสละ เมตตากรุณา ความอดทน อดกล้ัน ความภูมิใจในอาชีพของตน 
ความรอบรู้ทันสมัย ขยันขันแข็งเจตคติท่ีดีต่อนักเรียน ความรู้สึกท่ีดีต่อเด็ก รักและเอ็นดูเด็ก ให้อภัย                       
การช่วยเหลือเด็ก เจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน ความรู้สึกรักการสอน การเตรียมการสอนท่ีดี การมีเจตคติท่ี
ดีต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของครู ความต้ังใจอย่างเต็มก าลังความสามารถท่ีจะท าให้งานนั้น
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
  ๔. การพัฒนาตนเอง 
  วัตถุประสงค ์         
  ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทางวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
  ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอสามารถวางแผนในการพัฒนาหา
ความรู้ให้ตนเอง เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  เนื้อหาหลักสูตร 
  มีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาตนเอง เทคนิค 
แนวทาง และหลักของการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่างๆ ลักษณะวิธีการเสริมแรงตนเองในการพัฒนาตนท่ี
ได้ผลดี 
 
  ๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพตนเองให้เป็นครูท่ีดีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ท้ังรูปลักษณะทางกาย อารมณ์ สติปัญญาและพฤติกรรมท่ีปรากฏต่อสังคม 
  ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ขจัดบุคลิกภาพท่ีไม่เหมาะสม
ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตหมวดตัวและส่งเสริมคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
  เนื้อหาหลักสูตร 
  มีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ เทคนิคแนวทาง และหลักของการพัฒนา
บุคลิกภาพ ลักษณะของบุคคล รูปลักษณะทางกาย อารมณ์ สังคม  สติปัญญา การแต่งกาย และพฤติกรรม 
อากัปกิริยาต่างๆ  ซึ่งผลรวมท่ีประกอบเป็นบุคลิกภาพท่ีท าให้มีลักษณะผิดแผกแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล 
ลักษณะต้ังแต่เริ่มต้นก าเนิด นิสัยท่ีเป็นหมวดท่ีได้พัฒนาขึ้นมา พฤติกรรมการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ 
มารยาทในการเข้าสังคมตามสภาพ ของส่ิงแวดล้อมแบบต่างๆ 
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  ๖. การด ารงชีวิตที่เหมาะสม 
  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
กับฐานะของตนเองและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตมีความประพฤติท่ีดีเป็นแบบอย่าง 
ท่ีดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียนในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
  เนื้อหาหลักสูตร 
  มีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ รูปแบบ วิถีการดาเนินชีวิตของบุคคล              
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักศาสนาท่ีนับถือท้ังพุทธ คริสต์ อิสลามและอื่นๆ โดยท่ีลักษณะของพฤติกรรม
ต่างๆ จะเป็นตัวบ่งบอกถึง รูปแบบการดาเนินชีวิตแต่ละแบบ พฤติกรรมในการเข้าสังคม การบริโภค การหา
ความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การแต่งตัว หมวดประกอบของรูปแบบการ 
ด าเนินชีวิต รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีถูกปรับเปล่ียนเป็น อุปนิสัย เป็นวิธีประจ าท่ีกระท าส่ิงต่างๆ พัฒนาไปสู่
เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นให้กับตนเองและผู้เรียนได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง 
 
 หมวดที่ ๒ การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๗ รายวิชา ดังนี้ 
  ๑. ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบในการปฏิบติังานในหน้าที่ 
  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  นโยบายใน
การจัดการศึกษาตลอดจนสิทธิประโยชน์ท่ีจ าเป็นของครูบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยน าความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายใน
การจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติงานปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
  เนื้อหาหลักสูตร 
  มีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ การเล่ือนขั้นเงินเดือนสิทธิประโยชน์เกื้อกูล สวัสดิการต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและแผนการศึกษา ระเบียบการลาของข้าราชการระเบียบ ก.ค.ศ.ว่า
ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนา ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปี
การศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยก าหนดเวลาและวันหยุดราชการ
ขอ งสถาน ศึกษา ระ เบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่ า ด้ วยการชักธงชาติ ในสถาน ศึกษา ระ เบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแก้วันเดือนปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เครื่องแบบนักเรียน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 
 
  ๒. การจัดการเรียนรู้ 
  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ การออกแบบการเรียนรู้ 
  ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความสามารถในการจัดท ารายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างเป็นระบบถูกต้องสมบูรณ์ 
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  เนื้อหาหลักสูตร 
  มีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการน าผลจากการออกแบบไปสู่การจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 
การวัดและการประเมินผล การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน การรายงานผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนท่ีถูกต้อง สมบูรณ์เป็นระบบ 
 
  ๓. การพัฒนาผู้เรียน 
  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามของความเป็นไทย 
  เนื้อหาหลักสูตร 
  มีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับทักษะในการจัดการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียน การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน 
การพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ การปลูกฝังประชาธิปไตย วินัย การสร้างค่านิยมท่ีดีงามและความ
ภูมิใจในความเป็นไทย และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
  ๔. การพัฒนาวิชาการ 
  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจมีความสามารถในการพัฒนาวิชาการตามความ
รับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความสามารถในการใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน                
การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
  เนื้อหาหลักสูตร 
  มีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้เกิ ดประโยชน์ใน                      
การจัดการเรียนการสอน 
 
