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ค าน า 
 

  ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า “การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและเลื่อนวิทยฐานะใด 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติด้าน
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ” 
ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้ก าหนดให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสม รองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยใช้ครูเป็นกลไกที่ส าคัญในการเตรียมพลเมือง
รองรับการพัฒนาดังกล่าวฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ 
สั่งสมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแสดงถึงความช านาญและความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับ
วิชาชีพครูและสามารถยกระดับคุณภาพครูให้มีศักยภาพภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งผลถึงคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่          
ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดย
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จึงได้จัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เพ่ือให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบ วิธีการ 
ขั้นตอนการประเมิน รวมทั้งการด าเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่านจากหลักเกณฑ์เดิม (ว17/2552) ไปสู่การบังคับ
ใช้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแนวใหม่ (ว21/2560) ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  
  เอกสารประกอบการประชุมฉบับนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินการ
ประเมินวิทยฐานะของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการประเมิน   
วิทยฐานะ ต าแหน่งครู ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
  

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเต าแหน่งครู 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) 

1. เหลักเกณฑ์ 

  ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   5  กรกฏาคม  2560  เป็นต้นไป 
ใช้ส าหรับประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อน 
เป็นวิทยฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 
ยื่นค าขอได้รอบปีละ 1 ครั้ง 
ไม่สามารถขอข้ามวิทยฐานะได้ 
กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก.ค.ศ.เก าหนด  ประกอบด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังขันนตอนการปฏิบัติงานการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเต าแหน่งครู 
เเเเเเเเเเเเ(ตามหนังสือส านักงานเก.ค.ศ.ที่เศธเเ0206.3/เวเ28เลงวันที่เ5เเกรกฏาคมเเ2560) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



บทที่ 1 
บทน า 

ความน า 
 ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
บัญญัติว่า “การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด”    
ก.ค.ศ. จึงประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
โดยมีหลักการและเหตุผล ประการส าคัญในการประกาศใช้เพ่ือให้เกิดคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสม ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้
ก าหนดให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมรองรับการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 โดยครูเป็นกลไกส าคัญสูงยิ่ง ในการเตรียมผู้เรียนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ก.ค.ศ. จึงก าหนด
มาตรฐานต าแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ทั้งระบบ โดยในส่วนของหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งได้
ประกาศใช้ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการประเมินวิทยฐานะที่แตกต่างไปจากเดิม  โดยมุ่งเน้นให้ครู ได้มีการสั่ง
สมประสบการณ์ มีความช านาญและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง น าผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาตนเองมาใช้ในการขอมี วิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้น เพ่ือให้การดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงจัดท าคู่มือการประเมินการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ฉบับนี้ขึ้น  
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานการศึกษา และส่วนราชการต้นสังกัด ได้
ใช้เป็นหลักปฏิบัติสาหรับการด าเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
 2. เพ่ือให้ผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ใช้เป็นหลักปฏิบัติสาหรับการประเมินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
 3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ขอบข่ายเนืนอหา  
 คู่มือการประเมินฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ การประเมินผลงาน ที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้ 



 1. สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เป็นการสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผลงานทางวิชาการ เกณฑ์การตัดสิน และ
การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน  
 2. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด การ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที ่วิธีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ค าอธิบายตัวชี้วัด
การประเมิน ประเภทผลงานทางวิชาการ การประเมินผลงานทางวิชาการ และเกณฑ์การตัดสิน  
 3. ขั้นตอนการด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสาหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการในระดับสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการในระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด และข้ันตอนที่ 4 การด าเนินการในระดับสานักงาน ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ.  
 4. แนวปฏิบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ส าหรับ ผู้ด ารง
ต าแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และประสงค์ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 หรือตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งกรณีตัวอย่างเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ในทางปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ด ารงต าแหน่งครู ได้มีการสั่งสมความช านาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งสานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งให้ส่วนราชการเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีสาระส าคัญสรุปได ้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



1. คุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ มีดังนีน  
 1.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู  
  วิทยฐานะครูชานาญการ ต้องด ารงต าแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  
  วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ต้องด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  
  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง
วันที่ยื่นค าขอ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  
 1.2 มีจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
  1.2.1 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการ
จัด การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  
  จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน  
  งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้งงาน
สนับสนุน การบริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น  
  งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้น
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด  
  1.2.2 ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
ดังนี้  
  วิทยฐานะครูช านาญการหรือวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ใน
แต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ทั้งนี ้ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดด้วย  
  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ในแต่ละ
ปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ ทาง
วิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ทั้งนี ้ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดด้วย  
ส าหรับการเสนอผลงานทางวิชาการในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี ผู้ขอ
จะต้องมีชั่วโมงสอน ในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้นด้วย 

  1.2.3 จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 

 

 

 



  1.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
  ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งครู อยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
ยังไม่มีค าสั่งลงโทษ ให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติในข้อนี้  
  1.4 ผ่านการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซ่ึง ก.ค.ศ. ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
  1.4.1 ครูต้องเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการประเมินตนเองเพ่ือวิเคราะห์ 
ความจ าเป็นในการพัฒนา และน าผลจากการวิเคราะห์มาจัดทาแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี เสนอ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต  
  1.4.2 การเข้ารับการพัฒนา ต้องเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การ
รับรอง จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อปี รวมภายในระยะเวลา 5 ปี จ านวน 100 
ชั่วโมง กรณีมีชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง ให้น าชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่เกินจาก 50 ชั่วโมงในแต่ละปีมานับรวมได้  
  1.4.3 การเข้ารับการพัฒนาตามข้อ 1.4.2 ในแต่ละปีต้องครบ 3 องค์ประกอบ ซ่ึง
ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความเป็นครู เพ่ือให้มีคุณลักษณะที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทย
ฐานะ ที่จะขอรับการประเมินนั้น  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ได้รับการพัฒนาตามข้อ 1.4.1 - 
1.4.3 ครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามมาตรา 
80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ด้วย  
  1.5 มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี
การศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ซึ่งจะต้องมีการประเมินและมีผลการประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินแต่ละวิทยฐานะตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้  ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา โดย
พิจารณาจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา 
(วฐ.2) 

 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อนี้ เป็นการประเมินการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ซึ่งข้าราชการครูทุกคนต้องมี การประเมิน 3 
ด้าน รวม 13 ตัวชี้วัด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวชี้วัด) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (3 
ตัวชี้วัด) และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (2 ตัวชี้วัด) เป็นปกติทุกปีการศึกษา โดยเมื่อ สิ้นปี
การศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งครูต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามแบบ วฐ.2 เสนอผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  
ผู้ขอรับการประเมินและผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องเป็นผู้รับรองข้อมูล เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้ขอด้วย หากภายหลังการตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
  
 
 



2. การประเมิน  
  2.1 การประเมินผู้ด ารงต าแหน่งครู ให้มีการประเมิน ดังนี้  
   2.1.1 ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ส าหรับทุกวิทยฐานะ ต้อง
ประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มี 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้  
    2.1.1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน มี 8 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) การ
สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร จ านวน 1 ตัวชี้วัด 2) การจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)/แผนการสอน
รายบุคคล(IIP)/ แผนการจัดประสบการณ์ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพผู้เรียน 3) การสร้างและ
การพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ จ านวน 1 ตัวชี้วัด 4) การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ จ านวน 1 ตัวชี้วัด และ 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จ านวน 1 ตัวชี้วัด  
    2.1.1.2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มี 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) 
การบริหารจัดการชั้นเรียน 2) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และ 3) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และ
เอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา  
    2.1.1.3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มี 2 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาตนเอง และ 2) การพัฒนาวิชาชีพ  
   2.1.2 ประเมินผลงานทางวิชาการ ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญพิเศษ นอกจากต้องผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ต้องผ่านการประเมินผล
งานทางวิชาการ ที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ 
ดังนี้  
    2.1.2.1 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัย
ในชั้นเรียน หรือรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือผลงานทาง
วิชาการ ในลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 
รายการ  
   2.1.2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หรือรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชน การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
สอดคล้อง กับแผนการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหา และ
น าไปสู่การสรุป องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายการ 

 ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการท่ีผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค า
ขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการท่ีใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด 
ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว  
2.2 ผู้ประเมิน  
 ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน โดยให้ด าเนินการ ดังนี้  



  2.2.1 ให้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารง ต าแหน่งครู ทุกคน ใน
สถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยภาคเรียนที่ 1 เป็นการประเมินเพ่ือให้ค าแนะนาและพัฒนา และภาค
เรียนที ่2 ให้ประเมินภาพรวมทั้งปี  
  2.2.2 ให้ตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือ
นอกสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลในแบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ต าแหน่งครู และแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) 
พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้อ านวยการสถานศึกษา ในการประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละปีการศึกษา  
  2.2.3 เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้พิจารณาผลการประเมินตนเองของผู้ด ารงต าแหน่งครู ทั้ง 3 
ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู และตามแบบ
รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
  2.2.4 ให้สรุปผลการประเมินให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูทราบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง หากผู้ด ารง
ต าแหน่งครู ไม่เห็นด้วย ให้เปิดโอกาสได้ปรึกษาและชี้แจง หากผู้ประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตาม 
ความเป็นจริงแล้ว แต่ผู้ด ารงต าแหน่งครูมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้ประเมิน ให้สถานศึกษาแจ้งไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน และเม่ือได้ข้อยุติเป็น
ประการใด ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด  
  2.2.5 กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมิน 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผู้ประเมินแทน  
  2.2.6 เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูยื่นคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ให้เสนอค าขอ 
ตามแบบ วฐ.1 และผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมิน 5 ปีการศึกษาย้อนหลังติดต่อกันนับแต่
วันที่ยื่นค าขอตามแบบ วฐ.3  
  2.2.7 กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งครูยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งจะต้องมีการ
สรุป ผลการประเมิน 5 ปีการศึกษาย้อนหลังติดต่อกัน หากผู้อ านวยการสถานศึกษานั้นมีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทย
ฐานะที่ขอ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาดาเนินการ เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอ กศจ. 
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ 
เป็นผู้ร่วมประเมินและสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3 

  2.2.8 การประเมินผลงานทางวิชาการ ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ ครู
เชี่ยวชาญพิเศษ ก.ค.ศ. เป็นผู้ตั้งคณะกรรมการประเมิน  
3. เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการก าหนดไว้ ดังนี้ 

 

 

 

 



