คู่มือ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระนอง

งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คานา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ได้จัดทาคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ใช้เป็นคู่มือในการ
ดาเนินการพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ และเผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษา
พัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้า
ทางตาแหน่งและวิทยฐานะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการเข้ารับการ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ด้วยระบบที่มีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับตาแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จาเป็นและสาคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบริบทในแต่ละตาแหน่ง และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
เรีย นรู้ได้ต ามกระบวนการของการพั ฒ นาทุ ก สถานที่ ทุ กเวลา ตามความต้อ งการและความสนใจต่อ การ
ยกระดับ คุณภาพของตนเอง และสามารถนาองค์ความรู้ไปสู่การจัดการเรี ยนรู้ยกระดับคุณภาพของผู้เรี ยน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมั่นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online จะ
เป็ น ระบบการพัฒ นาที่สามารถทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนองได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามความต้องการส่งผลต่อการเสริมสร้างศัก ยภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาต่อไป
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
ก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษโดยยึดถือภารกิจและพื้น ที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วย
ระบบ TEPE Online ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระนอง รวมทั้ งผู้ เกี่ ย วข้ องสามารถน าไปใช้เป็ น แนวทางการการพั ฒ นา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้จัดทา
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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บทนา
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึ กษาให้ ผู้เรียนพัฒ นากระบวนการคิด
วิเคราะห์เพื่อให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และการ
สื่อสารคุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมสู่การเป็นพลโลกโดยครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนที่มีบทบาทสาคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพตามระบบหรือระเบียบ
กฎหมายที่กาหนด เพื่อพัฒนาและสร้างผลงานของตนเองหรือโรงเรียน แล้วนาผลงานนั้นไปนาเสนอเพื่อขอให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และเมื่อผลงานผ่านการประเมิน จะต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หรือเมื่อครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ย นตาแหน่งสายงานใหม่ จะต้องเข้ารับการพัฒนาตามที่
หลักสูตรที่กาหนด ทาให้ครูไม่ได้ปฏิบัติการสอนในช่วงดังกล่าวในห้องเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มศักยภาพ
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการคืนครูสู่
ห้องเรียน คืนเวลาปฏิบัติราชการในหน้าที่ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบใหม่เป็น “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด
ภารกิ จ และพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น ฐานด้ ว ยระบบออนไลน์ (Teachers and Educational Personnel
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors : TEPE Online)” ซึ่งเป็นกระบวน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้ศ ตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกคน ทุก
สถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณของทาง
ราชการ
ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการการขั้นพื้นฐานมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษโดย
ยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online เป็นการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้เรียนรู้และพัฒ นาตนเองทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจของตนเอง เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้ าทางตาแหน่งและวิทยฐานะ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงได้จัดทาคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อได้เผยแพร่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสั งกัดได้รับทราบและเป็น
แนวทางในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ซึ่งเอกสารเล่มนี้ได้เผยแพร่
ทางเว็บไซต์โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน

๒

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
การพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ มี แ ละเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะ
ชานาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่ อพัฒ นาข้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ มีและเลื่ อนเป็ นวิท ยฐานะ
ชานาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๒. เพื่อพัฒ นาข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้ มีโอกาสได้รับการพัฒ นาควบคู่กับ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยทั่วถึงและเท่าเทียมกันตามศักยภาพโดยไม่ทิ้งห้องเรียน
๓. เพื่ อพั ฒ นาข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาให้ ส ามารถวิเคราะห์ บทบาทหน้ าที่ ความ
รั บ ผิ ด ชอบ และวางแผน พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ การปฏิ บั ติ ง าน ในห น้ าที่ ได้ ต ามมาตรฐาน วิ ท ยฐาน ะ
๔. เพื่อพัฒ นาข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษาให้ สามารถนาเสนอแนวทางในการพัฒ นา
นวัตกรรม และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นางานใน
หน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดการพัฒนา
การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโดยยึ ด ภารกิ จและพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติงานเป็ น ฐานด้ ว ยระบบ
ออนไลน์ (TEPE Online) เป็นกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกคน ทุก
สถานที่ ทุ ก เวลา และมี ก ารตรวจสอบ ควบคุ ม คุ ณ ภาพให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายของการพั ฒ นาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จาเป็นและสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บริบทในแต่ละตาแหน่ง และความก้าวหน้าทางวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์
TEPE Online ประกอบด้วยระบบการพัฒนา และการรับรองความรู้ โดยเริ่มจากความต้องการในการ พัฒนา
ตนเองตามวัตถุป ระสงค์ก ารพั ฒ นา เลื อกหลั กสู ต รเพื่ อศึกษาเรียนรู้ตามวัต ถุ ประสงค์การพั ฒ นาที่ มีอย่าง
หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานวิทยฐานะ และองค์ ความรู้ในการพัฒนางานหน้าที่ ดาเนินการศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ (TEPE Online) ประเมินผลเพื่อรับรองความรู้และตรวจสอบผลการพัฒนา

ระบบการพัฒนา
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online เป็นระบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒ นาขึ้นเพื่อให้ เป็นระบบการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๓ ระบบหลัก
ดังนี้
๑. ระบบสมาชิก TEPE Online ใช้สาหรับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ
และได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา ดาเนินการตามขั้นตอน ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก
TEPE Online ตามวัน เวลา กาหนดการที่หน่วยพัฒนากาหนด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์

๓
http://www.tepeonline.org เพื่ อ เข้าสู่ ร ะบบโดยการกรอกข้อ มูล รายละเอีย ดสมาชิกตามความเป็ น จริง
ประกอบด้วย ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของผู้เข้ารับการพัฒ นาและรายละเอียดอื่น ๆ
ตามคาแนะนาของระบบ
๒. ระบบการพัฒ นา TEPE Online ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้ารับการ
พัฒนาโดยเลือกวัตถุประสงค์ เลือกหลักสูตรการพัฒ นา ดาเนินการพัฒ นา ประเมินผลและรับทราบผลการ
พัฒนา ตามวิธีการและเกณฑ์ที่กาหนดตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
๒.๑ เลือกวัตถุประสงค์การพัฒ นา ผู้เข้ารับการพัฒ นาสามารถเลือกวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา รายละเอียดตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
๒.๒ ดาเนิ น การพั ฒ นา ผู้ เข้ารับการพั ฒ นาด าเนิ นการพั ฒ นาตามกระบวนการพั ฒ นาที่
หลักสูตร กาหนดไว้ ประกอบด้วย ทดสอบก่อนพัฒนา (Pre–Test) เรียนรู้ตามกระบวนการที่หลักสูตรกาหนด
แลกเปลี่ยน เรียนรู้พบกลุ่ม โดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community
(PLC)
๓. ระบบประเมินผลการพัฒ นา TEPE Online ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตร ดาเนินการทดสอบหลังพัฒนา (Post – Test) และหรือจัดส่งโครงการ ชิ้นงานตาม
เนื้อหา หลักสูตรเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ จะได้รับการประเมินผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์เกณฑ์ที่กาหนด
และจะได้รับ การบันทึกไว้ในระบบเพื่อเป็นข้อมูลในการขอรับวุฒิบัตรหรือใบรับรองความรู้ โดยสามารถดาวน์
โหลด ได้จากระบบ กรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถดาเนินการพัฒนาใหม่ทั้งหลักสูตรได้
ตามระยะเวลาที่ หน่วยพัฒนากาหนด