  ๕. การพัฒนาสถานศึกษา 
  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ครู ผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาสถานศึกษา งานบริหารท่ัวไป                      
งานวิชาการ โครงการกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษา 
  ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีทักษะ ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 
  เนื้อหาหลักสูตร 
  มีเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย การเป็นบุคคลใฝ่เรียนรู้ การมีรูปแบบจ าลองทางความคิดการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ 
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ร่วมกันเป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบให้เกิดผลส าเร็จต่อการจัดการเรียนรู้ หลักการบริหารงานท่ัวไป          
งานสนับสนุนวิชาการการจัดท าโครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่
โลกแห่งเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี ๒๑ การจัดการเรียนการสอนในรูปe-Learning การส่งเสริมและพัฒนาให้ทัน
กับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
 
  ๖. ความสัมพันธ์กับชุมชน 
  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเห็นความส าคัญของการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน 
และการนาชุมชน ผู้ปกครองเข้ามามีหมวดร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
  ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีทักษะ ความสามารถในการประสานความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง 
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
  เนื้อหาหลักสูตร 
  มีเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับชุมชน การให้ความส าคัญร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
ประโยชน์ของชุมชนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ หลักการประสานงานการขอความร่วมมือกับชุมชนท่ีเหมาะสม 
การให้บริการของสถานศึกษาต่อชุมชน การน าชุมชนเข้ามามีหมวดร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
 
  ๗. ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร 
  วัตถุประสงค ์         
  ๑. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความพร้อมและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษท้ังในด้านการเขียน                   
การอ่าน การฟัง และพัฒนาการพูดให้สามารถส่ือสารกับชาวต่างประเทศได้ 
  ๒. เพื่อให้ครูผู้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ท้ังใน
ชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติงาน และเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ 
  เนื้อหาหลักสูตร 
  มีเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ภาษาอังกฤษในการทักทายกล่าวลา การแนะน า
ตนเอง การแนะน าผู้อื่น สมาชิกในครอบครัว การขออนุญาตการแสดงความยินดี ขอบคุณ เสียใจ ขอโทษ                  
และการตอบรับ ประเทศ ทิศทาง เวลา วัน วันท่ี เดือน ปี ฤดูกาล ภูมิอากาศ ตัวเลข ป้าย สัญลักษณ์ อาหาร
การกินเครื่องด่ืม ผัก ผลไม้ ขนม สี การซื้อสินค้า การกล่าวต้อนรับ การคมนาคม การติดต่อสนทนาภาษาท่ี
จ าเป็นในท่าอากาศยาน และการโดยสารบนเครื่องบินร้านอาหาร ภัตตาคาร ธนาคาร ท่ีทาการไปรษณีย์ สถานี
ต ารวจ รถโดยสารประจ าทาง แท็กซี่ การใช้โทรศัพท์ การแนะนาประเทศไทยด้านต่างๆ 
 
การประเมินผลการพัฒนา 
 การประเมินผลการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องผ่านประเมินความรู้ การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online และจะต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕                      
จึงจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการส าเร็จหลักสูตร ท้ังนี้ ครูผู้ช่วยท่ีเข้ารับการพัฒนาจะต้องได้รับการพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 การประเมินผลการพัฒนา แบ่งออกเป็น ๒ หมวด จานวนรวม ๑๓ รายวิชา ดังนี้ 
 หมวดที่ ๑ การปฏิบัติตน ประกอบด้วย ๖ รายวิชา (๑๐๐ คะแนน) ดังนี้ 
 ๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครู 
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 ๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๓. เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
 ๔. การพัฒนาตนเอง 
 ๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 ๖. การด ารงชีวิตท่ีเหมาะสม 
 หมวดท่ี ๒ การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๗ รายวิชา (๑๐๐ คะแนน) ดังนี ้
 ๑. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 ๒. การจัดการเรียนรู้ 
 ๓. การพัฒนาผู้เรียน 
 ๔. การพัฒนาวิชาการ 
 ๕. การพัฒนาสถานศึกษา 
 ๖. ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 ๗. ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อส่ือสาร 
ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องดาเนินการพัฒนาตามขั้นตอนและกรอบการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องศึกษาอบรมให้ครบท้ัง ๒ หมวด 
 ๒. ต้องศึกษาอบรมด้วยตนเองและศึกษาตามข้ันตอนตามบทเรียน 
 ๓. พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) 
ควบคู่กับการพัฒนา 
 ๔. จัดท าแผนงานโครงการ หรือช้ินงานเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีตามบทเรียนแต่ละหมวด (หมวดท่ี ๑ 
และหมวดท่ี ๒) เพื่อประเมินผลการพัฒนาส่งต่อคณะกรรมการกล่ันกรองท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
 ๕. ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องได้คะแนนรวมจาก 
  (๑) การทดสอบ (Post-Test) เพื่อรับรองความรู้ของแต่ละหมวด (หมวดท่ี ๑ และหมวดท่ี ๒) 
ด้วยระบบ TEPE Online 
  (๒) การพบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community (PLC) ควบคู่กับการพัฒนา 
  (๓) การประเมินแผนงานโครงการ หรือช้ินงานเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีตามเนื้อหาในการ
พัฒนาท่ีจัดส่ง ท้ัง ๒ หมวด ในแต่ละหมวดต้องได้คะแนนรวม ดังนี้ 
  หมวดที่ ๑ การปฏิบัติตน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
  หมวดที่ ๒ การปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
 ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมวดที่ ๑ หมวดที่ ๒ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 ๖. จัดส่งแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (ID Plan) และแฟ้มสะสมการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) 
ด้วยระบบ TEPE Online 
 ๗. ผู้ผ่านการพัฒนาต้องมีผลการประเมินแผนงานโครงการ หรือช้ินงานผ่านท้ัง ๒ หมวด ผู้ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ให้ยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนาใหม่ 
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โครงสร้างการประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา 
   หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
  โดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 
 

