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โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  
1. ความเป็นมา 
   เนื่องด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู 
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว                 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายก าหนดกรอบวงเงินให้ครูรายบุคคล เพ่ือใช้เป็ นทุนใน
การพัฒนาตนเอง ตามความต้องการจ าเป็นของครูรายบุคคล คนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต่อคน/
ต่อปี โดยเป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง เลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือ
โครงการที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา จากนโยบายดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจึงได้ด าเนินการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการคัดเลือกหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภารับรอง                  
และประชาสัมพันธ์ให้ครูได้เลือกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาตนเองตามความต้องการ ความจ าเป็น ตามแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID PLAN)  ในระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้ เข้ารับการพัฒนา 
training.obec.go.th เพ่ือให้ครูสามารถเลือกอบรมตามความต้องการ และหน่วยงานส่วนกลางสามารถ
บริหารจัดการจัดสรรงบประมาณไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับครูที่แจ้งความ
ประสงค์เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ต่าง ๆ และสามารถทราบความต้องการในการพัฒนาตนเองของครู              
ในภาพรวมได้ และนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2561 ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดด าเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครู ให้พัฒนาครูโดยการจัดสรร
วงเงินต่อหัวในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของครู (คูปองครู) ให้เหมาะสม 
 
 
 

 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ครูทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ ตามแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) สามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  2.2 เพ่ือให้การพัฒนาครูเป็นระบบ มีคุณภาพ มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานผ่านการรับรอง
จากสถาบันคุรุพัฒนา 
  2.3. เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกปี ครูสามารถน าชั่วโมงการ
พัฒนา ใช้เชื่อมโยงการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) และใช้ประกอบการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา  
 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ ข้าราชการครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีละ 100,000 คน 
   3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบทางการศึกษาสูงขึ้น 
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4. การด าเนินการ 
  กิจกรรมที่ 1 สถาบันคุรุพัฒนาเปิดให้หน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด เสนอหลักสูตร
เข้ารับการพิจารณา 
  กิจกรรมที่ 2 สถาบันคุรุพัฒนาประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง 
   กิจกรรมที่ 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานน าหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนา
รับรองมาพิจารณาด้านวิชาการถึงความเหมาะสมส าหรับข้าราชการครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และราคาค่าลงทะเบียนมีความเหมาะสม โดยประกาศเป็นหลักสูตรให้ข้าราชการครู 
ในสังกัดเข้ารับการพัฒนา 
   กิจกรรมที่ 4 ครูลงทะเบียนเลือกหลักสูตรอบรมผ่านระบบ training.obec.go.th และเข้า
รับการอบรมตามก าหนดเวลา 
   กิจกรรมที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโอนงบประมาณไปตั้งเบิก 
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวม 225 เขต และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   กิจกรรมที่ 6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการติดตามผลการด าเนินการ
ทั้งจากส่วนกลางและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