4. การืิจารณาผลการประเมิน  
 4.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
  4.1.1 กรณีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณาต่อไป  
  4.1.2 กรณีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น าผลการประเมินพร้อมทั้งข้อสังเกต เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณาต่อไป  
  4.1.3 กรณ ีกศจ.อนุมัติ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับค าขอมีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ที่
เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์  
 กรณี กศจ. ไม่อนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกต การประเมิน
ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ  
 4.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
  4.2.1 กรณีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา และส่งผลการประเมิน ผลงานทางวิชาการ 
และเอกสารหลักฐานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป  
  4.2.2 กรณีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น าผลการประเมินพร้อมทั้งข้อสังเกต เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา และ
แจ้งผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตการประเมินไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ 
  4.2.3 กรณ ีก.ค.ศ. อนุมัต ิให้มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค าขอมีวิทยฐานะ หรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หาก ก.ค.ศ. อนุมัติ ให้มีผลไม่
ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด และแจ้งผลการ
พิจารณา ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้แจ้งผู้ขอทราบ  

 กรณี ก.ค.ศ. ไม่อนุมัติ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกต การประเมินไปยัง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้แจ้งผู้ขอทราบ  

5. การแต่งตันง  
 5.1 วิทยฐานะครูช านาญการ  
 กรณีท่ี กศจ. มีมติอนุมัติและผู้ขอมีวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ผู้มีอ านาจตาม
มาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ในขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีข้ันหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า  
 5.2 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
 กรณีท่ี กศจ. มีมติอนุมัติและผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ใน
ขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีข้ันหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียง 
ที่สูงกว่า  



 5.3 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  
 กรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 ในขั้น หรือ
อัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ไดร้ับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงท่ีสูง
กว่า  
 5.4 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
 กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ เป็นผู้สั่งบรรจุและให้รัฐมนตรีเจ้าสังกั ดนาเสนอ
นายกรัฐมนตรี เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับ ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงท่ีสูงกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ 

 การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
คร ูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2560 มีการประเมิน ดังนี้  
 1. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีตัวชี้วัด เกณฑ์การตัดสิน วิธีการประเมินและ
ค าอธิบายตัวชี้วัดการประเมิน ดังนี้  
  1.1 ตัวชีนวัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) มี
ดังต่อไปนี้  
   ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน  
    ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  
    ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้  
    ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
    ตัวชี้วัดที ่1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษา  
เฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์  
    ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  
    ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน  
    ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
    ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
    ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
   ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
    ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน  
    ตัวชี้วัดที ่2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
    ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือ
ประจ าวิชา  
   ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
    ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง  
    ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

  1.2 เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)  
 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ก าหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5 โดยเกณฑ์การตัดสินการประเมินได้ก าหนดไว้ในแต่ละวิทยฐานะ 
ดังนี้ 

 

 



 

 

 

 

 

 

  1.3 วิธีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ด าเนินการ ดังนี้  
   1.3.1 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา  
    1.3.1.1 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)  
    1.3.1.2 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การ
ประเมินตนเองของ ผู้ด ารงต าแหน่งครู และเอกสารหลักฐาน แหล่งข้อมูล ที่แสดงร่องรอยว่าผู้ด ารงต าแหน่งครู
เป็นผู้มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จริง ในแบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ต าแหน่งครู และแบบ วฐ.2 พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้อ านวยการสถานศึกษาในการ
ประเมินผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา  
    1.3.1.3 เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้พิจารณาผลการประเมินตนเองของผู้ด ารง
ต าแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 
และตามแบบ วฐ.2 อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
    1.3.1.4 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ใช้แบบบันทึก
การประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 การประเมินให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง โดยพิจารณา
จากเอกสารหลักฐาน แหล่งข้อมูล ที่แสดงร่องรอยว่าผู้ด ารงต าแหน่งครูเป็นผู้มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ ทั้งนี ้การประเมินอาจใช้วิธีการประเมิน ในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือ
สอบถามข้อมูลจากผู้ด ารงต าแหน่งครู เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจประเมินตาม
ระดับคุณภาพท่ีเป็นจริง เมื่อประเมินได้ระดับคุณภาพใดแล้ว ให้น าไปกรอกลงในตารางสรุปผลการประเมิน 
และให้น าผลการประเมินไปบันทึกลงในแบบรายงานผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปี
การศึกษา (วฐ.2)  
   1.3.1.5 ให้สรุปผลการประเมินให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูทราบปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
หากผู้ด ารงต าแหน่งครู ไม่เห็นด้วย ให้เปิดโอกาสได้ปรึกษาและชี้แจง หากผู้ประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่า
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว แต่ผู้ด ารงต าแหน่งครูมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้ประเมิน ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาแจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน และ
เมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด  



   1.3.1.6 กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจ
ประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้ง
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผู้ประเมินแทน  
  1.3.2 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษา  
   1.3.2.1 เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ให้
เสนอ ค าขอตามแบบ วฐ.1 และผู้อ านวยการสถานศึกษานาผลการประเมินรายปีการศึกษา (วฐ.2) มาบันทึก
ลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3)  
   1.3.2.2 กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งครูยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซ่ึง
จะต้องมี การสรุปผลการประเมิน 5 ปีการศึกษาย้อนหลังติดต่อกัน หากผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทย
ฐานะต่ากว่า วิทยฐานะที่ขอ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอ กศจ. 
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอ
เป็นผู้ร่วมประเมิน และสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3)  
  1.4 ค าอธิบายตัวชีนวัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ 
0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ก าหนดให้ผู้ขอมีวิทยฐานะครูช านาญการและเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะครูช านาญการพิเศษ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องได้รับการประเมินผล
งานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/0635 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้  
  ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทาหลักสูตรและหรือพัฒนา
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ปฏิบัติ มีจ านวน 8 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้  
   ตัวชีนวัดที่ 1.1 การสร้างและหรือืัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดท าและหรือ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
เพ่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้  
   ตัวชีนวัดที่ 1.2 การจัดการเรยีนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง 
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย 
ดังนี้  
   ตัวชีนวัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดท าและหรือ
พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียน
บริบท ของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้  



   ตัวชีนวัดที่ 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ มีความหมาย ดังนี้  
 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้
เป็นการเตรียมการสอนหรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร  
 จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉืาะบุคคล (IEP) หมายถึง การวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ทางการศึกษาหรือการบาบัดฟ้ืนฟูของแต่ละบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และสห
วิชาชีพ เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
ตลอดจนก าหนด สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้เฉพาะบุคคล 
อย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร  
 จัดท าแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ หรอืการบ าบัด
ฟ้ืนฟู เป็นการเตรียมการสอนหรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบ าบัดฟ้ืนฟูไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ 
และเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ หมายถึง การก าหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการเล่นที่
เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล  
   ตัวชีนวัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แยบ
ยล โดยใช้เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้  
   ตัวชีนวัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้
ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
   ตัวชีนวัดที่ 1.3 การสร้างและการืัฒนา ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การเลือก คัดสรร ใช้ สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐาน การ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้  
   ตัวชีนวัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่ได้มาซึ่ง
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้า และ
พัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล ที่
หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้  
   ตัวชีนวัดที่ 1.5 การวิจัยเืื่อืัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนา การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ  
  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชันนเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวก 
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และ
เป็นผู้เสริมแรง ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และค้นพบค าตอบด้วย
ตนเอง มีจ านวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

   ตัวชีนวัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชันนเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ ในชั้นเรียน ที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้



ผู้เรียน เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางาน และคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมท่ีดีงาม ปลูกฝัง ความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างแรงบันดาลใจ และ
เสริมแรงให้ผู้เรียน มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความสุขและมีความปลอดภัย  
   ตัวชีนวัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การด าเนินการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าและใช้สารสนเทศของ
ผู้เรียน จัดท าโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหา
ของผู้เรียนรายบุคคล  
   ตัวชีนวัดที่ 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชันนเรียนหรือ
ประจ าวิชา หมายถึง การด าเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบมีความถูกตอ้งและเป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจ าชั้นหรือ
ประจ าวิชาที่รับผิดชอบ  
  ด้านที่ 3 ด้านการืัฒนาตนเองและืัฒนาวิชาชีื หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
และวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกบั
สภาพการปฏิบัติงานความต้องการจ าเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา หรือ
ส่วนราชการต้นสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ 
และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วย
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มี
จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้  
   ตัวชีนวัดที่ 3.1 การืัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครู
รายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพ
การปฏิบัติงานความต้องการจ าเป็น องค์ความรู้ใหม่ หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
การศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด โดยน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
   ตัวชีนวัดที่ 3.2 การืัฒนาวิชาชีื หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการ
มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรอืระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาท
ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้าง
นวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการ
พัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
 1.5 นิยามศัืท์ท่ีส าคัญ  
 ครูืี่เลีนยง หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ครู
ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ และความเป็นครู ที่มีคุณภาพสูง
เหมาะสมกับวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน  
 ครูที่ปรึกษา หมายถึง ข้าราชการครูที่มีความรู้ และทักษะความเป็นครู เป็นที่ยอมรับ ในวงวิชาชีพ 
สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้ผู้ที่มา
ปรึกษาได้มีความรู้และทักษะความเป็นครูที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมกับวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน 



 ผู้นาด้านการืัฒนาหรือสร้างหลักสูตร หมายถึง ครูที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา
หลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา น าไปจัดการเรียนรู้ได้ผลดีหรือสร้าง
หลักสูตร  
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ  
 ก.ค.ศ. ก าหนดให้การประเมินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ดังนี้  
 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมผีลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน หรือรายงานผล การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มี
จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษา
แนวคดิ ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 รายการ  
 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญืิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน หรือรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือผลงาน ทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และสอดคล้องกับ แผนการ
จัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหา และน าไปสู่การสรุป องค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัด การเรียน
การสอน อย่างน้อย 1 รายการ  
 ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการท่ีผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันทีย่ื่นค า
ขอ และต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการท่ีใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด 
ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว  
ความหมายของผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานทางวิชาการของสายงานการสอน หมายถึง รายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือผลการวิจัย ใน
ชั้นเรียน หรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หรือรายงานผลการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่เกิด
จากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการ
เรียนของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและนาไปสู่การสรุปองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีลักษณะดังนี้  
 1. ตรงกับสาขาวิชาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ  
 2. เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชาต่าง ๆ และ
ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  
 3. เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน  
 4. เป็นผลงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
 5. ต้องไม่เป็นผลงานทางวิชาการท่ีใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ใด ๆ หรือเป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อน วิทยฐานะมาแล้ว  
 6.กรณีผลงานทางวิชาการท่ีร่วมจัดทากับผู้อ่ืนในรูปคณะทางานหรือกลุ่ม ให้ชี้แจง ให้ชัดเจนว่าผู้
ขอรับการประเมิน มีส่วนร่วมในการจัดทาในส่วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลงานทาง
วิชาการแต่ละเล่ม และให้ผู้ร่วมจัดท าทุกคนรับรองพร้อมทั้งระบุว่าผู้ร่วมจัดท าแต่ละรายได้ท าส่วนใดบ้าง 

