1

คูมือ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพืนทีปฏิบต
ั ิงานเป็ นฐาน

TEPE Online
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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บทนํา
รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได!มีนโยบายเร$งด$วนเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาที่ จ ะทบทวนหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน เพื่ อ ให! ผู! เ รี ย นพั ฒ นากระบวนการคิ ด
วิเคราะหมีเวลาทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู! ความสามารถพิเศษ และประสบการณ รวมทั้งปลูกฝ6งในเรื่อง
ค$านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร!างวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบต$อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยและความภาคภูมิใจในความเป7นคนไทย โดยมีเป8าหมายแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให!
เด็ กและเยาวชนได!พัฒ นากระบวนการคิด ทั กษะ ความสามารถอย$ างรอบด! านทั้ งร$ างกาย อารมณ สั งคม
สติป6ญญา การปลูกฝ6งค$านิยมหลัก 12 ประการ การเรียนรู!ประสบการณจากการทํากิจกรรม ฝ;กปฏิบัติอย$าง
เหมาะสมแต$ละช$วงวัย และการวางพื้นฐาน เพื่อการทํางาน การศึกษาเพื่ออาชีพ ควบคู$ไปกับการส$งเสริมและ
ยกฐานะของครู ซึ่งเป7นบุคลากรหลัก ในระบบการศึกษาจะต!องให!ความสําคัญกับการสร!างเสริมให!วิชาชีพครู
เป7นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป7นบุคลากรที่ได!รับการยกย$องว$าเป7นแบบอย$างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมี
ภูมิความรู!และทักษะในการสื่อสารถ$ายทอดความรู!ที่เหมาะสมมีทัศนคติที่ดีต$อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและ
คุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล!องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในป6จจุบัน
กอปรกับคณะกรรมการข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได!กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการขอมีและเลื่ อนวิทยฐานะของข!าราชการครูขึ้น มาอีกแนวทางหนึ่ ง คือ การทําผลงานก$อนพัฒนางาน
ประจําในหน!าที่ของแต$ละตําแหน$ง เป7นการประเมินผลงานเชิงประจักษ ณ สถานที่ปฎิบัติงานของผู!ขอ โดยมี
เงื่อนไขว$าผู!ที่จะขอทําข!อตกลง พัฒนางานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ จะต!องผ$านการพิจารณา 2 ส$วนก$อน
คือ
ส$วนที่ 1 การพัฒนาความรู!ความสามารถเชิงทฤษฎี
ส$วนที่ 2 การฝ;กประสบการณวิชาชีพ
ซึ่ งข! าราชการครู ทุ กท$ านที่ ต! อ งการขอมี / เลื่ อนวิ ท ยฐานะงานหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร ซึ่ ง เป7 น อี กทางเลื อกหนึ่ ง
ที่จะต!องเข!ารับการพัฒนาทั้งส$วนที่ 1 และส$วนที่ 2
ณ วันนี้สถานการณในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอดี ต และป6 จ จุ บั น พบว$ า คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ ประเทศอยู$ ใ นระดั บ ที่ ต! อ งพั ฒ นาและเมื่ อ วิ เ คราะห
สถานการณย!อนหลังพบว$าคุณภาพผู!เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป7นเช$นนี้เพราะมีเหตุป6จจัยที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือครูไม$มีโอกาสจัดการเรียนการสอนได!เต็มเวลาเต็มหลักสูตรเนื่องจากข!าราชการครูต!องเข!าสู$
กระบวนการพัฒนาศักยภาพตามระบบ เช$น เมื่อครูทํางานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และนําผลงานนั้นไปนําเสนอขอกําหนดตําแหน$งใหม$ เมื่อผ$านการประเมินแล!วก$อนเข!าสู$ตําแหน$งใหม$ต!องเข!ารับ
การพัฒนาด!วยการประชุมอบรมก$อนแต$งตั้งจํานวน 5–6 วัน และเมื่อมีข!าราชการครูสอบเปลี่ยนตําแหน$งสาย
งานใหม$จากครูผู!สอนไปสู$ตําแหน$งผู!บริหารการศึกษาต!องเข!ารับการอบรมก$อนเข!าสู$ตําแหน$งใหม$ จํานวน 23
วันทําการ และการเข!าสู$ตําแหน$งผู!บริหารการศึกษาของข!าราชการครู เมื่อสอบผ$านก$อนได!รับการบรรจุแต$งตั้ง
เข!าสู$ตําแหน$งต!องเข!ารับการอบรมปฏิบัติการเป7นเวลา จํานวน 45 วัน ซึ่งนอกจากจะเสียเวลาและละทิ้งภาระ
งานประจําไปเข!ารับการอบรมปฏิบัติการทางตรงแล!ว รัฐบาลยังเสียงบประมาณเพื่อการนี้อีกจํานวนไม$น!อยใน
แต$ละปHงบประมาณ
จากสถานการณดังกล$าวข!างต!น เพื่อเป7นการประหยัดงบประมาณของทางราชการและคืนเวลา
ปฏิ บั ติ ร าชการในหน! าที่ ให! กั บ ข! า ราชการครู สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ งได! ว างแผน
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ปรับเปลี่ยนรูปการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบใหม$เป7น “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป7นฐานด!วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational
Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Major)” ซึ่งจะเป7นกระบวน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู!ของคนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่สามารถเรียนรู!ได!
ตามความต!องการทุกสถานที่ทุกเวลาตามที่ต!องการด!วยตนเอง
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐานเชื่อว$าการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ยึดถือภารกิจและหน!าที่การปฏิบัติงานเป7นฐานด!วยระบบ TEPE Online ด!วยการให!ผู!เรียนได!เรียนรู!พัฒนา
ตนเองตามความสนใจของตนเองได!ทุกเวลา ทุกสถานที่ตามความพร!อมแล!วเชื่อว$าประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จะช$วยเสริมสร!างการปฏิบัติงานในหน!าที่อย$างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงคในการพัฒนา
การพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป7นฐาน ด!วยระบบ
TEPE Online มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อการพัฒนางานในหน!าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อการขอมีและต$อใบประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได!แก$ ใบประกอบ
วิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ใบประกอบวิชาชีพผู!บริหารสถานศึกษา และใบประกอบวิชาชีพ
ผู!บริหารการศึกษา
3. เพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
4. เพื่อการพัฒนาก$อนแต$งตั้งการเข!าสู$ตําแหน$งศึกษานิเทศก รองผู!บริหารสถานศึกษา ผู!บริหาร
สถานศึกษา รองผู!บริหารการศึกษา และผู!บริหารการศึกษา
5. เพื่ อ การพั ฒ นาก$ อ นแต$ ง ตั้ ง การมี แ ละเลื่ อ นวิ ท ยฐานะของครู ศึ ก ษานิ เ ทศก รองผู! บ ริ ห าร
สถานศึกษา ผู!บริหารสถานศึกษา รองผู!บริหารการศึกษา และผู!บริหารการศึกษา

กรอบการพัฒนา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป7นฐาน ด!วยระบบ
TEPE Online เป7นการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาที่มีระบบและกระบวนการที่เน!นให!ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได!พัฒนาตามวัตถุประสงคการพัฒนาของตนเองผ$านระบบออนไลน ที่สามารถเรียนรู!ได!
ทุกที่ทุกเวลา และมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให!บรรลุตามเป8าหมายของการพัฒนาอย$างมี
ประสิทธิภาพสอดคล!องกับมาตรฐานวิชาชีพ องคความรู!ต$าง ๆ ที่จําเป7นและสําคัญในการปฏิบัติหน!าที่ในแต$ละ
ตําแหน$งและความก!าวหน!าของครูและการพัฒนาตามบริบทบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด!วยระบบ TEPE Online ประกอบด!วยส$วนของการพัฒนาตนเอง และส$วนการรับรองความรู!
โดยเริ่มจากความต!องการในการพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงคการพัฒนา เลือกหลักสูตรเพื่อศึกษาเรียนรู!ตาม
วัตถุประสงคการพัฒนาที่มีอย$างหลากหลายสอดคล!องกับมาตรฐานวิชาชีพ และองคความรู!สําคัญที่จําเป7น
ดําเนินการศึกษาผ$านระบบ TEPE Online ตรวจสอบผลการพัฒนา และเข!าสู$การทดสอบเพื่อรับรองความรู!
จากศูนยสอบจังหวัดที่ มีอยู$ในทุกจังหวัด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้น ที่
ปฏิบัติงานเป7นฐาน TEPE Online มีการพัฒนาตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้
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แผนภาพที่ 1 การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโดยยึ ด ถื อ ภารกิ จ และพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเป7 น ฐาน
ด!วยระบบ TEPE Online

