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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 

 (Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on Mission and 
Functional Areas as Majors: TEPE Online)  

 
 

1. ความเป็นมา 

  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้ เรียนพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้าน
สารสนเทศ การใช้สื่อและการสื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย และจิตส านึกความรับผิดชอบ      
ต่อสังคม รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
ภูมิใจในความเป็นไทย และพร้อมสู่การเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 โดยครูและบุลากรทางการศึกษา
เป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่มีบทบาทส าคัญในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ      
ตามนโยบาย ระบบหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง          
หรือโรงเรียน ในบางกรณีอาจน าผลงานนั้นไปน าเสนอเพ่ือขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และเมื่อผลงาน
ผ่านการประเมิน จะต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หรือเมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน    
การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งสายงานใหม่จะต้องเข้ารับการพัฒนาตามที่หลักสูตรก าหนด     
ท าให้ครูไม่ได้ปฏิบัติการสอนในช่วงดังกล่าวในห้องเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้      
ได้อย่างเต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มศักยภาพ 
   จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการคืนครู 
สู่ห้องเรียน คืนเวลาปฏิบัติราชการในหน้าที่ให้กับครูแลบุคลากรทางการศึกษา โดยปรับเปลี่ยน
รูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบใหม่เป็น “การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and 
Educational Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors : 
TEPE Online)” ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจของตนเอง   
อีกท้ังยังช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการ 
   ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเชื่อม่ันว่าการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ 
(TEPE Online) เป็นการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองทุกสถานที่       
ทุกเวลาตามความต้องการและความสนในของตนเอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

   2.1. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยตนเอง (Self-
Learning) โดยให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตามศักยภาพโดยไม่ทิ้ง
ห้องเรียน ด้วยระบบออนไลน์ 
   2.2. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงาน    
ในหน้าที่ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้า
ตามวิทยฐานะ 
   2.3. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามบทบาท
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ และวางแผนพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
 
3. เป้าหมาย 

  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
4. กิจกรรมการด าเนินการ 

  กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน  

  กิจกรรมที่ 2 ก าหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาน าไปใช้พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

กิจกรรมที่ 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศจัดตั้งศูนย์
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค 9 ศูนย์ ดังนี้ 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
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โดยมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการและรับผิดชอบในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา  ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและ
พ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online  
  กิจกรรมที่ 4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศจัดตั้งศูนย์
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ระดับจังหวัด จ านวน 84 ศูนย์  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บริการและรับผิดชอบในการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ในระดับ
จังหวัด  

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาหลักสูตร รูปแบบวิธีการ แนวทาง มาตรการ ขั้นตอนการ
ด าเนินการพัฒนา การวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ  
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดยด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส านักงาน 
ก.ค.ศ. และ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

      

 

กิจกรรมที่ 6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชุมสัมมนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 



6 
 

 
 

กิจกรรมที่ 7 อบรมปฏิบัติทางเทคนิคการบริหารจัดการดูแลระบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และประชาสัมพันธ์
ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้ารับการพัฒนา ตามความสนใจและความต้องการ 

      

   
 

ภาพ การอบรมปฏิบัติทางเทคนิคการบริหารจัดการดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา 
ด้วยระบบ TEPE Online 
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กิจกรรมที่ 8 ครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินการพัฒนา ด้วยระบบ TEPE 
Online 8 หลักสูตร 

 
5. ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน
การศึกษาสภาพ สรุปได้ดังนี้ 

1) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน โดยประมาณ ๔๕๐,๐๐๐  คน การพัฒนาด้วยวิธีการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
แต่ละครั้ง ไม่สามารถพัฒนาให้ทั่วถึงได้ทุกคน จึงเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าในโอกาสเข้าถึงการพัฒนา
ของข้าราชการในสังกัด 
  ๒) การพัฒนาไม่ตรงตามความต้องการของบุคคลและความจ าเป็นของ
หน่วยงาน 
   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านมาหลักสูตรที่พัฒนาก าหนด
จากส่วนกลางหรือหน่วยงานต้นสังกัด  ไม่สามารถพัฒนาให้ตรงตามความต้อ งการของครู   
และความจ าเป็นของสถานศึกษาหรือหน่วยงาน จึงท าให้การพัฒนาไม่สามารถแก้ปัญหาของบุคคล
และหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนามิได้น าไปสู่การปฏิบัติ 
จึงไม่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
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๓) ไม่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางต าแหน่ง วิทยฐานะ หรือวิชาชีพ 
   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเ พ่ือพัฒนางานในหน้าที่   
ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา เนื่องจากไม่สามารถน าผลการพัฒนามาสู่ความก้าวหน้าในทาง
ต าแหน่ง วิทยฐานะ หรือวิชาชีพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญก าลังใจและไม่อยากจะ
พัฒนาตนเอง 

4) ปัญหาครูทิ้งห้องเรียน 
   การพัฒนาที่ผ่านมา รูปแบบการพัฒนาจะเป็นการให้ครูไปอบรม สัมมนา
นอกสถานที่ปฏิบัติงาน ในวันเวลา ราชการ ท าให้เกิดปัญหาครูทิ้งห้องเรียน เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้
เต็มเวลาและเต็มหลักสูตร ท าให้เกิดปัญหา ในเรื่องคุณภาพของนักเรียนตกต่ า และความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

5) ใช้งบประมาณในการพัฒนาสูง 
   ในปัจจุบันการน าครูออกจากห้องเรียนเพ่ือ อบรม สัมมนาแต่ละครั้ง จะใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง เพ่ือเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พักโรงแรม ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จ านวนมากในแต่ละครั้ง ทั้งงบประมาณของรัฐ และงบประมาณส่วนตัว 
   จากสภาพปัจจุบัน ปัญหาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้มีแนวด าเนินการในการแก้ปัญหาและ
พัฒนารูปแบบในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online  

กิจกรรมที่ 2 ก าหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาน าไปใช้พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยก าหนดหลักการดังนี้ 
   1) บูรณาการวัตถุประสงค์และวิธีการในการพัฒนาครูเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 
   2) พัฒนาทางระบบ Internet www.tepeonline.org 
   3) ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและระบบ PLC ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา 
   4) โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ (School  base  
development) 
   5) ผลการพัฒนาเป็นเครื่องมือการพัฒนางานในหน้าที่และ พัฒนาสู่
ความก้าวหน้าทางต าแหน่ง และวิทยฐานะ 

กิจกรรมที่ 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศจัดตั้งศูนย์
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค โดยมีหน้าที่ ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บริการและรับผิดชอบในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ในระดับภาค จ านวน 9 ศูนย์ ดังนี้ 
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1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

  กิจกรรมที่ 4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศจัดตั้งศูนย์
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ระดับจังหวัด จ านวน 84 ศูนย์  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บริการและรับผิดชอบในการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ในระดับ
จังหวัด  

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาหลักสูตร รูปแบบวิธีการ แนวทาง มาตรการ ขั้นตอนการด าเนิน 
การพัฒนา ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC ) ในระบบ online การวัดและประเมินผล ตามหลักสูตร
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดยประสานความร่วมมือและ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส านักงาน ก.ค.ศ. และ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สรุปรายวิชาและแหล่งเรียนรู้ได้ ดังนี้ 

1) หลักสูตรที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ รายวิชาเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ รวมทั้งสิ้น 
56 รายวิชา   จ าแนกตามต าแหน่ง ดังนี้ 

      - ครู                      จ านวน 22 รายวิชา 
      - ผู้บริหารการศึกษา    จ านวน 16 รายวิชา 
     - ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  7  รายวิชา 
      - ศึกษานิเทศก์           จ านวน 11 รายวิชา 

2) แหล่งเรียนรู้ สื่อ วีดีทัศน์ จ านวน 356 รายการ 
3) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC ) ในระบบ online ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. 

