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 เม่ือวันท่ี 5 กรกฏาคม 2560 สํานักงาน กคศ. ได0ทําหนังสือแจ0งเรื่อง หลักเกณฑ7และวิธีการพัฒนา
ข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายละเอียดของหลักเกณฑ7และวิธีการพัฒนา
ข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนมีดังนี้ 

ด0วยพระราชบัญญัติระเบียบข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 79 
กําหนดให0ผู0บังคับบัญชามีหน0าท่ีพัฒนาข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู0อยูIใต0บังคับบัญชาในอันท่ีจะ
ทําให0การปฏิบัติหน0าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก0าวหน0าแกIราชการ มาตรา 54 
กําหนดวIา การใช0ข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเปLนวิทยฐานะใด            
ต0องเปLนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ซ่ึงผIานการประเมิน และมาตรา 80 กําหนดให0มีการพัฒนาข0าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากIอนแตIงต้ังให0ดํารงตําแหนIงบางตําแหนIงบางวิทยฐานะ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ7และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 ดังนั้น เพ่ือให0การพัฒนาข0าราชการครูและบุคลากรทางาการศึกษาเปLนไปอยIางมีระบบ มีความ
ตIอเนื่อง และมีมาตรฐาน อาศัยอํานาจตามมาตรา 19 (4) มาตรา 79 และมาตรา 80 ก.ค.ศ. จึงกําหนด
หลักเกณฑ7และวิธีการพัฒนาข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนดังตIอไปนี้ 
หลักเกณฑ� 
 1. ข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต0องได0รับการพัฒนาอยIางตIอเนื่องทุกปR โดยให0ประเมิน
ตนเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด พร0อมท้ังจัดทําแผนการพัฒนาตนเองเปLนรายปR ตามแบบท่ีสIวนราชการ
กําหนด และเข0ารับการพัฒนาตามแผนอยIางเปLนระบบและตIอเนื่อง 
 2. ข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผIานการพัฒนาตามหลักเกณฑ7นี้ สามารถนําผล                     
ท่ีผIานการพัฒนาไปใช0เปLนคุณสมบัติเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได0ทุกวิทยฐานะ และให0ถือวIาการพัฒนาตาม
หลักเกณฑ7นี้เปLนการพัฒนากIอนแตIงต้ังให0มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามมาตรา 80 แหIงพระราชบัญญัติระเบียบ
ข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 3. หลักสูตรการพัฒนาต0องมีองค7ประกอบด0านความรู0 ด0านทักษะ ด0านความเปLนครู และคุณลักษณะ 
ท่ีคาดหวัง โดยมีเง่ือนไขดังตIอไปนี้ 

3.1 หลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
   3.2 พัฒนาอยIางตIอเนื่องทุกปR ในแตIละปR ไมIน0อยกวIา 12 ชั่วโมง แตIไมIเกิน 20 ชั่วโมง และ
ภายในระยะเวลา 5 ปR ต0องมีชั่วโมงการพัฒนา จํานวน 100 ชั่วโมง 
   หากภายในระยะเวลา 5 ปRจํานวนชั่วโมงการพัฒนาไมIครบ 100 ชั่วโมง สามารถนําจํานวน
ชั่วโมงการมีสIวนรIวมในชุมชนการเรียนรู0ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)                  
สIวนท่ีเกิน 50 ชั่วโมงในแตIละปR มานับรวมเปLนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาได0 



