
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานการสอน
(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 22

ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560) 

กลุมพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา ชลบรุ ีเขต 2



มาตรา 79  : ผูบังคับบัญชามีหนาทีพ่ัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

มาตรา 80 : พัฒนาขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษากอนแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนง บางตําแหนงและบางวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด

+

มาตรา 56  : ผูใดไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงครผููชวย ใหผูนั้น
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลาสองป กอนแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงครู ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



การพัฒนาครู 

ครูผูชวย 

พัฒนาอยางเขม
2 ป

ครู  

พัฒนา
ระหวาง
ประจําการ

พัฒนา
ระหวาง
ประจําการ

พัฒนา
กอนแตงตั้งใหมี  

และเลื่อนเปน
วิทยฐานะ



ก.ค.ศ. จึงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน

(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)



ก.ค.ศ. กําหนดใหการพัฒนาเปนคุณสมบัติ ขอ 2.4
ตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560)

การประเมินวิทยฐานะ
2.1

ระยะเวลา

การดํารง

ตําแหนง

2.2
ชั่วโมงการ

ปฏิบัติงาน

2.4
การพัฒนา

2.3
วินัยคุณธรรม 

จริยธรรม 
จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2.5
ผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่

ยอนหลัง
ติดตอกัน 



สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560

1. ครูทุกคนตองพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและ

ตอเน่ืองทุกป (เปนไปตามมาตรา 79)

2. กอนเขารับการพัฒนาครูตองประเมินตนเองและ

ทําแผนพัฒนาตนเองเปนรายป 

3. ตองพัฒนาในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง

ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ 



องคประกอบการพัฒนา

ความรู ทักษะ

ความ

เปนครู



คุณลักษณะที่คาดหวัง
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ความรู : เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความกาวหนาทางวิชาชีพ
ทักษะ : เปนผูนําการพัฒนานวัตกรรมที่สรางผลกระทบทางวิชาชีพ
ความเปนครู : เปนผูนําการพัฒนาความเปนครูที่ดีในวงวิชาชีพตามมาตรฐานวิทยฐานะ

ที่ ก.ค.ศ. กําหนด

วิทยฐานะครูชํานาญการ
ความรู : เรียนรูเพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเอง
ทักษะ : บูรณาการความรูสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ
ความเปนครู : พัฒนาตนเองเพ่ือใหมีความเปนครูท่ีดี

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
ความรู : นําผลการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสูผูเรียน
ทักษะ : สรางนวัตกรรมจากการปฏิบัติที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน
ความเปนครู : เปนแบบอยางการพัฒนาความเปนครูที่ดี

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ความรู : บริหารจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกเพ่ือนรวมวิชาชีพ
ทักษะ : พัฒนานวัตกรรมใหเปนตนแบบการเรียนรูแกเพ่ือนรวมวิชาชีพ
ความเปนครู : สงเสริมการพัฒนาความเปนครทูี่ดีแกเพ่ือนรวมวิชาชีพ



สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560

4. ตองมีจํานวนช่ัวโมงการพัฒนาไมนอยกวา

12 ช่ัวโมง แตไมเกิน 20 ช่ัวโมงในแตละป ซ่ึงภายใน

ระยะเวลา 5 ป ตองมีจํานวนช่ัวโมงการพัฒนาครบ 

100 ช่ัวโมง 

(ตอ)



สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560

5. หากภายในระยะเวลา 5 ป มีจํานวนชั่วโมงการพัฒนา

ไมครบ 100 ชั่วโมง สามารถนําจํานวนชั่วโมง การมีสวนรวม

ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สวนท่ีเกิน 50 ชั่วโมงตอป 

มานับรวมเปนจํานวนชั่วโมงพัฒนาได (ไมเกิน 20 ชั่วโมงตอป)

(ตอ)



ตัวอยาง

การนับจํานวนชั่วโมงการพัฒนา



ตัวอยาง  ครู ก.
ปที่เขารับ
การพัฒนา ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5

รวม 

5 ป
ผานการพัฒนา 
(จํานวน ชม.) 12 15 18 19 17 81

ชั่วโมงการปฏิบัติ 
PLC 55 57 54 50 54 270

PLC สวนที่เกิน
50 ชม. ตอป 5 7 4 0 4 20

สรุป เม่ือครบ 5 ป ครู ก. ยังขาดชั่วโมงพัฒนาอีก 19 ชม. แตมี ชม. PLC
สวนที่เกิน 50 ชม. สะสมไวอีก 20 ชม.  ดังนั้น สามารถนํา PLC สวนที่เกินดังกลาว 
มานับรวมเปนชั่วโมงพัฒนาใหครบ 100 ชม. ได



สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560

6. เมื่อผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ สามารถ

ดําเนินการได ดังนี้

1) นําผลการพัฒนาไปใชเปนคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ

และเลื่อนวิทยฐานะไดตามหลักเกณฑและวิธีการ (ว21/2560)     และ

2) เมื่อผานการประเมินใหมีและเลื่อนวิทยฐานะแลว

ผลการพัฒนานี้ใหถือวาเปนการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อน

วิทยฐานะ (เปนไปตามมาตรา 80)

(ตอ)



การตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขารับการพัฒนา

1. ครูพัฒนาเปนไปตามแผนพัฒนาเปนรายป

2. หลักสูตรที่ผานการพัฒนาเปนหลักสูตร

ที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง

3. ครูพัฒนาตามคุณลักษณะที่คาดหวังในวิทยฐานะ

ที่ขอตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด



4. จํานวนช่ัวโมงการผานการพัฒนาเปนไปตามที่ 

ก.ค.ศ. กําหนด

การตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขารับการพัฒนา (ตอ)



ขั้นตอนการดําเนินการพฒันา

ขาราชการครูประเมินตนเอง

หากผลการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะผาน ใหถือวาการพัฒนาน้ีเปนการ
พัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ม.80

ทําแผนพัฒนาตนเองเปนรายป 
ตามแบบท่ีสวนราชการกําหนด

เสนอแผนพัฒนา

พัฒนาในหลักสูตร
ท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรอง

ผานไมผาน

รายงานผลการพัฒนา

นําผลการพัฒนาไปใช
เปนคุณสมบัติเพ่ือขอมีและ

เลื่อนวิทยฐานะได

ไมสามารถนําผลการพัฒนา
ไปใชเปนคุณสมบัติเพ่ือขอมแีละ

เลื่อนวิทยฐานะได แตเปน
การพัฒนาตนเอง ตาม ม.79

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เปนไปตามเงื่อนไขการพัฒนา ไมเปนไปตามเงื่อนไขการพัฒนา

ผอ. 
พิจารณา

ผอ. 
พิจารณา
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