 



ประเภทผลงานทางวิชาการ  
 ผลงานวิจัยในชันนเรียน หมายถึง รายงานการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่มีกระบวนการ วิเคราะห์
ปัญหาหรือความต้องการ ในการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาออกแบบเพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาวิธีการ แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยน าไปใช้ปฏิบัติจัดการเรียนรู้จริง และมี
การประเมินผล ซึ่งปรากฏว่าแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  
 รายงานผลการืัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีื หมายถึง รายงาน
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ได้จาก
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซ่ึงด าเนนิการอย่างเป็นระบบ และได้ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จริง มีผลส าเร็จ ใน
การแก้ปัญหานั้น  
 การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หมายถึง รายงานการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ 
การสร้างสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล โดยมีการศึกษาค้นคว้าและด าเนินการวิจัย อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้อง มีการ
สรุปผลและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ เช่น  
  1. การประเมินงาน หรือการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
  2. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น ผลงานด้านการจัดทาสื่อการเรียนการ
สอน ผลงานด้านการคิดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ซ่ึง
อาจจัดท าเป็นเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ อัน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 องค์ประกอบการประเมินผลงานทางวิชาการ มีดังนีน  
  1. ด้านคุณภาืของผลงานทางวิชาการ  
   1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  
    ผลงานทางวิชาการต้องมีความถูกต้องตามหลักวิชาการและรูปแบบของ
ผลงานประเภทนั้น ๆ เช่น งานวิจัยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน จัดท าถูกต้องตาม
วิธีการ รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ จัดท าถูกต้องตามวิธีการและรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
รายงาน การประเมินโครงการจัดท าถูกต้องตามวิธีการและรูปแบบของการประเมินโครงการ หรือ รายงานการ
พัฒนานวัตกรรมจัดท าถูกต้องตามวิธีการและรูปแบบของการพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น  
   1.2 ความสมบูรณ์ของเนืนอหาสาระ  
    ผลงานทางวิชาการต้องมีเนื้อหาสาระสมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ทันสมัย มีการค้นคว้าอ้างอิงถูกต้องเชื่อถือได้ การเรียบเรียงถูกต้องตามหลักภาษา และจัดหัวข้อเป็น
ระบบเดียวกัน ฯลฯ  
   1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
    ผลงานทางวิชาการต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนา
และประยุกต์ใช้ หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

    



1.4 การจัดท า การืิมื์และรูปเล่ม  
  ผลงานทางวิชาการต้องมีการจัดท าอย่างประณีต การพิมพ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
สวยงาม เช่น การพิมพ์หัวข้อ การย่อหน้า การพิมพ์ตาราง การพิมพ์เชิงอรรถ บรรณานุกรม การจัดท ารูปเล่ม
ถูกต้อง มีปกหน้า ปกใน ค าน า สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม ภาคผนวก ปกหลัง เป็นต้น  
  2. ด้านประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ  
   2.1ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
หน่วยงานการศึกษา และชุมชน  
    พิจารณาจากผลที่ปรากฏต่อผู้เรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา การจัดการ
เรียน การสอน หน่วยงานการศึกษา และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเผยแืร่ในวงวิชาการ  
    พิจารณาจากประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถ
เป็นแบบอย่างใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นแบบในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีการน าผลงานไปเผยแพร่ด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น จัดพิมพ์ในรายงานประจ าปี เอกสาร วารสาร การน าเสนอต่อที่ประชุม สัมมนา การจัด
นิทรรศการ การเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

เกณฑ์การตัดสินผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 4 

ขันนตอนการดาเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งครู 
 ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ด ารงต าแหน่งครู ได้มีการสั่งสมความช านาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งให้ส่วนราชการเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยสรุปขั้นตอนการด าเนินการตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. ผู้ด ารงต าแหน่งครู  
 ในแต่ละปีการศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งครู มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
  1.1 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด  
  1.2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน  
   1.2.1 ผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่จะขอมีวิทยฐานะครูช านาญการหรือขอเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง โดยชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน ต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 
: PLC) ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
   1.2.2 ผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะ 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมชีั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง โดยชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
ต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไม่
น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
  1.3 ประพฤติตนอยู่ในวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  1.4 มีการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีแต่ละปีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง  
  1.5 ประเมินผลงานของตนเอง ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน 3 ด้าน คือ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
โดยมีตัวชี้วัด รวม 13 ตัวชี้วัด และบันทึกผลการประเมินลงในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) และเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณา  
  1.6 บันทึกข้อมูลลงในประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีรายละเอียดตามคู่มือบันทึก
ประวัติการปฏิบัติงาน  
  1.7 ผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ ต้องจัดท าผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญต้องเป็นงานวิจัยในชั้น
เรียน อย่างน้อย 1 รายการ และ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษต้องเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 รายการ  
 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน  
 ในแต่ละปีการศึกษาผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
  2.1 ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ของผู้ด ารงต าแหน่งครู 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยในการประเมินภาคเรียนที่ 1 เป็นการประเมินเพ่ือให้คาแนะน าและพัฒนา  
  2.2 ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ในภาพรวมทั้งปี เมื่อสิ้น
ภาคเรียนที่ 2 โดยตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษานั้น หรือนอก
สถานศึกษา ตามความเหมาะสม เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผู้ด ารงต าแหน่งครู รายงานและเสนอ
ความเห็น เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา  
 กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงาน ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 



  2.3 บันทึกผลการประเมินในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 
(รายปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.2 และสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพรายตัวชี้วัด ทั้งนี้ หากมีผลการ
ประเมิน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ระบุเหตุผลประกอบการประเมินตามตัวชี้วัด พร้อมให้ค าแนะน า ใน
การพัฒนางานนั้นด้วย โดยผู้ด ารงต าแหน่งครู และผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน ต้องเก็บหลักฐาน 
ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแบบ วฐ.2 ไว้ คนละ 1 ชุด  
  2.4 สรุปผลการประเมินให้ผู้ด ารงต าแหน่งครู ทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง กรณีท่ีผู้ด ารง
ต าแหน่งครู ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินนั้น ให้เปิดโอกาสให้ได้ปรึกษาและชี้แจง หากผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือผู้ประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการประเมินถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว แต่ผู้ด ารง
ต าแหน่งครู ยังมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมินอีก ให้สถานศึกษาแจ้งไปยัง
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินของปีการศึกษานั้น และเม่ือ
ได้ข้อยุติ เป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด  
 3. คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล  
 การด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลในแต่ละปีการศึกษา ให้ด าเนินการ 
ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ชั่วโมงการปฏิบัติงาน การพัฒนา ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ รวม 13 ตัวชี้วัด พร้อมเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน เพ่ือ
ประกอบ การพิจารณาต่อไป  
 4. การเสนอค าขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการประเมิน  
  4.1 ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ด าเนินการ ดังนี้  
   4.1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
    4.1.1.1 มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 
5 ป ีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
    4.1.1.2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะที่จะขอมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้  
    วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 
800 ชั่วโมง ต่อปี  
    วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ไม่น้อยกว่า 900 
ชั่วโมงต่อปี  
   โดยจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานดังกล่าว ต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และ
ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
   ส าหรับผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ การ
เสนอผลงานทางวิชาการในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี ผู้ขอจะต้องมี
ชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้นด้วย  
    4.1.1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ภายในระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
    4.1.1.4 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแล้ว 
โดยเข้ารับการพัฒนาจ านวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อปี รวมภายในระยะเวลา 5 ปี 



จานวน 100 ชั่วโมง กรณีมีชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง ให้น าชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่เกินจาก 50 ชั่วโมงในแต่ละปีมานับ
รวมได้ 

    4.1.1.5 มีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ผ่านเกณฑ์ ไม่
น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่
ยื่นค าขอ  
   โดยให้ผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษารับรองข้อมูล เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับ
คุณสมบัติด้วย  
   4.1.2 ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อสถานศึกษาได้ตลอดปี รอบปีละ 
1 ครั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้  
    4.1.2.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้
ยื่นเอกสารจานวน 2 ชุด ดังนี้  
     1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค า
ขอ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
     2) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา จ านวน 5 
ปีการศึกษา ตามแบบ วฐ.2  
     3) บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์  
     4) เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่ง
มอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
    4.1.2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ยื่น
เอกสาร จ านวน 4 ชุด ดังนี้  
     1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค า
ขอมี วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
     2) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา จ านวน 5 
ปีการศึกษา ตามแบบ วฐ.2  
     3) บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์  
     4) ผลงานทางวิชาการ  
     5) เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่ง
มอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
    ทั้งนี้ ทุกวิทยฐานะ เอกสารหลักฐาน ตามข้อ 2) และ 3) ต้องมีการบันทึก
ข้อมูล เป็นระยะๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
    กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและจะขอมีวิทยฐานะครูช านาญการและขอ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบและ
รับรอง แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ถึงส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก่อนวันที่จะเกษียณอายุราชการไม่
น้อยกว่า 6 เดือน  



    ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและจะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญและ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ต่อสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบ
และรับรอง แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ถึงส านักงาน ก.ค.ศ. ก่อนวันที่
จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
  4.2 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ทุกวิทยฐานะ ดังนี้ 

   4.2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
   4.2.2 สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขอในแต่ละปี
การศึกษา รวม 5 ปีการศึกษา และบันทึกลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู รวม 5 ปี
การศึกษา ตามแบบ วฐ.3  
   4.2.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่งค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้  
    1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอมีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
    2) สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตาม
แบบ วฐ.3  
    3) บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์  
    4) ผลงานทางวิชาการ (ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ)  
    5) เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน 
วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
   กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ หาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะที่ผู้ด ารงต าแหน่งครูขอรับการประเมิน ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษารายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา ตามแบบ วฐ.3  
ขันนตอนที่ 2 การด าเนินการในระดับส านักงานเขตืืนนที่การศึกษา  
การด าเนินการของส านักงานเขตืืนนที่การศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้  
 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด  
 2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
  2.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
   2.1.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอมีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  



   2.1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ 
วฐ.3  
   2.1.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมง
การอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์  
   2.1.4 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน 
วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
  2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
   2.2.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอมีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)  
   2.2.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ 
วฐ.3  
   2.2.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมง
การอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ 

