
โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร

ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รักษาการณ์ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีเป้าหมายการยกระดับ
คุณภาพการศกึษาใหด้ีขึ้น และพัฒนาครูให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนานกัเรยีนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

แนวคิดการพัฒนาครู จะใช้หลักการตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของครู
ในแต่ละโรงเรียนอย่างแท้จริง จึงมอบอ านาจการตัดสินใจในการเลอืกประเด็นการพัฒนา

ตนเองให้กับครูแต่ละคน โดยครูแต่ละคนจะมีวงเงนิงบประมาณเพือ่การพฒันาตนเอง
คนละไม่เกิน 10,000 บาท /ปี (รวมค่าเดินทางและคา่ที่พกั)

หลักการ
และเหตุผล



การด าเนินการตามกระบวนการ ดังกล่าว 
ถือเป็นการมอบอ านาจการตัดสินใจให้กับครูทุกคน

และเป็นการก าหนดประเด็นที่ต้องการการพัฒนาจาก “ครู” 
ซึ่งแต่ละคนจะมีความต้องการจ าเป็น (Need) 
ที่แตกต่างกันในแต่ละบริบทของแต่ละโรงเรียน 

เป็นการพัฒนาจากฐานล่าง (Bottom up) 

การพัฒนาข้าราชการครู



วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถน า

ความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพครู
2.2 เพื่อให้การพัฒนาครูเป็นระบบ มีคุณภาพ มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน

ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรพุัฒนา
2.3 เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และสามารถน าไปใช้ในการ

เลื่อนวิทยฐานะได้ทุกระดับ

ข้าราชการครูในสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน
จ านวนประมาณ 400,000 คน

เป้าหมาย



ผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาครคูรบวงจร ปีงบประมาณ 2560



จ ำนวนครทูีไ่ด้รับกำรอบรม 175,818 คน



จ านวนหลักสูตรที่ครูเลือกลงทะเบียนในระบบ

*** จ านวนหลักสูตรที่ครูเลือกลงทะเบียน***



สถิติการจัดอบรม

วันที่จัดอบรม จ านวนรุ่น เปอร์เซ็นต์

วันปกติ 544 15.38

วันหยุด 2,992 84.62
*** จ านวนรุ่นทั้งหมดในระบบลงทะเบียน***



สถิติหลักสูตรแบ่งตามกลุ่มครูเป้าหมาย

กลุ่มครูเป้าหมาย จ านวนหลักสูตร

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 862

ครูระดับประถมศึกษา 13

ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8

ครูระดับปฐมวัย 8

ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4

รวม 895



สถิติหลักสูตรแบ่งตามกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระ จ านวนหลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระ 836

อื่น ๆ 13

กลุ่มสาระภาษาไทย 11

กลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ 8

การศึกษาพิเศษ 8

วิจัย วัดผล ประเมินผล 5

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 3

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 3

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2

กลุ่มสาระการงาน อาชีพและเทคโนโลยี 1

กลุ่มสาระศิลปะ 1

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1

รวม 895



จ านวนครู
ที่ได้รับการ
ประเมิน

94,539

52,482

32,421

15,629

10,985









แนวทางการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาครรููปแบบครบวงจร 

ประจ าปีงบประมาณ 2561



1
2

3
4

5
6

7

เสนอหลักสูตร

ลงทะเบียนหน่วยพัฒนาครู

คณะอนุกรรมการพจิารณา

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

คณะอนุกรรมการพจิารณา

หลักสูตรผ่านการประเมิน

ฐานข้อมูลหลักสูตร

ระบบการประเมินหลักสูตรการพัฒนาครู

คัดสรรน าไปใช้

ด้านวิชาการ TPDI

ด้านวิชาการ TPDI

สถาบันคุรุพัฒนา

กศน.

สอศ.

สพฐ.

ครู

รายงานผล
การใช้หลักสูตร

TPDI



กระบวนการคัดเลือกหลักสูตร

รับหลักสูตร
ที่ผ่านการรับรอง

จากสถาบันคุรุพฒันา

หลักสูตรที่ผ่าน
การคัดเลือก

ด้านความเหมาะสม
กับครูสังกัด สพฐ.