กระบวนการพัฒนา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป7นฐานด!วย
ระบบ TEPE Online เป7นระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได!พัฒนาโดยมุ$งหวังให!เป7นระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การ
ปฏิบัติงานเป7นฐานด!วยระบบ TEPE Online มีกระบวนการพัฒนาแบ$งออกเป7น 2 ส$วน ได!แก$
1. การพัฒนาตนเอง เป7นส$วนที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงคการ
พัฒนา โดยการเข!ารับการพัฒนาด!วยการสมัครเข!ารับการพัฒนา ลงทะเบียนการพัฒนา กําหนดวัตถุประสงค
การพัฒนา เลือกหลักสูตรการพัฒนา ลงมือเรียนรู!ตามระบบการเรียนรู!ที่กําหนดไว! ประเมินผลและรับทราบผล
การพัฒนา โดยส$วนของการพัฒนาตนเองนี้มีวัตถุประสงคสําคัญคือผู!เข!ารับการพัฒนาดําเนินการพัฒนาตนเอง
ตามความต!องการตามวัตถุประสงคและเป8าหมายความสําเร็จในการพัฒนา
2. การรับรองความรู! เป7นส$วนที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการประเมินผ$านการพัฒนา
ตนเองตามวิธีการและเกณฑที่กําหนด แล!วเข!าทดสอบรับรองความรู! เพื่อนําผลการทดสอบความรู!ไปใช!เพื่อเข!า
รับการพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงคและเป8าหมายหาตนเองต$อไป โดยมีศูนยทดสอบจังหวัดเป7นองคกรสําคัญ
ในการดําเนินการทดสอบรับรองความรู!ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย$างเป7นระบบและเชื่อถือได!
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การพัฒนาตนเอง
ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาที่มีความต! องการในการพั ฒ นาตนเองสามารถเข!ารับ การพัฒ นา
ตนเองตามวัตถุประสงคการพัฒนา สามารถเข!ารับการพัฒนาได!ตามความสนใจและความต!องการผ$านระบบ
TEPE Online โดยการลงทะเบียนเข!ารับการพัฒนาเข!าสู$ระบบการพัฒนา เลือกวัตถุประสงคการพัฒนา เลือก
หลักสูตรการพัฒนา ดําเนินการพัฒนา และ ประเมินผลการพัฒนา ตามวิธีการและเกณฑที่กําหนดตามขั้นตอน
ดังนี้
1. การลงทะเบียนเขารับการพัฒนา ผู!เข!ารับการพัฒนาดําเนินการลงทะเบียนเข!ารับการพัฒนา
ดังนี้
1.1 สมัครเป7นสมาชิกระบบ TEPE Online ที่ www.tepeonline.org เพื่อเข!าสู$ระบบการ
พัฒ นาโดยการกรอกข!อมูล รายละเอีย ดสมาชิกตามความเป7 นจริง ได!แก$ ชื่อ–สกุ ล ผู!เ ข!ารับ การพั ฒนาและ
รหัสผ$าน
1.2 กรอกข! อมู ล พื้ น ฐานสํ าคั ญ ของตนเองสํ าหรั บ การลงทะเบี ย น ได! แก$ ข! อ มู ล พื้ น ฐาน
ส$วนตัว ข!อมูลตําแหน$งหน!าที่ วิทยฐานะ สถานที่ ปฏิบัติงาน หรือข!อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข!องต$าง ๆ
1.3 ระยะเวลาการลงทะเบียนเข!ารับการพัฒนา กําหนดและเปiดกว!างให!ผู!เข!ารับการพัฒนา
สามารถลงทะเบียนเข!ารับการพัฒนาในระบบผ$านเว็บไซด www.tepeonline.org ได!ตลอดเวลาตามความ
ต!องการ
เงื่อนไขการลงทะเบี ยนผู! เขารับ การพัฒนาต!องกรอกข! อมูล ตามความเป7นจริงและ ผู!เข! ารับ การ
พัฒนาไม$สามารถลงทะเบียนเข!ารับการพัฒนาได!ในกรณีที่ผลการพัฒนาตนเองในส$วนที่ 1 มีผลการประเมิน
การเรียนรู!ไม$ผ$านตามเกณฑที่กําหนดไว!
2. การเขาสู"ระบบการพัฒนา เมื่อผู!เข!ารับการพัฒนากรอกข!อมูลและรายละเอียดต$าง ๆ ได!ถูกต!อง
ตามความจริงก็สามารถเข!าสู$ระบบการพัฒนาโดยระบบจะแสดงการยอมรับการเข!าสู$ระบบการพัฒนา ซึ่งมี
กระบวนการพัฒนา ดังนี้
เลือกวัตถุประสงคการพัฒนา
เลือกหลักสูตรการพัฒนา
ดําเนินการพัฒนา

หมวด 1 องคความรู!
หมวด 2 สมรรถนะหลัก
หมวด 3 สมรรถนะสายงาน
ประเมินก$อนพัฒนา (Pre - Test)
ประเมินระหว$างพัฒนา
ประเมินหลังพัฒนา (Post - Test)

ประเมินผลการพัฒนา
ไม$ผา$ น เริ่มต!นพัฒนาใหม$
ผ$าน
ผ$านการพัฒนาเบื้องต!นตามเงื่อนไขและเกณฑที่กําหนดโดย
ระบบจะบันทึกผลการประเมินเป7นรายบุคคล
การเข!ารับการรับรองความรู!
ณ ศูนยสอบจังหวัด
ไม$ผา$ น เมื่อครบ ๔ เดือนจึงขอเข!ารับการรับรองความรู!อีกครั้ง

ผ$าน

ได!รับ
การรับรองความรู!
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การเข!าสู$ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู!เข!ารับการพัฒนาต!องมีความตั้งใจ มุ$งมั่น
และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว! ซึ่งจะช$วยให!ผู!เข!ารับการพัฒนาสามารถพัฒนาตามวัตถุประสงคการ
พัฒนาได!อย$างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสูงสุด

การเลือกวัตถุประสงคการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต!องการพัฒนาตนเองเลือกวัตถุประสงคการพัฒนา ดังนี้
1. เพื่อการพัฒนางานในหน!าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เพื่อการขอมีและต$อใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งได!แก$ ใบประกอบวิชาชีพครู ใบประกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก ใบประกอบวิชาชีพผู!บริหารสถานศึกษา และ ใบประกอบวิชาชีพผู!บริหารการศึกษา
3. เพื่ อ การขอมี และเลื่ อ นวิ ท ยฐานะชํ า นาญการพิ เ ศษ และ วิ ทยฐานะเชี่ ย วชาญของครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
4. เพื่อการพัฒนาก$อนแต$งตั้ง
4.1 การเข!าสู$ตําแหน$งศึกษานิเทศก รองผู!บริหารสถานศึกษา ผู!บริหารสถานศึกษา รอง
ผู!บริหารการศึกษา และ ผู!บริหารการศึกษา
4.2 มี และเลื่ อนวิ ทยฐานะของครู ศึ กษานิ เ ทศก รองผู! บ ริ ห ารสถานศึ กษา ผู! บ ริ ห าร
สถานศึกษา รองผู!บริหารการศึกษา และผู!บริหารการศึกษา
วัตถุประสงคทางการพัฒนานี้ ครอบคลุม เป8าหมายและความต!องการทางครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท โดยผู!เข!ารับการพัฒนาสามารถเลือกวัตถุประสงคการพัฒนาได!อย$างอิสระ ตามความต!องการ
และเป8าหมายในการพัฒนาตนเอง

หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป7น
ฐานด!วยระบบ TEPE Online ตามวัตถุประสงคการพัฒนา ได!แก$
1. การพัฒนางานในหน!าที่
2. การขอมีและต$อใบประกอบวิชาชีพ
3. การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
4. การพัฒนาก$อนแต$งตั้ง
ซึ่งมีขอบข$ายของหลักสูตรการพัฒนา ดังนี้
1. การพัฒนางานในหน!าที่ จํานวน 120 วิชา
2. การขอมี และต$ อใบประกอบวิ ช าชี พครู จํ านวน 11 มาตรฐานความรู! ตามที่ คุรุ ส ภากํ าหนด
ประกอบด!วย
1) ความเป7นครู
2) ปรัชญาการศึกษา
3) ภาษาและวัฒนธรรม
4) จิตวิทยาสําหรับครู
5) หลักสูตร
6) การจัดการเรียนรู!และสิ่งแวดล!อมเพื่อการเรียนรู!
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู!
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู!10) การประกันคุณภาพการศึกษา
11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
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3. การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
3.1 ครู
องคความรู!
จํานวน 21 วิชา
สมรรถนะหลัก
จํานวน 11 วิชา
สมรรถนะสายงาน
จํานวน 3 วิชาหลัก 43 วิชาย$อย
3.2 ศึกษานิเทศก
องคความรู!
จํานวน 20 วิชา
สมรรถนะหลัก
จํานวน 5 วิชา
สมรรถนะสายงาน
จํานวน 8 วิชา
3.3 ผู!บริหารสถานศึกษา
องคความรู!
จํานวน 15 วิชา
สมรรถนะหลัก
จํานวน 6 วิชา
สมรรถนะสายงาน
จํานวน 4 วิชา
3.4 ผู!บริหารการศึกษา
องคความรู!
จํานวน 21 วิชา
สมรรถนะหลัก
จํานวน 5 วิชา
สมรรถนะสายงาน
จํานวน 6 วิชา
4. การพัฒนาก$อนการแต$งตั้ง
4.1 การเข!าสู$ตําแหน$ง (ตามหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
และ ก.ค.ศ.เห็นชอบ)
4.1.1 การพัฒนาก$อนแต$งตั้งให!ดํารงตําแหน$งศึกษานิเทศก
หน$วยการเรียนรู!ที่ 1 สมรรถนะวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 2 ความรู! พื้ น ฐาน ทั กษะ เทคนิ ค และกระบวนการนิ เ ทศ
การศึกษา
หน$วยการเรียนรู!ที่ 3 กระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยใช!กระบวนการวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช!ในการพัฒนาคุณภาพ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 4 ติดตาม ประเมิน รายงานผลการจัดการศึกษา
หน$วยการเรียนรู!ที่ 5 การวิ จั ย และการนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช! ใ นการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา
4.1.2 การพัฒนาก$อนแต$งตั้งให!ดํารงตําแหน$งผู!อํานวยการสถานศึกษา
หน$วยการเรียนรู!ที่ 1 คุณลักษณะผู!อํานวยการ/รองผู!อํานวยการสถานศึกษาที่
พึงประสงค
หน$วยการเรียนรู!ที่ 2 ผู!นําทางวิชาการ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา
4.1.3 การพัฒนาก$อนแต$งตั้งให!ดํารงตําแหน$งผู!บริหารการศึกษา
หน$วยการเรียนรู!ที่ 1 ผู!นําทางวิชาการ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 2 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ
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หน$วยการเรียนรู!ที่ 3 บุคคลแห$งการเรียนรู!
หน$วยการเรียนรู!ที่ 4 สร!างและพัฒนาเครือข$ายการจัดการศึกษา
หน$วยการเรียนรู!ที่ 5 พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2 การพัฒนาก$อนมีและเลื่อนวิทยฐานะ
4.2.1 ตําแหน$งครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 1 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู!เพื่อพัฒนาผู!เรียน
หน$วยการเรียนรู!ที่ 2 ภาวะผู!นําทางวิชาการ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 3 ความเป7นครู
หน$วยการเรียนรู!ที่ 4 การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาคุณภาพผู!เรียน
4.2.2 ตําแหน$งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู!เพื่อพัฒนาผู!เรียน
หน$วยการเรียนรู!ที่ 2 การพัฒนาความเป7นผู!นําทางวิชาการ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 3 ศาสตรและศิลปpแห$งความเป7นครู
หน$วยการเรียนรู!ที่ 4 กลยุทธการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู!เรียน
หน$วยการเรียนรู!ที่ 5 การจัดทําและนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน!าที่
หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร!างหรือการปฏิบัติตนเป7นเครือข$ายเกี่ยวข!องกับงานในหน!าที่ของครูเชี่ยวชาญ
4.2.3 ตําแหน$งศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 1 เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษา
หน$วยการเรียนรู!ที่ 2 ภาวะผู!นําทางวิชาการ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 3 บทบาทหน!าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก
หน$วยการเรียนรู!ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา
4.2.4 ตําแหน$งศึกษานิเทศก วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 1 เทคนิ ค การพั ฒ นาการนิ เ ทศการศึ ก ษาและการสร! า ง
เครือข$ายงานนิเทศ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 2 การสร!างและพัฒนาผู!นําทางวิชาการ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 3 การวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา
หน$วยการเรียนรู!ที่ 4 บทบาทหน!าที่ความรับผิดชอบและการพัฒนาภาพลักษณ
ของศึกษานิเทศก
หน$วยการเรียนรู!ที่ 5 การพัฒนาระบบคุณภาพการนิเทศการศึกษา
หน$วยการเรียนรู!ที่ 6 การสร!างและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
4.2.5 ตําแหน$งผู!บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 1 กลยุทธการบริหารจัดการสถานศึกษาสู$ความสําเร็จ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 2 ภาวะผู!นําทางวิชาการ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 3 อุดมการณในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู$การปฏิบัติ
4.2.6 ตําแหน$งผู!บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 1 กลยุทธการบริหารจัดการสถานศึกษาสู$ความเป7นเลิศ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 2 ภาวะผู!นําทางวิชาการ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 3 อุดมการณในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู$การปฏิบัติ
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หน$วยการเรียนรู!ที่ 4 แนวทางการพัฒ นาการปฏิ บัติ งานในหน! าที่ หรื อพั ฒนา
นวัตกรรมและการสร!างเครือข$ายที่เกี่ยวข!องกับงานในหน!าที่
4.2.7 ตําแหน$งผู!บริหารการศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 1 กลยุทธการบริหารจัดการสถานศึกษาสู$ความสําเร็จ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 2 ภาวะผู!นําทางวิชาการ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 3 อุดมการณในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู$การปฏิบัติ
4.2.8 ตําแหน$งผู!บริหารการศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 1 กลยุทธการบริหารจัดการสถานศึกษาสู$ความเป7นเลิศ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 2 ภาวะผู!นําทางวิชาการ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 3 อุดมการณในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู$การ
หน$วยการเรียนรู!ที่ 4 แนวทางการพัฒ นาการปฏิ บัติ งานในหน! าที่ หรื อพั ฒนา
นวัตกรรมและการสร!างเครือข$ายที่เกี่ยวข!องกับงานในหน!าที่
หลักสูตรการพัฒนาที่เสนอไว! เป7นหลักสูตรที่ตอบสนองวัตถุประสงคทางการพัฒนาของผู!เข!ารับ
การพัฒนา โดยในแต$ละวัตถุประสงคของการพัฒนาจะมีหลักสูตรรายวิชาต$าง ๆ ครอบคลุม และสอดคล!องกับ
เงื่อนไขและหลักเกณฑในการพัฒนาตามมาตรฐานงานวิชาชีพ จริยธรรม จรรยาบรรณ และความต!องการใน
การพัฒนาตนเองทางครูและบุคลากรทางการศึกษาต$าง ๆ โดยจัดหลักสูตรวิชาต$าง ๆ ออกเป7น 3 หมวด ได!แก$
หมวดที่ 1 องคความรู! เป7นหมวดของหลักสูตรรายวิชาต$างๆ ที่เป7นองคความรู!สําหรับผู!เข!ารับการ
พัฒนาจําเป7น มีความสําคัญและเป7นประโยชนต$อผู!เข!ารับการพัฒนา
หมวดที่ 2 สมรรถนะหลัก เป7นหมวดของหลักสูตรรายวิชาต$างๆที่เสริมสร!างและพัฒนา ทักษะ
และคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่จําเป7นสําหรับผู!เข!ารับการพัฒนาซึ่งจะเป7นประโยชนต$อการพัฒนาและเพิ่มพูน
ศักยภาพของตนเอง
หมวดที่ 3 สมรรถนะสายงาน เป7นหมวดของหลักสูตรรายวิชาต$าง ๆ ที่เป7นความรู!เฉพาะสายงาน
ซึ่งมีความจําเป7นในการปฏิบัติหน!าที่ให!บรรลุเป8าหมาย ผู!เข!ารับการพัฒนาต!องพิจารณาและทําความเข!าใจใน
รายละเอียดต$างๆ ของหลักสูตรเพื่อจะได!เลือกหลักการพิจารณาได!สอดคล!องกับวัตถุประสงคการพัฒนา และ
เกิดประโยชนสูงสุด โดยมีรายชื่อหลักสูตรรายวิชาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกตามหมวดหมู$
ดังนี้
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หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับ ขาราชการครู
องคความรูมาตรฐานตําแหน"งครู
ปฏิบัติหน!าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน การส$งเสริมการเรียนรู!พัฒนา
ผู!เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ประสานความร$วมมือกับผู!ปกครอง บุคคล
ในชุมชนและหรือสภาพประกอบการเพื่อ
ร$วมกันพัฒนาผู!เรียน การบริการสังคมด!วย
วิธีการและปฏิบัติหน!าที่อื่นตามที่ได!รับ
มอบหมาย

หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
1.TEPE-55305 การสร!างผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อน
วิทยฐานะ
2.TEPE-55206 การพัฒนาการคิดขั้นสูง
3. TEPE- ความเป7นครู*
4. TEPE-2301 ภาวะผู!นําทางวิชาการ
5. TEPE- การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาคุณภาพผู!เรียน*
6. TEPE- เทคนิคการออกแบบการเรียนรู!เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู!เรียน*
7. TEPE- การพัฒนาการจัดการเรียนรู!เพื่อพัฒนาผู!เรียน*
8. TEPE- การพัฒนาความเป7นผู!นําทางวิชาการ*
9. TEPE- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน*
10. TEPE- การออกแบบการเรียนรู!ตามความแตกต$างระหว$าง
บุคคล*
11. TEPE- การจัดทําหน$วยการเรียนรู! แผนการเรียนรู!ตาม
ต!องการของชุมชนท!องถิ่น*
12. TEPE- การวัดและประเมินผลการศึกษา*
13. TEPE- การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง*
14. TEPE- ปรัชญาการศึกษา*
15. TEPE- การจัดการเรียนรู!และการจัดการชั้นเรียน*
16. TEPE- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู!*
17. TEPE- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา*
18. TEPE- การจัดการเรียนรู!และการจัดชั้นเรียน*
19. TEPE- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู!*
20. TEPE- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา*
21. TEPE- อาเซียนศึกษา*
หมายเหตุ * อยู$ระหว$างการจัดทําหลักสูตรและบทเรียน
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หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับ ขาราชการครู
สมรรถนะหลัก
1. การมุ$งผลสัมฤทธิ์

หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
1. TEPE-105 การบูรณาการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
2. TEPE-225 นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาชั้นเรียน
2. การบริหารจัดการที่ดี
3. TEPE-103 การประกันคุณภาพการศึกษา
4. TEPE-การจัดการเรียนรู!และการบริหารจัดการชั้นเรียน*
3. การพัฒนาตนเอง
5. TEPE-55305 การสร!างผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
6. TEPE-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. TEPE-2132 การจัดการเรียนรู!ด!วยตนเอง
4. การทํางานเป7นทีม
8. TEPE-2301 การฝ;กอบรมพัฒนาภาวะผู!นําทางวิชาการ
5. จริยธรรม จรรยาบรรณ
9. TEPE-2137 การพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานและ
สมรรถนะหลักสําหรับครู
10. TEPE-55205 การดําเนินการวินัยข!าราชการและ
การสอบสวน
11. TEPE-55301 จิตวิญญาณความเป7นครู
หมายเหตุ * อยู$ระหว$างการจัดทําหลักสูตรและบทเรียน

หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับ ขาราชการครู
สมรรถนะสายงาน
1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู!

หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
1. TEPE-101 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
การวัดประเมินผล
2. TEPE-2101 แนวทางการจัดการเรียนรู! ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. การจัดการเรียนรู!ที่เน!นผู!เรียนเป7นสําคัญ (สําหรับ
ข!าราชการครูที่เข!ารับการพัฒนาให!เลือกศึกษาในรายวิชาที่ท$าน
มีความถนัด และ/หรือเป7นผู!สอนประจํารายวิชา และต!องการ
ทําผลงานวิชาการในวิชา/กลุ$มสาระการเรียนรู!นั้นๆ เพียง 1
รายวิชา)
3.1 TEPE-55118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา
3.2 TEPE-55119 กลุ$มสาระการเรียนรู!การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
3.3 TEPE-55107 การเรียนรู!คณิตศาสตรระดับ
ประถมศึกษา
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สมรรถนะสายงาน

หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
3.4 TEPE-55108 คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต!น
3.5 TEPE-55105 ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
3.6 TEPE-55106 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษา
3.7 TEPE-55101 ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
3.8 TEPE-55102 ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
3.9 TEPE-55120 ศิลปะ ระดับประถมศึกษา
3.10 TEPE-55121 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปp ระดับ
มัธยมศึกษา
3.11 TEPE-55103 สังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
3.12 TEPE-55104 กลุ$มสาระการเรียนรู!สังคมศึกษา
และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
3.13 TEPE-55116 พลศึกษา สุขศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา
3.14 TEPE-55117 สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา
3.15 TEPE-55122 การศึกษาปฐมวัย
3.16 TEPE-55125 การสืบค!นสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต
เพื่อพัฒนางานวิชาการ
3.17 TEPE-55123 การศึกษาพิเศษ
3.18 TEPE-103 การประกันคุณภาพการศึกษา
3.19 TEPE-201 สาระการเรียนรู!ภาษาไทย : ภาษาไทย
สําหรับชั้นประถมศึกษา
3.20 TEPE-202 สาระการเรียนรู!ภาษาไทย : ภาษาไทย
สําหรับชั้นมัธยมศึกษา
3.21 TEPE-203 สาระการเรียนรู!คณิตศาสตร :
คณิตศาสตร สําหรับชั้นประถมศึกษา
3.22 TEPE-204 สาระการเรียนรู!คณิตศาสตร :
คณิตศาสตร สําหรับชั้นมัธยมศึกษา
3.23 TEPE- สาระการเรียนรู!วิทยาศาสตร : วิทยาศาสตร
สําหรับ ชั้นประถมศึกษาปHที่ 1-3*
3.24 TEPE- สาระการเรียนรู!วิทยาศาสตร : วิทยาศาสตร
สําหรับ ชั้นประถมศึกษาปHที่ 4-6*
3.25 TEPE- สาระการเรียนรู!วิทยาศาสตร : วิทยาศาสตร
สําหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปHที่ 1-3*
3.26 TEPE-208 สาระการเรียนรู!สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม : การสอนภูมิศาสตร
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สมรรถนะสายงาน

2. การพัฒนาผูเรียน

หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
3.27 TEPE-2049 สาระการเรียนรู!สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม : โครงงานประวัติศาสตร
3.28 TEPE-210 สาระการเรียนรู!สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม : วิชาเศรษฐศาสตร (เน!นเศรษฐกิจ
พอเพียง)
3.29 TEPE-211 สาระการเรียนรู!สุขศึกษาและพลศึกษา :
การจัดการเรียนรู!สุขศึกษาและพลศึกษา
3.30 TEPE-212 สาระการเรียนรู!สุขศึกษาและพลศึกษา :
การพัฒนาองคความรู!วิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
3.31 TEPE-2120 สาระการเรียนรู!ศิลปะ: ดนตรีศึกษา
3.32 TEPE-2118 หลักสูตรสาระการเรียนรู!ศิลปะ :
ทัศนศิลปp
3.33 TEPE-2119 สาระการเรียนรู!ศิลปะ: นาฏศิลปp
3.34 TEPE-216 สาระการเรียนรู!การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี : เทคโนโลยี
3.35 TEPE-217 สาระการเรียนรู!ภาษาต$างประเทศ :
การพัฒนาความสามารถทางภาษา
3.36 TEPE-218 สาระการเรียนรู!ภาษาต$างประเทศ :
การนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ$มสาระเรียนรู!ภาษา
ต$างประเทศ (อังกฤษ) สู$การปฏิบัติ
3.37 TEPE-219 การพัฒนาระบบแนะแนว
3.38 TEPE-220 กิจกรรมพัฒนาผู!เรียน : การพัฒนา
ระบบดูแลช$วยเหลือนักเรียน
3.39 TEPE-5512 ปฐมวัย: การศึกษาปฐมวัย
3.40 TEPE-2223 บรรณารักษ: การจัดการห!องสมุด
เพื่อส$งเสริมการเรียนรู!
3.41 TEPE- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ$าน
ดาวเทียมฯ DLTV *
3.42 TEPE- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ$าน
อินเทอรเน็ต DLIT *
3.43 TEPE- อาเซียนศึกษา *
1. TEPE-55206 การพัฒนาการคิดขั้นสูง
2. TEPE-5512 การศึกษาปฐมวัย
3.TEPE-55123 การศึกษาพิเศษ
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สมรรถนะสายงาน

หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
4.TEPE-220 กิจกรรมพัฒนาผู!เรียน: การพัฒนาระบบดูแล
ช$วยเหลือนักเรียน
5.TEPE-55124 แนะแนว
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน
1. TEPE-55212 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน
2. TEPE-55302 ห!องเรียนคุณภาพ 5 ด!าน
3. TEPE-55304 การปกครองชั้นเรียนทางบวกและสันติวิธี
4. การวิเคราะหสังเคราะหและวิจัยเพื่อ 1. TEPE-2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
พัฒนาผูเรียน
2. TEPE-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ภาวะผูนําครู
1. TEPE-55301 จิตวิญญาณความเป7นครู
2. TEPE-55303 การพัฒนาจิตสาธารณะ
3. TEPE- จิตวิทยาสําหรับครู*
4. TEPE- การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู!*
5. TEPE-2301 การฝ;กอบรมพัฒนาภาวะผู!นําทางวิชาการ
6. การสรางความสัมพันธและความ
1.TEPE-2303 การจัดการความรู! (Knowledge
ร"วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรู
Management)
2.TEPE-2130 การจัดการเรียนรู!ที่เน!นผู!เรียนเป7นสําคัญ :
การจัดการเรียนรู!จากแหล$งเรียนรู!จากแหล$งเรียนรู!
ภูมิป6ญญาท!องถิ่น
หมายเหตุ * อยู$ระหว$างการจัดทําหลักสูตรและบทเรียน
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับ ศึกษานิเทศก
องคความรูมาตรฐานตําแหน"งศึกษานิเทศก
หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
ปฏิบัติหน!าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและ
1. TEPE- 102 การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียน 2. TEPE- 2101 แนวทางการจัดการเรียนรู!ตามหลักสูตร
การสอนให!ได!มาตรฐานการศึกษา ค!นคว!า
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ทางวิชาการและวิเคราะห วิจัย ติดตาม
3. TEPE- ภาวะผู!นําทางวิชาการ
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนา
4. TEPE- เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนให!มีประสิทธิภาพ 5. TEPE- บทบาทหน!าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก
ยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน!าที่อื่นตามที่ได!รับ
6. TEPE- การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา
มอบหมาย
7. TEPE- การพัฒนาระบบคุณภาพการนิเทศการศึกษา
8. TEPE- การสร!างและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ
การศึกษา
9. TEPE- การสร!างและพัฒนาผู!นําทางวิชาการ
10. TEPE- เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษาและ
การสร!างเครือข$าย
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องคความรูมาตรฐานตําแหน"งศึกษานิเทศก

หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
11. TEPE–102 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
12. TEPE- กระบวนการจัดการเรียนรู!ที่เน!นผู!เรียนเป7นสําคัญ
13. TEPE–103 การประกันคุณภาพการศึกษา
14. TEPE- การวัดและประเมินผลการศึกษา
15. TEPE- การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
16. TEPE- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ$านดาวเทียมฯ
DLTV *
17. TEPE- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ$านอินเตอรเน็ต
DLIT *
18. TEPE–106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
19. TEPE–55124 การแนะแนวทางการศึกษา
20. TEPE- อาเซียนศึกษา*
หมายเหตุ * อยู$ระหว$างการจัดทําหลักสูตรและบทเรียน
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับ ศึกษานิเทศก
สมรรถนะหลัก
หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
1. การมุ$งผลสัมฤทธิ์
1. TEPE-2302 การบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
2. TEPE-การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
3. การพัฒนาตนเอง
สําหรับสถานศึกษา
4. การพัฒนาทีมงาน
3. TEPE-55305 การสร!างผลงานวิชาการเพื่อการ
เลื่อนวิทยฐานะ
4. TEPE-55214 การพัฒนาภาวะผู!นํากับการบริหาร
5. TEPE-55202 เทคนิคการสร!างทีมงานที่ดี
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หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับ ศึกษานิเทศก
สมรรถนะสายงาน
หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
1. การวิเคราะหสังเคราะหและวิจัย
1. TEPE-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. การสื่อสารและการจูงใจ
2. TEPE-55211 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล
3. TEPE-55203 เทคนิคการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ
4. การมีวิสัยทัศน
4. TEPE-55206 การพัฒนาการคิดชั้นสูง
5. TEPE- การนิเทศการศึกษา*
6. TEPE-55210 ทักษะการบริหารแนวใหม$
7. TEPE-55213 การบริหารเชิงกลยุทธและการบริหาร
โครงการ
8. TEPE-55303 การพัฒนาจิตสาธารณะ
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับ ผูบริหารสถานศึกษา
องคความรูมาตรฐานตําแหน"งผูบริหาร
หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
สถานศึกษา
บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน 1. TEPE- การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและ
การปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแล
ความเป7นเลิศ
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
2. TEPE-55202 การบริหารงานบุคคล
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ
3. TEPE-55209 การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ
บริหารงานทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข!องและที่ 4. TEPE- การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา
ได!รับมอบหมาย
5. TEPE-55212 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
6. TEPE-220 กิจกรรมพัฒนาผู!เรียน การพัฒนาระบบดูแล
ช$วยเหลือนักเรียน
7. TEPE-103 การประกันคุณภาพการศึกษา
8. TEPE-การบริหารและพัฒนาเครือข$ายจัดการศึกษา
9. TEPE-106 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. TEPE-55215 จริยธรรมสําหรับนักบริหาร
11. TEPE- อุดมการณในการบริหารจัดการสถานศึกษา
สู$การปฏิบัติ *
12. TEPE- กลยุทธการบริหารจัดการสถานศึกษาสู$
ความเป7นเลิศ *
13. TEPE- แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน!าที่หรือ
พัฒนานวัตกรรมและการสร!างเครือข$ายที่เกี่ยวข!อง
กับงานในหน!าที่ *
14. TEP- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ$านดาวเทียมฯ
DLTV *
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องคความรูมาตรฐานตําแหน"งผูบริหาร
สถานศึกษา