 
๒. หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ               
การพิเศษ 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ 
ช านาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ๒. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาควบคู่กับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยท่ัวถึงและเท่าเทียมกันตามศักยภาพโดยไม่ท้ิงห้องเรียน 
 ๓. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
 ๔. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนาเสนอแนวทาง ในการพัฒนา
นวัตกรรม และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กรอบแนวคิดการพัฒนา 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ
ออนไลน์ (TEPE Online) เป็นกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกคน    
 

 
 
 

รายการ
พัฒนา 

 
 
 
 

รายการประเมินผล 
ด้านระยะเวลา ด้านหลักสูตร 
เกณฑ์การผ่าน
ระยะเวลาเข้า
รับการพัฒนา 
ไม่น้อยกว่า               
ร้อยละ 
 

คะแนน  
 
 
คะแนนเต็ม 

เกณฑ์การผ่าน 
(ร้อยละ) 

 
สอบจบ 

 
งาน 
PLC 

 

โครงการ/
ช้ินงาน 

รายบุคคล 
 

แต่ 
ละส่วน 

 

ท้ัง 
๒ ส่วน 

 

หมวดท่ี 1 
การปฏิบัติตน 

 
 

80 

20 
(80 ข้อ) 

30 50 100 ร้อยละ 
75 

 
 

ร้อยละ
80 

หมวดท่ี 2 
การ

ปฏิบัติงาน 

20 
(80 ข้อ) 

30 50 100 ร้อยละ
75 
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ทุกสถานท่ี ทุกเวลา และมีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ องค์ความรู้ต่างๆ ท่ีจ าเป็นและส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
บริบทในแต่ละต าแหน่ง และความก้าวหน้าทางวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ 
TEPE Online ประกอบด้วยระบบการพัฒนา และการรับรองความรู้ โดยเริ่มจากความต้องการในการพัฒนา
ตนเองตามวัตถุประสงค์การพัฒนา เลือกหลักสูตรเพื่อศึกษาเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาท่ีมีอย่าง
หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานวิทยฐานะ และองค์ความรู้ในการพัฒนางานหน้าท่ีด าเนินการศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ (TEPE Online) ประเมินผลเพื่อรับรองความรู้ และตรวจสอบผลการพัฒนา 
 
ระบบการพัฒนา 
 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษโดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online เป็นระบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นระบบการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๓ ระบบหลัก 
ดังนี้ 
 ๑. ระบบสมาชิก TEPE Online ใช้ส าหรับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ 
และได้รับการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา ด าเนินการตามขั้นตอน ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก 
TEPE Online ตาม วัน  เวลา  ก าห น ด การ ท่ี ห น่ วยพั ฒ น าก าห น ด  ตลอด  ๒ ๔  ช่ั ว โม ง  ผ่ าน ท าง
เว็บไซต์http://www.tepeonline.org เพื่อเข้าสู่ระบบโดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดสมาชิกตามความเป็น
จริงประกอบด้วย ช่ือ ช่ือสกุล เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของผู้เข้ารับการพัฒนาและรายละเอียดอื่นๆ         
ตามค าแนะนาของระบบ 
 ๒. ระบบการพัฒนา TEPE Online ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้ารับการ
พัฒนาโดยเลือกวัตถุประสงค์เลือกหลักสูตรการพัฒนา ดาเนินการพัฒนา ประเมินผลและรับทราบผล                       
การพัฒนา ตามวิธีการและเกณฑ์ท่ีก าหนดตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ เลือกวัตถุประสงค์การพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเลือกวัตถุประสงค์ของ                   
การพัฒนา รายละเอียดตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
  ๒.๒ ด าเนินการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาดาเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาท่ี
หลักสูตรก าหนดไว้ ประกอบด้วย ทดสอบก่อนพัฒนา (Pre-Test) เรียนรู้ตามกระบวนการท่ีหลักสูตรก าหนด 
แลกเปล่ียนเรียนรู้พบกลุ่ม โดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community 
(PLC) 
 ๓. ระบบประเมินผลการพัฒนา TEPE Online ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตร ด าเนินการทดสอบหลังพัฒนา (Post – Test) และหรือจัดส่งโครงการช้ินงานตาม
เนื้อหาหลักสูตรเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ี จะได้รับการประเมินผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดและ                  
จะได้รับการบันทึกไว้ในระบบเพื่อเป็นข้อมูลในการขอรับวุฒิบัตรหรือใบรับรองความรู้ โดยสามารถดาวน์โหลด 
ได้จากระบบ กรณีท่ีไม่ผ่านการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถดาเนินการพัฒนาใหม่ท้ังหลักสูตรได้ตาม
ระยะเวลาท่ีหน่วยพัฒนาก าหนด 
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หลักสูตรการพัฒนา 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐ บัญญัติให้
มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งและบาง                    
วิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสมในอัน
ท่ีจะท าให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความก้าวหน้าแก่ราชการ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษใน
มาตรฐานวิทยฐานะว่า ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดตามหนังสือสานักงาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๓ ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการจัดทาหลักสูตรและวิธีการพัฒนาร่วมกับ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง             
การศึกษาในวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE Online โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พัฒนาตนเอง
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง 
 ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด าเนินการจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้พบกลุ่มการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้น าเสนอแนวทางการ
พัฒนางานในหน้าท่ีหรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี 
ไม่น้อยกว่า ๖ ช่ัวโมง 