ด้านความเหมาะสม
ของงบประมาณ*

สพฐ. พิจารณาคดัเลือก

ขึ้นบัญชีรายชื่อใน
Training.obec.go.th

*พิจารณาจากระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง



ผลการประเมินหลักสูตรปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 1)

หลักสูตรที่ได้รับจาก
สถาบันคุรุพัฒนา

833 หลักสูตรผ่านการประเมิน
ด้านวิชาการ (สพฐ.)

906 หลักสูตร

หน่วยพัฒนาครู
ส่งข้อมูลค่าลงทะเบียน 821 หลักสูตร

หลักสูตรตามประกาศ
ของ สพฐ. 787 หลักสูตร

รายชื่อหลักสูตร สพฐ. รายชื่อหลักสูตร สพฐ.(เพ่ิมเติม)

661126
หลักสูตร หลักสูตร





ครูแสดงความ
ต้องการพัฒนาตนเอง
ในหลักสูตรที่สนใจ 

(Booking) 

training.obec.go.th 

25 เม.ย. – 2 พ.ค. ตั้งแต่ 7 พ.ค. 28 พ.ค. – 3 มิ.ย.

ปฏิทินการด าเนินงาน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ประจ าปีงบประมาณ 2561

สพฐ.ส่งข้อมูลให้ 
สพท./สศศ.

สพท.ประสานงานกับ
หน่วยพัฒนาครู

7 – 18 พ.ค.

- หน่วยพัฒนาขออนุมัติ 
เปิดรุ่นจากสถาบัน
คุรุพัฒนา

- หน่วยพัฒนาแจ้งผล  
การขออนุมัติเปิดรุ่น  
ให้ สพท.ทราบ

21 – 23 พ.ค.

สพท.ส่งข้อมูล
ให้ สพฐ.

ครูเข้าระบบ
Training.obec.go.th

สพท.สรุปงบประมาณ
และขออนุมัติงบประมาณ
(งบแลกเป้า) จากสพฐ.

เริ่มอบรม

ตรวจสอบสถานะหรือเลือก
หลักสูตร (Shopping)
พร้อมขออนุมัติไปราชการ
และส่งเอกสารการยืมเงิน
ทดรองราชการ และ 
ผอ. โรงเรียน อนุมัติ การ
ลงทะเบียนของครูในสังกัด

ตามแบบฟอร์มก าหนด
รุ่นการเข้ารับการพัฒนา
พร้อมแจ้งรุ่นการอบรม
ให้ครูในสังกัดทราบ

- เพ่ือก าหนดวัน-สถานที่
ในการจัดอบรม

4 – 8 มิ.ย. 30 มิ.ย.-16 ก.ย.



Training.obec.go.th
ครูตรวจสอบสถานะ

และ shopping
ครูเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนแสดง
ความต้องการพัฒนาตนเองใน
หลักสูตรที่สนใจ (Booking)

สพท. สรุปจ านวนครู
แต่ละหลักสูตร

ก าหนดวัน – สถานที่
ในการจัดอบรม/รุ่น

Training.obec.go.th

กรอกรายละเอียด
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง
(2) ค่าพาหนะเดินทาง

ให้กรอกเป็น 0 บาท
(3) ค่าท่ีพัก* 

(กรณีหน่วยพัฒนาไม่ได้จัดหาให้)
หน่วยพัฒนาครู
ขออนุมัติเปิดรุ่น

ส่งข้อมูลรุ่นการพัฒนา
ให้ สพฐ.

อนุมัติ

ครูตรวจสอบสถานะหลักสูตร
(หลักสูตรที่เลือกไว้ในการ 

Booking)

ครูเลือกหลักสูตรที่สอดคล้องกับ 
ID Plan และอยู่ในพื้นที่หรือภูมิภาค

จ านวนคน
ไม่เต็ม จ านวนคนเต็ม ไม่มีรุ่นการพัฒนาใน

พื้นที่หรือภูมิภาค

เลือกรุ่นส าเร็จ

ยืนยันเป็น 
waiting list

กรอกรายละเอียด
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง
(2) ค่าพาหนะเดินทาง
(3) ค่าท่ีพัก* 

เลือกหลักสูตรใหม่ 
Shopping

(ในพ้ืนที่หรือภูมิภาค)

สพท.ส่งข้อมูลการ
จัดรุ่นครูให้ สพฐ.