   2.2.4 ผลงานทางวิชาการ  
  2.3 กรณีท่ีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบและด าเนินการจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมได้  
 3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นในแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่ง
คร ูตามแบบ วฐ.1 แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 4. กรณีสถานศึกษาแจ้งว่าผู้ด ารงต าแหน่งครูไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินผลงานที่เกิดจาก การ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมิน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน ของปี
การศึกษานั้น เมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด  
ขันนตอนที่ 3 การด าเนินการในระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
 1. การด าเนินการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ด าเนินการ ดังนี้  
  1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด  
  1.2 ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
   1.2.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
    1.2.1.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค า
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
    1.2.1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) 
ตามแบบ วฐ.3  
    1.2.1.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน ชั่วโมง การอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์  
    1.2.1.4 เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่งมอบหมาย
งาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
   1.2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  



    1.2.2.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค า
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
    1.2.2.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) 
ตามแบบ วฐ.3  
    1.2.2.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์  
    1.2.2.4 ผลงานทางวิชาการ  
  1.3 ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณาตามล าดับ  
 2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ ประกอบด้วย ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและหรือวิทยฐานะปัจจุบัน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผลการ
ประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทัง้เอกสารหลักฐาน เมื่อพิจารณาแล้วมีผลเป็นประการใดให้
ด าเนินการ ดังนี้  
  2.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

   2.1.1 กรณีท่ี กศจ. มีมติอนุมัต ิให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทย
ฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ และให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอ
ทราบ  
   2.1.2 กรณีท่ี กศจ. มีมติไม่อนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการ
พิจารณา พร้อมทั้งข้อสังเกตการประเมินไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ  
  2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
   2.2.1 กรณีท่ี กศจ. มีมติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส่งเอกสารหลักฐาน จ านวน 4 ชุด ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ กศจ. 
มีมติเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ดังนี้  
    2.2.1.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค า
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
    2.2.1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) 
ตามแบบ วฐ.3  
    2.2.1.3 มติ กศจ. ครั้งที่เก่ียวข้องและมีการรับรองส าเนาถูกต้อง  
    2.2.1.4 ผลงานทางวิชาการ  
   2.2.2 กรณีท่ี กศจ. มีมติว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อสังเกตการประเมิน และเอกสาร
หลักฐาน ที่เก่ียวข้องไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ  
  2.3 ให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า 
วิทยฐานะที่ผู้ด ารงต าแหน่งครูขอรับการประเมินเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่ง
คร ู(5 ปีการศึกษา) กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะที่ผู้ด ารงต าแหน่งครูขอรับการ
ประเมิน  



ขันนตอนที่ 4 การด าเนินการในระดับส านักงาน ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ.  
 1. เมื่อส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค าขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน จ านวน 4 ชุด ดังนี้  
  1.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน 
วิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
  1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3  
  1.3 มติ กศจ. ครั้งที่เก่ียวข้องและมีการรับรองส าเนาถูกต้อง  
  1.4 ผลงานทางวิชาการ  
 2. ส านักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดส่งมาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป  
 3. ก.ค.ศ. พิจารณา ดังนี้  
  3.1 ตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ 
และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน โดยผู้ขอ 1 ราย ให้มีคณะกรรมการประเมิน จานวน 3 คน  
  3.2 กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับปรุงผลงาน 
ทางวิชาการ ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน    
  ทั้งนี้ ผลงาน ทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ก็
ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งแรก ภายใน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ภายใน 3 
เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติ ก.ค.ศ. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ  
  เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินผลงานทางวิชาการชุดเดิม ตรวจและประเมินต่อไป  
  3.3 กรณีผู้ขอไม่ส่งผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หรือส่งพ้นระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์  
  3.4 กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการ 
มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อผู้เรียน อาจให้ผู้ขอมาน าเสนอกระบวนการและ
วิธีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการอาจไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้  
  3.5 กรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติไปยังส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพ่ือดาเนินการต่อไป ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้
นั้นสังกัดอยู่ เป็นผู้สั่งบรรจุและให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าเสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต่อไป  
  3.6 กรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติพร้อมทั้งข้อสังเกตให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผู้ขอทราบต่อไป 

 

 

 

 



บทที่ 5 
แนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 

 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจากหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552 มาใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สามารถยื่นค าขอ 
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 21 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0206.4/ว 17 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2552  
 ก.ค.ศ. ก าหนดแนวปฏิบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู ในช่วง
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 
ที ่ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ไว้ดังนี้  
 กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที ่ก.ค.
ศ. ก าหนดไว้เดิมก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ แต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
 ส าหรับการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.
ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ในครั้ง
ต่อไป ให้ด าเนินการดังนี้  
 1 ผู้ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นค าขอได้ 1 ครั้ง เพียง
วิทยฐานะเดียว ดังนี้  
  1.1 กรณีค าขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ได้รับการอนุมัติ และในวันที่มีหนังสือแจ้งมติ มี
คุณสมบัติครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้อยู่แล้ว ให้ยื่นค าขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมตินั้น 
แต่หากวันที่มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไป ให้ยื่นค าขอ ภายใน 1 
ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ  
  1.2 กรณีค าขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ยื่นค าขอได้ ภายใน 1 ปี 
นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ  
 2. กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ หากมีคุณสมบัติครบ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนดไว้เดิม และตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ด้วย ให้ยื่นค าขอได้ ตาม
หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเพียงหลักเกณฑ์เดียว  
 กรณีท่ีได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนดไว้
เดิมก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ แต่การด าเนินการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ หากผู้นั้นประสงค์จะ
ยื่นค าขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้มีหนังสือแจ้งยกเลิกค าขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
เดิม โดยยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนราชการ หรือส านักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  



 3. กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะท่ีจะขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 อยู่
ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้
สามารถยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ 

 4. กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะท่ีจะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2552 ให้สามารถยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ  

 5. ผู้ด ารงต าแหน่งครู ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป การด าเนินการขอ มีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ เว้นแต่ผู้ที่มีกรณีเป็นไปตามเงื่อนไข ที ่
ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หาก
ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 
ที ่ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นค าขอได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มี
คุณสมบัติครบ  
 6. ผู้ที่ได้ยื่นค าขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 
ที ่ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปแล้ว หรือมิได้ยื่นค าขอรับ 
การประเมิน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ของแนวปฏิบัติการดาเนินการ 
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน แล้วแต่กรณี การด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะต่อไป ให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2560  
 ก.ค.ศ. ก าหนดแนวปฏิบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู ในช่วง
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 
0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ให้ตรวจสอบและด าเนินการ ดังนี้  
1. คุณสมบัติ  
 ให้ผู้ขอมีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้  
 1.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู  
  วิทยฐานะครูช านาญการ ต้องด ารงต าแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  
  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  
  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  



  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ มาแล้ว ไม่น้อย
กว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  
 1.2 มีจานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน ย้อนหลัง 
เป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้  
  1.2.1 การขอมีวิทยฐานะครูช านาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องมี
ภาระงานสอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 -3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 
2553 สะสมย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง 

  1.2.2 การขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีภาระ
งานสอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0206.3/3724 -3725 ลงวันที ่21 กันยายน 
2553 สะสมย้อนหลัง เป็นเวลา 5 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง  
 1.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
 ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งครู อยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยังไม่มี
ค าสั่งลงโทษ ให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติในข้อนี้  
 1.4 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 
กรกฎาคม 2560 ก าหนดการด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ไว้ดังนี้  
  1.4.1 ผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 ที่ยังอยู่ภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ส าเร็จ
หลักสูตรการพัฒนา ให้สามารถน ามาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการ
แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ได้อีก 1 ครั้ง  
  1.4.2 ผู้ด ารงต าแหน่งครูหรือด ารงวิทยฐานะมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่มีผลการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 หากพ้น
ก าหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ส าเร็จหลักสูตรการพัฒนาแล้ว หรือไม่เคยเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังกล่าว ให้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวน 20 ชั่วโมง เพ่ือใช้เป็น
คุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ได้อีก 1 ครั้ง  
 1.5 มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา และรับรองข้อมูลดังกล่าว ตามแบบรายงาน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2)  
2. การยื่นค าขอรับการประเมิน  
 ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยื่น
ค าขอรับการประเมินต่อสถานศึกษาได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประกอบ การพิจารณา ดังนี้  



 2.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการืิเศษ ให้ยื่นค าขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ชุด ดังนี้  
  2.1.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
  2.1.2 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) 
จ านวน 5 ปีการศึกษา โดยแยกรายงานเป็นรายปีการศึกษา  
  2.1.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เฉพาะกรณีท่ีได้มีการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

  2.1.4 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) หรือ 
ก.ค.ศ. 16 ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
 2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญืิเศษ ให้ยื่นค าขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 4 ชุด ดังนี้  
  2.2.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือ 
เลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
  2.2.2 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) 
จ านวน 5 ปีการศึกษา โดยแยกรายงานเป็นรายปีการศึกษา  
  2.2.3 ผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  2.2.4 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เฉพาะกรณีท่ีได้มีการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป  
  2.2.5 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) หรือ 
ก.ค.ศ. 16 ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
 2.3 การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีท่ีขอ  
  2.3.1 ผู้ขอมีวิทยฐานะครูช านาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้ยื่นค า
ขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 2.1 ต่อสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ถึงส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
  2.3.2 ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ยื่นค าขอ 
พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 2.2 ต่อสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ถึงส านักงาน ก.ค.ศ. ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
3. คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล  
 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษานั้นหรือนอกสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่ผู้ดารงต าแหน่งครูรายงานในแต่ละ 
ปีการศึกษา ได้แก่ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง การด ารงวิทยฐานะ ชั่วโมงการปฏิบัติงาน การมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนา ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน รวม 
13 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาต่อไป  
4. การประเมิน  



 การประเมิน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมินด าเนินการ ดังนี้  
 4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินให้เป็นไปตามคุณสมบัติข้อ 1  
 4.2 ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขอรับการประเมิน 5 ปีการศึกษา โดยแยก
ประเมินเป็นรายปีการศึกษา (ตามแบบ วฐ.2) และน าผลการประเมินดังกล่าวบันทึกลงในแบบสรุปผลการ
ตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3)  
 4.3 แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินไม่เห็นด้วยกับ ผล
การประเมินนั้น ให้เปิดโอกาสให้ชี้แจง หากผู้ประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประเมินถูกต้องตรงตามความ
เป็นจริงแล้ว แต่ผู้นั้นมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้ประเมิน ให้แจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน เมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด  
 4.4 ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