*รวมระยะเวลาการพัฒนาท้ังส้ินในวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง* 
หลักเกณฑ์ผู้เข้ารับการพัฒนา 
 ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติในการเสนอรับ
การประเมินให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 ๒. ผลการพัฒนาให้น าไปใช้ในการแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ภายใน ๓ ปี 
นับแต่วันท่ีผู้นั้นส าเร็จหลักสูตรการพัฒนา 
 
โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online มีรายละเอียด
หลักสูตร ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะและช านาญการพิเศษ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ขั้นตอนการพัฒนา 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ และได้รับการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตรก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ี
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ด าเนินการพัฒนาตามข้ันตอน ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ ๑ เข้าสู่ระบบการพัฒนา โดยสมัครเป็นสมาชิก TEPE Online ตาม วัน เวลา ก าหนดการ
ท่ีหน่วยพัฒนาก าหนด ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org โดยการกรอกข้อมูลรายละเอียด ช่ือ
ช่ือสกุล ต าแหน่งวิทยฐานะ หน่วยงานต้นสังกัด เลขประจาตัวประชาชนตามความเป็นจริง โดยให้ใช้เลข
ประจ าตัวประชาชนของตนเองเป็น Username Password ในการเข้าสู่ระบบทุกครั้งท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการพัฒนา ทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org ด้วยตนเองได้ทุก
สถานท่ี ทุกเวลา  โดยเลือกวัตถุประสงค์และหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้มีและเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของตนเองเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) และจัดท าแฟ้ม
สะสมการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) ในระบบ TEPE Online 
 ๒. ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะช านาญการพิเศษ                      
ด้วยระบบ TEPE Online (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง) ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  ๑) ทดสอบก่อน (Pre – Test) ดาเนินการพัฒนา 
  ๒) ศึกษาบทเรียนตามหลักสูตรด้วยระบบ TEPE Online ตามขั้นตอน 
  ๓) พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community 
(PLC) ด้วยระบบ TEPE Online 
  ๔) ทดสอบหลังการพัฒนา (Post – Test) 
  ๕) จัดท าแผนงาน โครงการ หรือช้ินงานตามเนื้อหาบทเรียน ส่วนท่ี ๑ เพื่อการพัฒนางานใน
หน้าท่ีและส่งต่อคณะกรรมการกล่ันกรองและประเมินผลของหน่วยพัฒนา ด้วยระบบ TEPE Online 
 ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะและช านาญการพิเศษ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน                    
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑) ทดสอบก่อน (Pre – Test) ด าเนินการพัฒนา 
  ๒) ศึกษาบทเรียนตามหลักสูตรด้วยระบบ TEPE Online ตามขั้นตอน 
  ๓) พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community 
(PLC) ด้วยระบบ TEPE Online 
  ๔) ทดสอบหลังการพัฒนา (Post – Test) 
  ๕) จัดท าแผนงาน โครงการ หรือช้ินงานตามเนื้อหาบทเรียน ส่วนท่ี ๒ เพื่อการพัฒนางานใน
หน้าท่ีและส่งต่อคณะกรรมการกล่ันกรองและประเมินผลของหน่วยพัฒนา ด้วยระบบ TEPE Online 
 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online อย่างสม่ าเสมอและต้อง
พัฒนาด้วยตนเอง โดยจะต้องเข้าศึกษารายวิชาให้ส าเร็จครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง และต้อง
พัฒนาตามขั้นตอน ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี ๑ – ๒ ต้องไม่เกินระยะเวลา ๖๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ี สพท.เปิดการพัฒนา 
หากเกิดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ส าเร็จการพัฒนาตามหลักสูตรจะถือว่าหมดอายุการพัฒนาและจะต้องเริ่ม
พัฒนาใหม่ท้ังหลักสูตร 
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การประเมินผลการพัฒนา 
 การประเมินผลการพัฒนา ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ประกอบด้วย
เนื้อหาบทเรียนและกิจกรรม ๒ ส่วน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี (๑๐๐ คะแนน) 
 การประเมินผลการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑. ทดสอบหลังการพัฒนาตามเนื้อหาบทเรียน (Post – Test) (๒๐ คะแนน) 
  ๒. พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community 
(PLC) ควบคู่กับการพัฒนาตามเนื้อหาบทเรียน ส่วนท่ี ๑ (๓๐ คะแนน) 
  ๓. จัดท าแผนงาน โครงการ หรือช้ินงานตามเนื้อหาบทเรียนรายบุคคล ส่วนท่ี ๑(๕0คะแนน) 
 ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะและช านาญการพิเศษ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑๐๐ คะแนน) 
 