หลั ก สู ต รการพั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ มี แ ละเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ
ชานาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐ บัญญัติ ให้
มีการพั ฒ นาข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาก่อ นแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งบางต าแหน่ งและบาง
วิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอัน
ที่จะทาให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้กาหนดคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษใน
มาตรฐานวิทยฐานะว่า ต้องผ่าน การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ )
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรและวิธีการพัฒนา ร่วมกับ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
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๑. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาในวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE Online โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พัฒนาตนเอง
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
๒. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบ กลุ่ม
การเรี ย นรู้ ท างวิช าชี พ Professional Learning Community (PLC) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้น าเสนอแนว
ทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน
ในหน้าที่ ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง
รวมระยะเวลาการพัฒนาทั้งสิ้นในวิทยฐานะชานาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง

หลักเกณฑ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเสนอรับ
การประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๒. ผลการพัฒนาให้นาไปใช้ในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ภายใน ๓ ปี
นับแต่วันที่ผู้นั้นสาเร็จหลักสูตรการพัฒนา

โครงสร้างหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online มี รายละเอียด
หลักสูตร ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะและชานาญการพิเศษ ตามที่กาหนดไว้ใน มาตรฐาน
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขั้นตอนการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ และได้รับการประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ดาเนินการพัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ เข้าสู่ระบบการพัฒนาโดย สมัครเป็นสมาชิก TEPE Online ตามวัน เวลา กาหนดการที่
หน่วยพัฒนากาหนด ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org โดยการกรอกข้อมูลข้อมูล รายละเอียด
ชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยงานต้นสังกัด เลขประจาตัวประชาชนตามความเป็นจริง โดยให้ใช้เลข
ประจาตัวประชาชนของตนเองเป็น Username Password ในการเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่เข้ารับการพัฒนา

๕
ขั้นตอนที่ ๒ ดาเนินการพัฒนาทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org ด้วยตนเองได้ทุก
สถานที่ ทุกเวลา โดยเลือกวัตถุประสงค์และหลักสูตรพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ โดยดาเนินการ ดังนี้
๑.จั ด ทาแผนพั ฒ นาข้าราชการครู บุค ลากรทางการศึ กษา สั งกัด ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของตนเองเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) และจัดทาแฟ้ม
สะสมการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) ในระบบ TEPE Online
๒. ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ด้วยระบบ TEPE Online (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง) ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๑) ทดสอบก่อน (Pre - Test) ดาเนินการพัฒนา
๒) ศึกษาบทเรียนตามหลักสูตรด้วยระบบ TEPE Online ตามขั้นตอน
๓) พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community
(PLC) ด้วยระบบ TEPE Online
๔) ทดสอบหลั งการพั ฒ นา (Post - Test) ๕) จัด ท าแผนงาน โครงการ หรือ ชิ้น งานตาม
เนื้อหาบทเรียนส่วนที่ ๑ เพื่อการพัฒนางานในหน้าที่และส่งต่อคณะกรรมการกลั่ นกรองและประเมินผลของ
หน่วยพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online
ส่ ว นที่ ๒ การวิเคราะห์ บ ทบาทหน้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบและวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะและชานาญการพิเศษ ตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑) ทดสอบก่อน (Pre - Test) ดาเนินการพัฒนา
๒) ศึกษาบทเรียนตามหลักสูตรด้วยระบบ TEPE Online ตามขั้นตอน
๓) พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community
(PLC) ด้วยระบบ TEPE Online
๔) ทดสอบหลังการพัฒนา (Post - Test)
๕) จัดทาแผนงาน โครงการ หรือชิ้นงานตามเนื้อหาบทเรียน ส่วนที่ ๒ เพื่อการพัฒนางาน ใน
หน้าที่และส่งต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลของหน่วยพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online อย่างสม่าเสมอและ ต้อง
พัฒนาด้วยตนเอง โดยจะต้องเข้าศึกษารายวิชาให้สาเร็จครบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง และต้อง
พัฒนาตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ – ๒ ต้องไม่เกินระยะเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ สพท.เปิดการพัฒนา
หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่สาเร็จการพัฒนาตามหลักสูตรจะถือว่าหมดอายุการพัฒนาและจะต้องเริ่ม
พัฒนาใหม่ทั้งหลักสูตร

๖

การประเมินผลการพัฒนา
การประเมิน ผลการพั ฒ นา ดาเนิ น การตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ประกอบด้ว ย
เนื้อหาบทเรียนและกิจกรรม ๒ ส่วน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (จานวน ๑๐๐ คะแนน)
การประเมินผลการพัฒนา ประกอบด้วย
๑. ทดสอบหลังการพัฒนาตามเนื้อหาบทเรียน (Post - Test) (จานวน ๒๐ คะแนน)
๒. พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community
(PLC) ควบคู่กับการพัฒนาตามเนื้อหาบทเรียน ส่วนที่ ๑ ( จานวน ๓๐ คะแนน)
๓. จัดทาแผนงาน โครงการหรือชิ้นงานตามเนื้อหาบทเรียนรายบุคคล ส่วนที่ ๑
(จานวน ๕๐ คะแนน)
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะและชานาญการพิเศษ ตามที่กาหนดไว้ใน มาตรฐาน
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (จานวน ๑๐๐ คะแนน)
การประเมินผลการพัฒนา ประกอบด้วย
๑. ทดสอบหลังการพัฒนาตามเนื้อหาบทเรียน (Post - Test) (จานวน ๒๐ คะแนน)
๒. พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community
(PLC) ควบคู่กับการพัฒนาตามเนื้อหาบทเรียน ส่วนที่ ๒ (จานวน ๓๐ คะแนน)
๓. จัดทาแผนงาน โครงการ หรือชิ้นงานตามเนื้อหาบทเรียนรายบุคคล ส่วนที่ ๒ (จานวน ๕๐
คะแนน)
ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องดาเนินการพัฒนาด้วยตนเองตามขั้นตอนและตามกรอบการพัฒนา ดังนี้
๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องศึกษาอบรมด้วยตนเองให้ครบทั้ง ๒ ส่วน
๒. ต้องศึกษาอบรมด้วยตนเองและศึกษาตามขั้นตอน ตามบทเรียน
๓. พบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community
(PLC) ควบคู่กับการพัฒนาตามบทเรียน
๔. จัดทาแผนงานโครงการ หรือชิ้นงานตามเนื้อหาในการพัฒนา ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ เพื่อ
นาไปใช้ในการประเมินผลการพัฒนา
๕. จัดส่งแผนพัฒ นาตนเองเป็นรายบุคคล (ID Plan) และแฟ้มสะสมการพัฒนารายบุคคล
(Portfolio) ต่อหน่วยพัฒนา ทั้งนี้ จะต้องสมัครเข้ารับการพัฒนา จัดทาแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุ คคล (ID
Plan) และ แฟ้มสะสมการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) ตามกาหนดการ และศึกษาตามบทเรียนและขั้นตอน
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกลุ่ม ผ่านการประเมินผลตามหลักสูตรจะถือว่าสาเร็จการพัฒนาตามหลักสูตร
และรับ วุฒิบัตรจากหน่วยงานที่ดาเนินการพัฒนา