แนวทางการด าเนินงาน
2561

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

กรณี 1* กรณี 3*

สพท./Cluster ประสานงาน
กับหน่วยพัฒนาครู

ครู Shopping หลักสูตรที่
ไม่ได้ Booking หรือ

กรณีงบประมาณเหลือ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

กรณี 1 : ครูลงทะเบยีนครบรุน่/เขตหรอืใกลเ้คยีง (สพท.ประสำนหนว่ยพฒันำครู)
กรณี 2 : ไม่ครบรุน่ (มอบหมำยให ้สพป.เขต 1 ของแต่ละจงัหวดัประสำนหนว่ยพฒันำครู)
กรณี 3 : มอบหมำยให ้Cluster ประสำนหนว่ยพฒันำครู

กรณี 2*

หน่วยพัฒนาครูแจ้ง 
สพท.

สพท.
ประชาสัมพันธ์

1. ผอ.โรงเรียน 
2. สพท.

กระบวนการอนุมัติ



แนวทางการปฏิบัติ

สามารถศึกษาแนวทางในการลงทะเบียนหลักสูตรได้จากช่องทางต่อไปนี้
เว็บไซต์ http://training.obec.go.th

https://drive.google.com/file/d/1A3Q7JkY5wbUv8B8Yt-LCbiINZnnT9rgO/view

http://training.obec.go.th/
https://drive.google.com/file/d/1A3Q7JkY5wbUv8B8Yt-LCbiINZnnT9rgO/view


แนวทางการปฏิบัติ

เว็บไซต์ http://hrd.obec.go.th/

http://hrd.obec.go.th/


1

2

3

4

5

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล, ต าแหน่ง, วุฒิการศึกษา ฯลฯ

งานในหน้าที่รับผิดชอบ, งานที่ได้รับมอบหมาย

ผลงาน

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง

ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา)



1

2

3

4

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN

หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา

เหตุผลในการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้

ความคาดหวังจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้

การน าความรู้จากหลักสูตรไปใช้พัฒนาการสอน

ส่วนที่ 2 : ความต้องการในการพัฒนา



แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN ตัวอย่าง



ตัวอย่าง



ตัวอย่าง



ตัวอย่าง



ตัวอย่าง



สรุปยอดการใช้งานระบบ training.obec.go.th (Booking) โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ประจ าปีงบประมาณ 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. 

การเข้าระบบ 2,113,697 ครั้ง 

ครูจองลงทะเบียน
หลักสูตรแล้ว 

296,431 ที่นั่ง 

จ านวนหลักสูตร
ทีม่ีการลงทะเบียน 785 หลักสูตร



สรุปยอดการใช้งานระบบ training.obec.go.th (Shopping) โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ประจ าปีงบประมาณ 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 24.00 น. 

การเข้าระบบ 3,495,187 ครั้ง 

จ านวนครูที่ลงทะเบียน
หลักสูตร 256,925 ที่นั่ง 

จ านวนครูที่ผ่านการอนุมัติ
จาก ผอ.โรงเรียน

248,929 ที่นั่ง



ผลการประเมินหลักสูตรปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)

หลักสูตรที่ได้รับจาก
สถาบันคุรุพัฒนา

770 หลักสูตรผ่านการประเมิน
ด้านวิชาการ (สพฐ.)

813 หลักสูตร

หน่วยพัฒนาครู
ส่งข้อมูลค่าลงทะเบียน

รายชื่อหลักสูตร สพฐ. รายชื่อหลักสูตร สพฐ.(เพิ่มเติม)

67459
หลักสูตร หลักสูตร

รวมหลักสูตรที่ไม่ผ่านวิชาการ 769 หลักสูตร
และไม่ส่งข้อมูลคา่ลงทะเบียนในครั้งที่ 1

733 หลักสูตรหลักสูตรตามประกาศ
ของ สพฐ.



