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ค าน า 
 

 การจัดท าคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน     ด้วยระบบ TEPE 
Online มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการพัฒนาครูด้วยระบบ
ออนไลน์ และเผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาพัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการเข้ารับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
ด้วยระบบที่มีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่สอดคล้องกับต าแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นและส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามบริบทในแต่ละต าแหน่ง
และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตามกระบวนการของการ
พัฒนาทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามความต้องการและความสนใจต่อการยกระดับคุณภาพของตนเอง  และสามารถ
น าองค์ความรู้ไปสู่การจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเชื่อมั่นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ 
TEPE Online จะเป็นระบบการพัฒนาที่สามารถท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ตามความต้องการส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์  
เพ่ือให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ       การสื่อสาร 
คุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมสู่การเป็นพลโลกโดยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนที่มีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน   

ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพตามระบบหรือระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนด เพ่ือพัฒนาและสร้างผลงานของตนเองหรือโรงเรียน แล้วน าผลงานนั้นไปน าเสนอเพ่ือขอให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ และเมื่อผลงานผ่านการประเมิน จะต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หรือเมื่อครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งสายงานใหม่ จะต้องเข้ารับการพัฒนาตามที่
หลักสูตรที่ก าหนด ท าให้ครูไม่ได้ปฏิบัติการสอนในช่วงดังกล่าวในห้องเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มศักยภาพ  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการคืนครูสู่ห้องเรียน คืนเวลา
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบใหม่เป็น “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and Educational Personnel  Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors : TEPE Online)” ซึ่งเป็นกระบวนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกคน ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการ
และความสนใจของตนเอง อีกท้ังยังช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการ 
                 ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการขั้นพ้ืนฐาน มีความเชื่อม่ันว่าการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online เป็นการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจของตนเอง เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางต าแหน่งและวิทยฐานะ ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

๒. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาควบคู่กับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยทั่วถึงและเท่าเทียมกันตามศักยภาพโดยไม่ทิ้งห้องเรียน 

๓. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 



๒ 
 

 

๔. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถน าเสนอแนวทางในการพัฒนา
นวัตกรรม และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานในหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กรอบแนวคิดกำรพัฒนำ 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ 
ออนไลน์ (TEPE Online) เป็นกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกคน   ทุก
สถานที่ ทุกเวลา และมีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นและส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามบริบทในแต่ละ
ต าแหน่ง   และความก้าวหน้าทางวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์        

TEPE Online ประกอบด้วยระบบการพัฒนา และการรับรองความรู้ โดยเริ่มจากความต้องการในการ
พัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์การพัฒนา เลือกหลักสูตรเพ่ือศึกษาเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาที่มีอย่าง
หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานวิทยฐานะ และองค์ความรู้ในการพัฒนางานหน้าที่ ด าเนินการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ (TEPE Online) ประเมินผลเพื่อรับรองความรู้ และตรวจสอบผลการพัฒนา  
 
ระบบกำรพัฒนำ 
 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online เป็นระบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้เป็นระบบการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๓ ระบบหลัก ดังนี้ 

๑. ระบบสมำชิก TEPE Online ใช้ส าหรับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ 
และได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา ด าเนินการตามขั้นตอน ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก 
TEPE Online ตามวัน เวลา ก าหนดการท่ีหน่วยพัฒนาก าหนด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://www.tepeonline.org เพ่ือเข้าสู่ระบบโดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดสมาชิกตามความเป็นจริง 
ประกอบด้วย ชื่อ ชื่อสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของผู้เข้ารับการพัฒนาและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตาม
ค าแนะน าของระบบ  

๒. ระบบกำรพัฒนำ TEPE Online ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้ารับการ
พัฒนา     โดยเลือกวัตถุประสงค์ เลือกหลักสูตรการพัฒนา ด าเนินการพัฒนา ประเมินผลและรับทราบผลการ
พัฒนา   ตามวิธีการและเกณฑ์ท่ีก าหนดตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
           ๒.๑ เลือกวัตถุประสงค์การพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเลือกวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
รายละเอียดตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
  ๒.๒ ด าเนินการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาด าเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ ประกอบด้วย ทดสอบก่อนพัฒนา (Pre – Test) เรียนรู้ตามกระบวนการที่หลักสูตรก าหนด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้พบกลุ่ม โดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) 
     ๓. ระบบประเมินผลกำรพัฒนำ TEPE Online ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตร ด าเนินการทดสอบหลังพัฒนา (Post – Test) และหรือจัดส่งโครงการ ชิ้นงานตามเนื้อหา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ จะได้รับการประเมินผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ เกณฑ์ที่ก าหนดและจะได้รับ
การบันทึกไว้ในระบบเพ่ือเป็นข้อมูลในการขอรับวุฒิบัตรหรือใบรับรองความรู้ โดยสามารถดาวน์โหลด ได้จาก



๓ 
 

 

ระบบ กรณีท่ีไม่ผ่านการประเมิน ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการพัฒนาใหม่ทั้งหลักสูตรได้ตามระยะเวลาที่
หน่วยพัฒนาก าหนด 

 
หลักสูตรกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
โดยยึดถือภำรกิจและพื้นที่ปฏิบัติงำนเป็นฐำน ด้วยระบบ TEPE Online  
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๘๐ บัญญัติ
ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดี  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะท าให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าแก่ราชการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.   ก าหนด
ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษในมาตรฐานวิทยฐานะว่า ต้องผ่าน
การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ   ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๓ ลงวันที่  
๗ เมษายน ๒๕๕๔ ) 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการ จัดท าหลักสูตรและวิธีการพัฒนา 
ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้วยระบบ  TEPE Online  โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พัฒนาตนเอง
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง 
                    ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบ
กลุ่มการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอแนว
ทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานใน
หน้าที่ ไม่น้อยกว่า ๖  ชั่วโมง  
                     รวมระยะเวลาการพัฒนาทั้งสิ้นในวิทยฐานะช านาญการพิเศษไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมง 
 
หลักเกณฑ์ของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
   ๑.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการ
เสนอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                       ๒. ผลการพัฒนาให้น าไปใช้ในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นส าเร็จหลักสูตรการพัฒนา 
 
โครงสร้ำงหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online มี
รายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

    ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะและช านาญการพิเศษ ตามท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
     



๔ 
 

 

 
ขั้นตอนกำรพัฒนำ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ และได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการพัฒนาตามหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ด าเนินการพัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ เข้ำสู่ระบบกำรพัฒนำโดย สมัครเป็นสมาชิก TEPE Online ตามวัน เวลา 
ก าหนดการที่หน่วยพัฒนาก าหนด ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org โดยการกรอกข้อมูลข้อมูล
รายละเอียด ชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยงานต้นสังกัด เลขประจ าตัวประชาชนตามความเป็นจริง โดย
ให้ใช้เลขประจ าตัวประชาชนของตนเองเป็น Username Password ในการเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่เข้ารับการพัฒนา  
 ขั้นตอนที่ ๒  ด ำเนินกำรพัฒนำทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org ด้วยตนเองได้ทุก
สถานที่ ทุกเวลา โดยเลือกวัตถุประสงค์และหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช ำนำญกำรพิเศษ โดยด าเนินการ ดังนี้  

๑. จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของตนเองเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) และจัดท าแฟ้ม
สะสมการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) ในระบบ TEPE Online  

๒. ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ด้วยระบบ  TEPE Online  (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมง)  ประกอบด้วย 2 ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๑) ทดสอบก่อน (Pre - Test) ด าเนินการพัฒนา 
๒) ศึกษาบทเรียนตามหลักสูตรด้วยระบบ TEPE Online ตามข้ันตอน 