 การประเมินผลการพัฒนา   ประกอบด้วย 
  ๑. ทดสอบหลังการพัฒนาตามเนื้อหาบทเรียน (Post – Test) (๒๐ คะแนน) 
  ๒. พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community 
(PLC) ควบคู่กับการพัฒนาตามเนื้อหาบทเรียน ส่วนท่ี ๒ (๓๐ คะแนน) 
  ๓. จัดท าแผนงาน โครงการ หรือช้ินงานตามเนื้อหาบทเรียนรายบุคคล ส่วนท่ี ๒(๕๐คะแนน) 
 
ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องด าเนินการพัฒนาด้วยตนเองตามขั้นตอนและตามกรอบการพัฒนา ดังนี้ 
  ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องศึกษาอบรมด้วยตนเองให้ครบท้ัง ๒ ส่วน 
  ๒. ต้องศึกษาอบรมด้วยตนเองและศึกษาตามข้ันตอน ตามบทเรียน 
  ๓. พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community 
(PLC) ควบคู่กับการพัฒนาตามบทเรียน 
  ๔. จัดท าแผนงานโครงการ หรือ ช้ินงานตามเนื้อหาในการพัฒนา ส่วนท่ี๑ ส่วนท่ี ๒                                
เพื่อน าไปใช้ในการประเมินผลการพัฒนา 
  ๕. จัดส่งแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (ID Plan) และแฟ้มสะสมการพัฒนารายบุคคล 
(Portfolio) ต่อหน่วยพัฒนา 
  ท้ังนี้ จะต้องสมัครเข้ารับการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล ( ID Plan)                    
และแฟ้มสะสมการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) ตามก าหนดการ และศึกษาตามบทเรียนและขั้นตอน  
สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้พบกลุ่ม  ผ่านการประเมินผลตามหลักสูตรจะถือว่าส าเร็จการพัฒนาตามหลักสูตร
และรับวุฒิบัตรจากหน่วยงานท่ีด าเนินการพัฒนา 
  ๖. ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องได้คะแนนประเมินแผนงานโครงการ หรือช้ินงานตามเนื้อหาใน
การพัฒนา ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดโดยพิจารณาจาก ๒ ส่วน ในแต่ละส่วนต้องได้คะแนน ดังนี้ 
  ส่วนท่ี ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
  ส่วนท่ี ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะและช านาญการพิเศษ ตามท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
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 ท้ังนี้ คะแนนเฉล่ียรวมทั้งส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
  ๗. ผู้ผ่านการพัฒนาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดสอบหลังการพัฒนา (Post Test)                 
การประเมินพบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) 
และผลการประเมินแผนงานโครงการ หรือช้ินงาน 
 ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนาใหม่ได้ตามก าหนดการท่ีหน่วย
พัฒนาก าหนด และต้องเริ่มต้นพัฒนาใหม่ท้ังหลักสูตร 
 
บทบาทหน้าทีใ่นการพัฒนา 
 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ ด้วยระบบ TEPE Online เป็นระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาหลักสูตรและระบบการพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นระบบการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 
บทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าท่ีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE Online ดังนี้ 
  ๑. จัดท าพัฒนาหลักสูตร และระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  โดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเป็นฐาน                       
ด้วยระบบTEPE Online ร่วมกับสานักงาน ก.ค.ศ. และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
  ๒. ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการพัฒนารวมท้ังมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดท า
หน้าท่ีเป็นผู้ด าเนินการพัฒนา 
 
บทบาทหน้าที่ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ท่ีจะเข้ารับการพัฒนามี
หน้าท่ี ดังนี้ 
  ๑. ติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดทราบถึงรายละเอียดในการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ 
TEPE Online 
  ๒. ศึกษารายละเอียดหลักสูตร วิธีการ ขั้นตอน คุณสมบัติในการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ี
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 
  ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติให้สมัครเข้ารับการพัฒนา                        
ด้วยระบบ TEPE Online กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ
หน่วยพัฒนาตามแต่กรณี 
  ๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและได้รับประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการพัฒนา ด าเนินการพัฒนาตามข้ันตอนจนจบหลักสูตร 
  ๕. ขอรับวุฒิบตัรผู้ผ่านการพัฒนา 
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โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษและรองผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ 
ด้วยระบบ TEPE Online 

ส่วนท่ี ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษและรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
 

หมายเหตุ 
 

๑. กลยุทธ์การ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่
ความส าเร็จ 
(จ านวน ๑๒ ช่ัวโมง) 
 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อกลยุทธ์                  
การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ 
๒. สามารถนาความรู้ ทักษะและเจตคติไปใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ 
สาระการเรียนรู้ 
๑. การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน                   
(งานโครงการ) (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
๒. การเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการงานวิชาการของ
สถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนหรือก าลังคนสู่
ประชาคมอาเซียน (จานวน ๓ ช่ัวโมง) 
๓. การมอบหมายงาน การก ากับติดตามงานและการ
ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๔. การน ากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี
เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและวิชาชีพ 
(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
๕. การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
๖. การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (๑ 
ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
 