๗
๖. ผู้เข้ารับการพัฒ นา ต้องได้คะแนนประเมินแผนงานโครงการ หรือชิ้นงานตามเนื้อหาใน
การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนดโดยพิจารณาจาก ๒ ส่วน ในแต่ละส่วนต้องได้คะแนน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ บ ทบาทหน้ าที่ ความรับ ผิ ดชอบและวางแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะและชานาญการพิเศษ ตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะถือว่า
ผ่านเกณฑ์
๗. ผู้ผ่านการพัฒนาต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินผลทดสอบหลังการพัฒนา (Post Test) การ
ประเมินพบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) และ
ผลการประเมินแผนงานโครงการหรือชิ้นงาน
ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ยื่ นความประสงค์เข้ารับการพัฒนาใหม่ได้ตามกาหนดการที่
หน่วยพัฒนากาหนด และต้องเริ่มต้นพัฒนาใหม่ทั้งหลักสูตร

บทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิ เศษ ด้ ว ยระบบ TEPE Online เป็ น ระบบการพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาหลักสูตร และระบบการพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นระบบการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบสาหรับผู้ดาเนินการพัฒนา และผู้เข้ารับการพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้

บทบาทหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีห น้าที่การพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาก่อนแต่งตัง้ ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE Online ดังนี้
๑. จัดทาพัฒนาหลักสูตร และระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE
Online ร่วมกับสานักงาน ก.ค.ศ. และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๒. กาหนดแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการพัฒนารวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทาหน้าที่เป็น
ผู้ดาเนินการพัฒนา
๓. กากับ ติดตาม ผลการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๘

บทบาทหน้าที่ของหน่วยดาเนินการพัฒนา
สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาระนองเป็ นหน่วยงานที่ได้รับ มอบหมายจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีหน้าที่การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดใน
หลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE Online ดังนี้
๑. แจ้ งและประชาสั มพัน ธ์ให้ ผู้บ ริห าร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบถึง
รายละเอียดพร้อมทั้งชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนา และการประเมินผลใน การ
พั ฒ นาตามหลั ก สู ต รการพั ฒ นาข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ งตั้ งให้ มี แ ละเลื่ อ นเป็ น
วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เศษ โดยยึ ด ถื อ ภารกิ จ และพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น ฐาน ด้ ว ยระบบ TEPE Online
อย่างทั่วถึง
๒. วางแผน เตรียมการ จัดทาปฏิทินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตาม
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการพัฒนาคณะกรรมการที่เกี่ยวในการพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น คณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการตรวจ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการพัฒนา คณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลเพื่อพิจารณาตรวจสอบการพบกลุ่มด้วย
ระบบ PLC ตรวจสอบชิ้น งานตามเนื้ อหาการพัฒ นาแต่ล ะส่ วนเพื่อประเมินผลการพั ฒ นารายบุคคล และ
คณะกรรมการอื่นตามความจาเป็น โดยให้มีจานวนที่เห็นสมควรตามความเหมาะสมของหน่วยพัฒนา
๔. ประกาศรับ สมัครข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาในสั งกัดให้ เข้ารับ การพั ฒ นาตาม
หลักสูตร ทั้งนี้ ในแต่ละรุ่นควรมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่งทุกวิทยฐานะไม่เกินรุ่น
ละ ๑๐๐ คนในแต่ละสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยพัฒนา หากเกินจานวนดังกล่าวให้เรียงลาดับและ
จัดลาดับให้พัฒนาในรุ่นต่อๆไป (ทั้งนี้ ทั้งประเทศรวมกันไม่เกินรุ่นละ ๒๒,๖๐๐ คน)
๕. ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เข้ารับการพัฒ นาตาม
หลักสูตรโดยผู้ที่จะสมัครเข้ารับการพัฒนาในตาแหน่งหรือวิทยฐานะใดได้จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ.กาหนดเท่านั้น
๖. รวบรวมและจัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะเข้า
รับ การพัฒ นาตามหลักสู ตรแจ้งไปยังส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในระยะเวลาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา วัน เวลา วิธีการสมัครเข้ารับการพัฒนา และรายละเอียด
ที่ ผู้ เข้ า รั บ การพั ฒ นาทางเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยด าเนิ น การพั ฒ นาภายใน
ระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด

๙
๘. กาหนดวันเข้าสู่ระบบการพัฒนาและระยะเวลาสิ้นสุดการพัฒ นาด้วยระบบ TEPE Online โดย
ดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กาหนด
๙. ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามวิธีการ ขั้นตอนของหลักสูตรโดย
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถดาเนินการพัฒนาได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยไม่ทิ้งห้องเรียน
และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะสมัครเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ
TEPE Online จะต้องได้รับการประกาศรายชื่อเป็ นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือหน่วยดาเนินการพัฒนา
๑๐. ประกาศผลผู้ผ่านการพัฒนาทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยดาเนินการ
พัฒนาเมื่อดาเนินการพัฒนาเสร็จสิ้นแต่ละรุ่น
๑๑. ดาเนินการมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการพัฒนา
๑๒. รายงานผลการพัฒ นาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเมื่อเสร็จสิ้นการ
พัฒนาแต่ละรุ่น

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาของหน่วยดาเนินการพัฒนา
ผู้บริหารโครงการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑. ประสานกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดาเนินการพัฒนา
๒. ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการพัฒนา
๓. ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การการพั ฒ นาตามกระบวนการและขั้ น ตอน อย่ างเป็ น ระบบให้ บ รร ลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กาหนดตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ระหว่างดาเนินการและหลังดาเนินการพัฒนา
๔. อานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องตลอดโครงการ
๕. ให้คาปรึกษาแนะนา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินการพัฒนา
๖. กากับและควบคุม ดูแล เวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา
๗. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินวิทยากรการพบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional Learning Community (PLC) และวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกลุ่มรายบุคคล
๘. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโครงการ
๙. รายงานผลการดาเนินการพัฒนาตามแบบ รายงานผลการดาเนินการพัฒนาให้ผู้บริหารของหน่วย
ดาเนินการพัฒนาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป

คณะกรรมการรับสมัคร มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑. ประกาศรับสมัครข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เข้ารับการพัฒนาตามหลัก
สูตร ด้วยระบบ TEPE Online ตามจานวนและวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด

๑๐
๒. ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เข้ารับการพัฒนาตามหลัก
สูตรโดยผู้ที่จะสมัครเข้ารับการพัฒนาในตาแหน่งหรือวิทยฐานะใดได้จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.
กาหนดเท่านั้น
๓. รวบรวมและจัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะเข้า
รับการพัฒนาตามหลักสูตรแจ้งไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในระยะเวลาตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา วัน เวลา วิธีการสมัครเข้ารับการพัฒนา และรายละเอียด
ที่ผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยดาเนินการพัฒ นาภายในระยะ
เวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๕. กาหนดวันเข้าสู่ระบบการพัฒนา และระยะเวลาสิ้นสุดการพัฒนา ด้วยระบบ TEPE Online โดย
ดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
คณะกรรมการวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษาและทาความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา หลักสูตร และคู่มือ
๒. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กวิ ท ยากรการพบกลุ่ ม พบกลุ่ ม โดยใช้ ร ะบบชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
Professional Learning Community (PLC) เพื่อดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๓. ให้คาปรึกษา แนะนาเชิงวิชาการให้แก่วิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกลั่นกรอง วัดและประเมินผล มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษารายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและแบบประเมิน
ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๒. จัดเตรียมเอกสารแบบประเมินต่ าง ๆ ที่กาหนดไว้ในคู่มือการพัฒ นาข้ าราชการครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ให้แก่ผู้บริหารโครงการวิทยากร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ชี้แจงและทาความเข้าใจรายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
และแบบประเมินต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้
มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ แก่ผู้บริหารโครงการ วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. รวบรวมแบบประเมินต่าง ๆ จากผู้บริหารโครงการ วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อประเมินผล
ผู้เข้ารับการพัฒนา

๑๑
๕. ประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนารายบุคคล ด้วยระบบ TEPE Online ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ที่
กาหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
๖. สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับ การพัฒ นาตามแบบประเมิน และแบบสรุปผลการพัฒ นาตามแบบ
ประเมินที่กาหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ทั้งนี้ผู้ลงนามในแบบประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยดาเนินการพัฒนา
เป็นประธานกรรมการ กรรมการวิชาการ กรรมการวัดและประเมินผล และผู้บริหารโครงการ รวมไม่น้อย
กว่า ๔ คน

วิทยากรพบกลุ่มโดยใช้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional LearningCommunity
(PLC) มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑) ศึกษาหลักสูตรและทาความเข้าใจสาระของหน่วยการเรีย นรู้ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพ
Professional Learning Community (PLC) ด้วยระบบ TEPE Online
๒) วางแผนและดาเนิ น การจั ดกิจ กรรมพบกลุ่ ม แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ตามแผนการจั ดการเรียนรู้ที่
หลักสูตรกาหนด
๓) คัดเลือกและวิพากษ์ผลงานจากการนาเสนอ
๔) ให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้เข้ารับการ
พัฒนา
๕) ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนารายบุคคล ด้วยระบบ TEPE Online ตามแบบประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนด

บทบาทหน้าที่ของผู้เข้ารับการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาผู้ มีคุณ สมบัติและมี ความประสงค์ที่จะเข้ารับการพัฒ นา
มีหน้าที่ ดังนี้
๑. ติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ
ถึงรายละเอียดในการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็ น วิทยฐานะชานาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบTEPE
Online
๒. ศึกษารายละเอียดหลักสูตร วิธีการ ขั้นตอน คุณสมบัติในการพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงาน
เป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

๑๒
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติให้สมัครเข้ารับการพัฒนา ด้วยระบบTEPE
Online กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและได้รับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
พัฒนา ดาเนินการพัฒนาตามขั้นตอนจนจบหลักสูตร
๕. ขอรับวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
ด้วยระบบ TEPE Online
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๑. ทักษะในการบริหารจัด
การศึกษา
(จานวน ๔ ชั่วโมง)

๒ การขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐาน
(จานวน ๔ ชั่วโมง)

๓. กระบวนทัศน์และ
กลยุทธ์การสร้าง
ความเป็นผู้นาทาง
วิชาการ
(จานวน ๔ ชั่วโมง)

คาบรรยายรายวิชา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๑. มีทักษะในการบริหารจัดการศึกษา
สาระการเรียนรู้
๑.๑ การใช้กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการบริหารแบบองค์รวม
โดยการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ
๑.๒ การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
คุณภาพ
สาระการเรียนรู้
๒.๑ การวิเคราะห์ นโยบายการศึกษา เพือ่ นาไปสู่การ
ปฏิบัติในหน่วยงานและสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การกากับ ติดตาม ประเมินและตรวจสอบผลการ
นานโยบายการศึกษาเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน
และสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
มีกระบวนทัศน์และสามารถใช้กลยุทธ์ในการสร้างความ
เป็นผู้นาทางวิชาการสาหรับตนเองและเพื่อนร่วมงานได้
สาระการเรียนรู้
๓.๑ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้นาทาง
วิชาการ
๓.๒ กลยุทธ์การสร้างความเป็นผูน้ าทางวิชาการสาหรับ
ตนเองและเพื่อนร่วมงาน

หมายเหตุ
๑.ให้ ด าเนิ น การเข้ า รั บ การ
พัฒ นาพบกลุ่มโดยใช้ ระบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional Learning
Communication(PLC)
ควบคู่กับการพัฒนาในแต่ละ
ส่วน
๒. ให้ดาเนินการจัดทาโครง
การแผนงาน หรือชิ้นงาน
เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ตาม
บทเรียนแต่ละส่วนเพื่อ
ประเมินผลการพัฒนา

