
 
ที่ ศธ 04244 / 2043                    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
                                                        อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000     

         

      31    พฤษภาคม   2562 
 

เรื่อง  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนทีป่ฏิบัติการเป็นฐาน  
         ด้วยระบบTEPE Online ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. คู่มือหลักสตูรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ัง 
     ให้ดํารงตําแหน่งครู                              จํานวน 1 ฉบับ 
2. คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อน 
     เป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ                            จํานวน 1 ฉบับ 
3. คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อน 
    เป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ                                      จํานวน 1 ฉบับ 
 

          ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทําระบบพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติการเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562เพ่ือเป็นทางเลือกในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความสมัครใจและเป็นการ
อบรมที่มีระยะเวลาการอบรมอย่างต่อเน่ืองตลอดการอบรม จํานวน 3 หลักสูตร ดังน้ี 
 1) หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนการแต่งต้ัง
ให้ ดํารงตําแหน่งครู ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 19 สิงหาคม  2562 ระยะเวลา             
การพัฒนา 60 วัน 
         2) หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 19 สิงหาคม  2562 ระยะเวลาการพัฒนา 60วัน 
         3) หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 18 กันยายน  2562  ระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน   

 

                                                      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ให้ท่านประชาสัมพันธ์การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติการเป็นฐานด้วยระบบTEPE Online ประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ.2562 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 
                  1) ข้าราชการครูที่ประสงค์เข้ารับการอบรมพัฒนา จะต้องเป็นสมาชิก TEPE Online เท่านั้น  
โดยสมัครเป็นสมาชิก TEPE Online  ทางเว็บไซต์ https://www.tepeonline.org  และสมัครเข้ารบัการ
พัฒนาก่อนวันเปิดการพัฒนาได้ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 หากไม่ดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
วันที่เปิดการพัฒนาผู้สมัครจะไม่สามารถเขา้รับการพัฒนาตามหลักสูตรน้ันได้ ทั้งน้ีวันที่เปิดการพัฒนาจะไม่
สามารถสมัครและรับสมคัรเข้ารับการพัฒนาได้อีก 
                  2) กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่       
จะเข้ารับการพัฒนาทุกหลักสูตร ทุกตําแหน่ง ทุกวิทยฐานะ รวมท้ังสิ้นเขตพ้ืนที่ละไม่เกิน จํานวน 100 คน 
หากมีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมในรุ่น เกิน จํานวน 100 คน จะกําหนดเปิดการพัฒนาในรุ่นที่ต่อไป  
 
                                                                                                     / 3) การจัดส่งช้ินงาน...    



                                                                            2 
 
                  3) การจัดส่งช้ินงานของผู้เข้ารับการพัฒนา ทุกหลักสูตร ทุกส่วนของเน้ือหาการพัฒนา             
ให้ศึกษาจากเว็บไซต์ https://www.tepeonline.org เรื่องการจัดทําโครงการ/ช้ินงานแนวทางการพัฒนางาน
ในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมรายบุคคล 
                 4) ผูผ้่านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ัง       
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ภายในระยะเวลา 60 วัน และอยู่ระหว่าง                
การพัฒนาส่วนที่ 3 ระยะที่ 1 โดยผ่านการประเมินช้ินงานส่วนที่ 3 ระยะที่ 1 เรียบรอ้ยแล้ว สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะกําหนดระยะเวลาเข้าพบกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนที่ 3 ระยะที่ 2  
ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง ต่อไป 
 

                อน่ึง สําหรับหลักสูตรการพัฒนาครูก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและ
ครูวิทยฐานะเช่ียวชาญ ให้เป็นหลักสูตรสําหรับเสริมความรู้ ส่วนการพัฒนาเพ่ือนําผลการพัฒนาไปใช้เป็น
คุณสมบัติเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 / 
ว.22  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
  

       จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต่อไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

            (นายสมชาย  รองเหลือ) 
                                      ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

 

 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร. 0 7648 1529 ต่อ 104  
โทรสาร 0 7648 1530  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผูเ้ข้าใช้งานระบบ



• เร่ิมเข้าสู่ระบบ  
https://www.tepeonline.org



สมัครสมาชิก



การพฒันาตามหลกัสตูร

เลือกหลกัสตูร



หลักสูตรการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครู

ผูช่้วยก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครู



เขา้สู่ระบบการพฒันา



กรณเีป็นสมาชกิอยู่แลว้



กรณเีป็นสมาชกิอยู่แลว้

จะพบข้อมูลประวัตส่ิวนตัว



เริม่พฒันาหลกัสูตร ฯ ครูผูช่้วย



Log in โดยใส่ User name / password

กรอกรหสัประชาชนและรหสัผ่าน



เร่ิมเรียน



ระบบจะแสดงข้ันตอนการเรียน



ท าแบบทดสอบก่อนเรียน



เลือกค าตอบ



บันทึกค าตอบแล้วแก้ไขค าตอบอย่างไร



เลือกแก้ไขค าตอบได้ระหว่างท าข้อสอบ



เร่ิมเข้าเรียน



แนะน าวทิยากร



ค าอธิบายรายวิชา



เค้าโครงเนื้อหา



เข้าเรียนท าอย่างไร



เลือกอ่าน  ดวีูดิโอ  หรือ ดาวน์โหลด



กรณีเลือกอ่าน และการบันทึกเวลาเข้าเรียน



เพือ่ให้ระบบบนัทึกเวลาเข้าเรียน
ต้องบันทึกความเห็นและจะกดปุ่มเขียวเพือ่เรียนต่อบทเรียนนี้



