คู่มือ
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)

สานักงาน ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารประกอบการประชุม ณ โรงแรมคุ้มภูคา จ.เชียงใหม่ วันที่ 4-5 มกราคม 2561
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คู่มือ
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)
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คานา
สานักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทาคู่มือ การประเมิ นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
มี วิท ยฐานะและเลื่อ นวิท ยฐานะฉบับ นี้ขึ้น โดยมี วัตถุป ระสงค์เ พื่ อใช้เ ป็นแนวทางในการประเมิ นวิท ยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนา
สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมิ นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ
ขั้นตอนการดาเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ในช่ว งระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การก าหนดชั่ วโมงการปฏิบั ติง าน ตัว ชี้วัด และคาชี้ แจงการประเมิ น รวมทั้ ง
แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุป ผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้ก ารประเมิ น
วิท ยฐานะของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาบรรลุผ ลเป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องหลั ก เกณฑ์
และวิธีการดังกล่าว
สานักงาน ก.ค.ศ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่ ง ครู มี วิ ท ยฐานะและเลื่ อ นวิ ท ยฐานะฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สามารถน าไปใช้
ในการประเมินได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
สานักงาน ก.ค.ศ.
ธันวาคม 2560
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บทที่ 1
บทนา
ความนา
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า
“การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานวิท ยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่ง ผ่านการประเมิ น ทั้ ง นี้ ให้คานึง ถึง ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด” ก.ค.ศ. จึงประกาศใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหนั ง สื อส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวั นที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมี ห ลั ก การและเหตุ ผ ล
ประการสาคัญในการประกาศใช้เพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสม ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้กาหนดให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ความสามารถและสมรรถนะที่ เ หมาะสมรองรับ การพัฒ นาประเทศไทย 4.0 โดยครู เ ป็น กลไกส าคั ญ สู ง ยิ่ ง
ในการเตรียมผู้เรียนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ก.ค.ศ. จึงกาหนดมาตรฐานตาแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และหลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ทั้งระบบ โดยในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งได้ประกาศใช้ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีการปรับเปลี่ยนระบบการประเมินวิทยฐานะที่แตกต่างไปจากเดิม โดยมุ่งเน้นให้ครู
ได้มี ก ารสั่ง สมประสบการณ์ มี ความชานาญและเชี่ยวชาญในการจัดการเรีย นการสอน มี ก ารพัฒ นาตนเอง
และพัฒ นาวิชาชีพ อย่างต่อ เนื่อ ง นาผลงานที่เ กิดจากการปฏิบัติห น้าที่ และการพัฒนาตนเองมาใช้ในการขอมี
วิทยฐานะหรือ เลื่อ นวิท ยฐานะ ดัง นั้น เพื ่อให้ก ารดาเนินการตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
เป็น ไปอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ นมาตรฐานเดี ย วกั น จึ ง จั ดท าคู่ มื อ การประเมิ น การให้ ข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ฉบับนีข้ ึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา หน่วยงานการศึก ษา และส่วนราชการต้นสัง กั ด
ได้ใช้เป็นหลักปฏิบัติสาหรับการดาเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
2. เพื่ อให้ผู้ป ระเมิ นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการประเมิ นผลงานทางวิชาการ
ใช้เป็นหลักปฏิบัติสาหรับการประเมินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ขอบข่ายเนื้อหา
คู่มือ การประเมิ นฉบับ นี้ ประกอบด้วยสาระสาคัญ ของหลัก เกณฑ์ และวิธีการฯ การประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดาเนินการขอมี วิทยฐานะและเลื่อนวิท ยฐานะ
และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้
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1. สาระสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะ
และเลื่ อนวิท ยฐานะ เป็ นการสรุป รายละเอียดเกี่ ยวกั บ คุณสมบัติของผู้ขอมี วิท ยฐานะหรือเลื่ อนวิท ยฐานะ
การประเมินผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผลงานทางวิชาการ เกณฑ์การตัดสิน และการพิจารณา
อนุมัติผลการประเมิน
2. การประเมิ นผลงานที่ เ กิ ดจากการปฏิ บัติ ห น้ าที่ แ ละผลงานทางวิ ชาการ ประกอบด้ วยตัว ชี้วั ด
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วิธีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ คาอธิบายตัวชี้วัด
การประเมิน ประเภทผลงานทางวิชาการ การประเมินผลงานทางวิชาการ และเกณฑ์การตัดสิน
3. ขั้นตอนการดาเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสาหรับผู้ดารงตาแหน่งครู ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การดาเนินการในระดับสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้น ตอนที่ 3 การด าเนิ น การในระดั บ ส านัก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และคณะกรรมการศึ ก ษาธิก ารจั ง หวั ด
และขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการในระดับสานักงาน ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ.
4. แนวปฏิ บั ติ ใ นการขอมี วิ ท ยฐานะและเลื่ อ นวิ ท ยฐานะในช่ ว งระยะเวลาเปลี่ ย นผ่ า น ส าหรั บ
ผู้ดารงตาแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และประสงค์ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 หรือตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งกรณีตัวอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
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บทที่ 2
สาระสาคัญของหลักเกณฑ์และวิธกี ารให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ก.ค.ศ. ก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารให้ ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ดารงตาแหน่งครู ได้มีการสั่งสมความชานาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึ่ง ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ได้แจ้ง ให้ส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตามหนัง สือส านัก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. ระยะเวลาการดารงตาแหน่งครู/
วิทยฐานะทีด่ ารงอยู่ปจั จุบัน

2. ชั่วโมงการปฏิบัตงิ าน
ชนก/ชนพ. รวมไม่น้อยกว่า 800 ชม./ปี
ชช/ชชพ. รวมไม่น้อยกว่า 900 ชม./ปี

3. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

4. ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด

5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน
นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคาขอ
ต้องผ่านเกณฑ์ 3 ปีการศึกษา
ภายในระยะเวลาย้อนหลัง
5 ปีการศึกษาติดต่อกัน

ขอมี/เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชนก. ชนพ. ชช. และ ชชพ.
วิทยฐานะละ 5 ปี

