
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

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

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)  

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
ตองการใหมีการพัฒนาครูท้ังระบบ โดยใหมีการปรับปรุง

มาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ การประเมินวิทยฐานะ  

และการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน  

โดยการพัฒนาตองการใหครูมีการพัฒนาอยางเปนระบบ 

และตอเนื่องทุกป  
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตองการใหครู 

มีการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องทุกป  

มาตรา 79  : ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาท่ี

อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ  

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

มาตรา 80 : พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนง บางตําแหนงและบางวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

+ 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
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ก.ค.ศ. กําหนดใหการพัฒนาเปนคุณสมบัติ ขอ 2.4 
ตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ (ว21/2560) 

 
การประเมินวิทยฐานะ 

2.1 
ระยะเวลา

การดํารง

ตําแหนง 

2.2  

ชั่วโมงการ

ปฏิบัติงาน 
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2.4 
การพัฒนา 

2.3 
วินัยคุณธรรม 

จริยธรรม 
จรรยาบรรณ

วิชาชีพ   

2.5 
ผลงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติหนาท่ี

ยอนหลัง
ติดตอกัน  



ก.ค.ศ. จึงกําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

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

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)  

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
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สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 

     1. ครูทุกคนตองพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและ

ตอเนื่องทุกป (เปนไปตามมาตรา 79) 

     2. กอนเขารับการพัฒนาครูตองประเมินตนเองและ 

ทําแผนพัฒนาตนเองเปนรายป  

     3. ตองพัฒนาในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง  

ซ่ึงประกอบดวย 3 องคประกอบ  
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องคประกอบการพัฒนา 

ความรู ทักษะ 

ความ

เปนครู 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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๖ 

คุณลักษณะที่คาดหวัง 

 

วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ความรู : เปนผูนําการเปล่ียนแปลงเพื่อสรางความกาวหนาทางวิชาชีพ 

ทักษะ : เปนผูนําการพัฒนานวัตกรรมที่สรางผลกระทบทางวิชาชีพ 

ความเปนครู : เปนผูนําการพัฒนาความเปนครูที่ดีในวงวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 

วิทยฐานะครูชํานาญการ 

ความรู : เรียนรูเพื่อเปล่ียนแปลงตนเอง 

ทักษะ : บูรณาการความรูสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 

ความเปนครู : พัฒนาตนเองเพื่อใหมคีวามเปนครูทีด่ ี

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ความรู : นําผลการพัฒนาการเปล่ียนแปลงสูผูเรียน 

ทักษะ : สรางนวัตกรรมจากการปฏิบัติที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

ความเปนครู : เปนแบบอยางการพัฒนาความเปนครูที่ด ี

วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

ความรู : บริหารจัดการใหเกิดการเปล่ียนแปลงแกเพื่อนรวมวิชาชีพ 

ทักษะ : พัฒนานวัตกรรมใหเปนตนแบบการเรียนรูแกเพื่อนรวมวิชาชีพ 

ความเปนครู : สงเสริมการพัฒนาความเปนครูที่ดีแกเพื่อนรวมวิชาชีพ 
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สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 

        4. ตองมีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาไมนอยกวา 

12 ชั่วโมง แตไมเกิน 20 ชั่วโมงในแตละป ซึ่งภายใน

ระยะเวลา 5 ป ตองมีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาครบ 

100 ชั่วโมง  

(ตอ) 
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สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 

         5. หากภายในระยะเวลา 5 ป มีจํานวนชั่วโมงการพัฒนา 

ไมครบ 100 ชั่วโมง สามารถนําจํานวนชั่วโมง การมีสวนรวม 

ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สวนที่เกิน 50 ชั่วโมงตอป 

มานับรวมเปนจํานวนชั่วโมงพัฒนาได (ไมเกิน 20 ชั่วโมงตอป) 

 

(ตอ) 
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สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 

     6.  เมื่อผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ สามารถ

ดําเนินการได ดังนี้ 

          1) นําผลการพัฒนาไปใชเปนคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ 

และเล่ือนวิทยฐานะไดตามหลักเกณฑและวิธีการ (ว21/2560)     และ 

        2) เมื่อผานการประเมินใหมีและเล่ือนวิทยฐานะแลว 

ผลการพัฒนานี้ใหถือวาเปนการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเล่ือน

วิทยฐานะ (เปนไปตามมาตรา 80) 

 

 

(ตอ) 
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การตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขารับการพัฒนา 

      

 
       1. ครูพัฒนาเปนไปตามแผนพัฒนาเปนรายป 

       2. หลักสูตรที่ผานการพัฒนาเปนหลักสูตร 

ที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 
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       3. จํานวนชั่วโมงการผานการพัฒนาเปนไปตามที่  

ก.ค.ศ. กําหนด 

       4. การรับรองผลการพัฒนาใน Logbook ของ

ผูอํานวยการสถานศึกษา 
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การตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขารับการพัฒนา (ตอ) 



ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนา 

 
 

ขาราชการครูประเมินตนเอง 

ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

 

 
หากผลการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ 

และเลื่อนวิทยฐานะผาน ใหถือวาการพัฒนาน้ีเปนการพัฒนา

กอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ม.80 

 

 
ทําแผนพัฒนาตนเองเปนรายป  

ตามแบบที่สวนราชการกําหนด 

  
เสนอแผนพัฒนา 

 

ผอ. 