    3)  พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community (PLC) ด้วยระบบ TEPE Online 
                         ๔)  ทดสอบหลังการพัฒนา  (Post - Test) 
                         ๕)  จัดท าแผนงาน โครงการ หรือชิ้นงานตามเนื้อหาบทเรียน ส่วนที่ ๑ เพ่ือการพัฒนางาน
ในหน้าที่และส่งต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลของหน่วยพัฒนา ด้วยระบบ TEPE Online 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะและช านาญการพิเศษ ตามท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑) ทดสอบก่อน (Pre - Test) ด าเนินการพัฒนา 
๒) ศึกษาบทเรียนตามหลักสูตรด้วยระบบ TEPE Online ตามข้ันตอน 
๓) พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning 

Community (PLC) ด้วยระบบ TEPE Online 
                         ๔)  ทดสอบหลังการพัฒนา  (Post - Test) 
                         ๕)  จัดท าแผนงาน โครงการ หรือชิ้นงานตามเนื้อหาบทเรียน ส่วนที่ ๒ เพ่ือการพัฒนางาน
ในหน้าที่และส่งต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลของหน่วยพัฒนา ด้วยระบบ TEPE Online 

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online อย่างสม่ าเสมอและ
ต้องพัฒนาด้วยตนเอง โดยจะต้องเข้าศึกษารายวิชาให้ส าเร็จครบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชัว่โมง  และต้อง
พัฒนาตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ – ๒ ต้องไม่เกินระยะเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ สพท.เปิดการพัฒนา หาก

http://www.tepeonline.org/
http://www.tepeonline.org/
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เกินระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ส าเร็จการพัฒนาตามหลักสูตรจะถือว่าหมดอายุการพัฒนาและจะต้องเริ่มพัฒนา
ใหมท่ั้งหลักสูตร  
กำรประเมินผลกำรพัฒนำ 
          การประเมินผลการพัฒนา  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก .ค.ศ.ก าหนด   
ประกอบด้วย เนื้อหาบทเรียนและกิจกรรม ๒ ส่วน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (๑๐๐ คะแนน) 
    กำรประเมินผลกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 

๑. ทดสอบหลังการพัฒนาตามเนื้อหาบทเรียน  (Post - Test)     (๒๐ คะแนน) 
๒. พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning 

Community (PLC) ควบคู่กับการพัฒนาตามเนื้อหาบทเรียน  
      สว่นที่ ๑ (๓๐ คะแนน) 
๓. จัดท าแผนงาน โครงการ หรือชิ้นงานตามเนื้อหาบทเรียนรายบุคคล 
     ส่วนที่ ๑   (๕๐ คะแนน) 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะและช านาญการพิเศษ ตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (๑๐๐ คะแนน) 

    กำรประเมินผลกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 
๑. ทดสอบหลังการพัฒนาตามเนื้อหาบทเรียน  (Post - Test)     (๒๐ คะแนน) 
๒. พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning 

Community (PLC) ควบคู่กับการพัฒนาตามเนื้อหาบทเรียน  
      สว่นที่ ๒  (๓๐ คะแนน) 
๓. จัดท าแผนงาน โครงการ หรือชิ้นงานตามเนื้อหาบทเรียนรายบุคคล 
     ส่วนที่ ๒   (๕๐ คะแนน) 

ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องด าเนินการพัฒนาด้วยตนเองตามขั้นตอนและตามกรอบการพัฒนา 
ดังนี้ 
      ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องศึกษาอบรมด้วยตนเองให้ครบทั้ง ๒ ส่วน  

๒. ต้องศึกษาอบรมด้วยตนเองและศึกษาตามข้ันตอน ตามบทเรียน 
      ๓. พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community (PLC) ควบคู่กับการพัฒนาตามบทเรียน 

          ๔. จัดท าแผนงานโครงการ หรือชิ้นงานตามเนื้อหาในการพัฒนา ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ เพ่ือ
น าไปใช้ในการประเมินผลการพัฒนา 

      ๕. จัดส่งแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (ID Plan) และแฟ้มสะสมการพัฒนารายบุคคล 
(Portfolio) ต่อหน่วยพัฒนา 
       ทั้งนี้ จะต้องสมัครเข้ารับการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (ID Plan) และ
แฟ้มสะสมการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) ตามก าหนดการ และศึกษาตามบทเรียนและขั้นตอน สัมมนา  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกลุ่ม ผ่านการประเมินผลตามหลักสูตรจะถือว่าส าเร็จการพัฒนาตามหลักสูตรและรับ
วุฒิบัตรจากหน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนา 
 ๖. ผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องได้คะแนนประเมินแผนงานโครงการ หรือชิ้นงานตามเนื้อหาในการ
พัฒนา ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดโดยพิจารณาจาก ๒  ส่วน ในแต่ละส่วนต้องได้คะแนน ดังนี้ 



๖ 
 

 

 ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๕ 
      ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะและช านาญการพิเศษ ตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๕   

ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ ต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ จึงจะถือว่าผ่าน
เกณฑ ์
     ๘. ผู้ผ่านการพัฒนาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดสอบหลังการพัฒนา  (Post Test) การ
ประเมินพบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) และผล
การการประเมินแผนงานโครงการ หรือชิ้นงาน     
                     ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ให้ยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนาใหม่ ได้ตามก าหนดการที่
หน่วยพัฒนาก าหนด และต้องเริ่มต้นพัฒนาใหม่ทั้งหลักสูตร 
 
บทบำทหน้ำที่ในกำรพัฒนำ 
       การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE Online เป็นระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนาหลักสูตร และระบบการพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นระบบการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบส าหรับผู้ด าเนินการพัฒนา และผู้เข้ารับการพัฒนา ไว้ดังต่อไปนี้  
บทบำทหน้ำทีข่องส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE Online ดังนี้ 

๑. จัดท า พัฒนาหลักสูตร และระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ 
TEPE Online ร่วมกับส านักงาน ก.ค.ศ. และสถาบันพัฒนาครู   คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

๒. ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการพัฒนารวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดท า
หน้าที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา 

๓. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บทบำทหน้ำทีข่องหน่วยด ำเนินกำรพัฒนำ            
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีหน้าที่การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดในหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE 
Online ดังนี้ 

๑. แจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ทราบถึงรายละเอียดพร้อมทั้งชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนา และการประเมินผลใน
การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online อย่างทั่วถึง 



๗ 
 

 

๒. วางแผน เตรียมการ จัดท าปฏิทินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 

๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการพัฒนา คณะกรรมการที่เกี่ยวในการพัฒนาที่มีความรู้
ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น คณะกรรมการรับสมัคร 
คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการพัฒนา  คณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบการพบกลุ่มด้วยระบบ PLC  ตรวจสอบชิ้นงานตามเนื้อหาการพัฒนาแต่ละส่วนเพื่อประเมินผลการ
พัฒนารายบุคคล และคณะกรรมการอ่ืนตามความจ าเป็น โดยให้มีจ านวนที่เห็นสมควรตามความเหมาะสมของ
หน่วยพัฒนา  

๔. ประกาศรับสมัครข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตร ทั้งนี้ ในแต่ละรุ่นควรมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งทุกวิทยฐานะไม่เกินรุ่น
ละ ๑๐๐ คนในแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยพัฒนา หากเกินจ านวนดังกล่าวให้เรียงล าดับและ
จัดล าดับให้พัฒนาในรุ่นต่อ ๆ ไป (ทั้งนี้ ทั้งประเทศรวมกันไม่เกินรุ่นละ ๒๒,๖๐๐ คน)  

๕. ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรโดยผู้ที่จะสมัครเข้ารับการพัฒนาในต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดได้จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนดเท่านั้น 

๖. รวบรวมและจัดท าบัญชีรายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ประสงค์
จะเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในระยะเวลาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา วัน เวลา วิธีการสมัครเข้ารับการพัฒนา และ
รายละเอียดที่ผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยด าเนินการพัฒนา  
ภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๘. ก าหนดวันเข้าสู่ระบบการพัฒนา และระยะเวลาสิ้นสุดการพัฒนา ด้วยระบบ TEPE 
Online โดยด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก าหนด 

๙. ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามวิธีการ ขั้นตอนของ
หลักสูตรโดยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถด าเนินการพัฒนาได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยไม่ทิ้ง
ห้องเรียนและการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะสมัครเข้ารับการพัฒนา 
ในหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็น
ฐาน ด้วยระบบ TEPE Online จะต้องได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยด าเนินการพัฒนา 
      ๑๐.  ประกาศผลผู้ผ่านการพัฒนาทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วย
ด าเนินการพัฒนาเมื่อด าเนินการพัฒนาเสร็จสิ้นแต่ละรุ่น 
                     ๑๑. ด าเนินการมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการพัฒนา 
      ๑๒. รายงานผลการพัฒนาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบเมื่อเสร็จสิ้น
การพัฒนาแต่ละรุ่น 
 
 
 
 



๘ 
 

 

บทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำของหน่วยด ำเนินกำรพัฒนำ 
       ผู้บริหำรโครงกำร มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. ประสานกับหน่วยงานและบุคคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมด าเนินการพัฒนา 
  ๒. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการพัฒนา
  ๓. ด าเนินการบริหารจัดการการพัฒนาตามกระบวนการและขั้นตอน อย่างเป็นระบบให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดตั้งแต่ข้ันเตรียมการ ระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการพัฒนา 
  ๔. อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องตลอดโครงการ 
  ๕. ให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการด าเนินการพัฒนา 
  ๖. ก ากับและควบคุม ดูแล เวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ๗. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินวิทยากรการพบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) และวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกลุ่มรายบุคคล 
  ๘. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโครงการ 
  ๙. รายงานผลการด าเนินการพัฒนาตามแบบ รายงานผลการด าเนินการพัฒนาให้ผู้บริหารของ
หน่วยด าเนินการพัฒนาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
  คณะกรรมกำรรับสมัคร มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ประกาศรับสมัครข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตร ด้วยระบบ TEPE Online ตามจ านวนและวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ก าหนด  

๒. ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรโดยผู้ที่จะสมัครเข้ารับการพัฒนาในต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดได้จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนดเท่านั้น 

๓. รวบรวมและจัดท าบัญชีรายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ประสงค์
จะเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในระยะเวลาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา วัน เวลา วิธีการสมัครเข้ารับการพัฒนา และ
รายละเอียดที่ผู้เข้ารับการพัฒนาทำงเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยด าเนินการพัฒนา  
ภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๕. ก าหนดวันเข้าสู่ระบบการพัฒนา และระยะเวลาสิ้นสุดการพัฒนา ด้วยระบบ TEPE 
Online โดยด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
        คณะกรรมกำรวิชำกำร มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. ศึกษาและท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา หลักสูตร และคู่มือ  
  ๒. พิจารณาคัดเลือกวิทยากรการพบกลุ่มพบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
Professional Learning Community (PLC) เพ่ือด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
  ๓. ให้ค าปรึกษา แนะน าเชิงวิชาการให้แก่วิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
       คณะกรรมกำรกลั่นกรอง วัดและประเมินผล มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. ศึกษารายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและแบบ
ประเมินต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 



๙ 
 

 

  ๒. จัดเตรียมเอกสารแบบประเมินต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ให้แก่ผู้บริหารโครงการ 
วิทยากร และผู้ที่เก่ียวข้อง 
  ๓. ชี้แจงและท าความเข้าใจรายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร และแบบประเมินต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ แก่ผู้บริหารโครงการ วิทยากร และผู้ที่เก่ียวข้อง 
  ๔. รวบรวมแบบประเมินต่าง ๆ จากผู้บริหารโครงการ วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ๕. ประเมินผล ผู้เข้ารับการพัฒนารายบุคคล ด้วยระบบ TEPE Online ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
        ๖. สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบประเมิน และแบบสรุปผลการพัฒนาตาม
แบบประเมินที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ทั้งนี้ผู้ลงนามในแบบประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยด าเนินการพัฒนา
เป็นประธานกรรมการ กรรมการวิชาการ กรรมการวัดและประเมินผลและผู้บริหารโครงการ      รวมไม่น้อยกว่า 
๔ คน 
      วิทยำกรพบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ Professional Learning 
Community (PLC) มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑) ศึกษาหลักสูตรและท าความเข้าใจสาระของหน่วยการเรียนรู้ ระบบชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) ด้วยระบบ TEPE Online  
  ๒) วางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมพบกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
หลักสูตรก าหนด 
  ๓) คัดเลือกและวิพากษ์ผลงานจากการน าเสนอ 
  ๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้เข้ารับ
การพัฒนา  
  ๕) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนารายบุคคล ด้วยระบบ TEPE Online ตามแบบประเมินและ
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
บทบำทหน้ำทีข่องผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ท่ีจะเข้ารับการ
พัฒนามีหน้าที่ ดังนี้  
       ๑. ติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดทราบถึงรายละเอียดในการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ 
TEPE Online 
        ๒. ศึกษารายละเอียดหลักสูตร วิธีการ ขั้นตอน คุณสมบัติในการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 



๑๐ 
 

 

        ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติให้สมัครเข้ารับการพัฒนา ด้วยระบบ 
TEPE Online กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือหน่วยพัฒนา
ตามแต่กรณี 

๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและได้รับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการพัฒนา ด าเนินการพัฒนาตามข้ันตอนจนจบหลักสูตร 

๕. ขอรับวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา 
 



๑๑ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาช ำนำญกำรพิเศษ 

ด้วยระบบ TEPE Online  
                ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาช านาญการพิเศษ 
 

ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู ้ ค ำบรรยำยรำยวิชำ หมำยเหตุ 
 ๑. ทักษะในการ

บริหารจัดการศึกษา 

(จ ำนวน  ๔  ช่ัวโมง) 
 
 
 
 
 
๒ การขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐาน 

(จ ำนวน  ๔  ช่ัวโมง) 
 
 
 
 
 
 
๓. กระบวนทัศน์และ
กลยุทธ์การสร้าง
ความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ 

(จ ำนวน  ๔  ช่ัวโมง) 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
๑. มีทักษะในการบริหารจัดการศึกษา 
สำระกำรเรียนรู้ 
๑.๑ การใช้กลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมการบริหารแบบองค์รวม โดยการ
ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
๑.๒ การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน  
 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสามารถขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
สำระกำรเรียนรู้ 
๒.๑ การวิเคราะห์ นโยบายการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติใน
หน่วยงานและสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
๒.๒ การก ากับ ติดตาม ประเมินและตรวจสอบผลการน านโยบาย
การศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานและสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
มีกระบวนทัศน์และสามารถใช้กลยุทธ์ในการสร้างความเป็นผู้น า
ทางวิชาการส าหรับตนเองและเพ่ือนร่วมงานได้ 
สำระกำรเรียนรู้ 
๓.๑ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓.๒ กลยุทธ์การสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการส าหรับตนเอง
และเพ่ือนร่วมงาน 
 