 
5. ผลการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 และ พ.ศ.2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(คูปองครู)  ผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวนครูที่ลงทะเบียนเข้าระบบ training.obec.go.th                  
เพ่ือเลือกหลักสูตรอบรม มีจ านวน 314,458 คน จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 175,978 คน                        
รวม 214,289 ที่นั่ง ใช้งบประมาณ จ านวน 1,508,295,637 บาท  ผลการประเมินความพึงพอใจ              
ของครู 4.22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 84.44% 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวนครูที่ลงทะเบียนเข้าระบบ training.obec.go.th                 
เพ่ือเลือกหลักสูตรอบรม มีจ านวน 356,052 คน จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 274,264 คน                              
รวม 360,175 ที่นั่ง ใช้งบประมาณ จ านวน 2,195,799,428 บาท  ผลการประเมินความพึงพอใจ              
ของครู 4.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็น 84.11% 
   จากผลการด า เนินการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ของส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างครู ผู้อ านวยการโรงเรียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สถาบันคุรุพัฒนา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)   เมื่อครูได้รับการพัฒนาจากผู้เสนอ
หลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากสถาบันการศึกษา นิติบุคคล หรือหน่วยราชการ ส่งผลให้นักเรียน จ านวน 
5,485,280 คน  ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาครู โดยครูน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาปรับใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ และลงสู่ผู้เรียนโดยตรง นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคและวิธีการใหม่ ท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ดีข้ึน “นักเรียนมีความสุข อยากมาโรงเรียน”  
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6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  6.1 เชิงปริมาณ 
    6.1.1 ครู จ านวน 274,264 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างท่ัวถึง ครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนาร่วมกัน เกิดแรงบันดาลใจและเกิดการต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียน
ซึ่งเกิดขึ้นที่ห้องเรียน 
    6.1.2  ครู จ านวน 274,264 คน น าประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา ไปปรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน จ านวน 5,485,280 คน (ค านวณจากครู 1 คน : นักเรียน 20 
คน) มีความสุขและกระตือรือร้นในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
   6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 ครูได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของตนเองและโรงเรียน 
สามารถน าประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    6.2.2 หน่วยพัฒนาครูมีการติดตามครูสู่ห้องเรียน เป็นที่ปรึกษาให้ค าชี้แนะ 
สนับสนุนการด าเนินงานของศึกษานิเทศก์ซ่ึงมีจ านวนน้อย 
    6.2.3  ครูได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกปี ครูสามารถน าชั่วโมง 
การพัฒนา ไปประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.) และใช้ประกอบการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา 
    6.2.4 นักเรียนมีผลการเรียนดี ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O - NET) เพ่ิมข้ึนในภาพรวม 
 
7. งบประมาณ 
  7.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โอนจัดสรรงบประมาณไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนหลักสูตรของข้าราชการครู จ านวน 
1,508,295,637 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
  7.2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โอนจัดสรรงบประมาณไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนหลักสูตรของข้าราชการครู จ านวน 
2,195,799,428 บาท (สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) 
 
8. แผนการด าเนินการขั้นต่อไป 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  กิจกรรมที่ 1 สถาบันคุรุพัฒนาเปิดให้หน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด เสนอหลักสูตร
เข้ารับการพิจารณา 
  กิจกรรมที่ 2 สถาบันคุรุพัฒนาประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง 
   กิจกรรมที่ 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานน าหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนา
รับรองมาพิจารณาความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตร โดยประกาศเป็นหลักสูตรให้ข้าราชการครู
ในสังกัดเข้ารับการพัฒนา 
   กิจกรรมที่ 4 ครูลงทะเบียนเลือกหลักสูตรอบรม และเข้ารับการอบรมตามก าหนดเวลา 
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   กิจกรรมที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโอนงบประมาณไปตั้งเบิก 
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวม 225 เขต และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   กิจกรรมที่ 6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการติดตามผลการด าเนินการ
ทั้งจากส่วนกลางและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ภาพปฏิทินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
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ภาพการด าเนินกิจกรรมของโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
 

 
ภาพกิจกรรม การน าเสนอผลงานโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจรต่อนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุม

คณะรัฐมนตรี ณ ท าเนียบรัฐบาล 

 
ภาพกิจกรรม การน าเสนอผลงานโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจรต่อนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุม

คณะรัฐมนตรี ณ ท าเนียบรัฐบาล 

 
ภาพกิจกรรม การแถลงข่าวการเสนอโครงการหรือ
หลักสูตรการอบรมเพ่ือพัฒนาครูประจ าการโดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพกิจกรรม การอบรมข้าราชการครูที่เข้าร่วม

โครงการพัฒนาครูรูปแบบวงจรโดย 
อดีตนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย 

 
ภาพกิจกรรม การน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
 

 
ภาพกิจกรรม นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ

ใหม่ที่ครูได้รับจากการอบรมในห้องเรียน 
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ภาพกิจกรรมการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ใหม่ของนักเรียน 
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