หน"วยการเรียนรู/รายวิชา

15. TEPE- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ$านอินเตอรเน็ต
DLIT*
หมายเหตุ * อยู$ระหว$างการจัดทําหลักสูตรและบทเรียน
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับ ผูบริหารสถานศึกษา
สมรรถนะหลัก
หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
1. การมุ$งเน!นผลสัมฤทธิ์
1. TEPE-2302 การบริหารแบบมุ$งเน!นผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
2. TEPE- อุดมการณในการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. การพัฒนาตนเอง
สู$การปฏิบัติ *
4. การทํางานเป7นทีม
3. TEPE- การประกันคุณภาพงานบริการ
(Service Quality Assurance)
4. TEPE-2304 การพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานและ
สมรรถนะหลักสําหรับผู!บริหาร
5. TEPE-55202 เทคนิคการสร!างทีมงานที่ดี
6. TEPE- ภาวะผู!นําทางวิชาการ
หมายเหตุ * อยู$ระหว$างการจัดทําหลักสูตรและบทเรียน
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับ ผูบริหารสถานศึกษา
สมรรถนะสายงาน
หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
1. การคิดวิเคราะหและการสังเคราะห
1. TEPE- การคิดวิเคราะหและสังเคราะหขั้นสูง*
2. การสื่อสารและการจูงใจ
2. TEPE- เทคนิคการสื่อสารและการจูงใจในองคกร
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล
3. TEPE-55214 การพัฒนาภาวะผู!นํากับการบริหารงาน
4. การมีวิสัยทัศน
ยุคใหม$
5. TEPE-55213 การบริหารเชิงกลยุทธและการบริหาร
โครงการ
หมายเหตุ * อยู$ระหว$างการจัดทําหลักสูตรและบทเรียน
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หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับ ผูบริหารการศึกษา
องคความรูมาตรฐานตําแหน"งผูบริหารการศึกษา
หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
การบริหารและการจัดการศึกษา การ
1. TEPE – จิตวิญญาณ อุดมการณของผู!บริหาร*
พัฒนางานด!านวิชาการ งบประมาณ การ 2. TEPE – การจัดการความรู!เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา*
บริหารงานบุคคล การเงินและทรัพยสิน
3. TEPE – ความเป7นผู!บริหารมืออาชีพ*
การบริหารทั่วไปในเขตพื้นที่การศึกษา
4. TEPE - 106 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
การประสานงาน ส$งเสริม สนับสนุนการ
5. TEPE - ผู!นําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู!นํา ภาวะผู!นํา*
จัดการศึกษาของบุคคล ท!องถิ่น และ
6. TEPE – การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา*
หน$วยงานอื่น กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
7. TEPE – การบริหารงานระบบเครือข$าย*
และประเมินผลสถานศึกษา และปฏิบัติ
8. TEPE – การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย!ง*
หน!าที่อื่นตามที่ได!รับมอบหมาย
9. TEPE – ปฏิสัมพันธและการพัฒนาเพื่อนร$วมงาน*
10. TEPE – การนิเทศการศึกษา*
11. TEPE – พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา*
12. TEPE – การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม*
13. TEPE – การวัดและประเมินผลการเรียนรู!*
14. TEPE – บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม*
นักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู!เรียนให!รู!จักการจัดการ
และคิดเป7น*
15. TEPE - บริหารจัดการให!เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู!เรียน*
16. TEPE – บริหารจัดการให!เกิดการดูแลช$วยเหลือผู!เรียน*
17. TEPE – หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพ
การศึกษา*
18. TEPE - 103 การประกันคุณภาพการศึกษา
19. TEPE - หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต*
20. TEPE - คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพผู!บริหาร
การศึกษา*
21. TEPE - 55215 จรรยาบรรณสําหรับนักบริหาร
หมายเหตุ * อยู$ระหว$างการจัดทําหลักสูตรและบทเรียน
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หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับ ผูบริหารการศึกษา
สมรรถนะหลัก
หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
1. การมุ$งผลสัมฤทธิ์
1. TEPE – 2302 การบริหารแบบมุ$งผลสัมฤทธิ์
2. การบริหารจัดการที่ดี
2. TEPE – 55210 ทักษะการบริหารแนวใหม$
3. การพัฒนาตนเอง
3. TEPE - แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน!าที่หรือ
4. การทํางานเป7นทีม
พัฒนานวัตกรรมและสร!างเครือข$ายที่เกี่ยวข!องกับงาน
ในหน!าที่*
4. TEPE – 2304 การพัฒนาสมรรถนะประจําสายและ
สมรรถนะหลักสําหรับผู!บริหาร
5. TEPE - การพัฒนาตนเองให!เป7นบุคคลแห$งการเรียนรู!
6. TEPE – 55202 เทคนิคการสร!างทีมงานที่ดี
หมายเหตุ * อยู$ระหว$างการจัดทําหลักสูตรและบทเรียน
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับ ผูบริหารการศึกษา
สมรรถนะสายงาน
หน"วยการเรียนรู/รายวิชา
1. การคิดวิเคราะหและการสังเคราะห
1. TEPE- การวางแผนกลยุทธสู$องคกรขีดสมรรถนะสูง*
2. การสื่อสารและการจูงใจ
2. TEPE- การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
3. การพัฒนาศักยภาพบุคคล
การสื่อสาร*
4. การมีวิสัยทัศน
3. TEPE- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผู!บริหาร*
4. TEPE- การบริหารการสอนทางไกล (DLTV)*
5. TEPE-55214 การพัฒนาภาวะผู!นํากับการบริหารยุคใหม$6.
TEPE- บริบทและแนวโน!มการจัดการศึกษาสู$สากล*
หมายเหตุ * อยู$ระหว$างการจัดทําหลักสูตรและบทเรียน
ดําเนินการพัฒนา
ผู!เข!ารับการพัฒนาดําเนินการพัฒนาตามวัตถุประสงคทางการพัฒนาโดยดําเนินการ ดังนี้
1. เลือกหลักสูตรการพัฒนา ที่ต!องการตามหลักสูตรแนะนําและลงทะเบียนเข!ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
นั้น ๆ
2. ดําเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาที่หลักสูตรรายวิชากําหนดไว! ดังนี้
2.1 การทดสอบก$อนเรียน ( Pre –Test) ตามรายวิชาที่หลักสูตรรายวิชากําหนดไว!
2.2 การศึกษาเรียนรู!ตามกระบวนการที่หลักสูตรได!กําหนดไว! ซึ่งมีทั้งการศึกษาและการ
ทํากิจกรรมการเรีย นรู!ต$าง ๆ เช$น การนําใบงานและส$งใบงาน การศึกษาค!น คว!าเพิ่มเติมหรือการสรุปองค
ความรู! เป7นต!น โดยผู!ศึกษาต!องศึกษาวิธีการส$งใบงาน หรือ กิจกรรมการเรียนรู!ต$าง ๆ ตามที่ระบบได!กําหนดไว!
3. การทดสอบหลังเรียน (Post–Test) ตามวิธีการที่หลักสูตรกําหนด
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4. ในกรณีที่ผู!เข!ารับการพัฒนาสอบไม$ผ$าน หรือมีป6ญหาในการเรียนรู!ไม$ครบองคประกอบหรือตาม
เงื่อนไข หลักสูตรกําหนดไว! ก็สามารถเข!ารับการเรียนรู!และพัฒนาใหม$ได!
5. แนวปฏิบัติในการเรียนรู!ของผู!เข!ารับการพัฒนา ซึ่งมีความสําคัญอย$างยิ่งที่จะส$งผลให!ผู!เข!ารับ
การพัฒนา สามารถเรียนรู!ได!อย$างสะดวกถูกต!องและเกิดประโยชนอย$างสูงสุด ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
5.1 กรอกข!อมูลต$างๆตามความเป7นจริง
5.2 ศึกษาเรียนรู! ตามระบบและวิธีการที่ได!กําหนดไว!
5.3 ตั้งใจศึกษาเรียนรู!อย$างจริงจัง และต$อเนื่องจนจบหลักสูตรรายวิชาที่ได!เลือกไว!
5.4 ศึกษาเรียนรู!ด!วยตนเองและพึ่งตนเอง
5.5 หากมี ป6 ญ หาขั ด ข! อ งหรื อ เกิ ด ข! อ สงสั ย ในองคความรู! เ นื้ อ หาวิ ช าการอาจ
ทําการติดต$อสื่อสารกับอาจารยประจําวิชาทางระบบ Online หรือผู!รู!ในพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู!