 

๑.ให้ด ำเนินกำร
เข้ำรับกำรพัฒนำ   
พบกลุ่มโดยใช้
ระบบชุมชนกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
Professional 
Learning 
Communication 
(PLC) ควบคู่กับ
กำรพัฒนำใน 
แต่ละส่วน 
 
๒. ให้ด ำเนินกำร
จัดท ำโครงกำร
แผนงำน หรือ
ชิ้นงำน เพ่ือ
พัฒนำงำนใน
หน้ำที่ตำม
บทเรียนแต่ละ
ส่วนเพื่อ
ประเมินผลกำร
พัฒนำ 

 

 

 



๑๒ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู ้ ค ำบรรยำยรำยวิชำ หมำยเหตุ 

 ๔. กฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีการที่
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการและวิชาชีพ 

(จ ำนวน  ๓ ช่ัวโมง) 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและวิชาชีพและการศึกษาสู่มาตรฐานได้ 
สำระกำรเรียนรู้ 
๔.๑ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการและวิชาชีพ 
๔.๒ กฎหมาย ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
แนวกำรจัดกิจกรรม 
ให้มีการบูรณาการกิจกรรมส่วนที่ ๑ ทั้ง ๔ สาระของหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
๑. การศึกษาวิเคราะห์ ในหน่วยการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ช านาญการพิเศษตามหน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนการพัฒนา
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ โดยศึกษาจากสื่อเทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ต บทเรียนออนไลน์ ชุดฝึกอบรมทางไกล เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วจัดท าเป็นรายงานผล
การศึกษาส่งให้หน่วยด าเนินการพัฒนาในวันปฐมนิเทศ 
๒. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับวิทยากร 
๓. ฝึกปฏิบัติตามใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ แบบตรวจสอบรายการ     
วีดิทัศน์ กิจกรรมสะท้อนความรู้สึกหรือเจตคติ เอกสารประกอบการ
พัฒนาและกิจกรรมที่วิทยากรก าหนด 
๔. วิเคราะห์ แก้ปัญหา ในหน่วยการเรียนรู้จากกรณีศึกษา กรณี
ตัวอย่าง 
กำรวัดและประเมินผล 
๑. ผลจากการศึกษาด้วยตนเองก่อนและระหว่างการพัฒนา 
๒. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างการพัฒนา 
๓. ผลงานกลุ่ม ผลรายงานรายบุคคลจากการประเมินด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ ที่วิทยากรก าหนด เช่น ชิ้นงาน สรุปองค์ความรู้ การน าเสนอ
ผลงาน 
๔. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 
 

 



๑๓ 
 

 
 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ              
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาช านาญการพิเศษ 

 
ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู/้วิชำ ค ำบรรยำยรำยวิชำ หมำยเหตุ 

 ๕ กลยุทธ์และการ
วางแผนพัฒนาการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

(จ ำนวน  ๓ ช่ัวโมง) 
 
 
 
 
๖ การวิเคราะห์และ
การสร้างความ
ตระหนักในบทบาท 
หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของ
ผู้บริหารการศึกษา
ตามวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ 

(จ ำนวน  ๓ ช่ัวโมง) 
 

๗ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
(จ ำนวน  ๓ ช่ัวโมง) 
 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสามารถก าหนดและใช้
กลยุทธ์จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้ได้
มาตรฐาน 
สาระของหน่วยการเรียนรู้ 
๕.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
๕.๒ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง 
 
 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสามารถสังเคราะห์
บทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้
สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม
วิชาชีพ 
สาระของหน่วยการเรียนรู้ 
๖.๑ การวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
การศึกษาตามวิทยฐานะ 
๖.๒ การสร้างความตระหนักในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารการศึกษาตามวิทยฐานะ 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี
ได้ 
สาระของหน่วยการเรียนรู้ 
๗.๑ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงานและ
สถานศึกษา 
๗.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา 
แนวกำรจัดกิจกรรม  
ให้มีการบูรณาการกิจกรรมส่วนที่ ๒ ทั้ง ๓ สาระของหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
 
 

 

 

 

 



๑๔ 
 

 
 

 

 

ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู ้ ค ำบรรยำยรำยวิชำ หมำยเหตุ 
  ๑. การศึกษาวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผน

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษตามหน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ก่อนการพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ โดยศึกษาจากสื่อ
เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต บทเรียนออนไลน์ ชุดฝึกอบรมทางไกล
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วจัดท าเป็น
รายงานผลการศึกษาส่งให้หน่วยด าเนินการพัฒนาในวันปฐมนิเทศ 
๒. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับวิทยากร 
๓. สร้างความตระหนักในการท าหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ใบงาน 
แบบฝึกปฏิบัติ แบบตรวจสอบรายการ วีดิทัศน์ กิจกรรมสะท้อน
ความรู้สึกหรือเจตคติ เอกสารประกอบการพัฒนา 
๔. ฝึกปฏิบัติตามใบงานและกิจกรรมที่วิทยากรก าหนด 
๕. วิเคราะห์ แก้ปัญหา ในหน่วยการเรียนรู้จากกรณีศึกษา กรณี
ตัวอย่าง 
กำรวัดและประเมินผล 
๑. ผลจากการศึกษาด้วยตนเองก่อนและระหว่างการพัฒนา 
๒. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างการพัฒนา 
๓. ผลงานกลุ่ม ผลรายงานรายบุคคลจากการประเมินด้วยวิธีการ 
ต่าง ๆ ที่วิทยากรก าหนด เช่น ชิ้นงาน สรุปองค์ความรู้ การน าเสนอ
ผลงาน 
๔. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 
 
 

 



๑๕ 
 

 
 

ที ่ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู ้ ค ำบรรยำยรำยวิชำ (Course Description) หมำยเหตุ 
  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ Professional 
Learning 
Communication 
(PLC) ควบคู่กับกำร
พัฒนำในแต่ละส่วน 

 
แนวทำงกำรจัดกิจกรรม 

 - เข้ำระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเครำะห์ประสบกำรณ์
ต่ำง ๆ จำกบทเรียนเพ่ือน ำเสนอข้อคิดเห็นกำรพัฒนำงำนในหน้ำที่ 
หรือนวัตกรรมกำรปฏิบัติงำน   เพ่ือเป็นเครือข่ำย กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ด ำเนินกำรใน
ระบบ TEPE 
Online 

 



๑๖ 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษและรองผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ 
ด้วยระบบ TEPE Online  

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ  
              และรองผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ 
ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
หมายเหตุ 

 ๑.กลยุทธ์การบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่
ความส าเร็จ 

(จ านวน ๑๒ ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อกลยุทธ์การ
บริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ 
๒. สามารถน าความรู้ ทักษะและเจตคติไปใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ 
สาระการเรียนรู้ 
๑.๑ การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน 
(งาน โครงการ) (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
๑.๒ การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานวิชาการ
ของสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียนหรือ
ก าลังคนสู่ประชาคมอาเซียน (จ านวน ๓ ช่ัวโมง) 
๑.๓ การมอบหมายงาน การก ากับติดตามงานและการ
ส่งเสริมการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๑.๔ การน ากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่เก่ียวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
วิชาชีพ (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที)  
๑.๕ การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
๑.๖  การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
 