๑๓
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

คาบรรยายรายวิชา

๔. กฎหมายระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และวิชาชีพ
(จานวน ๓ ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความ
เข้ า ใจในกฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและวิชาชีพและการศึกษาสู่
มาตรฐานได้
สาระการเรียนรู้
๔.๑ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการทีเ่ กี่ยวกับ
การบริหารจัดการและวิชาชีพ
๔.๒ กฎหมาย ระเบียบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
แนวการจัดกิจกรรม
ให้มีการบูรณาการกิจกรรมส่วนที่ ๑ ทั้ง ๔ สาระของ
หน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาวิเคราะห์ ในหน่วยการพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษตามหน่วยการเรียนรู้
ด้วยตนเองก่อนการพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
โดยศึ ก ษาจากสื่ อ เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต บทเรี ย น
ออนไลน์ ชุ ด ฝึ ก อบรมทางไกล เอกสารงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วจัดทาเป็นรายงานผล
การศึกษาส่งให้หน่วยดาเนินการพัฒนาในวันปฐมนิเทศ
๒. ใช้ ก ระบวนการจั ด การความรู้ ในการแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู้ป ระสบการณ์ ระหว่ า งผู้ เข้ า รั บ การพั ฒ นากั บ
วิทยากร
๓. ฝึกปฏิบัติตามใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ แบบตรวจสอบ
รายการวีดีทัศน์ กิจกรรมสะท้อนความรู้สึกหรือเจตคติ
เอกสารประกอบการพั ฒ นาและกิ จ กรรมที่ วิ ท ยากร
กาหนด
๔. วิเคราะห์ แก้ปัญหา ในหน่วยการเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง
การวัดและประเมินผล
๑. ผลจากการศึกษาด้วยตนเองก่อนและระหว่างการ
พัฒนา
๒. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ระหว่างการพัฒนา
๓. ผลงานกลุ่ม ผลรายงานรายบุคคลจากการประเมิน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่วิทยากรกาหนด เช่น ชิ้นงาน สรุป
องค์ความรู้ การนาเสนอผลงาน
๔. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ

หมายเหตุ

๑๔
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

คาบรรยายรายวิชา

๕ กลยุทธ์และการวางแผน
พัฒนาการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพสูง
(จานวน ๓ ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถกาหนด
และใช้ ก ลยุ ท ธ์ จัด การเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการให้ได้มาตรฐาน

๖ การวิเคราะห์และการ
สร้างความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร
การศึกษาตามวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
(จานวน ๓ ชั่วโมง)

๗ วินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยา
บรรณวิชาชีพ
(จานวน ๓ ชั่วโมง)

สาระของหน่วยการเรียนรู้
๕.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสมัยใหม่
๕.๒ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การพั ฒ นาสามารถ
สังเคราะห์บทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและสังคมวิชาชีพ
สาระของหน่วยการเรียนรู้
๖.๑ การวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารการศึกษาตามวิทยฐานะ
๖.๒ การสร้างความตระหนักในบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษาตามวิทยฐานะ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
เป็นแบบอย่างที่ดีได้
สาระของหน่วยการเรียนรู้
๗.๑ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมใน
หน่วยงานและสถานศึกษา
๗.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา
แนวการจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการกิจกรรมส่วนที่ ๒
ทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ บ ทบาท หน้ า ที่ ความ
รับผิดชอบและวางแผนพัฒ นาคุณ ภาพการปฏิบัติงาน
ของรองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ชานาญการพิเศษตามหน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อน
การพัฒนาเพื่อให้มี ความรู้ ความเข้าใจ โดยศึกษาจาก
สื่ อ เทคโนโลยี อิ น เทอร์ เน็ ต บทเรี ย นออนไลน์ ชุ ด
ฝึ ก อบรมทางไกลเอกสาร งานวิจั ย ที่ เกี่ ยวข้ อ ง แหล่ ง
เรียนรู้ต่าง ๆ แล้วจัดทาเป็นรายงานผลการศึกษาส่ง ให้
หน่วยดาเนินการพัฒนาในวันปฐมนิเทศ

หมายเหตุ

๑๕
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

คาบรรยายรายวิชา

หมายเหตุ

๒. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับ
วิทยากร
๓. สร้างความตระหนักในการทาหน้าที่รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชานาญการพิเศษ โดยใช้
สื่อต่าง ๆ เช่น ใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ แบบตรวจสอบ
รายการ วีดีทัศน์ กิจกรรมสะท้อนความรูส้ ึกหรือเจตคติ
เอกสารประกอบการพัฒนา
๔. ฝึกปฏิบตั ิตามใบงานและกิจกรรมที่วิทยากรกาหนด
๕. วิเคราะห์ แก้ปัญหา ในหน่วยการเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง
การวัดและประเมินผล
๑. ผลจากการศึกษาด้วยตนเองก่อนและระหว่างการ
พัฒนา
๒. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ระหว่างการพัฒนา
๓. ผลงานกลุ่ม ผลรายงานรายบุคคลจากการประเมิน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่วิทยากรกาหนด เช่น ชิ้นงาน สรุป
องค์ความรู้ การนาเสนอ ผลงาน
๔. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ชุ ม ชน
ก ารเรี ย น รู้ ท างวิ ช าชี พ
Professional Learning
Communication(PLC)
ควบคู่กับการพัฒนาในแต่
ละส่วน

แนวทางการจัดกิจกรรม
- เข้ า ระบบแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง วิ เคราะห์
ประสบการณ์ ต่ า ง ๆ จากบทเรี ย นเพื่ อ น าเสนอขอ
คิ ด เห็ น การพั ฒ นางานในหน้ า ที่ หรื อ นวั ต กรรมการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาเนินการในระบบ
TEPE Online

๑๖

โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษและรองผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ
ด้วยระบบ TEPE Online
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ
และรองผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๑.กลยุทธ์การบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่
ความสาเร็จ
(จานวน ๑๒ ชั่วโมง)

คาบรรยายรายวิชา (Course Description)

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๑. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อกลยุทธ์การ
บริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสาเร็จ
๒. สามารถนาความรู้ ทักษะและเจตคติไปใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสาเร็จ

๑.ให้ ด าเนิ น การเข้ า รั บ การ
พัฒนา พบกลุ่มโดยใช้ระบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ProfessionalLearning
Communication (PLC)
ควบคู่กับการพัฒนาในแต่
ละส่วน
๒. ให้ด าเนินการจัด ทาแผน
งาน ชิ้นงาน หรือโครงการ
เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ตาม
บ ท เรี ย น แ ต่ ล ะ ส่ วน เพื่ อ
ประเมินผลการพัฒนา

สาระการเรียนรู้
๑.๑ การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน
(งาน โครงการ) (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๑.๒ การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานวิชาการ
ของสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนหรือ
กาลังคนสู่ประชาคมอาเซียน (จานวน ๓ ชั่วโมง)
๑.๓ การมอบหมายงาน การกากับติดตามงานและการ
ส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
๑.๔ การนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
วิชาชีพ (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๑.๕ การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๑.๖ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