 
 
 
 
 

๑. ให้ด าเนินการเข้า
รับการพัฒนาพบ
กลุ่มโดยใช้ระบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
Professional 
Learning 
Communication 
(PLC) ควบคู่กับการ
พัฒนาในแต่ละส่วน 
๒. ให้ด าเนินการ
จัดท าแผนงาน 
ช้ินงาน หรือ
โครงการเพื่อพัฒนา
งานในหน้าท่ีตาม
บทเรียนแต่ละส่วน
เพื่อประเมินผลการ
พัฒนา 
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
 

หมายเหตุ 
 

 แนวการจัดกิจกรรม 
ให้มีการบูรณาการกิจกรรมท้ัง ๖ สาระของหน่วยการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
๑. การศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยท้ังในและ
ต่างประเทศ 
๒. การเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยี 
๓. การน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ท่ีทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
๔. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
๕. การช้ีแจง การกล่าวน า การเล่าเรื่อง การอภิปราย    
การวิพากษ์ การบรรยายประกอบกิจกรรมต่างๆ 
๖. กรณีศึกษา บทบาทและสมมติ ใบงาน น าเสนอผลงาน 
๗. การฝึกปฏิบัติด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
๘. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และพบผู้เช่ียวชาญ 
การวัดและประเมินผล 
สามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับส่ิงท่ี
จะประเมิน เช่น 
๑. ผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและระหว่างการพัฒนา 
๒. ผลงานกลุ่ม รายบุคคลโดยการประเมินจากช้ินงาน 
รายงานกิจกรรมกลุ่ม งานท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
๕. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 
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ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
 

หมายเหตุ 
 

๒. ภาวะผู้นาทาง
วิชาการ 
(จ านวน ๖ ช่ัวโมง) 
 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อการมีภาวะผู้น า
ทางวิชาการ 
๒. สามารถน าความรู้ ทักษะและเจตคติไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สาระการเรียนรู้ 
๑. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
๓. การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ 
(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
๔. กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
แนวการจัดกิจกรรม 
ให้มีการบูรณาการกิจกรรมท้ัง ๔ สาระของหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
๑. การศึกษาเอกสาร ตารา บทความ งานวิจัยท้ังในและ
ต่างประเทศ 
๒. การเรียนรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือวีดีทัศน์ 
๓. การช้ีแจง การกล่าวน า การเล่าเรื่อง การอภิปราย     
การวิพากษ์ การบรรยายประกอบกิจกรรมต่างๆ 
๔. การน าเสนอตัวอย่างสถานศึกษาต้นแบบท้ังขนาดเล็ก 
ใหญ่ โดยใช้กรณีศึกษาบทบาทสมมติ ส่ือประกอบ ใบงาน 
น าเสนอผลงาน 
๕. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และพบผู้เช่ียวชาญ 
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
 

หมายเหตุ 
 

๓. อุดมการณ์ในการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 
(จ านวน ๖ ช่ัวโมง) 
 

การวัดและประเมินผล 
สามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับส่ิงท่ี
จะประเมิน เช่น 
๑. ผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและระหว่างการพัฒนา 
๒. ผลงานกลุ่ม รายบุคคลโดยการประเมินจากช้ินงาน 
รายงานกิจกรรมกลุ่ม งานท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
๕. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 
วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อการเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีอุดมการณ์ 
๒. สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมี
อุดมการณ์ 
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๑. ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี (๒ ช่ัวโมง) 
๒. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา      
(๒ ช่ัวโมง) 
๓. การมีจิตส านึก ความมุ่งมั่น การสร้างศรัทธาและมี
อุดมการณ์ในวิชาชีพ (๒ ช่ัวโมง) 
แนวการจัดกิจกรรม 
ให้มีการบูรณาการกิจกรรมท้ัง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
๑. การศึกษาเอกสาร วารสาร บทความ เกี่ยวกับชีวประวัติ 
การด ารงชีวิต อุดมการณ์ผลงานของบุคคลแบบอย่างหรือ
ตัวอย่าง 
๒. การเรียนรู้จากบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างจากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ วีดีทัศน์ 
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
 

หมายเหตุ 
 

 ๓. การช้ีแจง การกล่าวน า การเล่าเรื่อง การอภิปราย          
การวิพากษ์ การบรรยายประกอบกิจกรรมต่างๆ 
๔. กรณีศึกษาของบุคคลท่ีเป็นแบบอย่าง ตัวอย่างจากทุก
ภาคส่วน ใบงาน น าเสนอผลงาน 
๕. ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 
๖. การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลท่ีประสบความส าเร็จ
หรือบุคคลในดวงใจและเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
๗. การปฏิญาณตนหรือท าสัญญาใจในการเป็นแบบอย่าง
หรือตัวอย่างท่ีดี 
การวัดและประเมินผล 
สามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับส่ิงท่ี
จะประเมิน เช่น 
๑. ผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและระหว่างการพัฒนา 
๒. ผลงานกลุ่ม รายบุคคลโดยการประเมินจากช้ินงาน 
รายงานกิจกรรมกลุ่ม งานท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
๕. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
 