๑.ให้ด าเนินการเข้า
รับการพัฒนา   พบ
กลุ่มโดยใช้ระบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 
Professional 
Learning 
Communication 
(PLC) ควบคู่กับการ
พัฒนาใน 
แต่ละส่วน 
 
๒. ให้ด าเนินการจัดท า
แผนงาน ช้ินงาน หรือ
โครงการเพื่อพัฒนางาน
ในหน้าท่ีตามบทเรยีน
แต่ละส่วนเพ่ือ
ประเมินผลการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
 

  ชื่อหน่วยการเรียนรู/้วิชา ค าบรรยายรายวิชา 
(Course Description) 

หมายเหตุ 

  แนวการจัดกิจกรรม 
ให้มีการบูรณาการกิจกรรมทั้ง ๖ สาระของหน่วยการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย 
เช่น 
๑. การศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ 
๒. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี 
๓. การน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
๔. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
๕. การชี้แจง การกล่าวน า การเล่าเรื่อง การอภิปราย การ
วิพากษ์ การบรรยายประกอบกิจกรรมต่างๆ  
๖. กรณีศึกษา บทบาทสมมติ ใบงาน น าเสนอผลงาน 
๗. การฝึกปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
๘. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบ
ผู้เชี่ยวชาญ 
การวัดและประเมินผล 
สามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่จะประเมิน เช่น 
๑. ผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและระหว่างการ
พัฒนา 
๒. ผลงานกลุ่ม รายบุคคลโดยการประเมินจากชิ้นงาน 
รายงานกิจกรรมกลุ่ม งานที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
หลากหลาย 
๕. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ   
ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
หมายเหตุ 

 ๒. ภาวะผู้น าทาง
วิชาการ (จ านวน ๖ 

ช่ัวโมง) 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการมีภาวะผู้น า
ทางวิชาการ 
๒. สามารถน าความรู้ ทักษะและเจตคติไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สาระการเรียนรู้ 
๒.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
๒.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
๒.๓ การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือปฏิรูปการ
เรียนรู้ (๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
๒.๔ กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
(๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที) 
แนวการจัดกิจกรรม  
ให้มีการบูรณาการกิจกรรมทั้ง ๔ สาระของหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรม 
ที่หลากหลาย เช่น 
๑. การศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 
๒. การเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อวิดีทัศน์ 
๓. การชี้แจง การกล่าวน า การเล่าเรื่อง การอภิปราย        การ
วิพากษ์ การบรรยายประกอบกิจกรรมต่างๆ  
๔. การน าเสนอตัวอย่างสถานศึกษาต้นแบบทั้งขนาดเล็ก-
ใหญ่ โดยใช้ กรณีศึกษาบทบาทสมมติ             สื่อ
ประกอบ ใบงาน  น าเสนอผลงาน 
๕. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/

วิชา 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
หมายเหตุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. อุดมการณ์ใน
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 
(จ านวน ๖ ช่ัวโมง) 

การวัดและประเมินผล 
สามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่
จะประเมิน เช่น 
๑. ผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและระหว่างการพัฒนา 
๒. ผลงานกลุ่ม รายบุคคลโดยการประเมินจากชิ้นงาน รายงาน
กิจกรรมกลุ่ม งานที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
หลากหลาย 
๕. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 
 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างมีอุดมการณ์ 
๒. สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมี
อุดมการณ์ 
 

สาระของหน่วยการเรียนรู้   ประกอบด้วย 
๓.๑ ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี(๒ ช่ัวโมง) 
๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
(๒ ช่ัวโมง) 
๓.๓ การมีจิตส านึก ความมุ่งมั่น การสร้างศรัทธาและมี
อุดมการณ์ในวิชาชีพ (๒ ช่ัวโมง) 
แนวการจัดกิจกรรม 
        ให้มีการบูรณาการกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
๑. การศึกษาเอกสาร วารสาร บทความ เกี่ยวกับชีวประวัติ
การด ารงชีวิต อุดมการณ์ผลงานของบุคคลแบบอย่างหรือ
ตัวอย่าง 
๒. การเรียนรู้จากบุคคลที่เป็นแบบอย่างจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  วิดีทัศน์ 
๓. การชี้แจง การกล่าวน า การเล่าเรื่องการอภิปราย 
การวิพากษ์ การบรรยายประกอบกิจกรรมต่างๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
 

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้/

วิชา 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
หมายเหตุ 

 
 

 ๔. กรณีศึกษาของบุคคลที่เป็นแบบอย่าง ตัวอย่างจากทุก
ภาคส่วน ใบงาน น าเสนอผลงาน 
๕. ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 
๖. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่ประสบความส าเร็จหรือ
บุคคลในดวงใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
๗. การปฏิญาณตนหรือท าสัญญาใจในการเป็นแบบอย่าง
หรือตัวอย่างที่ดี 
การวัดและประเมินผล 
สามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่
จะประเมิน เช่น 
๑. ผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและระหว่างการพัฒนา 
๒. ผลงานกลุ่ม รายบุคคลโดยการประเมินจากชิ้นงาน รายงาน
กิจกรรมกลุ่ม งานที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
หลากหลาย 
๕. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๑ 

 

 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้/วิชา ค าบรรยายรายวิชา (Course Description) หมายเหตุ 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
Professional Learning 
Communication 
(PLC) ควบคู่กับการ
พัฒนาในแต่ละส่วน 

แนวการจัดกิจกรรม 

 - เข้าระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากบทเรียนเพ่ือน าเสนอ
ข้อคิดเห็นการพัฒนางานในหน้าที่ หรือนวัตกรรมการ
ปฏิบัติงาน   เพ่ือเป็นเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด าเนินการใน
ระบบ TEPE 
Online 

 



๒๒ 
 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

ด้วยระบบ TEPE Online   

ส่วนที่ ๑  การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
ค าบรรยายรายวิชา  

(Course Description) 
หมายเหต ุ

 ๑ เทคนิคการ
พัฒนาการนิเทศ
การศึกษา  
(จ านวน ๖ ช่ัวโมง) 
 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ 
๑. เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  
และการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลอืครูและนักเรียน 
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

๑. เทคนิคการนิเทศการศึกษาในระดับสูง 
   (๒ ช่ัวโมง) 
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา 
   (๑ ช่ัวโมง) 
๓. การส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (๑ ช่ัวโมง) 
๔. การสร้างเครือข่ายงานนิเทศ (๒ ช่ัวโมง) 
แนวการจัดกิจกรรม   
 มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๒ สาระของหน่วยการเรยีนรู้ให้
สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมทีห่ลากหลาย เช่น 

 ๑. การศึกษาเอกสาร   
 ๒. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี 
๓. การอภิปราย 
๔. กรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จ 
๕. การฝึกปฏิบัติ 
๖. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๗. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
๘. การบรรยาย 
การวัดและประเมินผล 
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะ
ประเมิน เช่น 
 ๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ  
     พัฒนา 
๒. ประเมินชิ้นงาน  
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. ทดสอบความรู้ 
 
 

๑.ให้ด าเนินการ
เข้ารับการพัฒนา   
พบกลุ่มโดยใช้
ระบบชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
Professional 
Learning 
Communication 
(PLC) ควบคู่กับ
การพัฒนาใน 
แต่ละส่วน 
 
๒. ให้ด าเนินการ
จัดท าแผนงาน 
ช้ินงาน หรือโครงการ
เพื่อพัฒนางานใน
หน้าท่ีตามบทเรียน
แต่ละส่วนเพ่ือ
ประเมินผลการ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 