  4.4.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการืิเศษ (จ านวน 2 ชุด)  
   4.4.1.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอมีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
   4.4.1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ 
วฐ.3  
   4.4.1.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เฉพาะกรณีท่ีได้มีการบันทึก
ประวัติการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป  
   4.4.1.4 เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ 
(ก.พ. 7) หรือ ก.ค.ศ. 16 ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
  4.4.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญืิเศษ (จ านวน 4 ชุด)  
   4.4.2.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอมีวิทย
ฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
   4.4.2.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ 
วฐ.3  
   4.4.2.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เฉพาะกรณีท่ีได้มีการบันทึก
ประวัติ การปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป  
   4.4.2.4 ผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.
ศ.ก าหนด  
   4.4.2.5 เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ 
(ก.พ. 7) หรือ ก.ค.ศ. 16 ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
 4.5 กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากผู้อ านวยการ
สถานศึกษามีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้สถานศึกษาแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอ กศจ. 
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วม
ประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา  
5. การด าเนินการของสานักงานเขตืืนนที่การศึกษา  
 เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้  



 5.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4.4 ให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีท่ีตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาจัดส่ง
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้  
 5.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามคุณสมบัติข้อ 1 และ
ให้ผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์หรือ ขาด
คุณสมบัติ และบันทึกความเห็นลงในแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) แล้วจัดส่ง
เอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการต่อไป  
 5.3 กรณีท่ีสถานศึกษาแจ้งว่าผู้ด ารงต าแหน่งครูไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมิน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน ของปี
การศึกษานั้น เมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด  
 5.4 กรณีท่ีสถานศึกษา แจ้งว่าผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ แต่
ผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือน าเสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีวิทย
ฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปี
การศึกษา 

6. การด าเนินการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
 6.1 การด าเนินการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 เมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับค าขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้  
  6.1.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4.4 ให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีที่
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้  
  6.1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามคุณสมบัติ
ข้อ 1 และหากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเห็นว่าผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์
หรือขาดคุณสมบัติ ให้น าเสนอ อกศจ. พิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอ กศจ. พิจารณาต่อไป  
  6.1.3 ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อ กศจ. มีมติว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งเอกสารหลักฐาน จ านวน 4 ชุด ไป
ยังส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ กศจ. มีมตเิพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ดังนี้  
   1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอ มีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
   2) สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3  
   3) มต ิกศจ. ครั้งที่เกี่ยวข้องและมีการรับรองส าเนาถูกต้อง  
   4) ผลงานทางวิชาการ  
  กรณีท่ี กศจ. มีมติว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อสังเกตการประเมิน และเอกสารหลักฐาน ที่
เกี่ยวข้องไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ  
  6.1.4 การแต่งตั้ง  
   6.1.4.1 วิทยฐานะครูช านาญการ  



  กรณีท่ี กศจ. มีมติอนุมัติและผู้ขอมีวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ในขั้นหรือ
อัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียง ที่สูง
กว่า  
   6.1.4.2 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
  กรณีท่ี กศจ. มีมติอนุมัติและผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 
3 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือน
ใกล้เคียงที่สูงกว่า  
   6.1.4.3 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  
  กรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ผู้
มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 ใน
ขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีข้ันหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียง
ที่สูงกว่า 

  6.1.5 เมื่อ กศจ. พิจารณา มีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ส าหรับวิทยฐานะครูช านาญการ และ
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งมติของ กศจ. ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะทราบ  
  6.1.6 เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณา มีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และ
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งมติของ ก.ค.ศ. ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะทราบ  
 6.2 การด าเนินการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
  6.2.1 กรณีท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งว่าผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ แต่ผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทย
ฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา  
  6.2.2 เมื่อ อกศจ. ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ กศจ. พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด เมื่อมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
7. การด าเนินการของสานักงาน ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ.  
 7.1 การด าเนินการของสานักงาน ก.ค.ศ.  
 เมื่อส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค าขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้ว ให้
ด าเนินการ ดังนี้  
  7.1.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน (จ านวน 4 ชุด)  
   1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอมีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
   2) สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3  
   3) มต ิกศจ. ครั้งที่เกี่ยวข้องและมีการรับรองส าเนาถูกต้อง  
   4) ผลงานทางวิชาการ  



   5) ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ ( ก.พ. 7) หรือ ก.ค.ศ. 16  
  กรณีท่ีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส านักงาน 
ก.ค.ศ. แจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ก.ค.ศ. อาจเรียกให้
จัดส่งเอกสารหลักฐานอ่ืนเพิ่มเติมก็ได้  
  7.1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานตามที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส่งมา ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ก่อนน าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป  
  7.1.3 เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณา มีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและ
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติ ก.ค.ศ. ไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะทราบ  
 7.2 การด าเนินการของ ก.ค.ศ.  
  7.2.1 ตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน โดยผู้ขอ 1 ราย ให้มีคณะกรรมการประเมิน 
จ านวน 3 คน  
  7.2.2 กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับปรุง
ผลงาน ทางวิชาการ ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน ทั้งนี ้
ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ก็ให้ปรับปรุงตาม
ข้อสังเกต ของกรรมการได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งแรก ภายใน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่
ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติ ก.ค.ศ. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ  
  7.2.3 กรณีผู้ขอไม่ส่งผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หรือส่งพ้นระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์  
 เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
ค าอธิบายและตัวอย่างประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560  
 ในการนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ยกกรณีตัวอย่าง การด าเนินการ
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านส าหรับการยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว 
17/2552 และ ว 21/2560 ไว้ ดังนี้  
 1. การยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552  
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที ่ก.ค.ศ. ก าหนดไว้เดิม (ว 17/2552, ว 10/2554, ว 13/2556) ก่อนวันที่
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ใช้บังคับ แต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
  “ข้อ 1.1 กรณีค าขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ได้รับการอนุมัติ และในวันที่มีหนังสือแจ้งมติ 
มีคุณสมบัติครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้อยู่แล้ว ให้ยื่นค าขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ
นั้น แต่หากวันที่มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไป ให้ยื่นค าขอ 
ภายใน 1 ป ีนับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้  
ตัวอย่างที่ 1  
 นาง ก ได้ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว 13/2556 ส่งถึงส านักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 และได้รับหนังสือแจ้งมติอนุมัติ 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โดยมีผลอนุมัติย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556 ซ่ึง ณ วันที่ได้รับแจ้ง



มตินั้น ถือว่าเป็นผู้ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีนี ้จึง
เป็นกรณีที่มีคุณสมบัติครบและสามารถขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะถัดไปคือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการฯ ว 17/2552 ได้อยู่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ดังนั้น หาก นาง ก ประสงค์จะขอ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้ยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีหนังสือแจ้งมติ จะครบก าหนด 1 ปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561  
  “ข้อ 1.2 กรณีค าขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ยื่นค าขอได้ ภายใน 1 
ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้  
ตัวอย่างที่ 2  
 นาย ค ได้ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ 
ว 17/2552 ส่งถึงส านักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติ เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 หาก นาย ค ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการฯ ว 17/2552 อีกครั้งหนึ่ง ให้ยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มี
หนังสือแจ้งมติ จะครบก าหนด 1 ปี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 

  “ข้อ 3. กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมิน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552 อยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน วิทย
ฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคาขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ” ตามกรณี
ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้  
ตวัอย่างท่ี 3  
 นางสาว ง ได้ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ซึ่งมี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552 และสามารถยื่นค าขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 แต่ยังมิได้ยื่นค าขอไว้ก่อนวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 
21/2560 (5 กรกฎาคม 2560) หาก นางสาว ง ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้ยื่นคาขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็น
วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ใช้บังคับ กล่าวคือ ต้องยื่นค าขอ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561  
  “ข้อ 4. กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552 ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ” ตามกรณีตัวอย่าง 
ดังต่อไปนี้  
ตัวอย่างที่ 4  
 นาย จ ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 อยู่ก่อนประกาศใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 (5 กรกฎาคม 2560) ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
ครูช านาญการพิเศษ (ครบ 1 ปี) ในวันที่ 8 กันยายน 2560 (มีคุณสมบัติหลังประกาศใช้หลักเกณฑ์ และ
วิธีการฯว 21/2560) หาก นาย จ ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ 



และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้ยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน 
2561  
  “ข้อ 5. ผู้ด ารงต าแหน่งครู ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป การ
ด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ เว้นแต่ผู้ที่มี กรณี
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2559 หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นค าขอได้ 1 
ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้  
ตัวอย่างที่ 5  
 นางสาว น วุฒ ิค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ด ารงต าแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 แต่ในขณะที่
ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รายงานการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยไม่ใช้เวลา
ราชการตามระเบียบของทางราชการ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (รายงานการศึกษาต่อเรียน
หลังวันที ่9 ธันวาคม 2559 ต้องเป็นวุฒิในสาขาเดียวกันกับวุฒิปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษามาแล้ว) หาก 
นางสาว น ประสงค์ จะขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 สามารถน า
คุณวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเพ่ือขอมีวิทยฐานะครูช านาญการได้ โดยให้ยื่นค าขอได้
ภายใน 1 ป ีนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  
 2. การยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560  
 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครูประสงค์ยื่นค าขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทย
ฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ตามข้อ 7 ให้ด าเนินการ ดังนี้  
 “ข้อ 7. ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน หากผู้ด ารงต าแหน่งครูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นี้ ข้อ 2.1 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และข้อ 2.3 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่คุณสมบัติ 
ตามข้อ 2.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ข้อ 2.4 การพัฒนา และข้อ 2.5 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่
เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ก าหนดไว้ หากประสงค์จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ และมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ให้น าไปใช้ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้  
  7.1 มีจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ ในปัจจุบัน 
ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้  
   7.1.1 การขอมีวิทยฐานะครูช านาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ าตามที่ส่วนราชการก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.3/3724 -3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 และ
ต้องมีภาระงานสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง  
   7.1.2 การขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.3/3724 - 3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 และต้องมี
ภาระงานสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง  
  7.2 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
  7.3 มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี
การศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ทั้งนี ้ให้ผู้ขอรับการประเมินรายงานผลงานที่



เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา และรับรองข้อมูลดังกล่าว ตามแบบ
รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2)” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้  
ตัวอย่างที่ 1  
 นาง ก ได้ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว 21/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  1. ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2555 -วันที่ 31 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี 10 เดือน)  
  2. มีจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ย้อนหลัง 
เป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้  
   ปีท่ี 1 วันที ่1 ืฤศจิกายน 2555 – 31 ตุลาคม 2556 

  มีภาระงานสอนสะสม 800 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ชั่วโมง
สอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  