770

39



ปฏิทินการด าเนินงาน  รอบที่ 2 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ประจ าปีงบประมาณ 2561

ครูเข้าระบบ
Training.obec.go.th

สพท.ปรับปรุงค่าพาหนะ
เดินทาง, เบี้ยเลี้ยงและ
ค่าที่พัก ตามเอกสาร

ขอยืมเงินทดรองราชการ
ของข้าราชการครูและ

สอดคล้องกับระเบียบของ
ทางราชการ

เริ่มอบรม

เลือกหลักสูตร (Shopping)
พร้อมขออนุมัติไปราชการและ
ส่งเอกสารการยืมเงินทดรอง
ราชการ และ ผอ.โรงเรียน 
อนุมัติการลงทะเบียนของครู
ในสังกัด

30 พ.ค. –
5 มิ.ย. 61

6 – 13 
มิ.ย.61

15 – 22 
มิ.ย.61

25 – 28
มิ.ย.61

21 ก.ค. –
16 ก.ย.61

หน่วยพัฒนาครู
ขออนุมัติเปิดรุ่น
การอบรมจาก

สถาบันคุรุพัฒนา

สถาบันคุรุพัฒนา
พิจารณา
การเปิดรุ่น



การประชุมทางไกล “โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร”

คลิปวีดีโอ การประชุมทางไกล 
“โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร” ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561

https://www.youtube.com/watch?v=iwwjYS1QYfY

https://www.youtube.com/watch?v=iwwjYS1QYfY


การลงทะเบียนหลักสูตร

สามารถศึกษาแนวทางในการลงทะเบียนหลักสูตรได้จากช่องทางต่อไปนี้
เว็บไซต์ http://training.obec.go.th

https://drive.google.com/file/d/0B71h2PZMhGjbQ3Nqa215MFFFeFU/edit

http://training.obec.go.th/
https://drive.google.com/file/d/0B71h2PZMhGjbQ3Nqa215MFFFeFU/edit




การยกเลิกการลงทะเบียน

สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
- Shopping ครั้งที่ 1 : 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561
- Shopping ครั้งที่ 2 : 15 – 22 มิถุนายน 2561

กรณีหน่วยพัฒนายกเลิกการจัดอบรม
- หน่วยพัฒนาท าหนังสือแจ้ง สพฐ. เพื่อขอยกเลิกการจัดอบรม
- สพฐ. ด าเนินการยกเลิกรุ่นการอบรมดังกล่าว และถอนรายชื่อครู
ออกจากรุ่นนั้นๆ พร้อมทั้งคืนงบประมาณให้กับครู



การยกเลิกการลงทะเบียน

กรณีครูมีความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียน ที่เกิดจาก shopping 
ครั้งที่ 1 สามารถท าได้เฉพาะ 

1. ส าหรับกรณีที่หน่วยพัฒนาเปลี่ยนจังหวัดในการอบรม ซึ่งครูที่ไม่
ประสงคจ์ะเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
ใหด้ าเนินการแจ้งความประสงค์ผ่านทาง  
https://goo.gl/forms/nJ073FeHubb2XVnQ2

**โดยสามารถด าเนินการภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
เท่านั้น

https://goo.gl/forms/nJ073FeHubb2XVnQ2


2. ส าหรับกรณีที่ครูลงทะเบียนเลือกหลักสูตร โดยผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติ
ให้ไปอบรมแต่เขตพื้นที่ไม่อนุมัติให้ไปอบรมหรือไม่อนุมัติให้ยืมเงินทดรอง
ราชการ เนื่องจากอยู่นอกภูมิภาคและพิจารณาแล้วว่าไม่มีเหตุผลจ าเป็น
ในการไปอบรมดังกล่าว

ใหเ้ขตพื้นที่ท าการกรอกข้อมูลผ่านทาง 
https://goo.gl/forms/3xCSrvG3gDkhjrdZ2

**โดยสามารถด าเนินการภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
เท่านั้น

การยกเลิกการลงทะเบียน

https://goo.gl/forms/3xCSrvG3gDkhjrdZ2


สรุปยอดครูขอยกเลิกการลงทะเบียน 
1. กรณีครูขอยกเลิกการลงทะเบียนเนื่องจากหน่วยพัฒนาเปลี่ยนแปลงจังหวัด

ในการอบรม จ านวนรวม 479 คน                                         
2. กรณีครูยกเลิกเนื่องจากเขตพื้นที่ไมอ่นุมัติ  จ านวนรวม 189 คน.               
**โดยจะด าเนินการยกเลิกรายชื่อจากระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ครูสามารถเข้าไปตรวจสอบการคืนเงินให้ในระบบ training.obec.go.th.