ที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
ค าบรรยายรายวิชา  

(Course Description) 
หมายเหต ุ

 ๒. ภาวะผู้น าทาง 
    วิชาการ 

    (จ านวน  ๖ ช่ัวโมง) 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. มีวิสัยทัศน์และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทาง 
    การศึกษา 
๒. สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการนิเทศการศึกษา 
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๑. ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา   
    (๒ ช่ัวโมง) 
๒. เทคนิคการสร้างและพัฒนาความเป็นผู้น าทาง  
    วิชาการ (๒ ช่ัวโมง) 
๓. การน าผลการวิจัยไปใช้ในการนิเทศการศึกษา  
    วิชาการ (๒ ช่ัวโมง) 
แนวการจัดกิจกรรม           
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรยีนรู้ให้
สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมทีห่ลากหลาย เช่น 
๑. การศึกษาเอกสาร บทความ และผลการวิจัย 
๒. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี 
๓. การอภิปราย 
๔. กรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จ 
๕. การฝึกปฏิบัติ 
๖. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะ
ประเมิน เช่น 
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนา 
๒. ประเมินชิ้นงาน  
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. ทดสอบความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 
 

 
 

 
 

 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ 

            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู ้
ค าบรรยายรายวิชา  

(Course Decription) 
หมายเหต ุ

 ๓  บทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ
ของศึกษานิเทศก์   
(จ านวน ๖ ช่ัวโมง) 
 

วัตถุประสงค์   
๑. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ภารกิจของศึกษานิเทศก์ ตาม
มาตรฐานวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
๒. พัฒนาบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่ส่งผลต่อ
สถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน 
สาระการเรียนรู้ 
๑. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ภารกิจของศึกษานิเทศก์  ตาม
มาตรฐานวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (๓ ช่ัวโมง) 
 ๒. การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ท่ีส่งผลต่อ
สถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน (๓ ช่ัวโมง)  
แนวการจัดกิจกรรม           
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๒ สาระของหน่วยการเรยีนรู้ใหส้อดคล้อง
กัน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เชน่ 
๑. การศึกษาเอกสาร บทความ และผลการวิจัย 
๒. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี 
๓. กรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จ 
๔. การฝึกปฏิบัติ 
๕. การใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม  
การวัดและประเมินผล 
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะ
ประเมิน เช่น  
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
๒. ประเมินชิ้นงาน  
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. ทดสอบความรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 
 

 
ที ่

ช่ือหน่วยการเรียนรู/้
วิชา 

ค าบรรยายรายวิชา  
(Course Decription) 

หมายเหต ุ

 ๔. การพัฒนา
คุณภาพการนิเทศ
การศึกษา         
(จ านวน ๖ ช่ัวโมง) 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ 
๑. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ตัวบ่งชี้คุณภาพการนิเทศ
การศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
๒. พัฒนามาตรฐานการนิเทศการศึกษา 
๓. พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๑. ตัวบ่งชี้คุณภาพการนิเทศการศึกษาตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
๒. กระบวนการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการศึกษา 
๓. การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  

แนวการจัดกิจกรรม           
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรยีนรู้ใหส้อดคล้อง
กัน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เชน่ 
๑. การศึกษาเอกสาร  
๒. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี 
๓. การอภิปราย 
๔. การฝึกปฏิบัติ 
๕. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะ
ประเมิน เช่น 
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
๒. ประเมินชิ้นงาน  
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. ทดสอบความรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ค าบรรยายรายวิชา  

(Course Description) 
หมายเหตุ 

  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
Professional 
Learning 
Communication 
(PLC) ควบคู่กับการ
พัฒนาในแต่ละส่วน 

แนวการจัดกิจกรรม 

 - เข้าระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากบทเรียนเพ่ือน าเสนอข้อคิดเห็น
การพัฒนางานในหน้าที่ หรือนวัตกรรมการปฏิบัติงาน   
เพ่ือเป็นเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด าเนินการในระบบ 
TEPE Online 

 

 

 



๒๗ 
 

 
 

โครงสรา้งหลกัสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ด้วยระบบ TEPE Online 
 

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
หมายเหตุ 

 
 

๑. เทคนิคการออกแบบ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
(จ ำนวน  ๖ ชั่วโมง) 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบ  
    การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๒. มีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา   
    ผู้เรียน 
๓. สามารถนาเทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ไป  
    ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

๑. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร (๒ ช่ัวโมง) 
๒. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ  
    หลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา (๒ ช่ัวโมง) 
๓. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      
    (๒ ช่ัวโมง)   

แนวการจัดกิจกรรม   
ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่ 
หลากหลาย เช่น 
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
๒. การบรรยาย 
๓. การอภิปราย 
๔. กรณีศึกษา 
๕. การฝึกปฏิบัติ 
๖. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะ
ประเมิน เช่น 
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนา 
๒. ประเมินชิ้นงาน 
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. ทดสอบความรู้ 
 

๑.ให้ด ำเนินกำร
เข้ำรับกำรพัฒนำ   
พบกลุ่มโดยใช้
ระบบชุมชนกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
Professional 
Learning 
Communication 
(PLC) ควบคู่กับ
กำรพัฒนำใน 
แต่ละส่วน 
 
๒. ให้ด ำเนินกำร
จัดท ำแผนงำน 
ชิ้นงำน หรือ
โครงกำรเพื่อ
พัฒนำงำนใน
หน้ำที่ตำม
บทเรียนแต่ละ
ส่วนเพื่อ
ประเมินผลกำร
พัฒนำ 
 



๒๘ 
 

 
 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
ค าบรรยายรายวิชา 

(Course Description) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ภาวะผู้นาทาง
วิชาการ 
(จ ำนวน  ๖ ช่ัวโมง) 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าทาง
วิชาการ 
๒. มีทักษะการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะ 
๓. สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ 
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๑. การเป็นผู้น าทางวิชาการ      (๑ ช่ัวโมง) 
๒. การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน      (๑ ช่ัวโมง) 
๓. นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
      (๒ ช่ัวโมง) 
๔. จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน          
     (๑ ช่ัวโมง) 
๕. การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 
      (๑ ช่ัวโมง) 
แนวการจัดกิจกรรม           
ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๕ สาระของหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่ 
หลากหลาย เช่น 
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
๒. การบรรยาย 
๓. การอภิปราย 
๔. กรณีศึกษา 
๕. การฝึกปฏิบัติ 
๖. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะ
ประเมิน เช่น 
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนา 
๒. ประเมินชิ้นงาน 
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. ทดสอบความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
 

ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ             
            ครูช านาญการพิเศษ 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ค าบรรยายรายวิชา 
(Course Description) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  ความเป็นครู 
(จ ำนวน  ๖ ช่ัวโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.การวางแผนกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (จ ำนวน  ๖ 
ช่ัวโมง) 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
๑. มีเจตคติที่ดีและตระหนักในจิตวิญญาณความเป็นครู 
๒. สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ 
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๑. พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพ่ือสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม (๒ ช่ัวโมง) 
๒. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู(๒ ช่ัวโมง) 
๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(๒ ช่ัวโมง)  

แนวการจัดกิจกรรม   
ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่ 
หลากหลาย ได้แก่ 
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
๒. การบรรยาย 
๓. การอภิปราย 
๔. กรณีศึกษา 
๕. การฝึกปฏิบัติ 
๖. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

การวัดและประเมินผล 
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะ
ประเมิน เช่น 
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
๒. ประเมินชิ้นงาน 
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. ทดสอบความรู้ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
๑. สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๓. สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๑. การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (๒ ช่ัวโมง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ค าบรรยายรายวิชา 
(Course Description) 