โดยอาจยอ้นกลบัมาฟังบรรยายทางวดีโิอได้



เลือกตอนท่ีท่านต้องการ



ฟังการบรรยายทาง VIDEO



บันทึกความคิดเห็นและออกจาก บทเรียน น้ี

บันทกึความเหน็ก่อน   และกดปุ่มน า้เงนิ



ออกจากบทเรียนยังไมอ่อกจากระบบและกลับมาเรียนต่อ



กรอก username และ password



เข้าสู่บทเรียนกลับมาเรียนต่อ



เข้าสู่บทเรียน กลับมาเรียนต่อเรียนต่อตอนท่ี 1



ออกจากระบบการเรยีน



ดูขอ้มูลการเขา้เรยีน



การออกจากระบบ /ก่อนปิดเคร่ือง



การเรยีนครบตามเน ือ้หาแต่ละวชิา – บนัทกึความเหน็ ออกจากบทเรยีน



ระบบจะแสดงขอ้ความใหท้ าแบบทดสอบหลงัเรยีน (Post-test)



ท าข้อสอบ Post-test



เลือกข้อที่เหน็ว่าถูก -แล้ว click บันทกึค าตอบ



ท าข้อสอบครบแล้ว       กดส่งค าตอบจะปรากฏผลการสอบ



• สอบใหม่  เร่ิมเข้าส่วนการเรียนอีกคร้ัง   



เลอืกท าแบบทดสอบหลงัเรยีน



เสร็จแล้วกดส่งค าตอบท้ังหมด



ถ้าผา่นจะเรียนต่อไปได้ในวิชาต่อไป



ดูผลการเรยีน-การสอบ ได้จากแผนการพฒันาตนเอง



ท่านก าลังอยู่ข้ันตอนใด



เรียนครบแต่ละส่วนแล้ว  ส่งโครงการ ช้ินงานอย่างไร



สร้างไฟล์ตามแบบท่ีก าหนด



ค าช้ีแจง 
            ให้ผู้เข้ารับการพฒันาแต่ละคนจัดท าแนวทางการพฒันางานในหน้าที่
หรือพฒันานวตักรรมของตนเอง  จ านวน  3 – 5  หน้า  (A4 font 16)   ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

1.  ชื่อ – ชื่อสกุล /ต าแหน่ง/ โรงเรียน/ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
     และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน   หรือหน้าที่อ่ืนที่ปฏิบัตงิาน
2.  ชื่อเร่ือง ................................................. (แนวทางการพฒันางานในหน้าที่หรือพฒันานวัตกรรม)
3.  ความเป็นมาและความส าคัญของการพฒันางานในหน้าที่หรือพฒันานวัตกรรม
4.  วัตถุประสงค์ของการพฒันา
5.  กรอบแนวคิดในการพฒันางานในหน้าที่หรือพฒันานวัตกรรมที่ได้รับจากเนือ้หาบทเรียน
6.  ขัน้ตอนการพัฒนางานในหน้าที่หรือพฒันานวัตกรรม
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต่อผู้เรียน

รายละเอียดการจัดท าโครงการ/ช้ินงาน รายบคุคล

หลักสตูรการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online



ค าช้ีแจง 

แนวทางการพัฒนาในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมของตนเอง ประกอบด้วยหวัข้อต่อไปนี ้
1.  ช่ือ – ช่ือสกุล /ต าแหน่ง/ โรงเรียน/ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ที่สอนหรือหน้าที่อ่ืนที่ปฏบิัตงิาน
2.  ช่ือเร่ือง (แนวทางการพัฒนาในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม)
3.  ความเป็นมาและความส าคัญของการพัฒนา
4.  วัตถปุระสงค์ของการพัฒนา
5.  กรอบแนวคิดในการพัฒนา
6.  ขัน้ตอนการพัฒนาในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม
7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โดยให้ผูเ้ข้ารับการพฒันาน าอุปกรณ์และเอกสาร เข้าร่วมการพฒันา ดังน้ี
1. Computer Notebook

2. แนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมของตนเอง จ านวน 3 – 5 หน้า ส าเนา 5 ชุด 
โดยมุมบนขวามือของปกให้ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนหรือหน้าที่อ่ืนที่ปฏบัิตงิาน

3. ไฟล์เอกสารแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมของตนเอง
4. จัดท า Power Point แนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมของตนเอง และบันทกึ

ใน Computer Notebook โดยสามารถน าเสนอในที่ประชุมภายในเวลา 5 นาที

การจัดท าแนวทางการพฒันางานในหน้าท่ีหรอืพฒันานวัตกรรมของตนเอง

การพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

ด้วยระบบ TEPE Online (ส่วนท่ี ๓ ระยะท่ี ๒ แลกเปล่ียนเรยีนรู้พบกลุ่ม ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา)



การแลกเปล่ียนเรียนรู้พบกลุ่ม 

หลักสตูรก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ  ส่วนท่ี 3 ระยะท่ี 2 

(ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง)

 
     1. ผู้เข้ารับการพฒันาต้องผ่านส่วนที่ 1 และ ส่วนที ่2 ภายในระยะเวลา 60 วัน และ
ต้องอยู่ระหว่างการพฒันาส่วนที ่3 ระยะที ่1 จึงจะเข้าแลกเปลีย่นเรียนรู้พบกลุ่มได้

    2. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาแจ้งรายช่ือผู้ทีจ่ะเข้ารับการพฒันา วันเวลา และ
สถานทีท่ีจ่ะด าเนินการ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานทราบ ก่อน
วนัทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจะด าเนินการพบกลุ่มเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 
วนั
     3. Admin เขตพืน้ที่การศึกษาจะบันทึกผลคะแนนได้ เม่ือผู้เข้ารับการพฒันาผ่าน
การทดสอบทุกวิชาและผ่านการประเมนิช้ินงานส่วนที ่3 ระยะที ่1 เรียบร้อยแล้ว