พิจารณา 

 
พัฒนาในหลักสูตร 

ที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 

  

ผาน 

 

 

ไมผาน 

 

 
บันทึกผลพัฒนา 

ลง Logbook 

  
รายงานผลการพัฒนา 

 

 
นําผลการพัฒนาไปใช 

เปนคุณสมบัติเพื่อขอมีและ 

เลื่อนวิทยฐานะได 

 

 
ไมสามารถนําผลการพัฒนา 

ไปใชเปนคุณสมบัติเพื่อขอมีและ

เลื่อนวิทยฐานะได แตเปน 

การพัฒนาตนเอง ตาม ม.79 

 

ไมเห็นชอบ   

เห็นชอบ   

ผอ. 

พิจารณา 

เปนไปตามเง่ือนไขการพฒันา ไมเปนไปตามเง่ือนไขการพฒันา 
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
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ตัวอยาง 

การนับจํานวนช่ัวโมงการพฒันา 

 

  

 

 

15 



สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
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ตัวอยาง  ครู ก. 

 

  

 

 

ปท่ีเขารับ 

การพัฒนา 
ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 

รวม  

5 ป 
ผานการพัฒนา 

(จํานวน ชม.) 
12 15 18 19 17 81 

ชั่วโมงการปฏิบัติ 

PLC 
55 57 54 50 54 270 

PLC สวนท่ีเกิน  

50 ชม. ตอป  
5 7 4 0 4 20 

สรุป    เม่ือครบ 5 ป ครู ก. ยังขาดชั่วโมงพัฒนาอีก 19 ชม. แตมี ชม. PLC สวนท่ี

เกิน 50 ชม. สะสมไวอีก 20 ชม.  ดังนั้น สามารถนํา PLC สวนท่ีเกินดังกลาว มานับ

รวมเปนช่ัวโมงพัฒนาใหครบ 100 ชม. ได 
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ปท่ีเขารับ 

การพัฒนา 
ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5 

รวม  

5 ป 
ผานการพัฒนา 

(จํานวน ชม.) 
12 10 19 20 20 87 

ชั่วโมงการปฏิบัติ 

PLC 
50 57 50 52 54 263 

PLC สวนท่ีเกิน  

50 ชม. ตอป  
0 7 0 2 4 13 

สรุป   เม่ือครบ 5 ป ครู ข. ยังขาดชั่วโมงพัฒนาอีก 13 ชม. แตในปท่ี 2 ครู ข. พัฒนา

เพียง 10  ชม. แมวาจะมี ชม. PLC สวนท่ีเกิน 50 ชม. สะสมไวอีก 13 ชม.  

ก็ไมสามารถนํา PLC สวนท่ีเกินดังกลาว มานับรวมเปนชั่วโมงพัฒนาใหครบ 100 ชม. ได 

 

  

 

 

ตัวอยาง  ครู ข. 
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การดําเนินการในชวงระยะเวลา

เปลี่ยนผาน 
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
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การดําเนินการในชวงเปลี่ยนผาน 
ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑเดิม 

(ว17/52    ว10/54   ว13/56)  

เขารับการพัฒนา 

ตาม ว3/54 

นําผลการพัฒนามาใชเปนคุณสมบัติ 

เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  

และถือวาเปนการพัฒนากอนแตงตั้ง 

ใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

ตามหลักเกณฑ ว21/60 

มีผลพัฒนา 

ว3/54 

(ยังไมหมดอายุ) 

มีผลพัฒนา 

ว3/54 

(ยังไมหมดอายุ) 

เคยมีผลพัฒนา ว3/54 

(หมดอายุ หรือไมเคยพัฒนา) 

เขารับการพัฒนา  

ตาม ว22/60  
(20 ชม.ตอป) 

ผลการพัฒนานําไปใชในการแตงตั้ง 

ใหมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

ชํานาญการพิเศษ 

พัฒนา 24 ชม. 

เช่ียวชาญ 

พัฒนา 30 ชม. 