หมายเหตุ 

  
 

 
๒. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(๒ ช่ัวโมง) 
๓. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (๒ ช่ัวโมง) 
 
แนวการจัดกิจกรรม           
ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่ 
หลากหลาย เช่น 
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
๒. การบรรยาย 
๓. การอภิปราย 
๔. กรณีศึกษา 
๕. การฝึกปฏิบัติ 
๖. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 

เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะ
ประเมิน เช่น 
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
๒. ประเมินชิ้นงาน 
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. ทดสอบความรู้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ Professional 
Learning 
Communication 
(PLC) ควบคู่กับกำร
พัฒนำในแต่ละส่วน 

 แนวการจัดกิจกรรม 

- เข้ำระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเครำะห์
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ จำกบทเรียนเพ่ือน ำเสนอข้อคิดเห็น
กำรพัฒนำงำนในหน้ำที่ หรือนวัตกรรมกำรปฏิบัติงำน   
เพ่ือเป็นเครือข่ำย กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรในระบบ 
TEPE Online 
 

 



๓๑ 
 

 
 

การพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
Professional Learning Community (PLC) 

 
การพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

การพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีผู้ให้ความหมายและค าจัดกัดความของ 
Professional Learning Community : PLC ไว้ ดังนี้  
 PlC ย่อมาจาก Professional Learning Community หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่ม
วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้            
ของผู้เรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่าน ICT 
 PlC ย่อมาจาก Professional Learning Community ซึ่งแปลว่า Community  
Practice ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการรวมตัวกันท างานเพ่ือพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
โดยรวมตัวกัน แยกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง ท าให้การท าหน้าที่เป็นการท างานเป็นกลุ่มหรือ  
เป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกัน ต่างโรงเรียนก็ได้ หรืออยู่ห่างไกลกันก็ได้โดยผ่าน ICT 
 PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกัน 
ของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์   
คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหาร
แบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้ เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิก            
ในชุมชนการเรียนรู้ 
  Sergiovanni (๑๙๙๗) มองในมุมมองเดียวกัน โดยมองการรวมตัวกันดังกล่าว แสดงถึง 
การเป็นผู้น าร่วมกันของครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง  
  วิจารณ์  พานิช (๒๕๕๕) PLC ของครู คือการรวมตัวกันจัดการความรู้ของครู เป็น KM  
ครูนั่นเอง เป็นกลไกช่วยสนับสนุนให้ครูสร้างความรู้ขึ้นใช้ท าหน้าที่ครู และน าความรู้ไปใช้ท าหน้าที่ครู 
เพ่ือให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ ชนิด “รู้จริง” (mastery)  การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึง            
การเรียนรู้ร่วมกันและการน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้         
เป็นเหมือนแรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของสมาชิกใน PLC เพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก โดยมองว่าเป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่า           
มองว่า “ศิษย์ของฉัน” และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” 
มากกว่ามองว่า “เป็นตัวตั้ง ต้นเรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ของตนเอง เพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญ  สรุปประเด็น PLC คือ 
 
 
 



๓๒ 

 

 

 ๑.  วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
  ๑) การเรียนรู้เป็นทีม 
  ๒) ความร่วมมือ 
  ๓) การเพ่ิมอ านาจ 
  ๔) การเรียนรู้ของครู 
  ๕) การแบ่งปันค่านิยม 
  ๖) ศักยภาพขององค์กร 
 ๒.  การคิด 
  ๑) การคิดวิเคราะห์  
  ๒) การคิดสังเคราะห์ 
  ๓) การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
  ๔) การคิดแก้ปัญหา 
 ๓. การปฏิบัติที่ดี 
  ๑) การจัดการคุณภาพโดยรวม 
  ๒) การจัดการความรู้ 
  ๓) การจัดล าดับเทียบเคียง 
  ๔) สมรรถนะ 
 ๔. การพัฒนาวิชาชีพ 
  ๑) การสะสมการเรียนรู้ 
  ๒) การเรียนรู้รอบตัว 
  ๓) การเชื่อมโยงความรู้ 
   ๔) การตระหนักในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ 
เป้าหมาย/วิสัยทัศน์  PLC   
  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์และ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน/คุณภาพการศึกษาโดยการรวมตัวกันจัดการความรู้ มีวิสัยทัศน์  เป้าหมาย และ
ภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีมที่เน้นความส าเร็จหรือคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค์การร่วมกิจกรรม PLC 
 ๑.  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นที่วิทยากรก าหนดหรือประเด็นที่ส่งผลต่อการพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา 
คุณภาพครู และคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา 
                    ๒.  เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
     ๓. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยทั่วถึง ตามศักยภาพโดยไม่ทิ้งห้องเรียน 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 

ขั้นตอนการพบกลุ่ม PLC   
  ๑.  กิจกรรมพบกลุ่ม PLC ให้ด าเนินการระหว่างการเรียนรู้ในหลักสูตรในส่วนที่ ๑ และ
ส่วนที่ ๒  
 ๒.  ศึกษาแนวทางวิธีการการพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 ๓. พบกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงานนวัตกรรม ข้อคิดเห็นการพัฒนา คุณภาพ
สถานศึกษา คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน หรือคุณภาพการศึกษา 
  ๔. ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน องค์ความรู้ 
  ๕. พิมพ์หรือบันทึกข้อมูลใส่แฟ้มสะสมงานการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) 
  ๖. รับการประเมินผล PLC การพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
ขอบข่ายของการร่วมกิจกรรม PLC   
  ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมพบกลุ่ม  PLC  ระหวา่งการศึกษาบทเรียน         
ในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ตามประเด็นที่วิทยากรก าหนด 
  ๒. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน/องค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ 
ในการพัฒนาวิชาชีพและหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน    
  ๓) พิมพ์ข้อมูลใส่แฟ้มสะสมงานการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) 
การประเมินผล 
  ๑) ประเมินผลการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๒) ผู้เข้าร่วมการพัฒนาส่งแฟ้มสะสมงานการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) ในรูปแบบ  
PDF File ให้คณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดเพ่ือ
พิจารณาประเมินผลการพัฒนาเป็นรายบุคคล 
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ด้านระยะเวลา

รายการ เกณฑ์การผ่าน
การพัฒนา ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา สอบจบ งาน โครงการ/ชิน้งาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  PLC รายบุคคล
ส่วนที ่๑
การพัฒนาสมรรถนะ 20 30 50 100 75
ในการปฏิบัตงิานในหน้าที่ (80 ขอ้)

ส่วนที ่๒
การวเิคราะห์ 20 30 50 100 75
บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ (80 ขอ้)
และวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัตงิานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในวทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐาน
วทิยฐานะ 

แตล่ะส่วน

คะแนน

รายการประเมินผล

โครงสร้างการประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตัง้ให้มีและเลือ่นเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ

โดยยดึถือภารกิจและพ้ืนทีป่ฏิบัตงิานเป็นฐาน ดว้ยระบบ TEPE Online

ด้านหลักสูตร

คะแนนเตม็
เกณฑ์การผ่าน (ร้อยละ)

ทัง้ ๒ ส่วน

46

80 80



      
ด้านระยะเวลา

รายการ เกณฑ์การผ่าน

การพัฒนา ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา สอบจบ งาน โครงการ/ชิน้งาน

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  PLC รายบุคคล
ส่วนที ่๑
การพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัตงิานในหน้าที่
ส่วนที ่๒
การวเิคราะห์
บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ
และวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัตงิานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในวทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐาน
วทิยฐานะ 

แบบประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตัง้ให้มีและเลือ่นเป็นวทิยฐานะ

โดยยดึถือภารกิจและพ้ืนทีป่ฏิบัตงิานเป็นฐาน ดว้ยระบบ TEPE Online

รายการประเมินผล
ด้านหลักสูตร

.............................................................................................................................ช านาญการพิเศษ

ผู้เข้ารับการพัฒนา  นาย/นาง/นางสาว..................................................
                       ต าแหน่ง...............................................โรงเรียน/หน่วยงาน...............................................ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา..................................................