การวัดและประเมินผล
การวั ด ผลประเมิ น ผลการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลาการทางการศึ ก ษา โดยยึ ด ถื อ ภารกิ จ และพื้ น ที่
การปฏิบัติงานเป7นฐานด!วยระบบ TEPE Online ได!กําหนดให!มีการวัดผลประเมินผล ก$อนพัฒนา ระหว$าง
พัฒนาและเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา โดยมุ$งเน!นการประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลาย ดังนี้
1. การประเมินก"อนการพัฒนา ผู!เข!ารับการพัฒนาสมัครเข!ารับการพัฒนาในวิชาใดวิชาหนึ่ง ต!อง
เข!าโปรแกรมรับการประเมินความรู! ก$อนรับการพัฒนาด!วยการทดสอบความรู!เกี่ยวกับองคความรู!ในแต$ละ
รายวิชา ตามจุดประสงคที่เข!ารับการพัฒนาซึ่งในแต$ละรายวิชาจะมีการกําหนดเกณฑตัดสินผ$านไว!
2. การประเมินระหว"างการพัฒนา ในการเรียนรู!เพื่อการพัฒนาในแต$ละรายวิชาจะมีใบงานให!
ผู!เข!ารับการพัฒนาได!ทํากิจกรรมส$งในระบบ Online ให!อาจารยประจําวิชาได!ตรวจประเมินผลงาน ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว!ซึ่งจะมีรายละเอียดระบุไว!ในแต$ละรายวิชา
3. การประเมินหลังการพัฒนา ผู!เข!ารับการพัฒนาต!องเข!ารับการประเมินความรู!ด!วยการทดสอบ
ความรู!หลังการพัฒนาในแต$ละรายวิชาที่เข!ารับการพัฒนาในระบบ Online ซึ่งจะกําหนดเกณฑผ$านไว!ในแต$ละ
รายวิชา ในกรณีที่สอบไม$ผ$านโปรแกรม จะให!กลับไปเรียนซ้ํา ซึ่งมีคําแนะนําไว!อย$างเป7นขั้นตอน
4. เกณฑการผ"านการพัฒนา การผ$านรายวิชา เป7นไปตามเกณฑการประเมินของรายวิชานั้น ๆ ซึ่ง
จะให!ผลการประเมิน ดังนี้
4.1 ความรู!จากการทดสอบหลังการพัฒนาผ$านเกณฑตามเกณฑประเมินรายวิชา ในระบบ
Online
4.2 มีผลงานจากการฝ;กปฏิบัติตามใบงานที่กําหนดไว!ในแต$ละรายวิชา
การผ$านเกณฑตามวัตถุประสงคของการเข!าพัฒนา เป7นการพิจารณาประมวลผลการผ$านการพัฒนา รายวิชาใน
3 หมวด คือ หมวดองคความรู! หมวดสมรรถนะหลัก และหมวดสมรรถนะประจําสายงาน ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว!
ในกรณีที่ผู!ลงทะเบียนเข!ารับการพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเมื่อพัฒนาตนเองได!ตามเกณฑ
การประเมินที่กําหนดแล!วให!ท$านแสดงตามประสงคขอทําการทดสอบรับรองความรู!ในระดับศูนยสอบจังหวัด
ไปยังสํ านักงานเขตพื้ นที่ต!นสั งกัดและสํานั กงานเขตพื้นที่ ต!นสังกั ดจะประสานงานไปยังสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด เขต 1 เพื่อดําเนินการจัดทดสอบรับรองความรู!ต$อไป ซึ่งกําหนดสอบทาง
สํานักงานเขตพื้นที่ต!นสังกัดจะแจงให!ผู!ที่ขอเข!าทําการทดสอบรับรองความรู!ทราบล$วงหน!าอย$างน!อย 30 วัน
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การรับรองความรู
การรับรองความรู!เป7นการทดสอบความรู!ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ$านการพัฒนาตนเอง
ตามเงื่อนไขและเกณฑที่กําหนดไว!ในแต$ละวัตถุประสงคของการพัฒนา โดยมีศูนยสอบจังหวัดเป7นผู!รับผิดชอบ
และดําเนินการรับรองความรู!เป7นขั้นตอนสําคัญและเกิดประโยชนต$อครูและบุคลากรทางการศึกษาอย$างยิ่ง
ที่จะนําผลการรับรองความรู!เพื่อไปใช!ประโยชนในการพัฒนาตนเองต$อไป
วัตถุประสงคของการทดสอบรับรองความรู!
1. เพื่อทดสอบความรู!ของผู!เข!ารับการพัฒนา
2. เพื่อรับรองความรู!ของผู!เข!ารับการพัฒนา
3. เพื่อให!ครูและบุคลาการทางการศึกษานําผลการรับรองความรู!ไปใช!แสดงสิทธิตามวัตถุประสงค
การพัฒนาเฉพาะตนเองต$อไป

แนวดําเนินงานการรับรองความรูโดยศูนยสอบจังหวัด
ศู น ยสอบจั ง หวั ด อยู$ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา เขต 1 ทุกจังหวัด ภายใต!การควบคุมและกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยศูนยสอบจังหวัดมีแนวดําเนินการบริหารจัดการและภารกิจ ดังนี้
1. การบริหารจัดการศูนยสอบจังหวัด ศูนยสอบจังหวัดมีการบริหารจัดการจัดการในรูปของ
คณะกรรมการ ตามแผนภาพที่ 2 ดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

ศูนยศูนยสอบจังหวัด

คณะกรรมการบริหารศูนยสอบ
จํานวน 7-8 คน

ดําเนินการทดสอบเพื่อรับรองความรู!ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามภารกิจและบทบาทหน!าที่และบุคลากรทางการ
ศึกษาตา
ประกาศผลประกาศผลรับรองความรู!ความรู!

แผนภาพที่ 2 การบริหารจัดการศูนยสอบจังหวัด

- ผู!อํานวยการ สพป.เขต 1
ประธาน
- ผู!ทรงคุณวุฒิ 1-2 คน
- ตัวแทนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน$งละ
1 คน รวม 4 คน (ศน. ครู
ผู!บริหารสถานศึกษา
ผู!บริหารการศึกษา)
- ผู!อํานวยการกลุ$มบริหารงาน
บุคคล กรรมการและ
เลขานุการ
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2. คณะกรรมการบริ หารศู น ยสอบจั งหวั ด ประกอบด! ว ยคณะกรรมการ จํ านวน 7–8 คน
ประกอบด!วย
ประธาน ได!แก$ ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
กรรมการผู!ทรงคุณวุฒิ ได!แก$ เป7นบุคคลภายนอกสังกัดที่ซึ่งเป7นผู!มีความรู!ตามสมรรถนะและ
สามารถให!คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานและพัฒนางานของศูนยสอบจังหวัด จํานวน 1–2 คน
กรรมการตั ว แทนครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ได! แก$ ตั ว แทนครู ศึ กษานิ เ ทศก ผู! บ ริ ห าร
สถานศึกษาผู!บริหารการศึกษา ตําแหน$งละ 1 คน รวม 4 คน ซึ่งได!มาจากการเลือก หรือ วิธีการอื่นที่เหมาะสม
กรรมการและเลขานุ ก าร ได! แ ก$ ผู! อํ า นวยการกลุ$ ม บริ ห ารงานบุ ค คล สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
คณะกรรมการบริหารศูนยสอบจังหวัดดําเนินการบริหารจัดการภายใต!นโยบาย แนวทาง บทบาท
หน!าที่ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว!
3. ภารกิจของศูนยสอบจังหวัด ศูนยสอบจังหวัดมีภารกิจสําคัญ ดังนี้
3.1 รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงครับการรับรองความรู! และ
สมัครขอเข!ารับการทดสอบเพื่อรับรองความรู!
3.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู!สมัครเข!ารับการทดสอบเพื่อรับรองความรู!
3.3 เตรียมการเพื่อการรองรับการดําเนินการทดสอบเพื่อรับรองความรู! ได!แก$ ประกาศ
รายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับการทดสอบความรู! กําหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ทดสอบ เตรียมดําเนินการทดสอบ
เตรียมควบคุมการดําเนินการทดสอบให!เป7นไปตามวิธีการและหลักการที่กําหนดไว! มอบหมายผู!รับผิดชอบ
ดําเนินการต$าง ๆ ในส$วนที่เกี่ยวข!อง และหรือ ดําเนินการเตรียมการอื่น ๆ ที่เหมาะสม
3.4 ดําเนิ นการทดสอบและควบคุ มการทดสอบการรับ รองความรู! ให! เป7 น ไปตามวิธี การ
แนวทางหรือระเบียบการที่กําหนดไว!
3.5 รายงานผลการทดสอบการรับรองความรู!แก$หน$วยงานต!นสังกัด
3.6 ดําเนินการอื่น ๆ ที่มอบหมาย