หมายเหตุ 
 

แลกเปล่ียนเรียนรู้
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
Professional 
Learning 
Communication 
(PLC) ควบคู่กับการ
พัฒนาในแต่ละส่วน 
 

แนวการจัดกิจกรรม 
- เข้าระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์ 
ประสบการณ์ต่างๆ จากบทเรียนเพื่อนาเสนอข้อคิดเห็นการ
พัฒนางานในหน้าท่ี หรือนวัตกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
เครือข่าย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

ด าเนินการในระบบ 
TEPE Online 
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โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ด้วยระบบ TEPE Online 
ส่วนท่ี ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูช านาญการพิเศษ 
 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
 

หมายเหตุ 
 

๑. เทคนิคการ
ออกแบบการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
(จ านวน ๖ ช่ัวโมง) 
 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๒. มีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๓. สามารถน าเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน 
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๑. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร (๒ ช่ัวโมง) 
๒. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
และบริบทของสถานศึกษา (๒ ช่ัวโมง) 
๓. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
(๒ ช่ัวโมง) 
แนวการจัดกิจกรรม 
ให้มีการจัดกิจกรรมท้ัง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
๒. การบรรยาย 
๓. การอภิปราย 
๔. กรณีศึกษา 
๕. การฝึกปฏิบัติ 
๖. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีจะ
ประเมิน เช่น 
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
๒. ประเมินชิ้นงาน 
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. ทดสอบความรู้ 
 

๑. ให้ด าเนินการเข้า
รับการพัฒนาพบ
กลุ่มโดยใช้ระบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
Professional 
Learning 
Communication 
(PLC) ควบคู่กับการ
พัฒนาในแต่ละส่วน 
๒. ให้ด าเนินการ
จัดท าแผนงาน 
ช้ินงาน หรือ
โครงการเพื่อพัฒนา
งานในหน้าท่ีตาม
บทเรียนแต่ละส่วน
เพื่อประเมินผลการ
พัฒนา 
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
 

หมายเหตุ 
 

๒. ภาวะผู้นาทาง
วิชาการ 
(จ านวน ๖ ช่ัวโมง) 
 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการ 
๒. มีทักษะการให้ค าปรึกษา ค าแนะนา และข้อเสนอแนะ 
๓. สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ 
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๑. การเป็นผู้น าทางวิชาการ (๑ ช่ัวโมง) 
๒. การสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน (๑ ช่ัวโมง) 
๓. นวัตกรรมการบริหารจัดการช้ันเรียนแนวใหม่ 
(๒ ช่ัวโมง) 
๔. จิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
(๑ ช่ัวโมง) 
๕. การให้ค าปรึกษา ค าแนะนา และข้อเสนอแนะ 
(๑ ช่ัวโมง) 
แนวการจัดกิจกรรม 
ให้มีการจัดกิจกรรมท้ัง ๕ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
๒. การบรรยาย 
๓. การอภิปราย 
๔. กรณีศึกษา 
๕. การฝึกปฏิบัติ 
๖. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีจะ
ประเมิน เช่น 
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
๒. ประเมินชิ้นงาน 
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. ทดสอบความรู้ 
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ส่วนท่ี ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ 
 ครูช านาญการพิเศษ 
 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
 

หมายเหตุ 
 

๓. ความเป็นครู 
(จ านวน ๖ ช่ัวโมง) 
 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. มีเจตคติท่ีดีและตระหนักในจิตวิญญาณความเป็นครู 
๒. สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ 
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๑. พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม (๒ ช่ัวโมง) 
๒. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (๒ ช่ัวโมง) 
๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒ ช่ัวโมง) 
แนวการจัดกิจกรรม 
ให้มีการจัดกิจกรรมท้ัง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้แก่ 
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
๒. การบรรยาย 
๓. การอภิปราย 
๔. กรณีศึกษา 
๕. การฝึกปฏิบัติ 
๖. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีจะ
ประเมิน เช่น 
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
๒. ประเมินชิ้นงาน 
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. ทดสอบความรู้ 
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
 

หมายเหตุ 
 

๔. การวางแผนกล
ยุทธ์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(จ านวน ๖ ช่ัวโมง) 
 
 
 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓. สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๑. การวิเคราะห์ บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (๒ ช่ัวโมง) 
๒. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(๒ ช่ัวโมง) 
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (๒ ช่ัวโมง) 
แนวการจัดกิจกรรม 
ให้มีการจัดกิจกรรมท้ัง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
๒. การบรรยาย 
๓. การอภิปราย 
๔. กรณีศึกษา 
๕. การฝึกปฏิบัติ 
๖. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีจะ
ประเมิน เช่น 
๑.สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
๒. ประเมินชิ้นงาน 
๓.ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. ทดสอบความรู้ 

 

แลกเปล่ียนเรียนรู้
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
Professional 
Learning 
Communication 
(PLC) ควบคู่กับการ
พัฒนาในแต่ละส่วน 
 

แนวการจัดกิจกรรม 
- เข้าระบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์
ประสบการณ์ต่างๆ จากบทเรียนเพื่อน าเสนอข้อคิดเห็นการ
พัฒนางานในหน้าท่ี หรือนวัตกรรมการปฏิบัติงานเพื่อเป็น
เครือข่าย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