คะแนนทีไ่ด้
คะแนนเตม็

เกณฑ์การผ่าน (ร้อยละ)
       แต่ละส่วน     
    (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ

 75)

         ทัง้ ๒ ส่วน       
     (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80)



 

๔๗ 

แบบที่ ๑ 
แบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Professional Learning Community(PLC) ส่วนที่ ๑  

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่............. 

ที ่ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนรวม 

 
ความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
ของหัวข้อการ

สนทนา 

การมีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

การสะท้อน
ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ 

การถอด
บทเรียนและ
สรุปบทเรียน 

  คะแนนจริง 

(๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๔๐) (๓๐) 
        
        
        
        
        

 

           หมายเหตุ  คะแนนเต็ม ๑๐ ระดับคะแนน ดีมาก (๙-๑๐)    ดี (๗-๘)   พอใช้ (๕-๖)   ปรับปรุง (ต ่ากว่า ๕) 
(ลงชื อ)..................................................ผู้ประเมิน       (ลงชื อ)..................................................ผู้ประเมิน    (ลงชื อ)..................................................ผู้ประเมิน 

      (..................................................)           (…..............................................)          (.................................................) 
  
                                                                           (ลงชื อ)..................................................ประธานหน่วยพฒันา 

(.................................................) 
        หมายเหตุ : สูตรการค านวณคะแนนรวมที่ได้รับจริง :      คะแนนรวมที่ได้รับจริง  =  คะแนนรวมที่ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับ  x  30       
                                                                                                            40 
        (ดงัตัวอย่างในหนา้ถัดไป) 

 
 

 



 

๔๘ 

ตัวอย่าง 
แบบที่ ๑ 

แบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่ ๑  
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่............. 

ที ่ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนรวม 

 
ความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
ของหัวข้อการ

สนทนา 

การมีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

การสะท้อน
ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ 

การถอด
บทเรียนและ
สรุปบทเรียน 

คะแนนจริง 

(๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๔๐) (๓๐) 
1 นายตัวอย่าง    รวมคะแนน 8 9 8 7 32 24 
2 นางสาวประเมิ  ............       
3 นาง................................       
        
        

           หมายเหตุ  คะแนนเต็ม ๑๐ ระดับคะแนน ดีมาก (๙-๑๐)    ดี (๗-๘)   พอใช้ (๕-๖)   ปรับปรุง (ต่ ากว่า ๕) 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน       (ลงชือ่).......................................... ........ผู้ประเมิน    (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน 
      (..................................................)           (…..............................................)          (.................................................) 
                                                                            (ลงชื่อ)..................................................ประธานหน่วยพัฒนา 

(.................................................) 
        สูตรการค านวณคะแนนรวมที่ได้รับจริง :      คะแนนรวมที่ได้รับจริง  =  32   x  30       
                                                                         40 
                                               นายตัวอย่าง ได้รับคะแนนจริง =   24  

 
 

 



 

๔๙ 

แบบที่ ๒ 
แบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Professional Learning Community(PLC)  ส่วนที่ ๒  

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่............. 

ที ่ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนรวม 

 
ความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
ของหัวข้อการ

สนทนา 

การมีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

การสะท้อน
ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ 

การถอด
บทเรียนและ
สรุปบทเรียน 

คะแนนจริง 

(๑๐) (๑๐) (๑๐) (๑๐) (๔๐) (๓๐) 
        
        
        
        
        

 

           หมายเหตุ  คะแนนเต็ม ๑๐ ระดับคะแนน ดีมาก (๙-๑๐)    ดี (๗-๘)   พอใช้ (๕-๖)   ปรับปรุง (ต ่ากว่า ๕) 
 

(ลงชื อ)..................................................ผู้ประเมิน       (ลงชื อ)..................................................ผู้ประเมิน    (ลงชื อ)..................................................ผู้ประเมิน 
      (..................................................)           (…..............................................)          (.................................................) 
                                                                            (ลงชื อ)..................................................ประธานหน่วยพัฒนา 

(.................................................) 
หมายเหตุ : สูตรการค านวณคะแนนรวมที่ได้รับจริง :      คะแนนรวมที่ได้รับจริง  =  คะแนนรวมที่ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับ  x  30       
                                                                                                   40 

 
 
 

 



 

๕๐ 

แบบที่ ๓ 
แบบประเมินโครงการ ชิ้นงานรายบุคคลของผู้เข้ารับการพัฒนา ส่วนที่ ๑  

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE Online 
รุ่นที่............. 

...............................................................................  

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
ความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์

ของ 
หน่วยการเรียนรู้ 

 
(๑๐) 

เนื้อหาชัดเจน 
ตรงประเด็น 

 
 
 

(๑๐) 

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

 
 
 

(๑๐) 

การน าไป
ประยุกต์ใช้ 

 
 
 

(๑๐) 

การส่งงาน
ตรงเวลา 

 
 
 

(๑๐) 

คะแนนรวม 
 
 
 
 

     (๕๐) 
        
        
        
        
        

 

หมายเหตุ  คะแนนเต็ม ๑๐ ระดับคะแนน ดีมาก (๙–๑๐)    ดี (๗–๘)   พอใช้ (๕–๖)   ปรับปรุง (ต ่ากว่า ๕) 
 (ลงชื อ)..................................................ผู้ประเมิน       (ลงชื อ)..................................................ผู้ประเมิน    (ลงชื อ)..................................................ผูป้ระเมิน 

      (..................................................)           (…..............................................)          (.................................................) 
                                                                             

                     (ลงชื อ)..................................................ประธานหน่วยพัฒนา 
                                                                                  (.................................................) 

 
 
 

 



 

๕๑ 

แบบที่ ๔ 
แบบประเมินโครงการ ชิ้นงานรายบุคคลของผู้เข้ารับการพัฒนา ส่วนที่ ๒ 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE Online 
รุ่นที่............. 

............................................................................... 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 
ความ

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ของหน่วยการ

เรียนรู้ 
(๑๐) 

เนื้อหาชัดเจน 
ตรงประเด็น 

 
 
 

(๑๐) 

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

 
 
 

(๑๐) 

การน าไป
ประยุกต์ใช้ 

 
 
 

(๑๐) 

การส่งงาน
ตรงเวลา 

 
 
 

(๑๐) 

คะแนนรวม 
 
 
 
 

(๕๐) 
        
        
        
        
        
        

 

       หมายเหตุ  คะแนนเต็ม ๑๐ ระดับคะแนน ดีมาก (๙–๑๐)    ดี (๗–๘)   พอใช้ (๕–๖)   ปรับปรุง (ต ่ากว่า ๕) 
(ลงชื อ)..................................................ผู้ประเมิน       (ลงชื อ)..................................................ผู้ประเมิน    (ลงชื อ)..................................................ผู้ประเมิน 

      (..................................................)           (…..............................................)          (.................................................) 
                                                                            (ลงชื อ)..................................................ประธานหน่วยพัฒนา 

(.................................................) 
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