
ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร        :  งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง 
 
1. ช่ืองาน 

งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นคู่มือแนวทางการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
 

3. ขอบเขตของงาน 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แก่บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมข้ึน นำผลที่ได้จาก
การพัฒนาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 

 
4. คำจำกัดความ 

งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง หมายรวมถึง การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ด้วย 
 

5. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินการ 
5.1 สำรวจข้อมูลของผู้เข้ารับการพัฒนาในสังกัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบและแจ้งความ

ประสงค์ในการพัฒนา 
5.2 จัดทำแผนการพัฒนา 
5.3 ขออนุมัติแผนการพัฒนา 
5.4 เตรียมการพัฒนา โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

               5.4.1 การจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการพัฒนา 
               5.4.2 จัดหาวิทยากร 
               5.4.3 จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากร 

5.5 ดำเนินการพัฒนา 
5.6 ประเมินผลการพัฒนาและรายงานผล 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
                                                               สำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา 
 
 
 
 
 
       ขออนุมัติแผนพัฒนา                                         จัดทำแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
           ดำเนินการพัฒนา                                      ประเมินผลและรายงาน 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 7.1 แผนงาน/โครงการ 
 7.2 แบบประเมิน 
 7.3 แบบสรุปผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 
ชื่อเอกสาร        :  การฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 
1. ชื่อผลงาน  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน  
                   ด้วยระบบ TEPE Online 

2. ความเป็นมา 
                กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
เพ่ือให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ การใช้สื่อและ  การสื่อสาร  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ยึดมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมสู่การเป็นพลโลก  ในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่มีบทบาทสำคัญ  ในการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน 
                ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพตามนโยบาย ระบบหรือ
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองหรือโรงเรียน ในบางกรณีอาจนำผลงานนั้นไป
นำเสนอเพ่ือขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และเมื่อผลงานผ่านการประเมิน จะต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
หรือเมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนตำแหน่งสายงานใหม่ จะต้องเข้ารับการ
พัฒนาตามที่หลักสูตรกำหนด ทำให้ครูไม่ได้ปฏิบัติการสอนในช่วงดังกล่าวในห้องเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มศักยภาพ 
 

                จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการคืนครูสู่ห้องเรียน คืนเวลา
ปฏิบัติราชการในหน้าที่ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในรูปแบบใหม่เป็น "การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on Mission 
and Functional Areas as Majors : TEPE Online)" ซึ่งเป็นกระบวนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
รูปแบบของการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจ
ข อ ง ต น เ อ ง  อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ย ป ร ะ ห ยั ด ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร 
                ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (TEPE Online) 
เป็นการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและ
ความสนใจของตนเอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ได้
อย่างมปีระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
                 ๑. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งครู 
                 ๒. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนางานในหน้าที่โดยทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันตามศักยภาพโดยไม่ทิ้งห้องเรียน  
                 ๓. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอต่อใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับครู 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศกึษานิเทศก์  



                 ๔. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทย
ฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ 
                 ๕. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ 

4. กรอบแนวคิดการพัฒนา 
                 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ 
ออนไลน์ (TEPE Online) เป็นกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่      ทุก
เวลา และมีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นและสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามบริบทในแต่ละตำแหน่ง และ
ความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ประกอบด้วยส่วนของการพัฒนาตนเอง 
และส่วนการรับรองความรู้ โดยเริ่มจากความต้องการในการพัฒนาตนเอง              ตามวัตถุประสงค์การพัฒนา 
เลือกหลักสูตรเพ่ือศึกษาเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาที่มีอย่างหลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
และองค์ความรู้สำคัญที่จำเป็น ดำเนินการศึกษาผ่านระบบออนไลน์        (TEPE Online) ตรวจสอบผลการ
พัฒนา และการทดสอบเพ่ือรับรองความรู้ 

5. วิธีการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 
                 TEPE Online เป็นระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้เป็นระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๓ ระบบหลัก ดังนี้ 
                 ๑. ระบบสมาชิก TEPE Online ใช้สำหรับให้ผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับการ
พัฒนา ทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org เพ่ือเข้าสู่ระบบโดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดสมาชิกตาม
ความเป็นจริง ประกอบด้วย ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้
เข้ารับการพัฒนาและรายละเอียดอื่น ๆ ตามคำแนะนำของระบบ  
                ๒. ระบบการพัฒนา TEPE Online ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้ารับการพัฒนา โดย
เลือกวัตถุประสงค์ หรือเลือกหลักสูตรการพัฒนา ดำเนินการพัฒนา ประเมินผลการพัฒนาตามวิธีการที่กำหนด
ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
                         ๒.๑.1 หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคร ู
                         ๒.๑.2 หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ 
                         ๒.๑.3 หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอต่อใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ 
                 3. ดำเนินการพัฒนา ผู้ เข้ารับการพัฒนาดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาที่หลักสูตร
กำหนดไว้ ประกอบด้วย ทดสอบก่อนพัฒนา (Pre-Test) และทดสอบหลังพัฒนา (Post-Test) เรียนรู้ตาม
กระบวนการที่หลักสูตรกำหนดในระบบ  



                 4. การทดสอบรับรองความรู้ เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบในกรณีที่มีการกำหนด
ไว้ในหลักสูตรแล้ว สามารถขอวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองความรู้ได้ตามแต่กรณีโดยดาวน์โหลดได้จากระบบ กรณีที่
ไม่ผ่านการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถดำเนินการพัฒนาใหม่ได้  