ก าหนด) จ านวน 3,850 กลุ่ม 
 

 



10 
 

หลักสูตรในการพัฒนาและสื่อ/แหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 รายการ 

๑) หลักสูตรการพัฒนาตามนโยบาย และแหล่งเรียนรู้ศูนย์ TEPE Online 
ระดับภาค 
   ๒) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
       3) ระบบทดสอบประเมินครู ประกอบด้วยระบบและวิธีการบริหารจัดการ
การสอบประเมินครู  
   4) Digital School Thailand 4.0 ที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบวีดีโอ และมีเอกสารประกอบการสอน ในแต่ละวิชามีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   5) หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้ง    
ให้ด ารงต าแหน่งครู 
   6) หลักสูตรพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
     7) หลักสูตรพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
   8) Coding Thailand ชวนทุกคนก้าวสู่การเรียนรู้ Coding ขั้นพ้ืนฐาน 

กิจกรรมที่ 6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชุมสัมมนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัตถุประสงค์
   1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้และ 
ความเข้าใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านการบริหาร ด้านการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตรงตามความความต้องการของผู้เรียน 
โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและทั่วถึง 
  2) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูสายงานการสอนให้มีความรู้ และสมรรถนะใน
การพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งสิ้น ๑๐,๓๓๐ คน จ านวน ๕  ครั้ง ดังนี้ 
                      ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา  จังหวัดยะลา  ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการและผู้บริหารในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน ๒,๐๐๐  คน 
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              ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา จังหวัดยะลา  ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนของ
จังหวัดยะลา จ านวน ๑,๔๘๐ คน 
                      ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ 
รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัด นราธิวาส ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานการสอนของจังหวัดนราธิวาส จ านวน  ๑,๒๐๐ คน 
   ครั้งที๔่ วันที๒่๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี  จังหวัดปัตตานี ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการ
สอนของจังหวัดปัตตานี จ านวน ๑,๒๕๐ คน 
                       ครั้งที่ ๕  วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าประชุม 
ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนของจังหวัดสงขลา จ านวน ๔,๔๐๐ คน 

 

      ประชุมสัมมนาเรื่อง ยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ในภูมิภาค
ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ Tepe Online  ระดับภาค 
ผู้ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร  ข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จ านวน ๒ จุด รวมทั้งสิ้น ๖,๐๒๗  คน ดังนี้ 

                       จุดที่ ๑ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน  ๒,๓๖๐ คน 

                       จุดที่ ๒ วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙   ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม ่จ านวน  ๓,๖๖๗ คน  

กิจกรรมที่ 7 อบรมปฏิบัติทางเทคนิคการบริหารจัดการดูแลระบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ให้กับผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 และ วนัที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 รวมจ านวน 350 คน 
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และประชาสัมพันธ์ให้ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตร  

   
 

ภาพ การอบรมปฏิบัติทางเทคนิคการบริหารจัดการดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา 
ด้วยระบบ TEPE Online 