วิธีการ 
 1. ให0สIวนราชการและผู0บังคับบัญชามีหน0าท่ีสIงเสริม สนับสนุน และประสานให0ข0าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข0ารับการพัฒนาอยIางเปLนระบบและตIอเนื่อง 
 2. ให0ข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และจัดทํา
แผนการพัฒนาตนเองเปLนรายปR ตามแบบท่ีสIวนราชการกําหนด เสนอผู0อํานวยการสถานศึกษาพร0อมแนบ
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข0อง 
 3. ให0ผู0อํานวยการสถานศึกษาตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตให0ข0าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข0ารับการพัฒนา 
 4. ให0ข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข0ารับการพัฒนา แล0วนําผลสําเร็จของการพัฒนาตาม
หลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรอง หรือตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด พร0อมเอกสารหลักฐานลงในบันทึกประวัติ          
การปฏิบัติงาน เสนอตIอผู0อํานวยการสถานศึกษาทุกครั้ง 
 5. ให0ผู0อํานวยการสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรอง
ตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด แล0วรับรองผลสําเร็จการพัฒนานั้นในบันทึกประวัติ          
การปฏิบัติงาน 
 กรณีท่ีมีจํานวนชั่วโมงการพัฒนาไมIครบ 100 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5 ปR ให0นําจํานวนชั่วโมงการมี
สIวนรIวมในชุมชนการเรียนรู0ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สIวนท่ีเกิน 50 ชั่วโมง
ในแตIละปR มานับรวมเปLนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาให0ครบ จํานวน 100 ชั่วโมงได0 โดยให0ผู0อํานวยการ
สถานศึกษาตรวจสอบจากบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข0อง แล0วรับรองผลไว0เปLนหลักฐาน 
 6. กรณีท่ีไมIเปLนไปตามหลักเกณฑ7และวิธีการนี้ ให0เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 
ขอบข$ายของหลักสูตรการพัฒนา 
 หลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองต0องมีองค7ประกอบด0านความรู0 ด0านทักษะ ด0านความเปLนครูและ
คุณลักษณะท่ีคาดหวังในแตIละวิทยฐานะ ดังนี้ 
 องค7ประกอบท่ี 1 ด0านความรู0 ประกอบด0วย 
 1. เนื้อหาวิชาท่ีสอน ความสามารถ ทักษะในรายวิชา กลุIมสาระการเรียนรู0 
 2. วิธีสอน ถIายทอดความรู0เชิงเนื้อหา กิจกรรม บริบท เป_าหมายการเรียนรู0 ความรู0พ้ืนฐาน การปรับ
พ้ืนฐาน และอุปสรรคการเรียนรู0ของผู0เรียน 
 3. หลักการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู0 
 4. หลักสูตร การออกแบบ วางแผนการใช0 ประเมิน และแนวทางการเรียนรู0ในแตIละเนื้อหา 
 5. พ้ืนฐานการศึกษา หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาสังคม นโยบายการศึกษา จุดมุIงหมาย 
และเป_าหมายการจัดการศึกษาต้ังแตIระดับชาติจนถึงระดับหลักสูตร 
 6. การจัดการศึกษาแบบรวมและการตอบสนองตIอความหลากหลายของผู0เรียน 
 7. ทฤษฎีการเรียนรู0และจิตวิทยาการเรียนรู0 
 8. การใช0เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู0 
 9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู0 
  



องค7ประกอบท่ี 2 ด0านทักษะ ประกอบด0วย 
 1. หลักสูตร 
  วิเคราะห7 ออกแบบ จัดทํา และประเมินหลักสูตร 
 2. การจัดการเรียนรู0 
  2.1 การออกแบบและจัดทําแผนการเรียนรู0ให0เหมาะกับวัย พัฒนาการ และความแตกตIางของ
ผู0เรียน รวมถึงการสIงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค7ด0านตIาง ๆ แกIผู0เรียนโดย             
เน0นกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ และการสร0างวินัยในตนเอง 
  2.2 การวางแผน จัดการ และประสานงาน เพ่ือบูรณาการการจัดการเรียนรู0แกIผู0เรียน 
  2.3 การจัดการเรียนรู0 กํากับติดตาม ประเมิน และสะท0อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู0 
  2.4 เนื้อหาสาระในรายวิชาท่ีสอน 
 3. การจัดบรรยากาศการเรียนรู0 
  จัดบรรยากาศการเรียนรู0ท่ีเสริมสร0างผู0เรียนในด0านการแสดงออกอยIางสร0างสรรค7ปฏิสัมพันธ7           
ทางสังคมเชิงบวก ใฝdเรียนรู0สิ่งใหมIอยIางเปeดกว0าง ลงมือปฏิบัติจริง กระตุ0นด0วยคําถามและปfญหาท0าทาย            
การเรียนรู0 การดูแลชIวยเหลือผู0เรียนการแนะแนวการศึกษา และการสร0างแรงจูงใจให0ผู0เรียนนําการเรียนรู0              
ด0วยตนเอง 
 4. การใช0สื่อการเรียนรู0 
  เลือก พัฒนา ประยุกต7สื่อการเรียนรู0 เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรทางการศึกษาตIาง ๆ 
เพ่ือเสริมสร0างการเรียนรู0 คิดค0น ท0าทาย และกระตุ0นความใฝdรู0แกIผู0เรียน 
 5. การวัดและประเมินผลผู0เรียน 
  วัดและประเมินผลการเรียนรู0ของผู0เรียนท้ังแบบเปLนกลุIมและรายบุคคลโดยใช0เครื่องมือและ
วิธีการท่ีเหมาะสมและหลากหลาย กํากับ ติดตาม และนําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู0และ
พัฒนาผู0เรียนอยIางตIอเนื่อง 
 6. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู0 
  รวบรวม วิเคราะห7 และสังเคราะห7ข0อมูล เพ่ือใช0ในการตัดสินใจและปรับปรุงพัฒนาการจัด           
การเรียนรู0 แก0ปfญหาการเรียนรู0ของผู0เรียน ใช0พัฒนา และสร0างความรู0จากการวิจัยลงสูIการปฏิบัติได0 
 7. การทํางานรIวมกับผู0อ่ืน 
  เจรจา จูงใจ รIวมทํางานกับผู0อ่ืนได0อยIางสร0างสรรค7และเปLนประโยชน7ตIอผู0เรียน 
 8. การเรียนรู0เชิงวิชาชีพ 
  ทบทวนและสะท0อนผลการเรียนรู0ของตนเอง สร0างปฏิสัมพันธ7และรIวมแลกเปลี่ยนเรียนรู0กับ
เพ่ือนรIวมวิชาชีพ เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรู0และการปฏิบัติงานอยIางตIอเนื่อง 
 9. ภาษาอังกฤษ 
  เรียนรู0เพ่ือเพ่ิมทักษะการใช0ภาษาได0อยIางถูกต0องเหมาะสม 
  