การยกเลิกการลงทะเบียน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2561



การจัดสรรงบประมาณ
โครงการพัฒนาครรููปแบบครบวงจร

ส่วนที่ 1 : พิจารณาความเหมาะของค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรม

1

2

3

4

5

หน่วยพัฒนาครูเสนอราคาของหลักสูตรอบรม
คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมของราคาค่าลงทะเบียน
หลักสูตรอบรมตามระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง

สพฐ.ประกาศผลการประเมินราคา

หน่วยพัฒนาครูเลือก “ยินยอม” หรือ “ไม่ยินยอม” ผลการประเมินราคา

หาก “ยินยอม” จะถือเป็นหลักสูตรของ สพฐ.
หาก “ไม่ยินยอม” จะถือว่าขอถอนหลักสูตรจากรายชื่อหลักสูตรของ สพฐ.

**หน่วยพัฒนาครูสามารถท าหนังสือเพื่อขอสอบถามผลการประเมินของคณะกรรมการได้**



การจัดสรรงบประมาณ
โครงการพัฒนาครรููปแบบครบวงจร

ส่วนที่ 2 : จัดสรรงบประมาณส าหรับข้าราชการครู

1

2

3

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับ สพฐ.

สพฐ. พิจารณางบตามวัตถุประสงค์ (งบแลกเป้า)

สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดสรรงบประมาณส าหรับการ Shopping ครั้งที่ 1 



การจัดสรรงบประมาณ
โครงการพัฒนาครรููปแบบครบวงจร

ส่วนที่ 2 : จัดสรรงบประมาณส าหรับข้าราชการครู

1

2

3

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงค่าพาหนะเดินทาง, เบี้ยเลี้ยงและ
ค่าที่พัก ตามเอกสารขอยืมเงินทดรองราชการของข้าราชการครูและ
สอดคล้องกับระเบียบของทางราชการ
สพฐ. พิจารณางบตามวัตถุประสงค์ (งบแลกเป้า)

สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดสรรงบประมาณส าหรับการ Shopping ครั้งที่ 2  



สรุปยอดการใช้งานระบบ training.obec.go.th
(Shopping ครั้งที่ 2) 

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ประจ าปีงบประมาณ 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. 

การเข้าระบบ 764,114 ครั้ง 

จ านวนครูที่ลงทะเบียน
หลักสูตร 73,428 ที่นั่ง 

จ านวนครูที่ผ่านการอนุมัติ
จาก ผอ.โรงเรียน

21,678 ที่นั่ง



การประเมินผล
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

1

2

3

ผอ.โรงเรียนเข้าเว็บไซต์ 
https://training.obec.go.th/admin/

ผอ.เข้าสู่ “รายการประเมินผล”

ผอ. จะได้รับแจ้งเตือนและปรากฏรายชื่อคุณครูให้
ประเมินผลหลังจากที่คณุครูไปอบรมมาแล้ว 30วัน

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน



การประเมินผล
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ผู้อ านวยการ

โรงเรียน



การประเมินผล
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ผู้อ านวยการ

โรงเรียน



การประเมินผล
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ผู้อ านวยการ

โรงเรียน



การประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาครรููปแบบครบวงจร ข้าราชการครู

1

2

3

ข้าราชการครูเข้าเว็บไซต์ 
https://training.obec.go.th/admin/

ประเมินผลหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนไว้

สามารถประเมินหลังจากอบรมเสร็จสิ้นได้ทันที



ข้าราชการครู

ข้าราชการครู



การประเมินความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาครรููปแบบครบวงจร

ข้าราชการครู



เป้าหมายด้านการประเมินผล ปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2561

การประเมิน
ความพึงพอใจ

ของข้าราชการครู

การประเมินผล
ของ ผอ.โรงเรียน

100%

ของครูที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด

100%



Professional Learning Community
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพPLC

ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
คณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



แนวทางการขับเคลื่อน

รับนโยบาย
11 มกราคม 2560

- ในประเทศ
- ต่างประเทศ

เอกสารต่าง ๆ 
3 – 5 ก.พ.60

(150 คน)

workshop
โครงการต่างๆ 
ของส่วนกลาง

(สพฐ.)
การพัฒนาครู
จากภายนอก

การพัฒนา
ครูน าไปใช้จริงกับ

ผู้เรียน

บูรณาการ
สพฐ.