๑๗
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

คาบรรยายรายวิชา (Course Description)
แนวการจัดกิจกรรม
ให้มีการบูรณาการกิจกรรมทั้ง ๖ สาระของหน่วยการ
เรียนรู้ ให้ สอดคล้ อ งกั น โดยใช้กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย
เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร ตารา บทความ งานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ
๒. การเรียนรูจ้ ากสื่อเทคโนโลยี
๓. การนาเสนอรูปแบบการเรียนรูท้ ี่ทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๔. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหา
๕. การชี้แจง การกล่าวนา การเล่าเรื่อง การอภิปราย
การวิพากษ์ การบรรยายประกอบกิจกรรมต่างๆ
๖. กรณีศึกษา บทบาทสมมติ ใบงาน นาเสนอผลงาน
๗. การฝึกปฏิบัตดิ ้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
๘. การแบ่งกลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบ
ผู้เชี่ยวชาญ
การวัดและประเมินผล
สามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. ผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและระหว่างการ
พัฒนา
๒. ผลงานกลุ่ม รายบุคคลโดยการประเมินจากชิ้นงาน
รายงานกิจกรรมกลุม่ งานที่ได้รับมอบหมาย
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
หลากหลาย
๕. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ

หมายเหตุ

๑๘
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการสถานศึกษาชานาญการพิเศษ และรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๒. ภาวะผู้นาทางวิชาการ
(จานวน ๖ ชั่วโมง)

คาบรรยายรายวิชา (Course Description)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๑. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการมี
ภาวะผู้นาทางวิชาการ
๒. สามารถนาความรู้ ทักษะและเจตคติไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาระการเรียนรู้
๒.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๒.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๒.๓ การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปฏิรูป
การเรียนรู้ (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
๒.๔ กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
แนวการจัดกิจกรรม
ให้มีการบูรณาการกิจกรรมทั้ง ๔ สาระของหน่วย
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร ตารา บทความ งานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ
๒. การเรียนรูจ้ ากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อวิดีทัศน์
๓. การชี้แจง การกล่าวนา การเล่าเรื่อง การ
อภิปราย การวิพากษ์ การบรรยายประกอบกิจกรรม
ต่างๆ
๔. การนาเสนอตัวอย่างสถานศึกษาต้นแบบทั้ง
ขนาดเล็ก-ใหญ่ โดยใช้ กรณีศึกษาบทบาทสมมติ สื่อ
ประกอบ ใบงาน นาเสนอผลงาน
๕. การแบ่งกลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบ
ผู้เชี่ยวชาญ

หมายเหตุ

๑๙
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

คาบรรยายรายวิชา (Course Description)
การวัดและประเมินผล
สามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. ผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและระหว่าง
การพัฒนา
๒. ผลงานกลุ่ม รายบุคคลโดยการประเมินจาก
ชิ้นงาน รายงานกิจกรรมกลุ่ม งานที่ได้รับมอบหมาย
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
หลากหลาย
๕. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ

๓. อุดมการณ์ในการบริหาร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
จัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบตั ิ ๑. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีอุดมการณ์
(จานวน ๖ ชั่วโมง)
๒. สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
อย่างมีอุดมการณ์
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๓.๑ ผู้นาด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัตติ น
เป็นแบบอย่างที่ดี (๒ ชั่วโมง)
๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา (๒ ชั่วโมง)
๓.๓ การมีจติ สานึก ความมุ่งมั่น การสร้างศรัทธา
และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ (๒ ชั่วโมง)
แนวการจัดกิจกรรม
ให้มีการบูรณาการกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วย
การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร วารสาร บทความ เกี่ยวกับ
ชีวประวัติการดารงชีวิต อุดมการณ์ผลงานของ
บุคคลแบบอย่างหรือตัวอย่าง
๒. การเรียนรูจ้ ากบุคคลที่เป็นแบบอย่างจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ วิดีทัศน์
๓. การชี้แจง การกล่าวนา การเล่าเรื่องการอภิปราย
การวิพากษ์ การบรรยายประกอบกิจกรรมต่างๆ

หมายเหตุ

๒๐
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/วิชา

คาบรรยายรายวิชา (Course Description)

หมายเหตุ

๔. กรณีศึกษาของบุคคลที่เป็นแบบอย่าง ตัวอย่าง
จากทุกภาคส่วน ใบงาน นาเสนอผลงาน
๕. ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม สามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้
๖. การแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับบุคคลที่ประสบ
ความสาเร็จหรือบุคคลในดวงใจและเป็นแบบอย่างที่
ดีในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
๗. การปฏิญาณตนหรือทาสัญญาใจในการเป็น
แบบอย่างหรือตัวอย่างที่ดี
การวัดและประเมินผล
สามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. ผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและระหว่าง
การพัฒนา
๒. ผลงานกลุ่ม รายบุคคลโดยการประเมินจาก
ชิ้นงาน รายงานกิจกรรมกลุ่ม งานที่ได้รับมอบหมาย
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
หลากหลาย
๕. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional Learning
Communication (PLC)
ควบคู่กับการพัฒนาในแต่ละ
ส่วน

แนวการจัดกิจกรรม
- เข้าระบบแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากบทเรียนเพื่อนาเสนอ
ข้อคิดเห็นการพัฒนางานในหน้าที่ หรือนวัตกรรม
การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครือข่าย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ดาเนินการในระบบ
TEPE Online

๒๑
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ด้วยระบบ TEPE Online
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

คาบรรยายรายวิชา (Course Description)

๑ เทคนิคการพัฒนาการนิเทศ วัตถุประสงค์
การศึกษา
เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
(จานวน ๖ ชั่วโมง)
๑. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือครูและนักเรียน
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. เทคนิคการนิเทศการศึกษาในระดับสูง
(๒ ชั่วโมง)
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา (๑ ชั่วโมง)
๓. การส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๑ ชั่วโมง)
๔. การสร้างเครือข่ายงานนิเทศ (๒ ชั่วโมง)
แนวการจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๒ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร
๒. การเรียนรูจ้ ากสื่อเทคโนโลยี
๓. การอภิปราย
๔. กรณีศึกษาที่ประสบความสาเร็จ
๕. การฝึกปฏิบัติ
๖. การแบ่งกลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๗. การศึกษาจากแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ
๘. การบรรยาย
การวัดและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่
จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนา
๒. ประเมินชิ้นงาน
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้

หมายเหตุ
๑.ให้ดาเนินการเข้ารับการ
พัฒนาพบกลุ่มโดยใช้
ระบบชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ Professional
Learning
Communication
(PLC) ควบคู่กับการ
พัฒนาในแต่ละส่วน
๒. ให้ดาเนินการจัดทา
แผนงานชิ้นงาน หรือ
โครงการเพื่อพัฒนางานใน
หน้าที่ตามบทเรียนแต่ละ
ส่วนเพื่อประเมินผลการ
พัฒนา

๒๒
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

คาบรรยายรายวิชา (Course Description)