ประเภท/ระดับ
การศึกษา

ชั่วโมงการ
ปฏิบตั ิงานทั้งหมด

เงื่อนไข

- ประถม, มัธยม
อาชีวะ, กศน.
ฯลฯ

ชนก/ชนพ.
800 ชม./ปี
ชช/ชชพ.
900 ชม./ปี

ต้องมีชั่วโมงสอนขัน้ ต่าตามที่
ก.ค.ศ. กาหนด และปฏิบตั ิงานอื่น
โดยต้องมีชั่วโมง PLC ขั้นต่า
50 ชั่วโมงต่อปี

ไม่ถูกลงโทษทางวินัย/จรรยาบรรณ วิชาชีพ
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
มีชั่วโมงการอบรมและพัฒนา ปีละ 12 - 20 ชั่วโมง
รวม 5 ปี จานวน 100 ชั่วโมง
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
** ชช. และ ชชพ.** เพิ่ม ผลงานทางวิชาการไม่นอ้ ยกว่า 2 รายการ
ชช. เป็นงานวิจัยชัน้ เรียน ไม่น้อยกว่า 1 รายการ
ชชพ. เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 1 รายการ
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1. คุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ มีดังนี้
1.1 ระยะเวลาการดารงตาแหน่งครู
วิทยฐานะครูชานาญการ ต้องดารงตาแหน่งครู มาแล้วไม่ น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ ยื่นคาขอ
หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
วิ ทยฐานะครู ช านาญการพิ เ ศษ ต้ องด ารงต าแหน่ ง ครู ที่ มี วิ ท ยฐานะครู ช านาญการ มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
วิท ยฐานะครูเ ชี่ย วชาญ ต้ องดารงตาแหน่ง ครูที่ มี วิ ท ยฐานะครู ชานาญการพิเ ศษ มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
วิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ ต้ อ งด ารงต าแหน่ ง ครู ที่ มี วิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ย วชาญ มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
1.2 มีจานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.2.1 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน หมายถึง จานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัด
การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น
จานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จานวนชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน
งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติ งานที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้งงานสนับสนุน
การบริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น
งานตอบสนองนโยบายและจุ ดเน้ น หมายถึ ง การปฏิบั ติง านที่ ตอบสนองนโยบาย
และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด
1.2.2 ผู้ดารงตาแหน่งครูที่จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ดังนี้
วิทยฐานะครูชานาญการหรือวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติง านต้องมี ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุม ชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ทั้งนี้ ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่าตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดด้วย
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิท ยฐานะครูเ ชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมี ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติง านต้องมี ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุม ชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ทั้งนี้ ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่าตามที่ ก.ค.ศ. กาหนดด้วย
สาหรับการเสนอผลงานทางวิชาการในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี ผู้ขอจะต้องมีชั่วโมงสอน ในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้นด้วย
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1.2.3 จานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
ประเภท/ระดับการศึกษา

ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

1. ปฐมวัย
2. ประถมศึกษา
(รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ หรือ โรงเรียนจัดการเรียนรวม)
3. มัธยมศึกษา
(รวมโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ หรือ โรงเรียนจัดการเรียนรวม)

ไม่ต่ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
ไม่ต่ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์

4. การศึกษาพิเศษ
4.1 เฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ
4.2 ศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์