กคศ.

คุรุพัฒนา

หน่วยพัฒนา

คุรุสภา โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร

ลดภาระครู, การประเมินต่าง ๆ 

เติมความรู้ให้ครู

กลุ่มของครูต้องเข้มแข็ง

หน่วยงานภายใน,ภายนอก

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

Professional Learning Community

แนวทาง
การขับเคลื่อน

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิรูปการศึกษา

ครู
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Training Course 
จะดีขนำดไหน จะไม่สำมำรถประสบควำมส ำเรจ็ได้เลย
หำกไม่มีกำรน ำไปใชก้บันกัเรยีนโดยผ่ำนกลไกที่ดีและมปีระสทิธภิำพ

ครู ครู



ความหมายของ PLC Professional 
Learning Community

PLC  คือ กระบวนการที่ครู รวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง เรียนรู้ร่วมกันและ
ร่วมท าเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาครูด้วยกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ที่ เข้มแข็ง โดยใช้โรงเรียน ห้องเรียนเป็นฐานและนักเรียนเป็นหน้างาน 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และหลากหลาย เกิดการพัฒนาที่โรงเรียน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม

ดร.เกศทิพย์  ศุภวำนชิ 
รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัพัฒนำครูและบคุลำกรกำรศกึษำขัน้พื้นฐำน



1

2

3

เพื่อเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยให้
กำรแลกเปลี่ยนเรยีนรูม้ปีระสิทธภิำพ 

เพื่อให้เกดิกำรพฒันำวชิำชพีครู
ด้วยกำรพฒันำผู้เรยีน

วัตถุประสงค์ Professional 
Learning Community

PLC

เพื่อให้เกดิกำรรว่มมือ รวมพลังของทกุฝ่ำย
ในกำรพัฒนำกำรเรยีนกำรสอนสูค่ณุภำพ

ของผู้เรยีน

PLC  ถือว่า
ทุกคนคือคนเชี่ยวชาญในงานนั้น 

จึงเรียนรู้ร่วมกันได้
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Innovation 
ของกลุ่ม PLC

Professional 
Learning CommunityPLC
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Lesson Study

Active Learning

PBL

อื่นๆ

น ำผลมำคยุ

ปรับและน ำผลมำคุย

สรุปผล

ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแกไ้ข

เลือกวธิี

สร้ำงแผนกำรเรยีนรู้
ร่วมกัน

น ำแผนไปใช้

ไม่ส ำเรจ็

ส ำเร็จ

นวัตกรรม/เผยแพร่

ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร PLC Professional 
Learning Community PLC
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ตัวอย่ำง กำรด ำเนนิกำร PLC ในกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำของผูเ้รยีน Professional 
Learning Community PLC

กรณี ครูกลุ่มสำระวชิำเดียวกนั ผลกำรเรยีนเรือ่งพนัธุกรรมของนกัเรยีน 
ม.6/1 -6/3 ต่ ำลง 50 %

ครูกลุ่มสำระวชิำวทิยำศำสตร ์ร่วมกัน
ก ำหนดแนวทำงแก้ปญัหำ

เลือกวธิี

น ำแผนไปใช้

น ำผลมำคยุ

ปรับและน ำผลมำคุย

สรุปผล
ไม่ส ำเรจ็

ส ำเร็จ

นวัตกรรม/เผยแพร่
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ตัวอย่ำง กำรด ำเนนิกำร PLC ในกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำของผูเ้รยีน Professional 
Learning Community PLC

กรณี ครูต่ำงกลุม่สำระวิชำ
นักเรียนหนชีัน้เรยีนเปน็ประจ ำ

ครูทุกกลุ่มสำระที่เผชญิปญัหำเชน่เดียวกัน 
ร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรแก้ปญัหำ

