ระบบการพัฒนาครู
ผ่านการสรรหา
และได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง

ม. 56

การเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม
(ว 20/48)

ครูผู้ช่วย

ด้านการปฏิบัติตน

(ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่
ครูผู้ช่วยเข้าปฏิบัติราชการ)

ด้านการปฏิบัติงาน

ประเมินทุกๆ 3 เดือน รวม 8 ครั้ง
ผ่านการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง

พัฒนาระหว่าง
ประจาการ ว 10/51

ครู

ลาศึกษาต่อ

ม. 79

พัฒนาก่อนแต่งแต่ง
ให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะ ว 3/54

ม. 80

พัฒนาตนเอง

ม. 81

ฝึกอบรม

ปฏิบัติงานวิจัย

ว 22/2560
เป็นคุณสมบัติในการขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะ

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ว 20/2548
บรรจุและแต่งตั้ง
เป็นครูผู้ช่วย

ผอ.สถานศึกษา
มีหน้าที่

แจ้งครูผู้ช่วยทราบ
- ภาระงาน
- มาตรฐานคุณภาพงาน
- มาตรฐานวิชาชีพ
- จรรยาบรรณวิชาชีพ
ประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม
(ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่

ครูผู้ช่วยเข้าปฏิบัติราชการ)

ด้านการปฏิบัติตน

ด้านการปฏิบัติงาน

ประเมินทุกๆ 3 เดือน 8 ครั้ง
ครั้งที่ 1 – 4 ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า 50%
ครั้งที่ 5 – 8 ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า 60%

กรณีผ่านเกณฑ์

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งใด
ผู้มีอานาจตาม ม. 53 มีคาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ภายใน 5 วันทาการ

ครูผู้ช่วย
ได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้มีอานาจ
ตาม ม. 53
เสนอ กศจ.
พิจารณาอนุมัติ

ครู

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ว 22/2560
การพัฒนาตามหลักเกณฑ์นี้เป็นคุณสมบัติ ข้อ 2.4 ของหลักเกณฑ์และวิธีการ (ว 21/2560) เมื่อผ่านการพัฒนา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ สามารถดาเนินการได้ดังนี้
1. นาผลการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (ว 21/2560)
2. ผลการพัฒนานี้ให้ถือว่าเป็นการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ (เป็นไปตามมาตรา 80)

สาระสาคัญ

นับแต่วันที่ 5 ก.ค. 60 เป็นต้นไป
ครูต้องพัฒนาอย่างไร??

1. ครูทุกคนต้องพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกปี
2. ครูต้องประเมินตนเองและทาแผนพัฒนาตนเองเป็นรายปี (ID Plan)

3. ครูต้องพัฒนาในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านความรู้ ทักษะ และ ความเป็นครู
4. ชั่วโมงการพัฒนา :
ในแต่ละรอบปีที่ยื่นคาขอฯ ครูต้องพัฒนา 12 – 20 ชม.
ซึ่งภายในระยะเวลา 5 ปี ต้องมีจานวนชั่วโมงการพัฒนาครบ 100 ชม.
หากภายในระยะเวลา 5 ปี มีจานวนชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชม.
สามารถนาจานวนชั่วโมง PLC ส่วนที่เกิน 50 ชม. ต่อปี มานับรวมเป็น
ชั่วโมงพัฒนาได้

ก่อนวันที่ 5 ก.ค. 60 ดารงตาแหน่งครู /
ครูที่มวี ิทยฐานะ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ในแต่ละรอบปีที่ยื่นคาขอฯ ต้องพัฒนา 20 ชม.
ครูที่มีวุฒิบัตรการพัฒนา ตาม ว 3/2554
ก่อนวันที่ 5 ก.ค. 60 และยังไม่หมดอายุ (นับถึง
วันที่ส่วนราชการ / สานักงาน ก.ค.ศ. รับคาขอฯ)
สามารถนาผลการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติ
ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตาม ว 21/2560 ได้เพียง 1 ครั้ง

ภายหลังประกาศใช้หลักเกณฑ์ ฯ
มีครูจานวนมากมีชั่วโมงการพัฒนา
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ว 22/2560

ส่งผลให้
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติด้านการพัฒนา และ
ไม่สามารถยื่นคาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
(ว 21/2560)

ก.ค.ศ. แก้ปัญหาภายหลังประกาศใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ (ว 22/2560)
มติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

สาระสาคัญ

1. ในรอบ 5 ปีที่ขอรับการประเมินต้องมีชั่วโมง
การพัฒนา 100 ชม. หากไม่ครบ 100 ชม. แต่ไม่น้อยกว่า 60 ชม.
สามารถนาจานวนชั่วโมง PLC ส่วนที่เกิน 50 ชม.ในแต่ละปี
มานับรวม ให้ครบ 100 ชั่วโมงได้
2. ให้ส่วนราชการเสนอหลักสูตรการพัฒนา
เพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณารับรอง
3. สาหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการพัฒนาในปี พ.ศ. 2560 –
2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ สามารถนาจานวน
ชั่วโมง PLC ส่วนที่เกิน 50 ชม. ในแต่ละปี มานับเป็น
จานวนชั่วโมงการพัฒนาได้ และให้ถือว่าเป็นผู้ที่มี
ระยะเวลาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลือ่ นวิทยฐานะฯ
(ว 3/2554)
การยื่นขอเข้ารับการพัฒนา
เป็น ชก. 1 ปี

มีคุณสมบัติขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ

พัฒนาหลักสูตร ชพ.
(24 ชม.)

เป็น ชพ. 3 ปี
พัฒนาหลักสูตร ชช.
(30 ชม.)

ผลพัฒนา 3 ปี
นับแต่วันทีส่ าเร็จหลักสูตร
นาผลการพัฒนา
ประกอบการแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ตัวอย่าง การนาผลการพัฒนา ตาม ว 3/2554 มาใช้ประกอบการแต่งตั้งให้เลือ่ นวิทยฐานะ
กรณี ณ วันที่ยื่นคาขอฯ
มีผลการพัฒนา

กรณี ณ วันที่ยื่นคาขอฯ
ไม่มีผลการพัฒนา

นาย ก. มีวิทยฐานะ ชก. 1 ปี
และมีคุณสมบัติขอฯ ชพ. (พัฒนา 24 ชม.)

นาสาว ข. มีวิทยฐานะ ชก. 1 ปี
และมีคุณสมบัติขอฯ ชพ. (พัฒนา 24 ชม.)

มีผลการพัฒนา เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 61
อายุผลพัฒนา 3 ปี (10 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 64)

ยื่นเสนอขอรับการประเมินฯ ชพ.
วันที่ 12 ก.ค. 61

ยื่นเสนอขอรับการประเมินฯ ชพ.
วันที่ 12 ก.ค. 61

มีผลการพัฒนา เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61
อายุผลพัฒนา 3 ปี (14 ธ.ค. 61- 13 ธ.ค. 64)

ผลอนุมัติ

ได้ไม่ก่อนวันที่ยื่นเสนอ
รับการประเมิน
วันที่ 12 ก.ค. 61

ปรับปรุงผลงาน
วันที่ 1 ธ.ค. 61*

ได้ไม่ก่อนวันที่ยื่น
ผลงานที่ปรับปรุง 1 ธ.ค. 61

ผลอนุมัติ

ได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนา วันที่ 14 ธ.ค. 61

สามารถนาผลการพัฒนามาใช้ประกอบการแต่งตั้ง
ให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ

