






















- พัฒนาเปนระยะๆ ไมนอยกวา ๑๕ วัน/ป 

- ประเมินผลทุก ๓ เดือน สรุปผลทุก ๖ เดือน 

- พัฒนา ๒ ดาน คือ 

         ๑. คุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนง ไดแก พฤติกรรมที่แสดงถึง 

การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ศรัทธา ความรัก 

ความภูมิใจในวิชาชีพ ขยัน มุงม่ัน เปนแบบอยางที่ดี 

         ๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่รบัผดิชอบ ไดแก 

พฤติกรรมการเปนผูมีความรูความสามารถในงาน 

 





หลักเกณฑฯ

พัฒนากอน

แตงตั้งให

ดํารงตําแหนง

รองและผอ.

สถานศึกษา 

ว ๑๘/๕๒ 

หลักเกณฑฯ

พัฒนากอนแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนง 

รองและผอ.สพท. 

ในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

๑๓๘๕/๕๐  

๐๐๙/๕๑ 

หลักเกณฑฯ

พัฒนากอน

แตงตั้งให

ดํารงตําแหนง

รองและผอ.

สพท. 

๑๑๑/๕๔ 

หลักเกณฑฯ

พัฒนากอน

แตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงรอง

และผอ.

สํานักงาน 

กศน.จังหวัด/

กทม. 

๑๗๑/๕๓ 

หลักเกณฑฯ

พัฒนากอน

แตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงผอ.สช.

อําเภอ รองและ

ผอ.สช.จังหวัด 

ในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

๓๒๕/๕๕ 

หลักเกณฑฯ

พัฒนากอน

แตงตั้งให

ดํารงตําแหนง

ศึกษานิเทศก 

ว๖/๕๑ 

หลักเกณฑฯ

พัฒนากอน

แตงตั้งใหดํารง

ตําแหนง 

รองผอ.

สถานศึกษา  

สังกัด สพฐ. 

ว ๒๘/๖๐ 

หลักเกณฑฯพัฒนา

กอนแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนง 

ผอ.สถานศึกษา  

สังกัด สพฐ. 

ว ๑๙/๕๙ 

(บางตําแหนง) 



- มีระยะเวลาการพฒันาไมนอยกวา ๓๐ วัน 

- โครงสรางหลกัสูตร ประกอบดวย ๓ สวน คือ 

   สวนที่ ๑  การเสริมสรางสมรรถนะ 

   สวนที่ ๒  การฝกประสบการณนิเทศการศกึษา 

   สวนที่ ๓  จัดทําและนําเสนอแผนพฒันางานนิเทศการศึกษาในหนาที่ 

- ตองเขารับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ ๘๕  

- ตองผานการประเมินแตละสวนไมตํ่ากวารอยละ ๗๐ 

   - สพฐ. หรือสวนราชการตนสงักัด เปนหนวยงานที่รบัผดิชอบในการจัดทํา 

     รายละเอียดหลักสตูรและดําเนินการพฒันา 



- ระยะเวลาการพฒันา ไมนอยกวา ๑๕ วัน  

- ระยะเวลาเขารับการพฒันาตอง ไมนอยกวารอยละ ๘๐  

- ตองผานการประเมินแตละสวน ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ ประกอบดวย 

โครงสรางหลกัสูตร  รองฯ ผอ. 

๑. การเสริมสรางสมรรถนะเฉพาะ  ไมนอยกวา ๕ วัน ไมนอยกวา ๔ วัน 

๒. การฝกปฏิบัติงาน  ไมนอยกวา ๑๐ วัน ไมนอยกวา ๗ วัน 

๓. การนําเสนอแผนพัฒนาการศึกษา ไมนอยกวา ๔ วัน 

- ผลการพัฒนามีอายุ ๕ ป นับแตผานการพัฒนา 

- สพฐ. เปนหนวยงานที่รบัผดิชอบการพฒันา 



- ระยะเวลาการพัฒนา ไมนอยกวา ๑๘๐ ชั่วโมง  

- ระยะเวลาเขารับการพัฒนาตอง ไมนอยกวารอยละ ๙๐  

- ตองผานเกณฑประเมิน ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ ประกอบดวย 

โครงสรางหลักสูตร มี ๒ สวน  รองฯ ผอ. 

สวนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะ ประกอบดวย ไมนอยกวา ๑๖๒ ชม. 

     ๑) คุณลักษณะที่พึงประสงค ไมนอยกวา ๕๑ ชม. ไมนอยกวา ๓๖ ชม. 

     ๒) ภาวะผูนําทางวิชาการ  ไมนอยกวา ๔๘ ชม. ไมนอยกวา ๗๒ ชม. 

      ๓) การบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา ไมนอยกวา ๖๓ ชม. ไมนอยกวา ๕๔ ชม. 

สวนที่ ๒ การจัดทําและนําเสนอผลงาน ไมนอยกวา ๑๘ ชั่วโมง 

- สพฐ. หรือหนวยงานตนสังกัด กับ สคบศ. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา  



รองฯ ผอ. 

- ระยะเวลาการพัฒนา ไมนอยกวา ๒๖ วัน ไมนอยกวา ๒๙ วัน 

- โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย ๓ สวน  

สวนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะ (สําหรับตําแหนง) ไมนอยกวา ๑๔ วัน ไมนอยกวา ๑๐ วัน 

สวนที่ ๒ การเรียนรูจากสภาพจริง ไมนอยกวา ๗ วัน ไมนอยกวา ๑๔ วัน 

สวนที่ ๓ การจัดทําและนําเสนอผลงาน ไมนอยกวา ๕ วัน ไมนอยกวา ๕ วัน 

- สํานักงาน กศน. จัดทํารายละเอียดหลักสูตร เสนอ ก.ค.ศ. เพ่ือทราบ และดําเนินการ  

  พัฒนาและรายงานผลดําเนินการพัฒนาให ก.ค.ศ. ทราบ 

- ระยะเวลาเขารับการพัฒนาตอง ไมนอยกวารอยละ ๘๐  

- ตองผานเกณฑประเมินไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ ประกอบดวย 



หลักเกณฑและวิธีการพัฒนากอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

รองฯ และ ผอ. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๑๑๑ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔) 

มีสาระสําคัญดังนี้ 
     ๑. ระยะเวลาการพัฒนา ไมนอยกวา ๓๐ วัน  

     ๒. ระยะเวลาเขารับการพฒันาตองไมนอยกวารอยละ ๙๐  

     ๓. ตองผานการประเมินแตละสวน ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ ประกอบดวย 

           ๓.๑ การเสริมสรางสมรรถนะ ไมนอยกวา ๑๐ วัน 

           ๓.๒ การเรียนรูสภาพจริง ไมนอยกวา ๑๕ วัน 

           ๓.๓ จัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ ไมนอยกวา ๕ วัน ดังนี้ 

                 - การปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในเขตฯ (สําหรับ รองผอ.ฯ) 

                 - พัฒนาการศึกษาในเขตฯ (สําหรับ ผอ.ฯ) 



หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ 

และจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต 

การพัฒนา   ระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน ประกอบดวย  

สวนที่ ๑ การเสริมสรางสมรรถนะ (ไมนอยกวา ๑๐ วัน)  

สวนที่ ๒ การเรียนรูในสภาพจรงิ  (ไมนอยกวา ๑๕ วัน)  

สวนที่ ๓ การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ  (ไมนอยกวา ๕ วัน) 

การประเมินผล 

 ๑. เขาพัฒนาไมนอยกวารอยละ ๙๐  

 ๒. ผลประเมินแตละสวนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

* ให ้สช. รว่มกบั สคบศ. จดัทาํหลกัสตูร  แลว้เสนอ ก.ค.ศ.เพือ่ทราบ 
* ให ้สช. ดาํเนินการพฒันา หรอืรว่มกบั สคบศ.  



- ระยะเวลาการพัฒนา ไมนอยกวา ๖๐ ชั่วโมง  

- ตองเขารับการพัฒนา ไมนอยกวารอยละ ๙๐  

- ตองผานเกณฑการประเมิน ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

ขอบขายการพัฒนา ระยะเวลา 

     ๑) คุณลักษณะผอ.สถานศึกษาที่พึงประสงค ไมนอยกวา ๑๒ ชม. 