เลือกวธิี

น ำแผนไปใช้
น ำผลมำคยุ

ปรับและน ำผลมำคุย

สรุปผล
ไม่ส ำเรจ็

ส ำเร็จ

นวัตกรรม/เผยแพร่
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ตัวอย่ำง กำรด ำเนนิกำร PLC ในกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำของผูเ้รยีน Professional 
Learning Community PLC

กรณี ปัญหำในระดบัโรงเรียน
ปัญหำครไูมค่รบชัน้เรยีน

ครูต่ำงโรงเรยีนที่เผชญิปญัหำครไูมค่รบชัน้ 
ร่วมกันก ำหนดแนวทำงแก้ปญัหำ

เลือกวธิี

น ำแผนไปใช้
น ำผลมำคยุ

ปรับและน ำผลมำคุย

สรุปผล
ไม่ส ำเรจ็

ส ำเร็จ

นวัตกรรม/เผยแพร่

DLTV
ขอค ำแนะกบัครู

ที่มีควำมช ำนำญเฉพำะทำง

ฯลฯ



การขับเคลือ่นกระบวนการ PLC
Professional Learning Community

เดลินิวส์ วันที่ 4 ธันวาคม 2560
รร.บ้านป่าสัก ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย "บันไดนักอ่าน"... 
อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/614163

https://www.youtube.com/watch?v=Ilk5TBJb038&t=48s
21 พ.ย. 2560 - อัปโหลดโดย มองมุมใหม่ Five Focus
รร.บ้านป่าสัก ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย "บันไดนักอ่าน"... 5.06

รายการ “มองมุมใหม ่Five Focus

https://www.dailynews.co.th/education/614163
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การประชุมหลังการสอนPLC

ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง



• แบบสังเกตการสอน
• แบบบันทึกหลังสอน
• แบบบันทึกการเรียนรู้PLC

ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง



Professional 
Learning CommunityPLC

ตัวอย่าง LogBook 



ตัวอย่าง Log Book (1)



ตัวอย่าง Log Book (2)



ตัวอย่าง Log Book (3)











โรงเรียนบ้านท่าลาด
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สมุดประจ าตัวครู
ผู้พัฒนาตนเองPLC

ตัวอย่าง
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การใช้ LogBook
ในการประเมินวิทยฐานะPLC

LogBook http://test-lteacher.otepc.go.th/

http://test-lteacher.otepc.go.th/


1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ

2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ชนก./ขนพ. รวมไม่น้อยกว่า 800 ชม./ปี
ชช./ชชพ.   รวมไม่น้อยกว่า 900 ชม./ปี

3. วินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

4. ผ่านการอบรมและพฒันาตามหลักสตูรที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด

5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิทยฐานะ   

ที่ด ารงอยู่ ย้อนหลังติดต่อกัน 3 ปี

การประเมินวิทยฐานะ
ชนก

ชนพ. ชช.
ชชพ.

ระดับการศึกษา ภาระงานรวมทั้งหมด เงื่อนไข

สังกัด สพฐ.

- ประถมศึกษา/  

มัธยมศึกษา

20 ชม./สัปดาห์

รวมเป็น 800 ชม./ปี

ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ.

ก าหนดและปฏิบัติงานอ่ืนโดยต้องมีชั่วโมง

PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

ไม่ถูกลงโทษทางวินัย/จรรยาบรรณ วิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี 
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ

ก.ค.ศ. ก าหนดหลักสูตรและชั่วโมงการอบรมและพัฒนา
ส าหรับการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

1. ด้านการจัดการเรยีนการสอน
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
**ชช. และ ชชพ.** เพิ่ม ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ

ชช. เป็นงานวิจัยชั้นเรียน ไม่น้อยกว่า 1 รายการ
ชชพ. เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 รายการ

5 ปี
5 ปี

5 ปี 5 ปี



“สังฆราช” ทรงย้ าเรียนบาลีเพื่อรู้แจ้ง
อ่านข่าวต่อไดท่ี้ : 
https://www.thairath.co.th/content/1308394

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 15 มิ.ย. 2561

https://www.thairath.co.th/content/1308394
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Thank You
ขอบคุณค่ะ