ไม่ต่ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์
ไม่ต่ากว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
ไม่ต่ากว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งครู อยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยังไม่มี
คาสั่งลงโทษ ให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติในข้อนี้
1.4 ผ่านการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีก ารพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1.4.1 ครูต้อ งเข้ารับ การพัฒ นาอย่างต่อเนื่องทุ กปี โดยมีก ารประเมิ นตนเองเพื่อวิเ คราะห์
ความจาเป็นในการพัฒนา และนาผลจากการวิเคราะห์มาจัดทาแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี เสนอผู้อานวยการ
สถานศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต
1.4.2 การเข้ารับการพัฒนา ต้องเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง
จานวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อปี รวมภายในระยะเวลา 5 ปี จานวน 100 ชั่วโมง กรณีมีชั่วโมง
การพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง ให้นาชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) ส่วนที่เกินจาก 50 ชั่วโมงในแต่ละปีมานับรวมได้
1.4.3 การเข้ารับการพัฒนาตามข้อ 1.4.2 ในแต่ละปีต้องครบ 3 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย
ด้ า นความรู้ ด้ า นทั ก ษะ และด้ า นความเป็ น ครู เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ค าดหวั ง ตามมาตรฐานวิ ท ยฐานะ
ที่จะขอรับการประเมินนั้น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ที่ได้รับการพัฒนาตามข้อ 1.4.1 - 1.4.3
ครบถ้ ว นแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า ผ่า นการพั ฒ นาก่ อ นการแต่ ง ตั้ ง ให้ มี วิท ยฐานะและเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ ตามมาตรา 80
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ด้วย
1.5 มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อ นวันที่ยื่นคาขอ ซึ่งจะต้องมีการประเมินและมีผลการประเมิ นเป็นไปตาม
เกณฑ์ก ารตัดสินแต่ละวิท ยฐานะตามที่กาหนดไว้ในหลัก เกณฑ์ นี้ ไม่ น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลที่บันทึกไว้ในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2)
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การประเมิ นผลงานที่ เ กิ ดจากการปฏิบั ติห น้าที่ ตามข้อนี้ เป็ นการประเมิ นการปฏิบัติง าน
ตามหน้าที่ ความรับ ผิ ดชอบ ตามมาตรฐานตาแหน่ง และมาตรฐานวิท ยฐานะ ซึ่ง ข้าราชการครูทุ ก คนต้องมี
การประเมิน 3 ด้าน รวม 13 ตัวชี้วัด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (8 ตัวชี้วัด) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
(3 ตั ว ชี้ วั ด ) และด้ า นการพั ฒ นาตนเองและพั ฒ นาวิ ช าชี พ (2 ตั ว ชี้ วั ด) เป็ น ปกติ ทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา โดยเมื่ อ
สิ้นปีการศึกษาผู้ดารงตาแหน่งครูต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามแบบ วฐ.2 เสนอผู้อานวยการ
สถานศึกษา
ผู้ขอรับการประเมินและผู้อานวยการสถานศึกษาต้องเป็นผู้รับรองข้อมูล เอกสาร และ หลัก ฐาน
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอด้วย หากภายหลังการตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
2. การประเมิน
2.1 การประเมินผู้ดารงตาแหน่งครู ให้มีการประเมิน ดังนี้
2.1.1 ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สาหรับทุกวิทยฐานะ ต้องประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มี 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ดังนี้
2.1.1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน มี 8 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) การสร้างและหรือ
พัฒนาหลักสูตร จานวน 1 ตัวชี้วัด 2) การจัดการเรียนรู้ จานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
การจั ด ท าแผนการจัด การเรี ยนรู้ /แผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล(IEP)/แผนการสอนรายบุ ค คล(IIP)/
แผนการจัดประสบการณ์ กลยุท ธ์ในการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพผู้เ รียน 3) การสร้างและการพัฒ นา สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ จานวน 1 ตัวชี้วัด 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
จานวน 1 ตัวชี้วัด และ 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จานวน 1 ตัวชี้วัด
2.1.1.2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มี 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 2) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และ 3) การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียน
หรือประจาวิชา
2.1.1.3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มี 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) การพัฒนา
ตนเอง และ 2) การพัฒนาวิชาชีพ
2.1.2 ประเมินผลงานทางวิชาการ สาหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
นอกจากต้องผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ต้องผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
ที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้
2.1.2.1 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน
หรือรายงานผลการพั ฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ เ กิดจากชุม ชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรีย นรู้
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและนาไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน จานวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 รายการ
2.1.2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน หรือรายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุม ชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และสอดคล้อง
กับแผนการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา และนาไปสู่การสรุป
องค์ความรู้เพื่อพั ฒนาคุณภาพของผู้เรียน จานวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัด
การเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายการ
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ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่ว งระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี
นั บ ถึ ง วั น ที่ ยื่ น ค าขอ และต้ อ งไม่ เ ป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ใ ช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา
หรือ ประกาศนี ยบั ตรใด ๆ หรือ เป็ นผลงานทางวิชาการที่ เ คยใช้ เ พื่อ เลื่ อนตาแหน่ ง หรือเพื่อ ให้ มี วิท ยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว
2.2 ผู้ประเมิน
ผู้อานวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 ให้ ป ระเมิ น ผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ด ารง ต าแหน่ ง ครู ทุ ก คน
ในสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยภาคเรียนที่ 1 เป็นการประเมินเพื่อให้คาแนะนาและพัฒนา และภาคเรียน
ที่ 2 ให้ประเมินภาพรวมทั้งปี
2.2.2 ให้ตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือ
นอกสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลในแบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตาแหน่งครู และแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ ตาแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้อานวยการสถานศึกษา ในการประเมินผลงานที่เกิ ดจากการปฏิบัติหน้าที่
ในแต่ละปีการศึกษา
2.2.3 เมื่ อ สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษาให้ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ตนเองของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ครู
ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู และตามแบบ
รายงานผลงานที่ เกิ ดจากการปฏิบัติห น้าที่ ตาแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) อย่างต่อเนื่องทุก ปีก ารศึก ษา
2.2.4 ให้สรุปผลการประเมินให้ผู้ดารงตาแหน่ง ครูท ราบปีก ารศึกษาละ 1 ครั้ง หากผู้ดารง
ตาแหน่งครู ไม่เ ห็นด้วย ให้เปิดโอกาสได้ป รึกษาและชี้แจง หากผู้ประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตาม
ความเป็นจริงแล้ว แต่ผู้ดารงตาแหน่งครูมีความเห็นไม่สอดคล้องกับ ผู้ประเมิน ให้สถานศึกษาแจ้งไปยังสานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิ น และเมื่ อได้ข้อ ยุติเ ป็นประการใด
ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
2.2.5 กรณี ก ารประเมิ น ในปี ก ารศึ ก ษาใด หากผู้อ านวยการสถานศึก ษาไม่ อาจประเมิ น
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผู้ประเมินแทน
2.2.6 เมื่อผู้ดารงตาแหน่ง ครูยื่นคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ให้เ สนอคาขอ
ตามแบบ วฐ.1 และผู้อานวยการสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมิน 5 ปีการศึกษาย้อนหลังติดต่อกันนั บแต่วันที่
ยื่นคาขอตามแบบ วฐ.3
2.2.7 กรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งครูยื่นคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งจะต้องมีการสรุป
ผลการประเมิน 5 ปีการศึกษาย้อนหลังติดต่อกัน หากผู้อานวยการสถานศึกษานั้นมีวิทยฐานะต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอ
ให้ผู้อานวยการสถานศึก ษาดาเนินการ เสนอส านัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษา เพื่อเสนอ กศจ. พิจ ารณาแต่ง ตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมิน
และสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3
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2.2.8 การประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ สาหรั บ วิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ย วชาญและวิ ท ยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ก.ค.ศ. เป็นผู้ตั้งคณะกรรมการประเมิน
3. เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการกาหนดไว้ ดังนี้
เกณฑ์การตัดสิน
ครูชานาญการ ครูชานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ทุกตัวชี้วัดต้องได้ ทุกตัวชี้วัดต้องได้ ทุกตัวชี้วัดต้องได้ ทุกตัวชี้วัดต้องได้
ไม่ต่ากว่า ระดับ ไม่ต่ากว่า ระดับ 3 ไม่ต่ากว่า ระดับ 4 ไม่ตากว่
่ า ระดับ 5
(8 ตัวชี้วัด)
2
2. ด้านการบริหารจัดการ
ด้าน 2 และ
ด้าน 2 และ 3
ด้าน 2 และ
ด้าน 2 และ
3
ทั้ง 2 ด้าน
3
3
ชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด)
แต่ละด้าน
ไม่ต่ากว่า
ทั้ง 2 ด้าน
ทั้ง 2 ด้าน
ไม่ต่ากว่า
ระดับ 2
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
3. ด้านการพัฒนาตนเอง
ระดับ 2
และรวมกัน
ระดับ 3
ระดับ 4
และพัฒนาวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
และรวมกัน
และรวมกัน
(2 ตัวชี้วัด)
1 ตัวชี้วัด
3 ตัวชี้วัด
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
3 ตัวชี้วัด
3 ตัวชี้วัด
4. ผลงานทางวิชาการ
ต้องได้คะแนนจาก ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน กรรมการแต่ละคน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ
75
80
ตัวชี้วัด