     ๒) ภาวะผูนําทางวิชาการ  ไมนอยกวา ๒๑ ชม. 

      ๓) การบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา ไมนอยกวา ๒๗ ชม. 

* ผูไมผานการประเมินไมสามารถบรรจุแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผอ.สถานศึกษาได 



หลักเกณฑและวิธีการ

พัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ว ๒๒/๖๐  

(บางวิทยฐานะ) 

หลักเกณฑและวิธีการ

พัฒนากอนแตงต้ังใหมี

หรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษ และ

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

ว๓/๕๔ 





หลักเกณฑและวิธีการพฒันากอนแตงต้ังใหมีและเลือ่นเปน 

วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ และวิทยฐานะเชีย่วชาญ 

 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  

พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐ บัญญัติใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษากอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงบางวิทยฐานะ  

เพื่อเพิ่มพนูความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสทิธิภาพ 

ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  

ประกอบกับ ก.ค.ศ. ไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในมาตรฐานวิทยฐานะวา 

ตองผานการพัฒนาตามหลกัเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 



หลักเกณฑและวิธีการพฒันากอนแตงต้ังใหมีและเลือ่นเปน 

วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ และวิทยฐานะเชีย่วชาญ 

 

          ๑. ผูท่ีเขารับการพัฒนา ตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติในการเสนอ 

ขอรับการประเมินใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะ 
 

 ๒. ผลการพัฒนาใหนําไปใชในการแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปน 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษได ภายใน ๓ ป นับแตวันท่ีผูนั้นสําเร็จ 

หลักสูตรการพัฒนา 



- ระยะเวลาเขารับการพัฒนาตอง ไมนอยกวารอยละ ๘๐  

- ตองผานการประเมินแตละสวน ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

         วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ 

 - ระยะเวลาการพัฒนา ไมนอยกวา ๒๔ ชม. 

 - หลักสูตร ประกอบดวย ๒ สวน 

    ๑) พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัตงิาน 

    ๒) วิเคราะหบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 - ระยะเวลาการพัฒนา ไมนอยกวา ๓๐ ชม. 

 - หลักสูตร ประกอบดวย ๓ สวน 

    ๑) พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

    ๒) สังเคราะหบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

    ๓) นําเสนอแนวทางการพัฒนางาน 

- ผลการพัฒนามีอายุ 3 ป นับแตวันที่สําเร็จการพัฒนา 

- สคบศ. หรือ หนวยงานอื่นที่เห็นชอบจาก สคบศ. เปนหนวยดําเนินการพัฒนา  















สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 

 

ตาํแหน่งตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

ตาํแหน่ง รับเงนิเดอืนในอนัดบั 

 

 

สายงาน 

การสอน 

ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

ครู คศ.1 

ครู (วทิยฐานะชํานาญการ) คศ.2 

ครู (วทิยฐานะชํานาญการพเิศษ) คศ.3 

ครู (วทิยฐานะเช่ียวชาญ) คศ.4 

ครู (วทิยฐานะเช่ียวชาญพเิศษ) คศ.5 
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  ครูผู้ช่วย  

รับเงนิเดอืนอนัดบั ครูผู้ช่วย 

การได้รับ

เงนิเดอืนของ 

ผู้ทีม่ ี

ใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ 

    ครู 

รับเงนิเดอืนอนัดบั  

คศ.1 – คศ.5 

 
รองผู้อาํนวยการสถานศึกษา 

รับเงนิเดอืนอนัดบั    

คศ.2 – คศ.4 

 

ผู้อาํนวยการสถานศึกษา 

รับเงนิเดอืนอนัดบั    

คศ.2 – คศ.5 

 

รองผู้อาํนวยการเขตพืน้ที่

การศึกษา รับเงนิเดอืนอนัดบั    

คศ.3 – คศ.4 

 

ผู้อาํนวยการเขตพืน้ที่

การศึกษา รับเงนิเดอืนอนัดบั   

 คศ.4 – คศ.5 

 
ศึกษานิเทศก์ 

รับเงนิเดอืนอนัดบั    

คศ.2 – คศ.5 

 

ผอ. กศน. / ผอ. สช. 

รับเงนิเดอืนอนัดบั    

คศ.2 – คศ.5 

 



การเทียบตําแหน่งและเงนิวทิยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหน่งครู 

ตาํแหน่ง รับเงนิเดอืน 

อนัดบั 

วทิยฐานะ อตัรา   

(บาท/  เดอืน) 

ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - - 

ครู  คศ.1 - - 

ครู  คศ.2 ครูชํานาญการ 3,500 

ครู  คศ.3 ครูชํานาญการพเิศษ 5,600 

ครู  คศ.4 ครูเช่ียวชาญ 9,900 

ครู  
คศ.5 ครูเช่ียวชาญพเิศษ 

15,600 

13,000 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 

 



 

การเทยีบตาํแหน่งและเงนิวทิยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตาํแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

ตาํแหน่ง รับเงนิเดอืน 

อนัดบั 

วทิยฐานะ อตัรา   

(บาท/  เดอืน) 

รองผู้อาํนวยการสถานศึกษา คศ.2 รองผู้อาํนวยการชํานาญการ 3,500 

รองผู้อาํนวยการสถานศึกษา คศ.3 รองผู้อาํนวยการชํานาญการพเิศษ 5,600 

รองผู้อาํนวยการสถานศึกษา คศ.4 รองผู้อาํนวยการเช่ียวชาญ 9,900 

ผู้อาํนวยการสถานศึกษา คศ.2 ผู้อาํนวยการชํานาญการ 3,500 

ผู้อาํนวยการสถานศึกษา คศ.3 ผู้อาํนวยการชํานาญการพเิศษ 5,600 

ผู้อาํนวยการสถานศึกษา คศ.4 ผู้อาํนวยการเช่ียวชาญ 9,900 

ผู้อาํนวยการสถานศึกษา คศ.5 ผู้อาํนวยการเช่ียวชาญพเิศษ 
15,600 

13,000 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 

 



 

การเทียบตําแหน่งและเงนิวทิยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา 

ตาํแหน่ง รับเงนิเดอืน 

อนัดบั 

วทิยฐานะ อตัรา   

(บาท/  เดอืน) 

รองผู้อาํนวยการ 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

คศ.3 รองผู้อาํนวยการ 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ชํานาญการพเิศษ 

5,600 

รองผู้อาํนวยการ 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

คศ.4 รองผู้อาํนวยการ 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

เช่ียวชาญ 

9,900 

ผู้อาํนวยการ 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

คศ.4 ผู้อาํนวยการ 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

เช่ียวชาญ 

9,900 

ผู้อาํนวยการ 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

คศ.5 ผู้อาํนวยการ 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

เช่ียวชาญพเิศษ 

15,600 

13,000 



 

การเทียบตําแหน่งและเงนิวทิยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ตาํแหน่ง รับเงนิเดอืน 

อนัดบั 

วทิยฐานะ อตัรา   

(บาท/  เดอืน) 

ศึกษานิเทศก์ คศ.2 ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 3,500 

ศึกษานิเทศก์ คศ.3 ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพเิศษ 5,600 

ศึกษานิเทศก์ คศ.4 ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 9,900 

ศึกษานิเทศก์ คศ.5 ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญพเิศษ 15,600 

13,000 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 

 



 

ตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอืน่ตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนดให้มีวทิยฐานะ 
 

ตําแหน่งทีมี่วทิยฐานะ 
อตัรา 

(บาท/  เดือน) 

ชํานาญการ 3,500 

ชํานาญการพเิศษ 5,600 

เช่ียวชาญ 9,900 

เช่ียวชาญพเิศษ 15,600 

13,000 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 

 



หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

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

ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560)  

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 



นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
ตองการใหมีการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยใหมีการปรับปรุง

มาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ การประเมินวิทยฐานะ  

และการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหมีความสอดคลองเช่ือมโยงกัน  