   ปีท่ี 2 วันที ่1 ืฤศจิกายน 2556 – 31 ตุลาคม 2557  
  มีภาระงานสอนสะสม 800 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอ่ืน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
   ปีท่ี 3 วันที ่1 ืฤศจิกายน 2557 – 31 ตุลาคม 2558  
  มีภาระงานสอนสะสม 900 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอ่ืน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
   ปีท่ี 4 วันที ่1 ืฤศจิกายน 2558 – 31 ตุลาคม 2559  
  มีภาระงานสอนสะสม 650 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่มีภาระงานอื่น)  
   ปีท่ี 5 วันที ่1 ืฤศจิกายน 2559 – 31 ตุลาคม 2560  
  มีภาระงานสอนสะสม 850 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอ่ืน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
  3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555–31 ตุลาคม 2560)  
  4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 นาง ก เคยผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2558 ซึ่งผลการพัฒนายังไม่หมดอายุ (หมดอายุวันที่ 4 มิถุนายน 2561)  
  5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี
การศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ทั้งนี ้ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา  
 นาง ก ต้องประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ย้อนหลังรายปีการศึกษา จาน
วน 5 ปีการศึกษา ดังนี้  
  ปีการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2555) วันที่ 1 ืฤษภาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556  
 ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  



  ปีการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2556) วันที่ 1 ืฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557  
 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
  ปีการศึกษาที่ 3 (ปีการศึกษา 2557) วันที่ 1 ืฤษภาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558  
 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
  ปีการศึกษาที่ 4 (ปีการศึกษา 2558) วันที่ 1 ืฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559  
 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
  ปีการศึกษาที่ 5 (ปีการศึกษา 2559) วันที่ 1 ืฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560  
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 สรุป นาง ก เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ  
  1. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ เป็นระยะเวลา 5 ปี 10 เดือน  
  2. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน ย้อนหลังเป็น
เวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ รวม 4,000 ชั่วโมง  
  3. ไมเ่คยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555–31 ตุลาคม 2560)  
  4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยผ่านการพัฒนา ก่อน
แต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการพัฒนา ยังไม่หมดอายุ 
(หมดอายุวันที่ 4 มิถุนายน 2561)  
 ทั้งนี้ ในวันที่นาง ก ยื่นค าขอและในวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับค าขอ ผลการพัฒนาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 ต้องยังไม่หมดอายุ เนื่องจากการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญ
การพิเศษ มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับค าขอ  
  5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี
การศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ (ปีการศึกษา 2555 – 2559) โดยมี ผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 ปีการศึกษา  
ตัวอย่างที่ 2  
 นาง ข ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และประสงค์ยื่นค า
ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 แต่
ในวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว (วันที่ 5 กรกฎาคม 2560) มีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 3 ปี 10 เดือน 
จึงมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไม่ครบ 5 ปี ขาดอยู่ 1 ปี 2 เดือน ซึ่งจะมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู 
วิทยฐานะ ครูช านาญการ ครบ 5 ปี ในวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ ว 21/2560 ดังนี้  
 1. ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ครบ 5 ปี ในวันที่ 4 กันยายน 2561  
 2. ต้องมีจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ย้อนหลัง เป็น
เวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้  
  ปีท่ี 1 วันที่ 5 กันยายน 2556 –4 กันยายน 2557  
 มีภาระงานสอนสะสม 850 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอ่ืน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  



  ปีท่ี 2 วันที่ 5 กันยายน 2557 – 4 กันยายน 2558  
 มีภาระงานสอนสะสม 720 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่มีภาระงานอื่น)  
  ปีท่ี 3 วันที่ 5 กันยายน 2558 – 4 กันยายน 2559  
 มีภาระงานสอนสะสม 950 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอ่ืน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
 ปีที ่1 -3 เป็นการปฏิบัติงานอยู่ก่อนที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช้ต้องมีภาระ
งานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 - 3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553  
  ปีท่ี 4 วันที่ 5 กันยายน 2559 – 4 กันยายน 2560 (เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในการ
ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560)  
   ช่วงที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 2559 – 4 กรกฎาคม 2560 (10 เดือน)  
  มีภาระงานสอนสะสม 576 ชั่วโมง โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ชั่วโมงสอน
ตามตารางสอน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีภาระงานอ่ืน 4 ชั่วโมง)  
   ช่วงที่ 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 – 4 กันยายน 2560 (2 เดือน)  
  มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน รวม 154 ชั่วโมง โดยมีชั่วโมงสอนตามตารางสอน 14 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (112 ชั่วโมง) มีชั่วโมงการปฏิบัติงานอ่ืน 32 ชั่วโมง และมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ จานวน 10 ชั่วโมง  
  สรุป ปีที ่4 มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน รวม 730 ชั่วโมงต่อปี  
  ปีท่ี 5 วันที่ 5 กันยายน 2560 – 4 กันยายน 2561 (เป็นการปฏิบัติงานหลังวันที่ 
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช้แล้ว)  
 มีชั่วโมงการปฏิบัติงานรวม 850 ชั่วโมงต่อปี โดยมีชั่วโมงสอนตามตารางสอน 19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(760 ชั่วโมงต่อปี) มีชั่วโมงการปฏิบัติงานอื่น 40 ชั่วโมงต่อปี และมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ จานวน 50 ชั่วโมงต่อปี ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
800 ชั่วโมงต่อปี โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมี
ชั่วโมงการมีส่วนร่วม ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี  
 3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 
ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ (วันที่ 5 กันยายน 2556–4 กันยายน 2561)  
 4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
 นาง ข เคยผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2558 ซึ่งผลการพัฒนาหมดอายุเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นาง ข ยื่นขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561  
 ดังนั้น นาง ข ต้องเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จานวน 20 ชั่วโมง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 22/2560 เพ่ือนามาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญ
พิเศษ  
 5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา  



 นาง ข ต้องประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี
การศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคาขอ ดังนี้  
ปีการศึกษาที่ 1-4 ผู้ด ารงต าแหน่งครูไม่เคยได้รับการประเมินรายปีการศึกษา ตาม ว 21/2560 มาก่อน 
 ดังนั้น ในปีที่จะยื่นขอรับการประเมินให้ผู้ด ารงต าแหน่งครู รวบรวมผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่
และประเมินตนเองย้อนหลังเป็นรายปีการศึกษา จ านวน 4 ปีการศึกษา และเสนอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
พิจารณาต่อไป  
  ปีการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2556) วันที่ 1 ืฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557  
 ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
  ปีการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2557) วันที่ 1 ืฤษภาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558  
 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
  ปีการศึกษาที่ 3 (ปีการศึกษา 2558) วันที่ 1 ืฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559  
 ผลการประเมนิไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
  ปีการศึกษาที่ 4 (ปีการศึกษา 2559) วันที่ 1 ืฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560  
 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
  ปีการศึกษาที่ 5 (ปีการศึกษา 2560) วันที่ 1 ืฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561  
 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
 เนื่องจากในปีการศึกษาที่ 5 ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2560 ดังนั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษาท่ี 5 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งครู ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเอง ตาม ว 21/2560 เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
ในช่วงระยะเวลา เปลี่ยนผ่านและประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษให้นาผลการ
ประเมินผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ในปีที่การศึกษาที่ 1 – 5 เสนอให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาพิจารณาดาเนินการต่อไป  
 สรุป นาง ข จะเป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ไม่ก่อนวันที่ 4 
กันยายน 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ  
 1. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ เป็นระยะเวลา 5 ปี  
 2. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน ย้อนหลังเป็นเวลา 5 
ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ รวม 4,100 ชั่วโมง  
 3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 
ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ (วันที่ 5 กันยายน 2555 -4 กันยายน 2561)  
 4. ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
ซึ่งผลการพัฒนาหมดอายุเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ดังนั้น นาง ข ต้องเข้ารับการพัฒนา ตามหลักสูตรที่
สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวน 20 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 22/2560 เพ่ือนามาใช้เป็น
คุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญพิเศษ  
 5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ (ปีการศึกษา 2555 – 2559) โดยมีผลการประเมิน 

 



การตรวจเว.28เการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

ช่วงเปลี่ยนผ่าน    ส าหรับครูที่บรรจุก่อนเ5เก.ค.เ2560เเ 
(ด ารงต าแหน่งครูหรือมีวิทยฐานะครูช านาญการเมาแล้วไม่น้อยกว่าเ5เปีเนับถึงวันที่ยื่นขอ 

------------------------------------------------------------------------------------- 

1. มีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ นั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
2. มีชั่วโมงปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งครู/วิทยฐานะที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน ย้อนหลัง  5 ปี นับจากวันที่ยื่นค าขอ 
    รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ชัว่โมง และมีชั่วโมงการสอนไม่น้อยกว่าที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
    (* กคศ.ก าหนด ไม่น้อยกว่า 12 ชม.ต่อสัปดาห์ , ตรวจนับชั่วโมงการสอนและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
       ย้อนหลัง 5 ปีต่อเนื่อง นับจากวันที่ยื่นขอ จากส าเนาค าสั่งให้ปฏิบัติการสอน/งานอ่ืน ๆ และตารางสอน  
       แต่ละปี/เทอม โดยให้ ผอ.รร.ที่ผู้ขอได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในช่วงเวลานั้นๆ ลงนามทุกหน้า) 
    (** หลังจาก 5กค.2560 ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานสอน 800 ชม./ปี ทั้งนี้รวมชั่วโมง PLC จ านวน 50 ชม.ไว้ด้วย
แล้ว ซึ่งครูจะต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่รายสัปดาห์ใน Logbook เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิค จนครบ 20 
สัปดาห์/เทอม 
        ในไฟล์ชื่อ LTeacher(เลขปปช13หลัก)(ปีกศ-เทอม)นามสกุลXLSX  แล้วจึงน าส่งไฟล์พร้อมเอกสารประกอบ
ให้ ผอ.รร.ปัจจุบันที่ครูผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่รับรอง และตรวจสอบข้อมูล หลังจากนั้น รร.จะส ารองไฟล์ ไว้ 3 ชุด เพื่อ
ส่งคืนเจ้าของข้อมูล 1 ชุด  ,เก็บไว้เป็นหลักฐานที่รร. 1 ชุด และน าส่งให้ สพป. 1 ชุด เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
และส าหรับการสอบทานข้อมูลประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ  
      ดังนั้น ครูที่ยื่นขอฯจะต้องส่งไฟล์ LTeacher***.xlxs ตั้งแต่ปีกศ.2560 เป็นต้นไป ปีกศ.ละ 2 ไฟล์ 
พร้อมเอกสารประกอบด้วย  
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอ  
4. ผ่านการพัฒนาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
   (* ในระยะเปลี่ยนผ่าน ก.ค.ศ.อนุโลมให้ใช้การพัฒนาฯ ตาม ว.3 ก่อนวันที่ 5ก.ค.60 และยังไม่หมดอายุ 
   (** ถ้าอบรม ว.3 หลังวันที่ 5กค.60 น าไปใช้กับการยื่น ว.17 เท่านั้น ส าหรับครูที่ต้องการใช้สิทธิ์ในระยะ
เปลี่ยนผ่าน สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ตัวเองมีสิทธิ์) 
    (*** ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเกิน 5 ปี แต่ไม่ได้เข้ารับการอบรมตาม ว.3 ก่อนวันที่ 5ก.ค.60 จะต้องเข้ารับการ
พัฒนาตาม ว.22 ในปี 2560 จ านวน 20 ชั่วโมง  
    (**** ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนแต่นับเวลาถึง 5ก.ค.60 ไม่ครบ 5 ปี จะต้องเข้ารับการพัฒนาตาม ว.22 อีกปีละ 
20 ชม. ซึ่งเริ่มนับในปี 2560 เป็นต้นไป และนับเวลาการพัฒนานี้รวมกับจ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งก่อน 5ก.ค.60 ให้
ครบ 5 ปีย้อนหลัง จึงจะขอให้มีและเลื่อนตามเกณฑ์นี้ได้ ทั้งนี้ ถ้าปี 2560 ไม่ได้อบรมตาม ว.22 หรืออบรมไม่ครบ 
20 ชม./ปี จะต้องใช้การอบรมในปีถัดๆทดแทน ให้ครบ 5 ปี จึงจะครบตามเกณฑ์) 
5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลังเ5เปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึง
วันสิ้นปีการศึกษา ก่อนวันยื่นค าขอ ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา (ประเมินรายปีกศ. 
ใช้แบบ วฐ.2) 