ด าเนินการในระบบ 
TEPE Online 
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การพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
Professional Learning Community (PLC) 

การพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
 
 การพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มี ผู้ให้ความหมายและคาจากัดความของ 
Professional Learning Community : PLC ไว้ ดังนี้ 
 PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้ของผู้เรียน                 
โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันผ่าน ICT 
 PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ซึ่งแปลว่า Community Practice ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เป็นการรวมตัวกันทางานเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมตัวกัน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ท าให้การท าหน้าท่ีเป็นการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็น
ทีมในโรงเรียนเดียวกันต่างโรงเรียนก็ได้ หรืออยู่ห่างไกลกันก็ได้โดยผ่าน ICT 
 PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการ
ศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน 
โดยท างานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ท่ีครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพเปล่ียนแปลงตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็น
ส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ 
 Sergiovanni (๑๙๙๗) มองในมุมมองเดียวกัน โดยมองการรวมตัวกันดังกล่าว แสดงถึงการเป็นผู้น า
ร่วมกันของครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปล่ียนแปลง 
 วิจารณ์ พานิช (๒๕๕๕) PLC ของครู คือการรวมตัวกันจัดการความรู้ของครู เป็น KM ครูนั่นเอง                  
เป็นกลไกช่วยสนับสนุนให้ครูสร้างความรู้ขึ้นใช้ท าหน้าท่ีครู และน าความรู้ไปใช้ท าหน้าท่ีครู เพื่อให้ศิษย์เกิด
การเรียนรู้ ชนิด “รู้จริง” (mastery) การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการน า
ส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือนแรงผลักดัน โดยอาศัย
ความต้องการและความสนใจของสมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นหลัก โดยมองว่าเป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่า มองว่า “ศิษย์ของฉัน” และการเปล่ียนแปลง
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” มากกว่ามองว่า “เป็นตัวต้ังต้นเรียนรู้ท่ีจะมองเห็น
การปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียนเป็นส าคัญ สรุปประเด็น PLC คือ 
 ๑. วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
  ๑) การเรียนรู้เป็นทีม 
  ๒) ความร่วมมือ 
  ๓) การเพิ่มอ านาจ 
  ๔) การเรียนรู้ของครู 
  ๕) การแบ่งปันค่านิยม 
  ๖) ศักยภาพขององค์กร 
 ๒. การคิด 
  ๑) การคิดวิเคราะห์ 
  ๒) การคิดสังเคราะห์ 
  ๓) การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
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  ๔) การคิดแก้ปัญหา 
 ๓. การปฏิบัติที่ดี 
  ๑) การจัดการคุณภาพโดยรวม 
  ๒) การจัดการความรู้ 
  ๓) การจัดล าดับเทียบเคียง 
  ๔) สมรรถนะ 
 ๔. การพัฒนาวิชาชีพ 
  ๑) การสะสมการเรียนรู้ 
  ๒) การเรียนรู้รอบตัว 
  ๓) การเช่ือมโยงความรู้ 
  ๔) การตระหนักในส่ิงท่ีต้องการเรียนรู ้
 
เป้าหมาย/วิสัยทัศน์ PLC 
 เพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์และผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน/คุณภาพการศึกษาโดยการรวมตัวกันจัดการความรู้ มีวิสัยทัศน์  เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน                     
โดยท างานร่วมกันแบบทีมท่ีเน้นความส าเร็จหรือคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
วัตถุประสงคก์ารร่วมกิจกรรม PLC 
 ๑. เพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์ แลกเปล่ียนเรียนรู้
ตามประเด็นท่ีวิทยากรก าหนดหรือประเด็นท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คุณภาพครู คุณภาพ
ผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
 ๓. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา แลกเปล่ียนเรียนรู้
โดยท่ัวถึง ตามศักยภาพโดยไม่ท้ิงห้องเรียน 
 
ขั้นตอนการพบกลุ่ม PLC 
 ๑. กิจกรรมพบกลุ่ม PLC ให้ด าเนินการระหว่างการเรียนรู้ในหลักสูตรในส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ 
 ๒. ศึกษาแนวทางวิธีการการพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ๓. พบกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าเสนอผลงานนวัตกรรม ข้อคิดเห็นการพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา 
คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน หรือคุณภาพการศึกษา 
 ๔. ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน องค์ความรู้ 
 ๕. พิมพ์หรือบันทึกข้อมูลใส่แฟ้มสะสมงานการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) 
 ๖. รับการประเมินผล PLC การพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
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ขอบข่ายของการร่วมกิจกรรม PLC 
 ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมพบกลุ่ม PLC ระหว่างการศึกษาบทเรียน ในส่วนท่ี ๑ และส่วน
ท่ี ๒ ตามประเด็นท่ีวิทยากรก าหนด 
 ๒. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน/องค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพและหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 ๓. พิมพ์ข้อมูลใส่แฟ้มสะสมงานการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) 
 
การประเมินผล 
 ๑. ประเมินผลการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู ้
 ๒. ผู้เข้าร่วมการพัฒนาส่งแฟ้มสะสมงานการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) ในรูปแบบ PDF File                
ให้คณะกรรมการกล่ันกรองและประเมินผล ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้นสังกัดเพื่อพิจารณาประเมินผล
การพัฒนาเป็นรายบุคคล 