โดยการพัฒนาตองการใหครูมีการพัฒนาอยางเปนระบบ 

และตอเน่ืองทุกป  

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 



นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตองการใหคร ู

มีการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องทุกป  

มาตรา 79  : ผูบังคับบัญชามีหนาทีพ่ัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่

อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

มาตรา 80 : พัฒนาขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษากอนแตงต้ัง 

ใหดํารงตําแหนง บางตําแหนงและบางวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

+ 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 



ก.ค.ศ. กําหนดใหการพัฒนาเปนคุณสมบัติ ขอ 2.4 

ตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) 

 
การประเมินวิทยฐานะ 

2.1 
ระยะเวลา

การดํารง

ตําแหนง 

2.2  

ชั่วโมงการ

ปฏิบัติงาน 

2.3 
วินัย คุณธรรม 

จริยธรรม 

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

2.5 
ผลงานท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติหนาท่ี

ยอนหลังติดตอกัน  
2.4 

การพัฒนา 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 



ก.ค.ศ. จึงกําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

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

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)  

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 



สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 

     1. ครูทุกคนตองพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและ

ตอเน่ืองทุกป (เปนไปตามมาตรา 79) 

     2. กอนเขารับการพัฒนาครูตองประเมินตนเองและ 

ทําแผนพัฒนาตนเองเปนรายป  

     3. ตองพัฒนาในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง  

ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ  

 

 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 



องคประกอบการพัฒนา 

ความรู ทักษะ 

ความ

เปนครู 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 



๖ 

คุณลักษณะที่คาดหวัง 

 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ความรู : เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสรางความกาวหนาทางวิชาชีพ 

ทักษะ : เปนผูนําการพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางผลกระทบทางวิชาชีพ 

ความเปนครู : เปนผูนําการพัฒนาความเปนครูท่ีดีในวงวิชาชีพ 
ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 

วิทยฐานะครูชํานาญการ 

ความรู : เรียนรูเพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเอง 

ทักษะ : บูรณาการความรูสูการปฏิบัติ โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 

ความเปนครู : พัฒนาตนเองเพ่ือใหมีความเปนครูท่ีดี 

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 

ความรู : นําผลการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสูผูเรียน 

ทักษะ : สรางนวัตกรรมจากการปฏิบัติท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

ความเปนครู : เปนแบบอยางการพัฒนาความเปนครูท่ีดี 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

ความรู : บริหารจัดการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

ทักษะ : พัฒนานวัตกรรมใหเปนตนแบบการเรียนรูแกเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

ความเปนครู : สงเสริมการพัฒนาความเปนครูท่ีดีแกเพ่ือนรวมวิชาชีพ 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 



สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 

        4. ตองมีจํานวนช่ัวโมงการพัฒนาไมนอยกวา 

12 ช่ัวโมง แตไมเกิน 20 ช่ัวโมงในแตละป ซ่ึงภายใน

ระยะเวลา 5 ป ตองมีจํานวนช่ัวโมงการพัฒนาครบ 

100 ช่ัวโมง  

(ตอ) 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 



สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 

         5. หากภายในระยะเวลา 5 ป มีจํานวนชั่วโมงการพัฒนา 

ไมครบ 100 ชั่วโมง สามารถนําจํานวนชั่วโมง การมีสวนรวม 

ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สวนท่ีเกิน 50 ชั่วโมงตอป 

มานับรวมเปนจํานวนชั่วโมงพัฒนาได (ไมเกิน 20 ชั่วโมงตอป) 

 

(ตอ) 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 



สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 

ตัวอยาง 

การนับจํานวนชั่วโมงการพัฒนา 

 

  

 

 



สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 

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 สวนที่

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

รวมเปนชั่วโมงพัฒนาใหครบ 100 ชม. ได 

 

  

 

 



ปที่เขารับ 

การพัฒนา 
ปท่ี1 ปท่ี2 ปท่ี3 ปท่ี4 ปท่ี5 

รวม  

5 ป 
ผานการพัฒนา 

(จํานวน ชม.) 
12 10 19 20 20 87 

ชั่วโมงการปฏิบัติ 

PLC 
50 57 50 52 54 263 

PLC สวนที่เกิน  

50 ชม. ตอป  
0 7 0 2 4 13 

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

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

ก็ไมสามารถนํา PLC สวนที่เกินดังกลาว มานับรวมเปนชั่วโมงพัฒนาใหครบ 100 ชม. ได 

 

  

 

 

ตัวอยาง  ครู ข. 

