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แบบติดตามการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

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

 

โครงการ    พัฒนาครูผูชวยใหไดรับการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู 

ดวยระบบ TEPE online   

กลยุทธ          กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

ผูรับผิดชอบ นางวัชรี  สิทธิวงศ 

กลุม   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณ 10,400  บาท  งบประมาณท่ีใชไป 1,200 บาท คงเหลอื  9,200 บาท 

 

แนวทางการดําเนินงาน 

สพฐ. จัดทําระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเปนฐานดวย 

ระบบ TEPE Online และไดมอบใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําหนาท่ีเปนหนวยดําเนินการพัฒนา ไมเกิน                

รุนละ 100 คน หากเกินจํานวนดังกลาว ใหพัฒนาในรุนตอไป  

1. แจงและประชาสัมพันธใหผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อยางท่ัวถึง 

2. วางแผน เตรียมการ จัดทําปฏิทินการพัฒนา 

3. ประกาศรับสมัคร โดยผูสมัครตองเปนสมาชิก TEPE Online และสมัครเขารับการพัฒนาผานเว็ปไซต                

ในระบบ  

4. แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการตามบทบาทหนาท่ี 

4.1 คณะกรรมการรับสมัคร 

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

4.3 คณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผล/ตรวจสอบชิ้นงาน PLC 

4.4 คณะกรรมการอ่ืน ๆ 

5. อนุมัติการสมัคร กําหนดวันเขาสูระบบการพัฒนาและระยะสิ้นสุดการพัฒนา (วันท่ี 7 มกราคม – 8 

มีนาคม 2562) และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการพัฒนา จํานวน 100 คน ในระบบ 

6. จัดกลุม PLC  

7. ผูพัฒนาเรียนตามหลักสูตรการพัฒนา ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ภายใน 60 วัน ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 การปฏิบัติตน (6 วิชา 12 ชั่วโมง) ดังนี้ 

1.1 แบบทดสอบกอนการพัฒนา (Pre-Test) 

1.2 ทดสอบกอนพัฒนา (Pre-Test) วิชาท่ี 1 วินัย คุณธรรม จรยิธรรม สําหรับขาราชการ 

1.3 ศึกษา วิชาท่ี 1  (2 ชั่วโมง) 

1.4 ทดสอบหลังการพัฒนา (Post-Test) วิชาท่ี 1 

1.5 ทดสอบกอนพัฒนา (Pre-Test) วิชาท่ี 2  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.6 ศึกษา วิชาท่ี 2 (2 ชั่วโมง) 
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1.7 ทดสอบหลังการพัฒนา (Post-Test) วิชาท่ี 2 

1.8  ทดสอบกอนพัฒนา (Pre-Test) วิชาท่ี 3 เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครู 

1.9 ศึกษา วิชาท่ี 3  (2 ชั่วโมง) 

1.10 ทดสอบหลังการพัฒนา (Post-Test) วิชาท่ี 3 

1.11 ทดสอบกอนพัฒนา (Pre-Test) วิชาท่ี 4 การพัฒนาตนเอง 

1.12 ศึกษา วิชาท่ี 4  (2 ชั่วโมง) 

1.13 ทดสอบหลังการพัฒนา (Post-Test) วิชาท่ี 4 

1.14 ทดสอบกอนพัฒนา (Pre-Test) วิชาท่ี 5 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

1.15 ศึกษา วิชาท่ี 5  (2 ชั่วโมง) 

1.16 ทดสอบหลังการพัฒนา (Post-Test) วิชาท่ี 5 

1.17 ทดสอบกอนพัฒนา (Pre-Test) วิชาท่ี 6 การดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม 

1.18 ศึกษา วิชาท่ี 6  (2 ชั่วโมง) 

1.19 ทดสอบหลังการพัฒนา (Post-Test) วิชาท่ี 6 

1.20 พบกลุม PLC 

1.21 แบบทดสอบหลังการพัฒนา หมวดท่ี 1 (Post-Test) 

1.22 สง แผนงาน โครงการหรือชิ้นงานตามเนื้อหา สวนท่ี 1 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติงาน (7 วิชา 14 ชั่วโมง) 

          2.1  แบบทดสอบกอนการพัฒนา (Post-Test) 

 2.2  ทดสอบกอนพัฒนา (Pre-Test) วิชาท่ี 1 ความรูเก่ียวกับกฎหมายระเบียบการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 2.3  ศึกษา วิชาท่ี 1 (2 ชั่วโมง) 