 องค7ประกอบท่ี 3 ด0านความเปLนครู ประกอบด0วย 
 1. ยึดม่ัน ผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ และทุIมเทเพ่ือการเรียนรู0ของผู0เรียน 
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปLนแบบอยIางท่ีดีแกIผู0เรียนท้ังกาย วาจา และจิตใจ ดํารงตนให0
เปLนท่ีเคารพ ศรัทธา และนIาเชื่อถือท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 3. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 



 4. มีวินัยและการรักษาวินัย 
 5. เปLนบุคคลแหIงการเรียนรู0 ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยIางตIอเนื่องให0มีความรู0ความชํานาญใน
วิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
 6. ปฏิบัติตนโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช0 
 7. มีทัศนคติท่ีดีตIอบ0านเมือง 
 
คุณลักษณะท่ีคาดหวัง 
 วิทยฐานะครูชํานาญการ 
 ความรู0 : เรียนรู0เพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเอง 
 ทักษะ  : บูรณาการความรู0สูIการปฏิบัติ โดยมุIงเน0นการพัฒนาผู0เรียนได0เต็มตามศักยภาพ 
 ความเปLนครู : พัฒนาตนเองเพ่ือให0มีความเปLนครูท่ีดี 
  
 วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
 ความรู0 : นําผลการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสูIผู0เรียน 
 ทักษะ : สร0างนวัตกรรมจากปฏิบัติท่ีสIงผลตIอคุณภาพของผู0เรียน 
 ความเปLนครู : เปLนแบบอยIางการพัฒนาความเปLนครูท่ีดี 
  
 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
 ความรู0 : บริหารจัดการให0เกิดการเปลี่ยนแปลงแกIเพ่ือนรIวมวิชาชีพ 
 ทักษะ : พัฒนานวัตกรรมให0เปLนต0นแบบการเรียนรู0แกIเพ่ือนรIวมวิชาชีพ 
 ความเปLนครู : สIงเสริมการพัฒนาความเปLนครูท่ีดีแกIเพ่ือนรIวมวิชาชีพ 
  
 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ความรู0 : เปLนผู0นําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร0างความก0าวหน0าทางวิชาชีพ 
 ทักษะ : เปLนผู0นําการพัฒนานวัตกรรมท่ีสร0างผลกระทบทางวิชาชีพ 
 ความเปLนครู : เปLนผู0นําการพัฒนาความเปLนครูท่ีดีในวงวิชาชีพ 
 
การดําเนินการในช$วงระยะเวลาเปล่ียนผ$าน 
 1. ผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ7และวิธีการพัฒนาข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากIอนแตIงต้ัง
ให0มีและเลื่อนเปLนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี               
ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2554 ท่ียังอยูIภายในเวลา 3 ปR นับแตIวันท่ีสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาให0
สามารถนํามาใช0เปLนคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการแตIงต้ังให0มีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ7และวิธีการให0ข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนIงครูมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะได0 1 ครั้ง  
 
  



2. ผู0ดํารงตําแหนIงครูหรือดํารงวิทยฐานะมาแล0ว ไมIน0อยกวIา 5 ปR ท่ีมีผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ7
และวิธีการพัฒนาข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากIอนแตIงต้ังให0มีและเลื่อนเปLนวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2554  
แตIพ0นกําหนดเวลา 3 ปR นับแตIวันท่ีสําเร็จหลักสูตรการพัฒนาแล0ว หรือไมIเคยมีผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ7
และวิธีการดังกลIาว ให0เข0ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ7และวิธีการนี้ โดยให0เข0ารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ี
สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จํานวน 20 ชั่วโมง เพ่ือใช0เปLนคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
และการแตIงต้ังให0มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ7และวิธีการให0ข0าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนIงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได0 1 ครั้ง 
 
 

ขอเคารพด0วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมI 

12 กรกฏาคม 2560 


