
ขาวสํานักงานรัฐมนตรี 89/2558 

การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ดวยระบบ TEPE Online 

 

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจงวัฒนะ – พลเอก สรุเชษฐ ชัยวงศ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

เปนประธานพิธีมอบนโยบายและรวมเสวนา "การพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่

ปฏิบัติงานเปนฐาน ดวยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on 

Mission and Functional Areas as Majors)"  จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เมือ่วัน

จันทรที่ 9 มีนาคม 2558 ที่หองวายุภักษ 2-3 อาคารวายุภักษ ช้ัน 4 โดยมีพลเอก สุทัศน กาญจนานนทกลุ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอก ดํารงค สิมะขจรบุญ ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารยไพฑูรย สินลารัตน ประธานกรรมการคุรสุภา ดร.กมล รอดคลาย เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารวมกวา 600 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ รมช.ศึกษาธิการ กลาววา การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนงานสําคัญ

เรงดวนของรัฐบาลตามที่นายกรฐัมนตรีไดมีคําบัญชาเกี่ยวกบัการศึกษาของชาติ และเปนนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ

ไดมุงเนนเพื่อใหมีการผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงไดมีการหารือกบั สพฐ. รวมทั้ง

สํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงานเลขาธิการคุรสุภา ซึ่งมีความเห็นสอดคลองกันในการพฒันาระบบ TEPE Online  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีจะมีสวนสําคัญตอการกาวขามปญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานของครูในพ้ืนท่ี

ตางๆ เพราะครูสามารถเรยีนรูไดดวยตนเองทุกท่ีทุกเวลาผานระบบออนไลน 

หลักการ ของระบบ TEPE Online คือ “พัฒนาครู กาวสูอนาคตชาติ ทุกคนเรียนรูได ทุกที่ ทุกเวลา” 

(Anyone, Anywhere, Anytime) ที่ดําเนินการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อประหยัดเวลาของคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ประหยัดงบประมาณของสวนราชการ  

กลุมเปาหมายหลัก ของระบบ TEPE Online ไดแก คร ูศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหาร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. จํานวนกวา 4 แสนคน รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอื่นของ

กระทรวงศึกษาธิการ ไมวาจะเปนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) ที่จะมกีารเช่ือมโยงเขาสูระบบน้ีในโอกาสตอไป 
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ทั้งน้ี สพฐ.ไดจัดต้ังศูนยประชาสมัพันธเกี่ยวกบัระบบดังกลาวแลว ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามเพิม่เติม หรือให

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพของระบบใหดีย่ิงข้ึน ซึ่ง สพฐ.จะประกาศเริ่มใชอยางเต็มระบบในวันที่ 1 

เมษายน 2558 สิ่งสําคัญทีสุ่ดคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไดใชเวลากับนักเรียน มีเวลาปฏิบัติหนาที่ใน

สถานศึกษาตนสังกัดมากข้ึน นักเรียน พอแม ผูปกครอง ครแูละบุคลากรทางการศึกษาก็จะมีความสุขมากข้ึนกับการได

เห็นคุณภาพการศึกษาของชาติมีความกาวหนา มีการแกไขปญหาที่คางคามานาน 

นโยบายของรัฐบาลครั้งสําคัญน้ี จะทําใหมั่นใจไดวาคุณภาพการศึกษาจะพัฒนาและกาวหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญตอการพฒันาประเทศ เพราะการศึกษาเปนรากฐานความมั่นคงของการพฒันาประเทศ 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกาวสูอนาคตชาติจะเปนการเดินหนาประเทศไทยครัง้สําคัญในดาน

การศึกษาอีกครัง้หน่ึง 

ดร.กมล รอดคลาย เลขาธิการ กพฐ. กลาววา นโยบายของรัฐบาลตองการเห็นเด็กและเยาวชนมีคุณภาพ

การศึกษาที่ดีข้ึน จึงไดดําเนินโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ขณะเดียวกัน นโยบายที่สบืเน่ืองตอมาคือ 

จะทําอยางไรใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพสูงสดุ โดยเฉพาะครูทีส่อนในสถานศึกษาทั่วประเทศ ท่ีผานมา

การพัฒนาครูดวยการจัดการอบรมตามสถานท่ีตางๆ ซึ่งครูก็ตองออกนอกสถานศึกษาเพ่ือเขารับการอบรม ทําให

เสียเวลาในการเรียนการสอน เสียคาใชจาย ดังน้ัน ระบบใหมท่ีคิดคนขึ้นจะเปนระบบท่ีใชศักยภาพเดิมท่ีมีอยูมาทํา