 
กิจกรรมที่ 8 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ด้วยระบบ TEPE 

Online ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 – 2562 จ านวน 521,848 คน จ าแนกเป็น 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรทีเ่ป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์ TEPE 
Online ระดับภาค รวมจ านวน ๑๔๔,๘๓๒ คน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา จ านวน 1๘๔,๘๐๘ คน จ าแนกเป็น 
   ๑) หลักสูตรที่เป็นแหล่งเรียนรู ้จ านวน 141,๑๔๔  คน 
   ๒) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ๓,๑๘๐ คน 
   ๓) ทดสอบประเมินครู จ านวน ๒๘,๖๔๕ คน 
   ๔) Digital School Thailand 4.0 จ านวน ๑๑,๘๓๙ คน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา รวมจ านวน 183,363 คน  
จ าแนกเป็น 
   1) หลักสูตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ จ านวน 169,789 คน 
   2) หลักสูตรที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าตามวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 8,676 คน ส าเร็จการพัฒนา โดยผ่านเกณฑ์
การพัฒนา ร้อยละ 80 จ านวน 4,507 คน ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้ 
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    2.1) หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 6,613 คน ส าเร็จการพัฒนาโดยผ่าน
เกณฑ์การพัฒนา ร้อยละ 80 จ านวน 3,679 คน 
    2.2) หลักสูตรพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 1,488 คน ส าเร็จการพัฒนา 
โดยผ่านเกณฑ์การพัฒนา ร้อยละ 80 จ านวน 657 คน 
    2.3) หลักสูตรพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 575 คน ส าเร็จการพัฒนา      
โดยผ่านเกณฑ์การพัฒนา ร้อยละ 80 จ านวน 171 คน 
   3) Digital School Thailand 4.0 จ านวน 4,898 คน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 เมษายน 
2562 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา รวมจ านวน  8,845 คน จ าแนกเป็น 
   1) หลักสูตรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ / Digital School Thailand 4.0 จ านวน 256 

คน 
   2) หลักสูตรที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าตามวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 8,589 คน ส าเร็จการพัฒนาโดยผ่านเกณฑ์การพัฒนา ร้อยละ 80 
จ านวน 6,202 คน ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้ 

   2.1) หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 7,921 คน ส าเร็จการพัฒนา โดยผ่าน
เกณฑก์ารพัฒนา ร้อยละ 80 จ านวน 5,897 คน 

   2.2) หลักสูตรพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 485 คน ส าเร็จการพัฒนาโดยผ่านเกณฑ์การ
พัฒนา ร้อยละ 80 จ านวน 261 คน 

   2.3) หลักสูตรพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 183 คน ส าเร็จการพัฒนา  โดย
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา ร้อยละ 80 จ านวน 44 คน 
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สรุปจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา จ าแนกตามหลักสูตร  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 

 

ที ่ หลักสูตร 
จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา 

รวม 
2559 2560 2561 2562 

1 หลักสูตรการพัฒนาตามนโยบาย และ
แหล่งเรียนรู้ศูนย์ TEPE Online  
ระดับภาค 

144,832 141,144 169,789 82 455,847 

2 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ยังมิได้เปิด
ระบบการ
พัฒนา 

3,180 - - 3,180 

3 ทดสอบประเมินครู - 28,645 - - 28,645 
4 Digital School Thailand 4.0 - 11,839 4,898 174 16,911 
5 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งครู 

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ 6,613 7,921 14,534 

6 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ 

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ 1,488 485 1,973 

7 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ 575 183 758 

8 Coding Thailand ชวนทุกคนก้าวสู่
การเรียนรู้ Coding ง่ายๆ 

ยังมิได้เปิดระบบการพัฒนา -  

9 Total visit (เข้าเยี่ยมชมระบบ)  247,755 
รวม 144,832 184,808 183,363 8,845 521,848 
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6.ประโยชน์ที่ได้รับ 

6.1 เชิงปริมาณ 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยตนเอง (Self-Learning) ควบคู่
กับการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้า
ตามวิทยฐานะ ภายใต้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 – 2562 จ านวนทั้งสิ้น 521,848 คน 
จ าแนกเป็น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน ๑๔๔,๘๓๒ คน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน 1๘๔,๘๘๐ คน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 183,363 คน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน     8,845 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเลือกพัฒนาได้ตามความต้องการ  
และพัฒนาได้ทุกคน ทุกสถานที่ ทุกเวลา ท าให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้เต็มเวลา เต็มหลักสูตร  
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดการศึกษาได้ทั่วถึงเท่าเทียม มีคุณภาพส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้น  
   6.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ 
ในการจัดการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง 
หน่วยงาน  
   6.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
๗.แผนการด าเนินการขั้นต่อไป 
  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ปรับให้เป็น
ปัจจุบัน จ านวนทั้งสิ้น 20 รายวิชา (ด้านการปฏิบัติตน และด้านการปฏิบัติงาน) ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  