๒. ภาวะผู้นาทางวิชาการ
(จานวน ๖ ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๑. มีวิสยั ทัศน์และก้าวทันการเปลีย่ นแปลงทาง
การศึกษา
๒. สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผูน้ าทางวิชาการ
๓. สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการนิเทศ
การศึกษา
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา (๒ ชั่วโมง)
๒. เทคนิคการสร้างและพัฒนาความเป็นผู้นาทาง
วิชาการ (๒ ชั่วโมง)
๓. การนาผลการวิจัยไปใช้ในการนิเทศการศึกษา
วิชาการ (๒ ชั่วโมง)
แนวการจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร บทความ และผลการวิจัย
๒. การเรียนรูจ้ ากสื่อเทคโนโลยี
๓. การอภิปราย
๔. กรณีศึกษาที่ประสบความสาเร็จ
๕. การฝึกปฏิบัติ
๖. การแบ่งกลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่
จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนา
๒. ประเมินชิ้นงาน
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้

หมายเหตุ

๒๓
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๓. บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
(จานวน ๖ ชั่วโมง)

คาบรรยายรายวิชา (Course Description)
วัตถุประสงค์
๑. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ภารกิจของศึกษานิเทศก์
ตามมาตรฐานวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
๒. พัฒนาบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่ส่งผลต่อ
สถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน
สาระการเรียนรู้
๑. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ภารกิจของ
ศึกษานิเทศก์ ตามมาตรฐานวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ (๓ ชั่วโมง)
๒. การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่
ส่งผลต่อสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน
(๓ ชั่วโมง)
แนวการจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๒ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร บทความ และผลการวิจัย
๒. การเรียนรูจ้ ากสื่อเทคโนโลยี
๓. กรณีศึกษาที่ประสบความสาเร็จ
๔. การฝึกปฏิบัติ
๕. การใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วม
การวัดและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่
จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนา
๒. ประเมินชิ้นงาน
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้

หมายเหตุ

๒๔
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๔. การพัฒนาคุณภาพการ
นิเทศการศึกษา
(จานวน ๖ ชั่วโมง)

คาบรรยายรายวิชา (Course Description)

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
๑. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ตัวบ่งชี้คุณภาพการ
นิเทศการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
๒. พัฒนามาตรฐานการนิเทศการศึกษา
๓. พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. ตัวบ่งชี้คุณภาพการนิเทศการศึกษาตามาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
๒. กระบวนการพัฒนามาตรฐานการนิเทศการศึกษา
๓. การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา
แนวการจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร
๒. การเรียนรูจ้ ากสื่อเทคโนโลยี
๓. การอภิปราย
๔. การฝึกปฏิบัติ
๕. การแบ่งกลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่
จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนา
๒. ประเมินชิ้นงาน
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
ProfessionalLearning
Communication(PLC)
ควบคู่กับการพัฒนาในแต่ละ
ส่วน

แนวการจัดกิจกรรม
- เข้าระบบแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากบทเรียนเพื่อนาเสนอ
ข้อคิดเห็นการพัฒนางานในหน้าที่ หรือนวัตกรรม
การปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครือข่าย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ดาเนินการในระบบ
TEPE Online

๒๕
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ด้วยระบบ TEPE Online
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชานาญการพิเศษ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๑. เทคนิคการออกแบบการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผู้เรียน
(จานวน ๖ ชั่วโมง)

คาบรรยายรายวิชา (Course Description)

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
๒. มีทักษะในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
๓. สามารถนาเทคนิคการออกแบบการเรียนรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

๑.ให้ดาเนินการเข้ารับ
การพัฒนาพบกลุ่มโดยใช้
ระบบชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
Professional Learning
Communication(PLC)
ควบคู่กับการพัฒนาใน
แต่ละส่วน

สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร (๒ ชั่วโมง)
๒. การออกแบบการจัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา (๒ ชั่วโมง)
๓. การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(๒ ชั่วโมง)
แนวการจัดกิจกรรม
ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
๒. การบรรยาย
๓. การอภิปราย
๔. กรณีศึกษา
๕. การฝึกปฏิบัติ
๖. การแบ่งกลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่
จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนา
๒. ประเมินชิ้นงาน
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้

๒. ให้ดาเนินการจัดทา
แผนงานชิ้นงาน หรือ
โครงการเพื่อพัฒนางาน
ในหน้าที่ตามบทเรียนแต่
ละส่วนเพื่อประเมินผล
การพัฒนา

๒๖
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๒ ภาวะผู้นาทางวิชาการ
(จานวน ๖ ชั่วโมง)

คาบรรยายรายวิชา (Course Description)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นาทาง
วิชาการ
๒. มีทักษะการให้คาปรึกษา คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะ
๓. สามารถนาความรู้ และประสบการณ์ทไี่ ด้รับไป
ประยุกต์ใช้
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. การเป็นผู้นาทางวิชาการ (๑ ชัว่ โมง)
๒. การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน (๑ ชั่วโมง)
๓. นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่
(๒ ชั่วโมง)
๔. จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
(๑ ชั่วโมง)
๕. การให้คาปรึกษา คาแนะนา และข้อเสนอแนะ
(๑ ชั่วโมง)
แนวการจัดกิจกรรม
ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๕ สาระของหน่วยการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
๒. การบรรยาย
๓. การอภิปราย
๔. กรณีศึกษา
๕. การฝึกปฏิบัติ
๖. การแบ่งกลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่
จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนา
๒. ประเมินชิ้นงาน
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้

หมายเหตุ

๒๗
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ครูชานาญการพิเศษ
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๓. ความเป็นครู
(จานวน ๖ ชั่วโมง)

คาบรรยายรายวิชา (Course Description)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๑. มีเจตคติที่ดีและตระหนักในจิตวิญญาณความเป็นครู
๒. สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
ประยุกต์ใช้
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม (๒ ชั่วโมง)
๒. วินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพครู(๒ ชั่วโมง)
๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(๒ ชั่วโมง)
แนวการจัดกิจกรรม
ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
๒. การบรรยาย
๓. การอภิปราย
๔. กรณีศึกษา
๕. การฝึกปฏิบัติ
๖. การแบ่งกลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะ
ประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
๒. ประเมินชิ้นงาน
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้

๔.การวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(จานวน ๖ ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๑. สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒. สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓. สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (๒ ชั่วโมง)

หมายเหตุ

๒๘
ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

คาบรรยายรายวิชา (Course Description)

หมายเหตุ

๒. การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(๒ ชั่วโมง)
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (๒ ชั่วโมง)
แนวการจัดกิจกรรม
ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย
เช่น
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ
๒. การบรรยาย
๓. การอภิปราย
๔. กรณีศึกษา
๕. การฝึกปฏิบัติ
๖. การแบ่งกลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่
จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนา
๒. ประเมินชิ้นงาน
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional Learning
Communication (PLC)
ควบคู่กับการพัฒนาในแต่ละ
ส่วน

แนวการจัดกิจกรรม
- เข้าระบบแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้วยตนเอง วิเคราะห์ ดาเนินการในระบบ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากบทเรียนเพื่อนาเสนอ
TEPE Online
ข้อคิดเห็นการพัฒนางานในหน้าที่ หรือนวัตกรรม
การปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครือข่าย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

๒๙

การพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional Learning Community (PLC)
---------------------------------------

การพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
การพบกลุ่ ม โดยระบบชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ มี ผู้ ให้ ค วามหมายและค าจั ด กั ด ความของ
Professional Learning Community : PLC ไว้ ดังนี้
PlC ย่ อ มาจาก Professional Learning Community หมายถึ ง การรวมตั ว กั น ของกลุ่ ม วิ ช าชี พ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่าน ICT
PlC ย่ อ มาจาก Professional Learning Community ซึ่ งแปลว่า Community Practice ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นการรวมตัวกันทางานเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยรวมตัวกัน แยก
เปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทาให้การทาหน้าที่เป็นการทางานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมใน
โรงเรียนเดียวกัน ต่างโรงเรียนก็ได้ หรืออยู่ห่างไกลกันก็ได้โดยผ่าน ICT
PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจร่วมพลัง ร่วมทา และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการ
ศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน
โดยทางานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นาร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และ
พัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็น
สาคัญและความสุขของการทางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้
Sergiovanni (๑๙๙๗) มองในมุมมองเดียวกัน โดยมองการรวมตัวกันดังกล่าว แสดงถึง การเป็นผู้นา
ร่วมกันของครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง
วิจารณ์ พานิช (๒๕๕๕) PLC ของครู คือการรวมตัวกันจัดการความรู้ของครู เป็น KM ครูนั่นเอง เป็น
กลไกช่วยสนั บสนุนให้ครูสร้างความรู้ขึ้นใช้ทาหน้าที่ครู และนาความรู้ไปใช้ทาหน้าที่ครูเพื่อให้ศิษย์เกิดการ
เรียนรู้ ชนิด “รู้จริง” (mastery) การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการนาสิ่ง
ที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือนแรงผลักดัน โดยอาศัยความ
ต้องการและความสนใจของสมาชิกใน PLC เพื่ อการเรียนรู้และพั ฒ นาวิช าชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของ
นั ก เรี ย นเป็ น หลั ก โดยมองว่าเป็ น “ศิ ษ ย์ ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิ ษ ย์ของฉัน ” และการเปลี่ ยนแปลง
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู”มากกว่ามองว่า “เป็นตัวตั้งต้นเรียนรู้ที่จะมองเห็น
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียนเป็นสาคัญ สรุปประเด็น PLC คือ

๓๐
๑. วัฒนธรรมการเรียนรู้
๑) การเรียนรู้เป็นทีม
๒) ความร่วมมือ
๓) การเพิ่มอานาจ
๔) การเรียนรู้ของครู
๕) การแบ่งปันค่านิยม
๖) ศักยภาพขององค์กร
๒. การคิด
๑) การคิดวิเคราะห์
๒) การคิดสังเคราะห์
๓) การคิดอย่างสร้างสรรค์
๔) การคิดแก้ปัญหา
๓. การปฏิบัติที่ดี
๑) การจัดการคุณภาพโดยรวม
๒) การจัดการความรู้
๓) การจัดลาดับเทียบเคียง
๔) สมรรถนะ
๔. การพัฒนาวิชาชีพ
๑) การสะสมการเรียนรู้
๒) การเรียนรู้รอบตัว
๓) การเชื่อมโยงความรู้
๔) การตระหนักในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้

เป้าหมาย/วิสัยทัศน์ PLC
เพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์และผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน/คุณ ภาพการศึกษาโดยการรวมตัวกันจัดการความรู้ มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดย
ทางานร่วมกันแบบทีมที่เน้นความสาเร็จหรือคุณภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญ

วัตถุประสงค์การร่วมกิจกรรม PLC
๑. เพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและศึกษานิเทศก์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามประเด็นที่วิทยากรกาหนดหรือประเด็นที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาคุณภาพครู และคุณภาพ
ผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา

๓๑
๒. เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามมาตรฐานวิทยฐานะ
๓. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยทั่วถึง ตามศักยภาพโดยไม่ทิ้งห้องเรียน

ขั้นตอนการพบกลุ่ม PLC
๑. กิจกรรมพบกลุ่ม PLC ให้ดาเนินการระหว่างการเรียนรู้ในหลักสูตรในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
๒. ศึกษาแนวทางวิธีการการพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
๓. พบกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลงานนวัตกรรม ข้อคิดเห็นการพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา
คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน หรือคุณภาพการศึกษา
๔. ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน องค์ความรู้
๕. พิมพ์หรือบันทึกข้อมูลใส่แฟ้มสะสมงานการพัฒนารายบุคคล (Portfolio)
๖. รับการประเมินผล PLC การพบกลุ่มโดยระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)

ขอบข่ายของการร่วมกิจกรรม PLC
๑. ผู้เข้ารับ การพัฒ นาเข้าร่ว มกิจ กรรมพบกลุ่ม PLC ระหว่างการศึกษาบทเรียนในส่ วนที่ ๑ และ
ส่วนที่ ๒ ตามประเด็นที่วิทยากรกาหนด
๒. ร่วมแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน/องค์ความรู้ เพื่ อนาไปใช้ในการพัฒ นา
วิชาชีพและหรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
๓) พิมพ์ข้อมูลใส่แฟ้มสะสมงานการพัฒนารายบุคคล (Portfolio)

การประเมินผล
๑) ประเมินผลการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒) ผู้เข้าร่วมการพัฒนาส่งแฟ้มสะสมงานการพัฒนารายบุคคล (Portfolio) ในรูปแบบ PDF File ให้
คณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผล ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดเพื่อพิจารณาประเมินผล
การพัฒนาเป็นรายบุคคล

*************************************

๓๒
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๓๗

๓๘
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๔๐

๔๑

๔๒

คณะผู้จัดทา
...ที่ปรึกษา...
นายชยพล บัวดิษ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
รักษาราชการในตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง
นายภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

...ผู้จัดทา...
นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวรัชพร อุทัยแสง
เจ้าพนักงานธุรการ (พิมพ์)

************************************************

เอกสารอ้างอิง
แนวทางการพัฒนาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิท ยฐานะช านาญการพิ เศษโดยยึ ดถือภารกิจและพื้ นที่ ป ฏิบั ติงานเป็น ฐาน ด้ว ยระบบ TEPE Onlineของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