การเขารับการทดสอบเพื่อการรับรองความรู
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ$านการพัฒนาตนเองตามวิธีการและเกณฑที่กําหนดไว! และ มี
คุณสมบัติครบถ!วนสามารถขอรับการทดสอบเพื่อการรับรองความรู!โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ยื่ น ความประสงคขอรั บ การทดสอบความรู! เ พื่ อ การรั บ รองความรู! ต ามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร
กําหนดเวลา และสถานที่ที่ศูนยสอบจังหวัดกําหนดไว!
2. กรอกข!อมูลด!วยข!อความต$าง ๆ ตามความจริง
3. เข!ารับการทดสอบความรู!เพื่อการรับรองความรู!ตามระยะเวลาและสถานที่ที่กําหนด
4. ปฏิ บั ติ ต นในการเข! าทดสอบความรู! ภ ายในห! องสอบตามวิ ธี การและระเบี ย บการสอบอย$ า ง
เคร$งครัด
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การขอการรับรองความรู
ผู!ผ$านการทดสอบเพื่อการรับรองความรู! ยื่นขอเอกสารการรับรองความรู!ผ$านหน$วยงานต!นสังกัด

การรับรองความรู
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป7นผู!ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติผลการรับรอง
ความรู!แก$ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ$านการทดสอบของศูนยสอบจังหวัด
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ภาคผนวก
- ระบบการพัฒนาข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- มาตรา 80

25

26

27

คณะทํางาน
คณะที่ปรึกษา
๑. พลเอกสุทัศน กาญจนานนทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช$วยว$าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. นายกมล รอดคล!าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. นางรัตนา ศรีเหรัญ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทํางานจัดทําหลักสูตร
๑. นายบุญรักษ ยอดเพชร

ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๑
๒. นายสมยศ ศิริบรรณ
ผู!อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๓. นายชวลิต โพธิ์นคร
ผู!อํานวยการสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. นายพะโยม ชิณวงศ
ผู!อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๕. นายสมเกียรติ สรรคพงษ
ผู!อํานวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
๖. ผู!แทนสํานักงาน ก.ค.ศ.
สํานักงาน ก.ค.ศ.
๗. ผู!แทนสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๘. นายวิชัย แสงศรี
ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑
๙. นายเพชรรัตน นิ่มพันธุ
ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ$างทอง
๑๐. นายประพฤทธิ์ สุขใย
ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต ๑
๑๑. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต ๒
๑๒. ว$าที่ ร.ต.ธนุ วงษจินดา
ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒
๑๓. นายสายัณห ผาน!อย
ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก$น เขต ๑
๑๔. นายกวินทรเกียรติ นนธพละ ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑
๑๕. นายวสันต นาวเหนียว
ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๑
๑๖. นางสาวศศิธร วงษเมตตา
ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท
๑๗. นายวิระ แข็งกสิการ
ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต ๓
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๑๘. นายชุมพล ศรีสังข

ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต ๑
๑๙. ว$าที่ร!อยตรีอานนท สุขภาคกิจ ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๒๐. นายธนู นูนน!อย
ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
๒๑. นายศลใจ วิบูลกิจ
ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
๒๒. นายปริญญา ธรเสนา
ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
๒๓. นายกิตติพงศ พิพัฒนศิวพงศ ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
๒๔. นายพีรวัฒน พิมพสอน
รองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑
๒๕. นายประกิต โพธิ์กุล
รองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๑
๒๖. นายวันชัย บุญทอง
รองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๔
๒๗. นายสุชน วิเชียรสรรค
รองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๙
28. นางธิดาพร พานิชพันธ
รองผู!อํานวยการสํานักงานเขตะพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1
29. นายสุรินทร มั่นประสงค
ผู!อํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
๓0. นายกมล สุมาลา
ผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านเนินมะปราง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
๓1. นายขํา แสงจันทร
ผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านเขาชะโงก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๑
๓2. นายอารีย วีระเจริญ
ผู!อํานวยการโรงเรียนทีป6งกรฯ (ทวีวัฒนา)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๓3. นายเสน$ห เทศนา
ผู!อํานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
๓4. นางมนัสดากานท รักษพงษสถิต รองผู!อํานวยการโรงเรียนวัดราชโอรส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๓5. นางพิมพนารา นุปiง
รองผู!อํานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
36. นางสิรรานี วสุภัทร
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี
37. นายวรศักดิ์ วัชรกําธร
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
38. นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
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39. นายเจริญฤทธิ์ จันทรเจริญ
40. นายอนันต แก!วแจ!ง
41. นายมาโนช จันทรแจ$ม
42. นายวิทยา ประภาพร
43. นางสาวจิตใส เกตุแก!ว
44. นางชูศรี เรือนใจดี
45. นางพิกุลทอง สังขเงิน
46. นายปรเมศวร ศรีปา
47. นายมนตรี ชัยชราแสง
48. นางจิราพร ไทยวรรณศรี
49. นางจารุวรรณ ดอนอาจทัน
50. นางสาวชุติมา สุไผ$โพธิ์
51. นายสมสกุล พุ$มมาก

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
รองผู!อํานวยการสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
ครู คศ. ๑ โรงเรียนวัดปรือกระเทียม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
ครู คศ. ๑ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่นอนุสรณ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
เจ!าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
เจ!าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คู"มือ
การพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป=นฐาน
ดวยระบบ TEPE Online

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คํานํา
คํานโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต$อ
สภานิ ติ บั ญญั ติ แห$ งชาติ ด! านที่ 4 การศึ กษาและการเรี ย นรู! การทะนุ บํ า รุ งศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
โดยเฉพาะการพัฒนาครูอย$างมีคุณภาพ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช!ในการ
เรียนการสอน เพื่อเป7นเครื่องมือช$วยครู หรือเพื่อการเรียนรู!ด!วยตนเอง การเรียนรู!โดยระบบอิเลคทรอนิกส
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได!จัดให!มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ
ภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป7นฐาน ด!วยระบบ TEPE Online เพื่อให!ครูและบุคลากรทางการศึกษามีอิสระ
ในการเลือกเรียนรู!ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนให!เหมาะกับความสามารถและศักยภาพ สภาพแวดล!อมของ
ตนเองและสมรรถนะด!านค!นหาความรู!เพิ่มเติมได!อย$างหลากหลายตามความสนใจและตามวัตถุประสงคของ
การพัฒนา รวมถึงเป7นการเรียนรู!ตามอัธยาศัย มีการเรียนรู!ได!ทุกที่ทุกเวลา อยู$ที่บ!านให!โดยไม$ต!องเข!ารับการ
ประชุมอบรม ในห!องเรียนเหมือนเช$นที่ทํามาในอดีตและป6จจุบัน ประหยัดทั้งงบประมาณและค$าใช!จ$ายของ
ทางราชการในการเดินทางรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาไม$ต!องทิ้งห!องเรียนอันเป7นงานประจําของตน
หากครูได!รับการพัฒนาด!วยระบบอิเลคทรอนิกส จะส$งผลต$อประสิทธิภาพและคุณภาพของผู!เรียนอย$าง อันเป7น
ส$วนหนึ่งของการเดินหน!าประเทศไทย ยิ่งทําก$อน ทําจริงจัง และทําทันที ยิ่งส$งผลดีต$อการพัฒนาคุณภาพของ
ประชาชนและประเทศชาติ อันเป7นการคืนความสุขให!แก$ประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังว$าคู$มือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป7นฐาน ด!วยระบบ TEPE Online จะใช!เป7นแนวทางดําเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได!อย$างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย$างสูงสุด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา
บทนํา

1
- วัตถุประสงคการพัฒนา
- กรอบการพัฒนา

2
2

กระบวนการพัฒนา
3
- การพัฒนาตนเอง
4
1. การลงทะเบียนเข!ารับการพัฒนา
4
2. การเข!าสู$ระบบการพัฒนา
4
3. การเลือกวัตถุประสงคการพัฒนา
5
- หลักสูตรการพัฒนา
5
- หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับข!าราชการครู
9
- หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับศึกษานิเทศก
13
- หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับผู!บริหารสถานศึกษา 15
- หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับผู!บริหารการศึกษา 17

การวัดและประเมินผล
- การวัดผลก$อนการพัฒนา
- การวัดผลระหว$างการพัฒนา
- การวัดผลหลังการพัฒนา
- เกณฑการผ$านการพัฒนา

การรับรองความรู
- การเข!ารับการทดสอบเพื่อการรับรองความรู!
- การขอการรับรองความรู!
- การรับรองความรู!

ภาคผนวก
- ระบบการพัฒนาข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- มาตรา 80
- คณะทํางาน

19
19
19
19
19
20
21
22
22

23
24
25
26