   (* ในแต่ละปีการศึกษา เริ่ม ปี กศ.2560 เป็นต้นไป ครูจะต้องบันทึกการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ใน 
LTeacher***.XLSX จนครบ 20 สัปดาห์/เทอม น าส่งให้ ผอ.รร. รับรอง ก่อนส าเนาไฟล์ส่ง สพป.ทุกสิ้นเทอม    
   (** เมื่อสิ้นปีการศึกษา ครูจัดท าบันทึกผลการประเมินในแบบรายงานที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครู รายปี
การศึกษา ตามแบบ วฐ.2 พร้อมเอกสารหลักฐาน และน าเสนอให้ ผอ.รร. นั้นๆ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลที่ครูน าเสนอ รายงานความคิดเห็นประกอบการพิจารณาประเมินผลงานฯ ในแต่ละปี 
ทั้งนี้ รร.ใดไม่มีผอ.รร. ให้เสนอ สพท.แต่งตั้งผู้ประเมินประจ าปีและกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล) 
   (***ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การจัดการเรียนการสอน 8 , การจัดการชั้นเรียน 3 และการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 2) 
   (*** เกณฑ์การประเมิน ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ตัวชี้วัดด้านที่1 ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 ทุกตัวชี้วัดด้าน
ที่2และ3 ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 2 อีกอย่างน้อย 3 ตัวชี้วัด  

   (**** หากตัวชี้วัดใดมีผลประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ข้ันต่ า(ได้ระดับ 4 ,5 ) ให้ผู้ขอฯ ส่งเอกสารประกอบ
เพ่ิมเติมของตัวชี้วัดนั้น ๆ ด้วย  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบตัวชี้วัดนั้นๆ เทียบเคียงกับแนว
ทางการ ให้คะแนนประเมินตัวชี้วัดที่ กคศ.ได้จัดท าไว้แล้ว มิฉะนั้นจะเข้าข่ายมีความผิดฐานเลินเล่อตามนัยในข้อ 9) 
6. มีแบบสรุปการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน (แบบ วฐ.3) โดย ผอ.รร.ปัจจุบัน ที่มีวิทย
ฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ  โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลรายงานความคิดเห็นประกอบการ
พิจารณา  
    (* ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 5 ปีกศ.ย้อนหลัง ผอ.รร.ปัจจุบัน เป็นผู้รับรองส าเนา) 
    (** ผอ.รร.มีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้เสนอ กศจ.แต่งตั้งผู้มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าที่ขอ เป็นผู้ร่วม
ประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน วฐ.3) 
    (*** ในระยะเปลี่ยนผ่าน กคศ.ก าหนดให้ผู้ที่มีระยะเวลาในต าแหน่งครบ 5 ปี ก่อน 5 ก.ค60 และมีวุฒิบัตร
อบรมฯตาม ว.3 ก่อนวันดังกล่าว 5 ก.ค.2560 และยังไม่หมดอายุ สามารถยื่นขอฯได้  โดยใช้การประเมินรายปี
(แบบ วฐ.2)   
5 ปีย้อนหลัง และแบบสรุปการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน (แบบ วฐ.3)  โดยให้ ผอ.รร.
ปัจจุบัน แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลฯ เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร วฐ.2 ทั้ง 5 ปี 
และ เอกสาร วฐ.3  ในคราวเดียว   ทั้งนี้ผู้ขอจะต้องมีเอกสารประกอบแต่ละปีการศึกษา เช่น ตารางสอนและ
ค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ วุฒิบัตร ฯลฯ ที่ ผอ.รร.ที่ผู้ขอได้ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้นๆ รับรองด้วย 

 

--------------------------------------------- 

 

 



เอกสารประกอบ แบบ วฐ.1 (แบบค าขอฯ) 
- ส าเนา กพ.7 หรือ กคศ.16 (ฉบับที่ จนท.ลงนามรับรอง) 
- ส าเนาตารางสอน และส าเนาค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  รายเทอม/ปี ในระยะเวลาคาบเกี่ยวกับ
เวลา ที่ยื่นขอฯ และนับย้อนหลังไป 5 ปี 

เอกสารประกอบ แบบ วฐ.2 แต่ละปี/ชุด 
 - ส าเนาเอกสารประกอบตัวชี้วัดต่าง ๆ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่มีระดับการประเมิน 4 และ 5 ที่ลงนาม
รับรอง โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีอ านาจ 
 - ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ที่ลงนามรับรองโดย ผอ.รร. ที่ผู้ขอฯ ได้
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระยะเวลานั้นๆ 
 - ตั้งแตป่ีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป แบบ วฐ.2 แต่ละปีการศึกษา จะยื่นพร้อมไฟล์ ไฟล์ 
LTeacher***.xlsx ปีกศ.ละ 2 ไฟล์ เอกสารประกอบ แบบ วฐ.3 (สรุป 5 ปีกศ.ย้อนหลัง) 
 - ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ลงนามรับรองโดยผอ.รร. ปัจจุบัน 

 

 



แบบตรวจเอกสารเการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเตามว.28 

ช่วงเปลี่ยนผ่าน    ส าหรับครูที่บรรจุก่อนเ5เกคเ2560เเ 
(ด ารงต าแหน่งครูหรือมีวิทยฐานะครูช านาญการเมาแล้วไม่น้อยกว่าเ5เปีเนับถึงวันที่ยื่นขอ 

---------------------------------- 

ชื่อเ/เสกุล ....................................................  ร.ร. ........................................... วิทยฐานะ.......................... 

ตรวจสอบเอกสารจากเเแบบเวฐ.8เ(ข้อ1, ข้อ2, ข้อ3, ข้อ4,) 

8.เมีระยะเวลาด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าเ5เปีเนับถึงวันที่ยื่นค าขอ ( ตรวจจาก กพ.7) 

   ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ  ช านาญการ ช านาญการพิเศษ  
    เมื่อวันที่ ................................... ถึงวันที่ส่งแบบค าขอวันที่ ..................................  รวม...... ปี.......เดือน   
                มีระยะเวลาด ารงต าแหน่งครบตามเกณฑ์    

                มีระยะเวลาด ารงต าแหน่งไม่ครบตามเกณฑ์ 

2.เมีชั่วโมงปฏิบัติงานเในต าแหน่งครู/วิทยฐานะที่ด ารงอยู่ปัจจุบัน ย้อนหลัง  5 ปี นับจากวันที่ยื่นค าขอ  
   รวมไม่น้อยกว่าเ4,000เชั่วโมง (ปีกศ.2560 เป็นต้นไปต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าปีละ800 ชม) 

 ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5  

รวม 
(ชั่วโมง 
ทั้งหมด) 

วันที่………………….. 
ถึง ........................ 

วันที่………………….. 
ถึง ........................ 

วันที่………………….. 
ถึง ........................ 

วันที่………………….. 
ถึง ........................ 

วันที่………………….. 
ถึง ........................ 

ชั่วโมงสอน      

ภาระงานอื่น      

ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องมีชั่วโมง PLC ปีละ50 ชั่วโมง  

PLC (50ชม/ปี)       

ไฟล์ LTeacher มี / ไม่มี  มี / ไม่มี มี / ไม่มี มี / ไม่มี  มี / ไม่มี 

 รวม (ชั่วโมง/ปี)      

 

หมายเหตุ* นับชั่วโมงปฏิบัติงานสอน และงานอ่ืนจาก ตารางสอนประจ าปี/เทอม คูณด้วย 40 สัปดาห์ 
        ควบคู่กับ ค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่สอน/งานอ่ืนๆ  ที่ ผอ.รร.นั้นๆ ลงนามรับรอง ทุกหน้า 



    ** ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเกิน 5 ปี แต่ไม่ได้อบรมฯตาม ว.3 ก่อน 5ก.ค.60 และผู้ที่ด ารงต าแหน่งครบ 5 ปี  
        หลัง 5ก.ค.60  ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานสอนไม่น้อยกว่า 800 
ชม./ปี ในจ านวนนั้นจะเป็นชั่วโมง 50 ชม. ทั้งนี้ สามารถน าชั่วโมงPLCที่เกินมานับเป็นชั่วโมงพัฒนาของปีนั้น ๆ ได้ 

     *** ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  ต้องส่งไฟล์ LTeacher***.XLSX ของผู้ยื่นค าขอฯ ปีกศ.ละ 2 
ไฟล์ 

 มีชั่วโมงปฏิบัติงานสอน และเอกสารประกอบครบถ้วน ตามเกณฑ์ 

 เอกสารไม่ครบถ้วนเเขาดเอกสาร/ขอเอกสารเืิ่มเติม 

    ปีกศ........................  ตารางสอน ค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ  ไฟล์ LTeacher 

    ปีกศ........................  ตารางสอน ค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ  ไฟล์ LTeacher 

    ปีกศ........................  ตารางสอน ค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ  ไฟล์ LTeacher 

    ปีกศ........................  ตารางสอน ค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ  ไฟล์ LTeacher 

    ปีกศ........................  ตารางสอน ค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ  ไฟล์ LTeacher 

3.เไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลังเ5เปี นับถึงวันที่ขอ 

  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ (ระบุ................................................................) 