 

  

 

 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 

     6.  เมื่อผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ สามารถ

ดําเนินการได ดังนี้ 

          1) นําผลการพัฒนาไปใชเปนคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ 

และเลื่อนวิทยฐานะไดตามหลักเกณฑและวิธีการ (ว21/2560)     และ 

        2) เมื่อผานการประเมินใหมีและเลื่อนวิทยฐานะแลว 

ผลการพัฒนานี้ใหถือวาเปนการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อน

วิทยฐานะ (เปนไปตามมาตรา 80) 

 

 

(ตอ) 
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ขั้นตอนการดําเนินการพฒันา 

 
 

ขาราชการครูประเมินตนเอง 

ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

 

 
หากผลการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะ 

และเลื่อนวิทยฐานะผาน ใหถือวาการพัฒนาน้ีเปนการพัฒนา

กอนแตงตั้งใหมีและเลือ่นวิทยฐานะ ตาม ม.80 

 

 
ทําแผนพัฒนาตนเองเปนรายป  

ตามแบบท่ีสวนราชการกําหนด 

  
เสนอแผนพัฒนา 

 

ผอ. 

พิจารณา 

 
พัฒนาในหลักสูตร 

ท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรอง 

  

ผาน 

 

 

ไมผาน 

 

 
บันทึกผลพัฒนา 

ลง Logbook 

  
รายงานผลการพัฒนา 

 

 
นําผลการพัฒนาไปใช 

เปนคุณสมบัติเพ่ือขอมีและ 

เลื่อนวิทยฐานะได 

 

 
ไมสามารถนําผลการพัฒนา 

ไปใชเปนคุณสมบัติเพ่ือขอมแีละ

เลื่อนวิทยฐานะได แตเปน 

การพัฒนาตนเอง ตาม ม.79 

 

ไมเห็นชอบ   

เห็นชอบ   

ผอ. 

พิจารณา 

เปนไปตามเงื่อนไขการพัฒนา ไมเปนไปตามเงื่อนไขการพัฒนา 
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อํานาจหนาที่ของสวนราชการ 

      

 

       1. ครูพัฒนาเปนไปตามแผนพัฒนาเปนรายป 

       2. หลักสูตรที่ผานการพัฒนาเปนหลักสูตร 

ที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 

       3. ในแตละป ครูพัฒนาครบทั้ง 3 องคประกอบ 

(ความรู ทักษะ ความเปนครู) 
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อํานาจหนาที่ของสวนราชการ  

      

 

       4. ครูพัฒนาตามคุณลักษณะที่คาดหวังในวิทยฐานะ

ที่ขอตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

       5. จํานวนช่ัวโมงการผานการพัฒนาเปนไปตามที่  

ก.ค.ศ. กําหนด 

       6. การรับรองผลการพัฒนาใน Logbook ของ

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

 

  

 

 

(ตอ) 
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การดําเนินการในชวงระยะเวลา

เปลี่ยนผาน 
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การดําเนินการในชวงเปลี่ยนผาน 
ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑเดิม 

(ว17/52    ว10/54   ว13/56)  

เขารับการพัฒนา 

ตาม ว3/54 

นําผลการพัฒนามาใชเปนคุณสมบัติ 

เพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  

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. 



         วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ 

 - 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 นับแตวันที่สําเร็จการพัฒนา 

- สคบศ. หรือ หนวยงานอื่นที่เห็นชอบจาก สคบศ. เปนหนวยดําเนินการพัฒนา  

การพัฒนากอนแตงต้ังใหมีและเลื่อนเปน 

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

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

โทร. 02 – 280 -  3229 / 02 – 280 - 3230 
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