4. การพิจารณาผลการประเมิน
4.1 วิทยฐานะครูชานาญการและวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
4.1.1 กรณีผ ลการประเมิ นผลงานที่ เกิ ดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณาต่อไป
4.1.2 กรณีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด นาผลการประเมินพร้อมทั้งข้อสังเกต เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณาต่อไป
4.1.3 กรณี กศจ.อนุมัติ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับคาขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ และผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์
กรณี กศจ. ไม่อนุมัติ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกต
การประเมินไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
4.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
4.2.1 กรณีผ ลการประเมิ นผลงานที่ เกิ ดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา และส่งผลการประเมิน ผลงานทางวิชาการ
และเอกสารหลักฐานตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้สานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป
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4.2.2 กรณีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด นาผลการประเมินพร้อมทั้งข้อสังเกต เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา และแจ้ง
ผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตการประเมินไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
4.2.3 กรณี ก.ค.ศ. อนุมั ติ ให้มี ผ ลไม่ ก่ อนวั นที่ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ได้รับ ค าขอมี วิ ท ยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ผลการประเมิ นผลงานที่เกิ ดจากการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานทางวิ ชาการ ซึ่งมีเ อกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หาก ก.ค.ศ. อนุมัติ ให้มีผลไม่ก่อน
วันที่สานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด และแจ้งผลการพิจารณา
ไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อแจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้แจ้งผู้ขอทราบ
กรณี ก.ค.ศ. ไม่ อ นุ มั ติ ให้ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาและข้ อ สั ง เกต
การประเมินไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อแจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้แจ้งผู้ขอทราบ
5. การแต่งตั้ง
5.1 วิทยฐานะครูชานาญการ
กรณีที่ กศจ. มี ม ติอ นุมั ติและผู้ขอมี วิท ยฐานะผ่านการพัฒ นาตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ในขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
5.2 วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมัติและผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3
ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียง
ที่สูงกว่า
5.3 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ให้ผู้มี
อานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 ในขั้น
หรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
5.4 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
กรณีที่ ก.ค.ศ. มี ม ติอ นุมั ติและผู้ขอเลื่ อนวิท ยฐานะผ่านการพัฒ นาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้สั่งบรรจุและให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนาเสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อนาความกราบบังคมทู ล เพื่ อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ง ตั้ง ให้เ ลื่อนเป็นวิท ยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเ ศษ
และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 5 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับ
ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
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บทที่ 3
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ
การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
มีการประเมิน ดังนี้
1. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีตัวชี้วัด เกณฑ์การตัดสิน วิธีการประเมินและคาอธิบาย
ตัวชี้วัดการประเมิน ดังนี้
1.1 ตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) มีดังต่อไปนี้
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 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 เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียนหรือประจาวิชา
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
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1.2 เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กาหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5 โดยเกณฑ์การตัดสินการประเมินได้กาหนดไว้ในแต่ละวิทยฐานะ ดังนี้
ตัวชี้วัด
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
(8 ตัวชี้วัด)
2. ด้านการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด)
3. ด้านการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ
(2 ตัวชี้วัด)

ครูชานาญการ

เกณฑ์การตัดสิน
ครูชานาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ

ทุกตัวชี้วัดต้องได้
ไม่ต่ากว่า ระดับ 2

ทุกตัวชี้วัดต้องได้
ไม่ต่ากว่า ระดับ 3

ด้าน 2 และ 3
แต่ละด้าน
ต้องได้
ไม่ต่ากว่า
ระดับ 2
ไม่น้อยกว่า
1 ตัวชี้วัด

ด้าน 2 และ 3
ทั้ง 2 ด้าน
ต้องได้ไม่ต่ากว่า
ระดับ 2
และรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่า
3 ตัวชี้วัด

ทุกตัวชี้วัดต้องได้
ไม่ต่ากว่า ระดับ 4
ด้าน 2 และ 3
ทั้ง 2 ด้าน
ต้องได้ไม่ต่ากว่า
ระดับ 3
และรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่า
3 ตัวชี้วัด

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ทุกตัวชี้วัดต้องได้
ไม่ต่ากว่า ระดับ 5
ด้าน 2 และ 3
ทั้ง 2 ด้าน
ต้องได้ไม่ต่ากว่า
ระดับ 4
และรวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่า
3 ตัวชี้วัด

