
1   พระราชกระแสฯ  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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     “ปญหาปจจุบัน คือ ครูมุงเขียน 
งานวิทยานิพนธเขียนตําราสงผูบริหาร 
เพื่อใหไดตําแหนงและเงินเดือนสูงข้ึน 
แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม 
       สวนครูที่มุงการสอนหนังสือ  
กลับไมไดอะไรตอบแทน  
ระบบไมยุติธรรม เราตองเปลี่ยน 
ระเบียบตรงจุดน้ี การสอนหนังสือ 
ตองถือวาเปนความดีความชอบ 
หากคนใดสอนดี ซึ่งสวนมาก คือ  
มีคุณภาพและปริมาณ ตองมี reward” 
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     “ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียน
จะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน  
หากนักเรียนตองการรูท้ังหมดวิชา 
ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษ 
กับครูทานนั้นจะเปนการสอน 
ในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม”  
 
 
 
 
 
 
 
(๕ ก.ค.๕๕)   
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      “ตองปรับปรุงครู...  
ครูจะอายุ 40-50 ป  
ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครู 
อยางจริงจัง” 

(6 มิ.ย.55) 
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5   ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
“มั่นคง”  

ความม่ันคง 
1 

2 

4 

5 6 

การสราง
ความสามารถ 
ในการแขงขัน 

การสรางโอกาส 
ความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน

ทางสังคม 

การสราง 
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต 
ที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ

การบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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                 เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน  
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
เปนประเทศพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพยีง”  
         
         นําไปสูการพฒันา 
ใหคนไทยมีความสุข  
และตอบสนองตอบ 
ตอการบรรลุซึ่งผลประโยชน 
แหงชาต ิ

การพัฒนา
และ

เสริมสราง
ศักยภาพคน 
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ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ 

    เทาเทียมและทั่วถึง  

3. ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค  

4. การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี  

5. การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย  

ยุทธศาสตรที่ 3 



สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

www.otepc.go.th 

7   

 
นโยบาย 
Policy 
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ขอความหรือสิ่งใดที่ไดกําหนดไวเพื่อ  

ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

ซึ่งผูบริหารในระดับตางๆ หรือ ผูปฏิบัติจะตองนําไปใช 

เปนกรอบของแนวความคิด ในการตัดสินใจจัดทําแผน 

จัดทําโครงการ และกําหนดวิธีดําเนินงาน 

 

 



นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
ตองการใหมีการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยใหมีการปรับปรุง

มาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ การประเมินวิทยฐานะ  

และการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหมีความสอดคลองเช่ือมโยงกัน  

โดยการพัฒนาตองการใหครูมีการพัฒนาอยางเปนระบบ 

และตอเน่ืองทุกป  
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ก.ค.ศ. 

สวนราชการ 



นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตองการใหคร ู

มีการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องทุกป  

มาตรา 79  : ผูบังคับบัญชามีหนาทีพ่ัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่

อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

มาตรา 80 : พัฒนาขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษากอนแตงต้ัง 

ใหดํารงตําแหนง บางตําแหนงและบางวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธกีาร 

ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

+ 
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โครงการคูปองพัฒนาครู 
กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรท่ี 
สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 

งบประมาณจาก สพฐ. 

ขอมีและเลื่อน 
เปนวิทยฐานะ 
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เปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ตองการปฏิรูปครูเพื่อพัฒนาผูเรียน  

ครูประมาณ 400,000 คน ทุกคน 

ตองไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน  
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ในอดีตอาจมีการพัฒนา แตไมใชทุกคน 

 บางคนพัฒนาแลว แตเรื่องเดิมคนเดิม ไมไดเอามาใชจริง 

 บริบทของแตละโรงเรียนแตกตางกัน นักเรียนแตกตางกัน 

สวนกลางหรือโครงการตางๆ ตอบโจทยไดไมหมด  

ครูจึงมีสิทธ์ิเลือกในสิ่งที่คิดวาสนใจที่สุด และสามารถ

นําไปใชไดจริง กอประโยชนโดยตรงกับผูเรียนมากที่สุด  

ภายใตวงเงิน 10,000 บาท ตอป 
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ขอมูลโครงการคูปองพัฒนาครู ป พ.ศ.2560 

จัดจริง 

ยกเลิก 

หลักสูตรผาน 
การรับรอง 

ครูประเมิน 
ใหผาน 

มีครูลงทะเบียนเขาอบรมกวา 80% จํานวน 3,021 รุน 

http://slidemodel.com
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ผูอํานวยการสถานศึกษา  

ประเมินใหหนวยจัดไมผาน 1% 
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(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)  

เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เขารับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่องทุกป 
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ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนา 

ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
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โดยใชบังคับตั้งแต 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
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          ซึ่งสามารถนําผลท่ีผานการพัฒนาตามหลักเกณฑ  

  เปนการพัฒนากอนแตงตั้งใหมีวทิยฐานะและเลื่อนวทิยฐานะ  

          ท้ังนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 

  ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคไดมีมติเห็นชอบให 

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดําเนินการ  



หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

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

ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560)  
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