ใหมใหมีคุณภาพมากขึ้น โดยการมุงท่ีบุคลากรทางการศึกษา 5 กลุมใหญ ไดแก  

1) ครูผูสอน  

2) ศึกษานิเทศก  

3) ผูบรหิารสถานศึกษา  

4) ผูบรหิารสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และ  

5) ผูที่จะเขาสูระบบในอนาคต หรอืผูที่กําลงัจะสอบเปนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สพฐ.ไดพฒันาระบบ TEPE Online รวมกับคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในดานหลักสูตรและ

เน้ือหาสาระ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพฒันางานในหนาที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการขอมีและตอใบ

ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกี่ยวของกบัสํานักงานเลขาธิการคุรสุภา) เพื่อการขอมีและเลื่อนวิทย

ฐานะชํานาญการพเิศษและเช่ียวชาญ (เกี่ยวของกับ ก.ค.ศ.) และเพื่อการพฒันากอนแตงต้ังเขาสูตําแหนง ในเบ้ืองตนได

จัดทําหลักสูตรแลวประมาณ 120 หลักสูตร และจะมีเพ่ิมเติมอีกตามความรูใหมท่ีจะเกิดขึ้นอีกมาก หลกัสูตรของแต

ละกลุมเปาหมายจะแตกตางกัน แตแบงออกเปน 3 กรอบหลักเหมือนกัน ไดแก 1) องคความรูมาตรฐานตําแหนง  

2) สมรรถนะหลัก และ 3) สมรรถนะสายงาน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแลว จะมีแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูในแตละ

หลักสูตร หากทําแบบฝกหัดไดคะแนนผานเกณฑท่ีกําหนดก็จะมีการออกรหัสวาเปนผูสอบผานหลักสูตรน้ันแลว 

หลังจากน้ันผูรับการอบรมจะตองไปสอบดวยตัวเองท่ีสถานศึกษาเครือขายของแตละศูนยสอบท่ัวประเทศ โดยมีการ

เตรียมการไววาภายใน 1 ปอาจจะจัดสอบ 3-4 ครั้ง ผูทีส่อบผานในแตละหลักสูตรจะไดรบัวุฒบิัตรรับรองวาเปนผูสอบ

ผานวิชาน้ันและสามารถนําวุฒิบัตรไปใชไดตามความประสงค 
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ระบบ TEPE Online จะเปดใชอยางเต็มรูปแบบในวันท่ี 1 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. - 06.00 น.ของ

วันถัดไป (วันธรรมดา) เพ่ือไมใหรบกวนเวลาในการเรียนการสอน แตในวันเสาร-อาทิตย ระบบดังกลาวจะเปดใชได

ตลอด 24 ชั่วโมง การเรียนในแตละวันจะสามารถรองรับผูรับการอบรมไดท้ังประเทศเน่ืองจากมีศูนยเครือขาย 77 

ศูนยท่ัวประเทศ และในอนาคตก็จะขยายศูนยเครือขายไปถึง 225 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังน้ี มีความเชื่อมั่นวาระบบท่ี

วางไวจะมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและจะพยายามทําใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. กลาววา ขณะน้ี ระบบ TEPE Online อาจจะยังไมเช่ือมโยงกบั

ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษามากนัก เพราะยังไมไดดําเนินการอยางเต็มรูปแบบ แตใน

อนาคตเมื่อ สพฐ.ดําเนินการเต็มรปูแบบแลวและผานความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.แลว ก็จะเช่ือมโยงกันไดในที่สุด 

โดยเฉพาะเรื่องการพฒันาความรูความสามารถเชิงทฤษฎี และการฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งกําหนดอยูในหลักเกณฑ

และวิธีการสําหรบัขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเลื่อนวิทยฐานะระดับชํานาญการพเิศษและเช่ียวชาญ 

ตามขอตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement) หรือ เกณฑ PA ซึ่ง ก.ค.ศ.เห็นชอบในหลกัการของเกณฑ

ดังกลาวแลว และอยูระหวางดําเนินการรวมกับ สพฐ.ในการจัดทําคูมือ และองคประกอบในการประเมิน เพื่อนําเสนอ 

ก.ค.ศ.พิจารณาอีกครัง้ภายในเดือนเมษายน 2558 หาก ก.ค.ศ.เห็นชอบและอนุมัติ ก็จะสามารถใชระบบ TEPE 

Online เพ่ือประเมินวิทยฐานะไดเต็มรูปแบบ 

การเช่ือมโยงระบบ TEPE Online กับงานบรหิารบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเปนการพัฒนาครู

ทั้งระบบดวยการเรียนรูดวยตนเอง และเปนประโยชนตอครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ไมตองละทิ้งหองเรียนหรอื

สถานที่ปฏิบัติงาน การนําระบบดังกลาวไปใชแทนการฝกอบรมแบบเดิมจะชวยประหยัดเวลาและงบประมาณทั้งของครู

และสวนราชการดวย ที่สําคัญคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไดรับการพฒันาอยางทั่วถึงและตอเน่ือง ถือเปนการ

เริ่มตนที่ดีและเปนประโยชนอยางย่ิงในการพฒันาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ อันจะสงผลถึง

คุณภาพการศึกษา 

ดังน้ัน การนําระบบ TEPE Online มาใชกับการบรหิารงานบุคคลในระยะตอไป สวนราชการอื่นตองรวมมือกับ 

ก.ค.ศ.ในการพจิารณาหาทางขยายผลวาจะนําสวนไหนไปใชในการปรับหลกัเกณฑและวิธีการที ่ก.ค.ศ.กําหนดให

ครอบคลมุ และเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย ก.ค.ศ.

ยินดีใหความรวมมืออยางเต็มที ่

ศาสตราจารย ไพฑูรย สินลารัตน ประธานกรรมการคุรุสภา กลาววา โดยสวนตัวเช่ือวาระบบ TEPE Online  

มีความนาสนใจ เพราะเรื่องการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเหมือนติดหลมมานานจากการอบรมนอกสถานศึกษา

เพียงไมกี่วันแลวก็ไมไดนํามาใชประโยชนมากนัก เน่ืองจากหลักสูตรที่ใชในการอบรมไมตรงกับความตองการของผูเขารบั

การอบรม ดังน้ันการใชระบบ TEPE Online นาจะเปนทางออกที่ดีทีจ่ะทําใหการอบรมครมูีความหมายมากข้ึน เพราะครู

สามารถนําผลทดสอบมาใชประโยชนได 

แตมีขอสังเกตเรื่องของเน้ือหาสาระที่ตองการใหผูออกแบบหลักสูตรเพิม่เติมเน้ือหาบางประการ เชน การสอนให

เด็กรูจักคิดวิเคราะห คิดอยางสรางสรรค หรอืทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เปนตน การออกแบบหลักสูตรใหมีความ

หลากหลายเพ่ือใหผูรับการอบรมมีรูกวางขวาง รูหลากหลาย จึงจะตามทันเด็กได อีกทั้งตองทําใหแนใจวาระบบ 
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ดังกลาวสามารถวัดผลได มีคุณภาพจริง มีความนาเช่ือถือ และเพิม่แรงจงูใจในการอบรมผานระบบ พัฒนาใหเปนระบบที่

ผูรบัการอบรมสามารถเรียนตลอดเวลา มีความสนุกและเพลดิเพลินในการเรียน 

รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเริ่มดําเนินการผลิตหลักสูตรต้ังแตป 2556 ในการผลิตหลักสูตร ไดดําเนินการโดยวิเคราะห

และสงัเคราะหเน้ือหาที่แตละหนวยงานตองการ จากน้ันจึงนํามายอยเน้ือหาและใหผูทรงคุณวุฒิออกแบบเน้ือหาสาระ

และขอสอบใหตรงกับความตองการเพื่อใหเกิดประโยชนในการใชงาน สําหรับการออกแบบหลักสูตร มีผูทรงคุณวุฒิจาก

หลากหลายหนวยงานดานการศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเช่ือวา

กระบวนการจัดทําหลักสูตรจะตอบสนองความตองการของผูใชไดเปนอยางดี ขณะเดียวกันก็จะมกีระบวนการตรวจสอบ 

ตรวจทาน โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูเช่ียวชาญ

ทางการศึกษากวา 100 คนเปนผูตรวจเน้ือหาใหถูกตองอกีครั้ง เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นไดวากระบวนการจัดทดสอบ

สามารถวัดผลไดอยางแทจรงิ 

ในอนาคต จะมกีารพฒันาหลักสูตรไปจนถึงการมีคลังขอสอบมาตรฐาน ซึง่แตละศูนยสอบ สามารถนําขอสอบ

จากคลงัขอสอบและออกแบบขอสอบไดเอง เพือ่ใหเกิดความหลากหลาย ไมซ้ําซอน 

กุณฑิกา พัชรชานนท 

บัลลังก โรหิตเสถียร 

สรปุ/รายงาน 

10/3/2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