19 

ครู หมายถึง ผูดํารงตําแหนงครูที่ไมมีวิทยฐานะ   

ดํารงวิทยฐานะ หมายถึง ผูดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะ 

หมายเหตุ 
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ตัวอยางที่ 1 

    กรณีขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 
ตามหลักเกณฑเดมิ (ว 17/2552  ว 10/2554  ว 13/2556) 
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นําไปใชในการแตงตั้ง 

ใหมีและเล่ือนวิทยฐานะ 

ไมมีตั๋ว ว3/54 
หรือตั๋วหมดอาย ุ

มีตั๋ว ว3/54 
ท่ีไมหมดอายุ 

เขารับ 
การพัฒนา 
ตาม ว3/54 

5 ก.ค. 60 

หมายเหตุ ณ วันท่ี สํานักงาน ศธจ./ สํานักงาน ก.ค.ศ. 
รับคําขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ผลการพัฒนาตาม ว3/54 
ตองยังไมหมดอายุ 



สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
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ตัวอยางที่ 2 

    กรณีขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 
ตามหลักเกณฑ ว21/2560 
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ไมมีตั๋ว ว3/54 
หรือตั๋วหมดอาย ุ

มีตั๋ว ว3/54 
ท่ีไมหมดอายุ 

5 ก.ค. 60 

เขารับการพัฒนา 
ตาม ว22/60 

จํานวน 20 ชม. 

นําไปใชเปนคุณสมบัติ 

เพื่อขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ 

หมายเหตุ ณ วันท่ี สํานักงาน ศธจ./ สํานักงาน ก.ค.ศ. 
รับคําขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ผลการพัฒนาตาม ว3/54 
ตองยังไมหมดอายุ 



สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
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ตัวอยางที่ 3 

การเขารับการพัฒนา ตาม ว22/2560 
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ดํารงตําแหนงกอน 

วันท่ี 5 ก.ค. 60 
 

รายชื่อ 

ระยะเวลาในการ

ดํารงตําแหนงครู / 

ดํารงวิทยฐานะ 

ปที่ตองเขารับการพัฒนา 

(20 ชม.ตอป) 

รวมจํานวน

ชั่วโมง 

การพัฒนา 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
นาย ก. 5 ป - - - - - 20 สามารถนําผล

การพฒันาไปใช้

เป็นคณุสมบติั

ในการขอมีและ

เล่ือนวิทยฐานะ

ได้ และถือว่า

เป็นการพฒันา

ตาม ม. 80 

นาย ข. 4 ป - - - - √ 20 

นาง ค. 3 ป - - - √ √ 40 

นาง ง. 2 ป - - √ √ √ 60 

นาย จ. 1 ป - √ √ √ √ 80 

นาย ช. นอยกวา 1 ป √  √ √ √ √ 100 



         วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

 - ระยะเวลาการพัฒนา ไมนอยกวา 24 ชม. 

 - หลักสูตร ประกอบดวย 2 สวน 

    1) พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

    2) วิเคราะหบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 - ระยะเวลาการพัฒนา ไมนอยกวา 30 ชม. 

 - หลักสูตร ประกอบดวย 3 สวน 

    1) พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

    2) สังเคราะหบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

    3) นําเสนอแนวทางการพัฒนางาน 

- ระยะเวลาเขารับการพัฒนาตอง ไมนอยกวารอยละ 80  

- ตองผานการประเมินแตละสวน ไมต่ํากวารอยละ 80 

- ผลการพัฒนามีอายุ 3 ป นับแตวันท่ีสําเร็จการพัฒนา 

- สคบศ. หรือ หนวยงานอื่นท่ีเห็นชอบจาก สคบศ. เปนหนวยดําเนินการพัฒนา  

การพัฒนากอนแตงตั้งใหมแีละเล่ือนเปน 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554) 
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ตัวอยาง 

        หลักสูตรที่ผานการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 

 

 

  

 

 

รหสั

หลกัสตูร 
ช่ือหลกัสตูร 

 

หน่วยงาน 

/ สงักดั 

วิทยฐานะ 
 

เป้า 

หมาย 
 

กลุ่มสาระ 

 

บรร

ยาย 

ปฏิบติั จาํนวน

วนั 

600000

04 

การพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรูของครูดวย

กระบวนการชี้แนะ 

(coaching) และการสราง

ชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) สูการปฏิบัติ

อยางแทจริง 

คณะ 

ครุศาสตร  

ม.ราชภัฏ

รําไพ

พรรณี 

ครูผูชวย ครูทุก

กลุมเปา

หมาย 

กลุมสาระ

อื่นๆ (ทุก

กลุมสาระ) 

25 
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นางวัชรี เกิดพิพัฒน 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

สํานักงาน ก.ค.ศ.  

โทรศัพท/โทรสาร 0-2281-4425 
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ติดตอหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

ภารกิจเสริมสรางและพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติราชการ 

โทร. 0-2280-3230 โทรสาร 0-2280-3229 
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