1.3 วิธีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.3.1 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา
1.3.1.1 ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
1.3.1.2 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาตั้ง คณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การประเมินตนเองของ
ผู้ดารงตาแหน่งครู และเอกสารหลักฐาน แหล่งข้อมูล ที่แสดงร่องรอยว่าผู้ดารงตาแหน่งครูเป็นผู้มีผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่จริง ในแบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู และแบบ วฐ.2
พร้อมทั้ ง เสนอความเห็นประกอบการพิ จารณาของผู้อานวยการสถานศึกษาในการประเมิ นผลงานที่ เ กิ ดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา
1.3.1.3 เมื่ อ สิ้นปีก ารศึก ษาให้พิจ ารณาผลการประเมิ น ตนเองของผู้ด ารงตาแหน่ง ครู
ทั้ ง 3 ด้ า น 13 ตั ว ชี้ วั ด ตามแบบบั น ทึ ก การประเมิ น ผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าแหน่ ง ครู
และตามแบบ วฐ.2 อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
1.3.1.4 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ใช้แบบบันทึกการประเมินผลงาน
ที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต าแหน่ ง ครู ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวั น ที่
10 ตุลาคม 2560 การประเมินให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน แหล่งข้อมูล
ที่แสดงร่องรอยว่าผู้ดารงตาแหน่งครูเป็นผู้มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดการเรีย นการสอน
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ทั้งนี้ การประเมินอาจใช้วิธีการประเมิน
ในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูลจากผู้ดารงตาแหน่งครู เพื่อนร่วมงาน
ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจประเมินตามระดับคุณภาพที่เป็นจริง เมื่อประเมินได้ระดับคุณภาพใดแล้ว
ให้นาไปกรอกลงในตารางสรุปผลการประเมิน และให้นาผลการประเมินไปบันทึกลงในแบบรายงานผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2)
1.3.1.5 ให้ ส รุ ป ผลการประเมิ น ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ครู ท ราบปี ก ารศึ ก ษาละ 1 ครั้ ง
หากผู้ดารงตาแหน่งครู ไม่เห็นด้วย ให้เปิดโอกาสได้ปรึกษาและชี้แจง หากผู้ประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง
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ตรงตามความเป็นจริงแล้ว แต่ผู้ดารงตาแหน่งครูมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้ประเมิน ให้ผู้อานวยการสถานศึกษา
แจ้งไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน และเมื่อได้ข้อยุติเป็น
ประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
1.3.1.6 กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อานวยการสถานศึกษาไม่ อาจประเมิ น
ผลงานที่ เ กิ ดจากการปฏิบั ติห น้าที่ ของผู้ดารงตาแหน่ง ครูด้วยเหตุใด ๆ ให้เ สนอ กศจ. แต่ง ตั้ง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผู้ประเมินแทน
1.3.2 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5 ปีการศึกษา
1.3.2.1 เมื่อผู้ดารงตาแหน่งครูยื่นคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ให้เสนอ
คาขอตามแบบ วฐ.1 และผู้อานวยการสถานศึกษานาผลการประเมินรายปีการศึกษา (วฐ.2) มาบันทึกลงในแบบ
สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3)
1.3.2.2 กรณีที่ ผู้ดารงตาแหน่งครูยื่นคาขอมี วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งจะต้องมี
การสรุป ผลการประเมิ น 5 ปี ก ารศึ ก ษาย้ อนหลั ง ติ ดต่อกั น หากผู้ อานวยการสถานศึ ก ษามี วิ ทยฐานะต่ ากว่ า
วิทยฐานะที่ขอ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาแจ้ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอเป็นผู้ร่วมประเมิน
และสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (วฐ.3)
1.4 คาอธิบายตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
การประเมิ นผลงานที่ เ กิ ดจากการปฏิบัติห น้า ที่ ตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารให้ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กาหนดให้ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชานาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องได้รับการประเมินผลงานที่เกิด จากการปฏิบัติหน้าที่
(3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียด
คาอธิบายตัวชี้วัดการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทาหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตร
เพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มี ปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัด การเรียนรู้ด้วยวิธีการ
รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ มีจานวน 8 ตัวชี้วัด
มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้ วัดที่ 1.1 การสร้า งและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดท าและหรือพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทา
คาอธิบ ายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ทั ก ษะ คุ ณ ลั ก ษณะตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ตั ว ชี้ วั ด สมรรถนะส าคั ญ และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
โดยจัดการเรียนรู้ที่เ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้เ รียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริม ให้ผู้เ รียนสามารถพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดทาและหรือพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับ ผู้เรียนบริบ ท
ของสถานศึก ษาและท้ อ งถิ่น มีกิ จ กรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ โดยเลือกรูป แบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ
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นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ /แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ มีความหมาย ดังนี้
จัดท าแผนการจั ดการเรี ย นรู้ หมายถึง การก าหนดแนวทางการจั ดการเรี ยนรู้
ตามหน่วยการเรียนรู้ เ ป็นการเตรียมการสอนหรือการก าหนดกิ จ กรรมการเรีย นรู้ล่ว งหน้า อย่า งเป็น ระบบ
และเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง การวิเคราะห์ ความต้องการ
จาเป็นพิเศษทางการศึกษาหรือการบาบัดฟื้นฟูของแต่ละบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร
และสหวิชาชีพ เพื่อกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
ตลอดจนก าหนด สื่อ สิ่งอานวยความสะดวก บริก าร และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึก ษาให้เฉพาะบุคคล
อย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดทาแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้
หรือการบาบัดฟื้นฟู เป็นการเตรียมการสอนหรือการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบาบัดฟื้นฟูไว้ล่วงหน้า
อย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ หมายถึง การกาหนดแนวทางการจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรม
การเล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการจั ดการเรียนรู้ที่แยบยล
โดยใช้เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทาให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทั ก ษะ คุณลัก ษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มี ส มรรถนะส าคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ตัว ชี้ วั ด ที่ 1.3 การสร้ า งและการพั ฒนา สื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา
และแหล่งเรีย นรู้ หมายถึง การเลือ ก คัดสรร ใช้ สร้างและพัฒ นาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีท างการศึก ษา
และแหล่ง เรียนรู้ เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เ หมาะสมกับผู้เ รียนสอดคล้องกับ เนื้อหาสาระ มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมู ล
สารสนเทศที่ เ ป็ น ผลจากการจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ตั ด สิ น ผลการเรี ย นรู้ ความก้ า วหน้ า
และพั ฒ นาการของผู้ เ รี ยนที่ ส ะท้ อ นระดับ คุณ ภาพของผู้เ รีย น โดยใช้วิ ธีก าร เครื่ องมื อ วัด และประเมิ นผล
ที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้ นเรียน หมายถึง การจัดกิจ กรรมสิ่ง อานวยความสะดวก
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข และเป็น
ผู้เสริม แรง ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาแสวงหาความรู้ คิดวิเ คราะห์ ปฏิบัติ และค้นพบคาตอบด้วยตนเอง
มีจานวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ
ในชั้ น เรี ยน ที่ ส่ ง เสริ ม และเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ กระตุ้ น ความสนใจใฝ่ รู้ ใฝ่ ศึ ก ษา ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
เกิดกระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางาน และคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม
ปลูกฝัง ความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียน
มีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความสุขและมีความปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน หมายถึง การดาเนินการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทาและใช้สารสนเทศของผู้เรียน จัดทาโครงการ
และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล
ตัวชี้ วัดที่ 2.3 การจัดทาข้ อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้ นเรียนหรือประจาวิชา
หมายถึง การดาเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบมีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจาชั้นหรือประจาวิชาที่รับผิดชอบ
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ
และวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดาเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ
สภาพการปฏิบัติง านความต้อ งการจ าเป็น องค์ความรู้ใ หม่ นโยบาย แผนกลยุท ธ์ข องหน่ วยงานการศึก ษา
หรือส่วนราชการต้นสังกัด มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ
และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์
แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีจานวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล
โดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดาเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
ความต้องการจาเป็น องค์ความรู้ใหม่ หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการ
ต้นสังกัด โดยนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วน
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุม ชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้า
ร่วมในชุม ชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนาความรู้ ความสามารถ ทั กษะ ที่ได้จากการพัฒ นาวิชาชีพมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
1.5 นิยามศัพท์ที่สาคัญ
ครูพี่เลี้ยง หมายถึง ข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ
ครูที่มี ป ระสบการณ์น้อยกว่าได้ห ลากหลายรูป แบบ เพื่อให้มีความรู้ ทั ก ษะ และความเป็นครู ที่ มี คุณภาพสูง
เหมาะสมกับวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
ครูที่ปรึกษา หมายถึง ข้าราชการครูที่มีความรู้ และทักษะความเป็นครู เป็นที่ยอมรับ ในวงวิชาชีพ
สามารถให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ที่มาปรึกษา
ได้มีความรู้และทักษะความเป็นครูที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมกับวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
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ผู้นาด้านการพัฒนาหรือสร้างหลักสูตร หมายถึง ครูที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา
หลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา นาไปจัดการเรียนรู้ได้ผลดีหรือสร้างหลักสูตร
2. การประเมินผลงานทางวิชาการ
ก.ค.ศ. ก าหนดให้ ก ารประเมิ น วิ ท ยฐานะ ครู เ ชี่ ย วชาญและวิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ
ต้องเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน หรือรายงานผล
การพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ ที่ เ กิ ดจากชุม ชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพ หรือผลงานทางวิ ชาการในลัก ษณะอื่ น
ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายในการแก้ ปั ญ หาด้ า นการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นและสอด คล้ อ งกั บ แผนการจั ด การเรี ย นรู้
มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและนาไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน จานวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 รายการ
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน หรือ รายงานผลการพั ฒ นาการจั ดการเรียนรู้ที่ เ กิ ด จากชุม ชนการเรีย นรู้ท างวิชาชีพ หรื อผลงาน
ทางวิ ช าการในลั ก ษณะอื่ น ที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายในการแก้ ปั ญ หาด้ านการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น และสอดคล้ อ งกั บ
แผนการจัด การเรียนรู้ มีก ารศึก ษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อแก้ ปัญ หา และนาไปสู่ก ารสรุป
องค์ความรู้เพื่อพั ฒนาคุณภาพของผู้เรียน จานวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยต้องเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัด
การเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายการ
ทั้ ง นี้ ผลงานทางวิ ช าการที่ ผู้ ข อเสนอ ต้ อ งเป็ น ผลงานในช่ ว งระยะเวลาย้ อ นหลั ง 5 ปี
นั บ ถึ ง วั น ที่ ยื่ น ค าขอ และต้ อ งไม่ เ ป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ใ ช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา
หรือ ประกาศนี ยบั ตรใด ๆ หรือ เป็ นผลงานทางวิชาการที่ เ คยใช้ เ พื่อ เลื่ อนตาแหน่ ง หรือเพื่อ ให้ มี วิท ยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว
ความหมายของผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการของสายงานการสอน หมายถึง รายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือผลการวิจัย
ในชั้นเรียน หรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หรือรายงานผลการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่เกิดจาก
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียน
ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและนาไปสู่การสรุปองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีลักษณะดังนี้
1. ตรงกับสาขาวิชาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ
2. เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชาต่าง ๆ
และใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
3. เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน
4. เป็นผลงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
5. ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ใ ช้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา หรื อ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ เป็นผลงานทางวิชาการที่ ใช้เ พื่อเลื่อนตาแหน่ง หรือเพื่อให้มี วิท ยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะมาแล้ว
6.กรณี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ร่ ว มจั ด ท ากั บ ผู้ อื่ น ในรู ป คณะท างานหรื อ กลุ่ ม ให้ ชี้ แ จง
ให้ชัดเจนว่าผู้ขอรับการประเมิน มีส่วนร่วมในการจัดทาในส่วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไรของ
ผลงานทางวิชาการแต่ละเล่ม และให้ผู้ร่วมจัดทาทุกคนรับรองพร้อมทั้งระบุว่าผู้ร่วมจัดทาแต่ละรายได้ทาส่วนใดบ้าง
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ประเภทผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจั ย ในชั้ นเรี ย น หมายถึง รายงานการแก้ ปัญ หาหรือการพั ฒ นาที่ มี ก ระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ ในการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาออกแบบเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาวิธีการ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยนาไปใช้ปฏิบัติจัดการเรียนรู้จริง
และมีการประเมินผล ซึ่งปรากฏว่าแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง
รายงานเพื่อแก้ ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ ใ ช้วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่ได้จากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งดาเนินการอย่างเป็นระบบ และได้ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จริง มีผลสาเร็จ
ในการแก้ปัญหานั้น
การวิจั ย เกี่ย วกับ การจั ด การเรีย นการสอน หมายถึ ง รายงานการวิจั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
การจัดการเรียนรู้ การสร้างสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการและ
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล โดยมีการศึกษาค้นคว้าและดาเนินการวิจัย อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล
ถูกต้อง มีการสรุปผลและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปญ
ั หาด้านการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ เช่น
1. การประเมินงาน หรือการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
2. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น ผลงานด้านการจัดทาสื่อการเรียน
การสอน ผลงานด้านการคิดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมที่ นามาใช้ในการปฏิบัติงานท าให้เกิ ดประสิทธิภาพสูงขึ้น
ซึ่งอาจจัดทาเป็นเอกสาร หรือสื่ออิ เล็ก ทรอนิกส์ หรือสิ่ง ประดิษฐ์ต่าง ๆ รวมทั้ง เทคนิค วิธีการจัดการ เรียนรู้
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบการประเมินผลงานทางวิชาการ มีดังนี้
1. ด้านคุณภาพของผลงานทางวิชาการ
1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ
ผลงานทางวิชาการต้องมี ความถูก ต้องตามหลักวิชาการและรูปแบบของผลงาน
ประเภทนั้น ๆ เช่น งานวิจัยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน จัดทาถูกต้องตามวิธีการ
รูป แบบและระเบียบวิธีวิจัย รายงานผลการพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ที่ เ กิ ดจากชุม ชนการเรียนรู้ท างวิ ชาชีพ
จัดท าถูก ต้องตามวิธีก ารและรูป แบบของการจัด การเรียนรู้ที่ เ กิ ดจากชุม ชนการเรีย นรู้ท างวิชาชีพ รายงาน
การประเมินโครงการจัดทาถูก ต้องตามวิธีการและรูปแบบของการประเมิ นโครงการ หรือ รายงานการพัฒนา
นวัตกรรมจัดทาถูกต้องตามวิธีการและรูปแบบของการพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น
1.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ
ผลงานทางวิชาการต้องมี เนื้อหาสาระสมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้องตามหลัก วิชาการ
ทันสมัย มีการค้นคว้าอ้างอิงถูกต้องเชื่อถือได้ การเรียบเรียงถูกต้องตามหลักภาษา และจัดหัวข้อเป็นระบบเดียวกัน ฯลฯ
1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการต้องแสดงให้เห็นถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาและประยุกต์ใช้
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ
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1.4 การจัดทา การพิมพ์และรูปเล่ม
ผลงานทางวิชาการต้องมีการจัดทาอย่างประณีต การพิมพ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และสวยงาม เช่น การพิมพ์หัวข้อ การย่อหน้า การพิมพ์ตาราง การพิมพ์เชิงอรรถ บรรณานุกรม การจัดทารูปเล่ม
ถูกต้อง มีปกหน้า ปกใน คานา สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม ภาคผนวก ปกหลัง เป็นต้น
2. ด้านประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.1ประโยชน์ ต่ อ ผู้ เ รี ย น ครู บุ คลากรทางการศึ ก ษา การจั ด การเรี ย นการสอน
หน่วยงานการศึกษา และชุมชน
พิจ ารณาจากผลที่ ปรากฏต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียน
การสอน หน่วยงานการศึกษา และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเผยแพร่ในวงวิชาการ
พิจารณาจากประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถเป็นแบบอย่าง
ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือเป็นแบบในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีการนาผลงานไปเผยแพร่ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
จัดพิมพ์ในรายงานประจาปี เอกสาร วารสาร การนาเสนอต่อที่ประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่
ทางวิทยุ โทรทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
เกณฑ์การตัดสินผลงานทางวิชาการ (100 คะแนน)
รายการประเมิน
ผลงานทางวิชาการ
1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
1.1 ความถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.2 ความสมบูรณ์ของเนือ้ หาสาระ
1.3 ความริเริม่ สร้างสรรค์
1.4 การจัดทา การพิมพ์และรูปเล่ม
2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
2.1 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน หน่วยงานการศึกษาและ
ชุมชน
2.2 ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เผยแพร่ในวงวิชาการ
รวมคะแนนผลงานทางวิชาการ