4.เผ่านการืัฒนาที่เก.ค.ศ.ก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลงัเ5เป ีนับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

   * ในระยะเปลี่ยนผ่าน ก.ค.ศ.อนุโลมให้ใช้ผลการพัฒนาฯ ตาม ว.3 ก่อนวันที่ 5 ก.ค 60 และยังไม่หมดอายุ 

          เอกสารผ่านการืัฒนาฯเครบถ้วนถูกต้อง 

   มีวุฒิบัตรผ่านการอบรมตาม ว.3 ก่อนวันที่ 5 ก.ค 60 และยังไม่หมดอายุ 

                          อบรมฯ เมื่อวันที่ .................................       จะหมดอายุเมื่อวันที่ .................................    

            มีวุฒิบัตรฯ การอบรมตาม ว.22 ปีละ 20 ชั่วโมง  จ านวน.............ปี  

  เอกสารการพัฒนาฯเไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

   อบรมตาม ว.22 ไม่ครบปีละ 20 ชั่วโมง  (ตั้งแต่ 5ก.ค.60 เมื่อนับเวลาการพัฒนานี้รวม
กับจ านวนปี 



       ที่ด ารงต าแหน่งก่อน 5กค.60 ไม่ครบ 5 ปี)  
      ** การพัฒนาตาม ว.22 (บรรจุหลัง 5ก.ค.60) ต้องเข้าอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองปีละ 12 - 
20 ชม. ย้อนหลัง 5 ปีต่อเนื่อง ทั้งนี้ภายใน 5 ปีต้องอบรม 100 ชม. แต่สามารถน าชั่วโมง PLC ที่เกินมาทดแทน
ได้ (ซึ่งจะมีผู้ที่ครบตามเกณฑ์ ว.22 ตั้งแต่ 5ก.ค.65 เป็นตน้ไป) 

ตรวจสอบเอกสารจากเเแบบเวฐ.2เ(ข้อ5) 

5.เมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน       

   นับถึงวันสิ้นปีการศึกษา ก่อนวันยื่นค าขอ ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  
   โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานประกอบในแบบ วฐ.2  แต่ละปีการศึกษา   

      * ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดก่อนวันที่ 5 ก.ค.60 กคศ.ก าหนดให้ใช้คณะกรรมการ
กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลผลงานสรุปย้อนหลัง 5 ปี(วฐ.3) เป็นผู้กลั่นกรองและตรวจสอบผลการประเมินราย
ปีด้วย 

 ** ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติครบ หลังวันที่ 5 ก.ค.60  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลของรายปีการศึกษา และไฟล์ LTeacher 2ไฟล์/ปีกศ. 
เพ่ิมเติม 

ปีกศ.ที่ 1 
(……….........) 

ปีกศ.ที่ 2 
(……….........) 

ปีกศ.ที่ 3 
(……….........) 

ปีกศ.ที่ 4 
(……….........) 

ปีกศ.ที่ 5 
(……….........) 

วดป.ที่ยื่นขอ 

1 พ.ค...........    ถึง 

30 เม.ย.……….. 

1 พ.ค...........    ถึง 

30 เม.ย.……….. 

1 พ.ค..............    ถึง 

30 เม.ย.……….. 

1 พ.ค...........     ถึง 

30 เม.ย……….. 

1 พ.ค...........    ถึง 

30 เม.ย.……….. 

 

..................... 

ผ่าน / ไม่
ผ่าน 

ผ่าน / ไม่
ผ่าน 

ผ่าน / ไม่ผ่าน ผ่าน / ไม่ผ่าน ผ่าน / ไม่ผ่าน  

เ สรุป  ผู้ยื่นค าขอฯ มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ จ านวน .......... ปีการศึกษา  

   เอกสารหลักฐานถูกต้อง/ครบถ้วน 

  เอกสารไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เขอส าเนาเอกสารเืิ่มเติม  

 ปีการศึกษา....................... ปฏิบัติงานในโรงเรียน................................................... 

   ส าเนาเอกสารประกอบตัวชี้วัดที่..................................................................... ........................ 



   ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจ าปีกศ. ของรร.ที่
ปฏิบัติงาน ในเวลานั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้า) 

 ปีการศึกษา....................... ปฏิบัติงานในโรงเรียน................................................... 

   ส าเนาเอกสารประกอบตัวชี้วัดที่.............................................................................................  

   ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจ าปีกศ. ของรร.ที่
ปฏิบัติงาน ในเวลานั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้า) 

 ปีการศึกษา....................... ปฏิบัติงานในโรงเรียน................................................... 

   ส าเนาเอกสารประกอบตัวชี้วัดที่.............................................................................................  

   ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจ าปีกศ. ของรร.ที่
ปฏิบัติงานในเวลานั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้า) 

 ปีการศึกษา....................... ปฏิบัติงานในโรงเรียน................................................... 

   ส าเนาเอกสารประกอบตัวชี้วัดที่.............................................................................................  

   ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจ าปีกศ. ของรร.ที่
ปฏิบัติงานในเวลานั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้า) 

 ปีการศึกษา....................... ปฏิบัติงานในโรงเรียน................................................... 

   ส าเนาเอกสารประกอบตัวชี้วัดที่............................................................................................. 

   ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลประจ าปีกศ ของรร.ที่ปฏิบัติงาน 
        ในเวลานั้นๆ (ผอ.รร.นั้นๆ รับรองทุกหน้า) 

ตรวจสอบเอกสารจากเเแบบเวฐ.3เ(ข้อ6) 

6.เมีสรุปผลงานย้อนหลังเ5เปีการศึกษา พร้อมค าสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 
ที่ ผอ.รร.ปัจจุบันรับรองทุกหน้า  ทั้งนี้ ผอ.รร.จะต้องมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอให้มีและเลื่อน 
  เอกสารหลักฐานครบถ้วน/ถูกต้อง     

  เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/ถูกต้องเขอเอกสารเืิ่มเติม    

            ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล 5 ปีกศ.ย้อนหลัง ของ รร.ปัจจุบัน  
                   ที่ ผอ.ร.ร. รับรองทุกหน้า 



 

 

 

    ลงชื่อ      (ผู้ตรวจเอกสาร/ข้อมูล) 

          (     ) 

    วันที่........ /.............................../............... . 

       

หมายเหตุเ เนื่องด้วยการด าเนินการตาม ว.21 นี้  ในข้อ 9 ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการด าเนินการโดยจงใจหรือประมาณเลินเล่อ  
ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ หรือมีการด าเนินการที่มิชอบใด ๆ ให้ถือว่าเป็น 
ความรับผิดชอบของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผู้เกี่ยวข้อง และถือเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่
กรณี 
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บรรจุก่อน 5 ก.ค.2560   
(สามารถใช้สิทธ์ิตาม ว17. ได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับจาก

วันท่ีมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์    และสามารถเลือกใช้สิทธ์ิ
ตาม ว.21 ในช่วงเปลี่ยนผ่านได้ โดย... 

บรรจุหลัง 5 ก.ค.2560  ต้องใช้ ว.21 เท่านั้น (ด ารงต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 5 ป ี+ ปฏิบัติงานสอน ปีละ800 ชม.(รวมPLC50 

ชม.) +ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ครุุพัฒนารับรองปีละ 12 – 20 
ชม. 5ปีต่อเนื่อง(รวม100ชม.) 

 +ผลประเมินการปฏิบตัิงานผ่านเกณฑ์ 3 ปีใน 5ปี กศ. 

มีอายุงานมากกว่า 5 ปี + อบรม ว.3 ก่อนวันที่ 5 ก.ค.60 
และยังไม่หมดอายุ  + ชม.สอน 4000 ชม./5ปี ขอได้เลย 

สรุปเคุณสมบัติเแนวทางและเอกสาร 
การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามเว.28เเระยะเปลี่ยนผ่าน(5เก.ค.2560เเป็นต้นไป) 

ส าหรับผู้ที่จะขอวิทยฐานะเช านาญการเและช านาญการืิเศษ 

มีอายุงานมากกว่า 5 ปี  + ชม.สอน 4000 ชม./5ปี 
แต่ไมม่ีใบอบรม ว.3 ก่อนวันที่  5 ก.ค.60 
5 กค.60 

สอน 800 ชม/ปี(PLC 50 ชม) +อบรม 
20 ชม.1ป+ี Logbook 1ปี 

มีอายุงานมากกว่า 4 ปี + ชม.สอน 4000 ชม./5ปี 
 แต่ไม่มีใบอบรม ว.3 ก่อนวันท่ี 5 ก.ค.60 

สอน 800 ชม/ปี(PLC 50 ชม) +อบรม 
20 ชม.1ป+ี Logbook 1ปี 

 
มีอายุงานมากกว่า 3 ปี  
+ ชม.สอน 4000 ชม./5ปี 
 

สอน 800 ชม/ปี(PLC 50 ชม) +อบรมปีละ 
20ชม. 2ปี+ Logbook 2ปี 

มีอายุงานมากกว่า 2 ปี + ชม.สอน 
4000 ชม./5ปี 
 

สอน 800 ชม/ปี(PLC 50 ชม) +อบรมปีละ20ชม. 3ปี 
+ Logbook 3ปี 

 
มีอายุงานมากกว่า1ปี   
+ ชม.สอน 4000 ชม./5ปี 
 

สอน 800 ชม/ปี(PLC 50 ชม) +อบรมปีละ20ชม. 4ปี 
+ Logbook 4ปี 

 
มีอายุงาน 
น้อยกว่า1ปี   

สอน 800 ชม/ปี(PLC 50 ชม) +อบรมปีละ20ชม. 5ปี 
+ Logbook 5ปี 

 

* ผู้ที่บรรจุก่อน 5 ก.ค.2560 และมีอายุงานน้อยกว่า5 ปี จะต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 
ไม่น้อยกว่าปีละ 800 ชม. และเม่ือรวมเวลาย้อนหลัง 5 ปี ต่อเนื่อง จะต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานสอนไม่น้อยกว่า 4000 ชม. 
(ค าสั่ง + ตารางสอน) 

** ผู้ที่บรรจุหลัง 5 ก.ค.2560  จะต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าปีละ 800 ชม.(รวม PLC 50 ชม. ), ไฟล์ 
LTeacher ปีกศ.ละ 2 ไฟล์, อบรมหลักสูตรของคุรุพัฒนา ปีละ 12-20 ชม. แต่ภายใน 5 ปีย้อนหลังต้องอบรมรวม 100 
ชม. แต่สามารถน าชม.PLC ส่วนเกินในแต่ละมีมานับรวมได้ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 