 2.4 ทดสอบหลังการพัฒนา (Post-Test) วิชาท่ี 1 

          2.5  ทดสอบกอนพัฒนา (Pre-Test) วิชาท่ี 2 การจัดการเรียนรู 

 2.6  ศึกษา วิชาท่ี 2 (2 ชั่วโมง) 

 2.7 ทดสอบหลังการพัฒนา (Post-Test) วิชาท่ี 2 

          2.8  ทดสอบกอนพัฒนา (Pre-Test) วิชาท่ี 3 การพัฒนาผูเรียน 

 2.9  ศึกษา วิชาท่ี 3 (2 ชั่วโมง) 

 2.10 ทดสอบหลังการพัฒนา (Post-Test) วิชาท่ี 3 

          2.11  ทดสอบกอนพัฒนา (Pre-Test) วิชาท่ี 4 การพัฒนาวิชาการ 

 2.12  ศึกษา วิชาท่ี 4 (2 ชั่วโมง) 

 2.13 ทดสอบหลังการพัฒนา (Post-Test) วิชาท่ี 4 

          2.14  ทดสอบกอนพัฒนา (Pre-Test) วิชาท่ี 5 การพัฒนาสถานศึกษา 

 2.15  ศึกษา วิชาท่ี 5 (2 ชั่วโมง) 

 2.16 ทดสอบหลังการพัฒนา (Post-Test) วิชาท่ี 5 

          2.17  ทดสอบกอนพัฒนา (Pre-Test) วิชาท่ี 6 ความสัมพันธกับชุมชน 

 2.18  ศึกษา วิชาท่ี 6 (2 ชั่วโมง) 
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 2.19 ทดสอบหลังการพัฒนา (Post-Test) วิชาท่ี 6 

          2.20  ทดสอบกอนพัฒนา (Pre-Test) วิชาท่ี 7 ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

 2.21  ศึกษา วิชาท่ี 7 (2 ชั่วโมง) 

 2.22 ทดสอบหลังการพัฒนา (Post-Test) วิชาท่ี 7 

2.23 พบกลุม PLC 

2.24 แบบทดสอบหลังการพัฒนา หมวดท่ี 2 (Post-Test) 

2.25 สง แผนงาน โครงการหรือชิ้นงานตามเนื้อหา สวนท่ี 1 

8. สรุปผลการประเมิน โดยคณะกรรมการกลั่นกรองวัดและประเมินผล 

9. อนุมัติผลการประเมิน/สําเร็จการพัฒนา ตามโครงสรางหลักสูตร 

10. ผูเขารับการพัฒนาพิมพวุฒิบัตรในระบบ TEPE Online 

11. สรุปและรายงานผล 

 

ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

1. มีผูสําเร็จการพัฒนาตามโครงสรางของหลักสูตร จํานวน 80 คน 

2. ผูเขารับการพัฒนาไมผานการพัฒนาตามโครงสรางของหลักสูตร จํานวน 20 คน  

เชิงคุณภาพ   

1. เพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติ ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาํสายงานในการจัดการเรียนการ

สอน ดวยหลักสูตรการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพตามหลักสูตรการเตรียมความ

พรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวย ดวยวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ

พ้ืนท่ีปฏิบัติงานเปนฐาน ดวยระบบ TEPE Online ตามหลักสูตรท่ี ก.ค.ศ.กําหนด                    

2. พัฒนาครูผูชวยใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาโดยท่ัวถึงเทาเทียมกันตามศักยภาพโดยไมท้ิงหองเรียน 

ผลการประเมินในภาพรวม 

(  ) ดีมาก   (√ ) ดี    (  ) พอใช   (  ) ปรับปรุง  

 

ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ,  ภาพกิจกรรม 
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ปญหาอุปสรรค/ ขอเสนอแนะ 

1. ในบางพ้ืนท่ีระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียรภาพ 

 

แนวทางการพิจารณา   ( √ ) ดําเนินการตอ  (   ) ปรับปรุง    (  ) ยกเลิกโครงการ 

   (  ) บูรณาการรวมกับโครงการ............................................................................................ 

ภาพกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)   ผูรับผิดชอบโครงการ (ลงชื่อ)      ผูรับรองฯ 

           (นางวัชรี    สิทธวิงศ)                            (นายบัณฑูรย  ธิแกว) 

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  