คะแนนเต็ม
50
(20)
(15)
(10)
(5)
50
(30)
(20)
100

เกณฑ์การตัดสิน
วิทยฐานะ
ครูเชี่ย วชาญ
ผลงานทางวิชาการ
ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
วิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ
ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
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บทที่ 4
ขั้นตอนการดาเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สาหรับผูด้ ารงตาแหน่งครู
ก.ค.ศ. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดารง
ตาแหน่งครู ได้มี การสั่งสมความชานาญและมี ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มี การพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึ่ง ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ได้แจ้ง ให้ส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตามหนัง สือส านัก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยสรุปขั้นตอนการดาเนินการตามแผนภาพ ดังนี้

จากแ ผนภ าพ ดั ง กล่ า วจะ เห็ นว่ า ในการข อมี วิ ทย ฐ านะห รื อเ ลื่ อ นวิ ท ยฐ านะ ของผู้ ด าร งต าแห น่ ง ค รู
ต้ อ ง ได้ รั บการ ป ร ะ เมิ นผ ล ง านที่ เ กิ ด จากการ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ เป็ นร าย ปี ก าร ศึ กษา แ ล ะ ใ นบ าง วิ ท ย ฐานะ ต้ อง มี
การประเมินผลงานทางวิชาการด้วย ดังนั้น เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ชัด เจน จึง ขอกล่าวถึ งขั้นตอนการดาเนิ นการ และบทบาท
หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การดาเนินการในระดับสถานศึกษา
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1. ผู้ดารงตาแหน่งครู
ในแต่ละปีการศึกษาผู้ดารงตาแหน่งครู มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1.1 ปฏิบัติง านตามหน้าที่ ความรับ ผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ ง และมาตรฐานวิท ยฐานะ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน
1.2.1 ผู้ดารงตาแหน่งครู ที่จ ะขอมี วิท ยฐานะครูชานาญการหรือขอเลื่อนเป็นวิท ยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ ต้อ งมีชั่วโมงการปฏิบัติง านในแต่ล ะปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง โดยชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไม่น้อยกว่า
50 ชั่วโมง และต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่าตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.2.2 ผู้ดารงตาแหน่ง ครู ที ่จ ะขอเลื่อ นเป็น วิท ยฐานะครูเ ชี่ย วชาญหรือ วิท ยฐานะ
ครูเ ชี่ยวชาญพิ เ ศษ ต้อ งมี ชั่วโมงการปฏิบัติง านในแต่ล ะปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง โดยชั่วโมงการปฏิบัติง าน
ต้องมีชั่วโมงการมีสว่ นร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไม่น้อยกว่า
50 ชั่วโมง และต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่าตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.3 ประพฤติตนอยู่ในวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.4 มีการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี
แต่ละปีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง
1.5 ประเมินผลงานของตนเอง ที่เ กิด จากการปฏิบัติห น้า ที่ สายงานการสอน 3 ด้า น คือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
โดยมี ตัวชี้วัด รวม 13 ตัวชี้วัด และบั นทึ กผลการประเมิ นลงในแบบรายงานผลงานที่ เกิ ดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตาแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) และเสนอผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณา
1.6 บันทึกข้อมูลลงในประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีร ายละเอียดตามคู่มือบันทึก
ประวัติการปฏิบัติงาน
1.7 ผู้ดารงตาแหน่งครู ที่จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ต้องจัดทาผลงานทางวิชาการไม่ น้อ ยกว่า 2 รายการ โดยวิท ยฐานะครูเ ชี่ยวชาญต้องเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อย 1 รายการ และ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษต้องเป็นงานวิจัยเกี่ ยวกั บ การจัดการเรียนการสอน
อย่างน้อย 1 รายการ
2. ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน
ในแต่ละปีการศึกษาผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
2.1 ประเมิ นผลงานที่ เ กิ ดจากการปฏิบัติห น้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ของผู้ดารงตาแหน่ง ครู
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยในการประเมินภาคเรียนที่ 1 เป็นการประเมินเพื่อให้คาแนะนาและพัฒนา
2.2 ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ในภาพรวมทั้งปี เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2
โดยตั้ง คณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึก ษานั้ น หรือนอกสถานศึก ษา
ตามความเหมาะสม เพื่ อ ตรวจสอบและกลั่น กรองข้ อมู ล ผู้ด ารงต าแหน่ ง ครู รายงานและเสนอความเห็ น
เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา
กรณีก ารประเมิ นในปีก ารศึก ษาใด หากผู้อานวยการสถานศึก ษาไม่อาจประเมิ นผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อานวยการสถานศึกษา
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2.3 บั น ทึ ก ผลการประเมิ น ในแบบรายงานผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตาแหน่ ง ครู
(รายปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.2 และสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพรายตัวชี้วัด ทั้งนี้ หากมีผลการประเมิน
ไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดให้ ร ะบุ เ หตุ ผ ลประกอบการประเมิ น ตามตั ว ชี้ วั ด พร้ อ มให้ ค าแนะน า
ในการพัฒนางานนั้นด้วย โดยผู้ดารงตาแหน่งครู และผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน ต้องเก็บหลักฐาน
ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแบบ วฐ.2 ไว้ คนละ 1 ชุด
2.4 สรุ ป ผลการประเมิ น ให้ ผู้ดารงตาแหน่งครู ทราบ ปี ก ารศึ ก ษาละ 1 ครั้ ง กรณี ที่ ผู้ดารง
ตาแหน่งครู ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกับผลการประเมินนั้น ให้เปิดโอกาสให้ได้ปรึกษาและชี้แจง หากผู้อานวยการสถานศึกษา
หรือผู้ป ระเมิ นพิจ ารณาแล้วเห็นว่าผลการประเมิ นถูก ต้องตรงตามความเป็นจริง แล้ว แต่ผู้ดารงตาแหน่ง ครู
ยัง มีความเห็นไม่ส อดคล้องกับ ผู้อานวยการสถานศึก ษาหรือผู้ประเมิ นอีก ให้ส ถานศึก ษาแจ้ง ไปยัง สานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินของปีการศึกษานั้น และเมื่ อได้ข้อยุติ
เป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
3. คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
การดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลในแต่ละปีการศึกษา ให้ดาเนินการ
ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ชั่วโมงการปฏิบัติงาน การพัฒนา ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิช าชี พ รวม 13 ตั วชี้ วั ด พร้ อ มเสนอความเห็ นต่ อ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาหรื อ ผู้ ป ระเมิ น เพื่ อ ประกอบ
การพิจารณาต่อไป
4. การเสนอคาขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการประเมิน
4.1 ผู้ดารงตาแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ดาเนินการ ดังนี้
4.1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
4.1.1.1 มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งหรือวิทยฐานะปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่
ยื่นคาขอ
4.1.1.2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงานสาหรับวิทยฐานะที่จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้
วิท ยฐานะครูชานาญการและวิท ยฐานะครูชานาญการพิเ ศษ ไม่ น้อยกว่า
800 ชั่วโมง
ต่อปี
วิ ท ยฐานะ ครู เ ชี่ ย วชาญและวิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ย วชา ญพิ เ ศษ ไม่ น้ อ ยกว่ า
900 ชั่วโมงต่อปี
โดยจานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานดังกล่าว ต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และต้องมี
ชั่วโมงสอนขั้นต่าตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
สาหรับผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การเสนอผลงานทางวิชาการในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี ผู้ขอจะต้องมี
ชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้นด้วย
4.1.1.3 ไม่เ คยถูก ลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
4.1.1.4 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดแล้ว โดยเข้ารับ
การพัฒนาจานวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อปี รวมภายในระยะเวลา 5 ปี จานวน 100 ชั่วโมง
กรณีมีชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง ให้นาชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) ส่วนที่เกินจาก 50 ชั่วโมงในแต่ละปีมานับรวมได้
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4.1.1.5 มีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า
3 ปีการศึกษา ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคาขอ
โดยให้ผู้ขอและผู้อานวยการสถานศึกษารับรองข้อมูล เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับ
คุณสมบัติด้วย
4.1.2 ยื่นคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อสถานศึกษาได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง
พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
4.1.2.1 วิทยฐานะครูชานาญการและวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ให้ยื่นเอกสาร
จานวน 2 ชุด ดังนี้
1) ค าขอมี วิ ท ยฐานะหรือ เลื่ อนวิท ยฐานะ ต าแหน่ ง ครู ตามแบบคาขอ
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
2) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา จานวน 5 ปีการศึกษา
ตามแบบ วฐ.2
3) บันทึ ก ประวัติก ารปฏิบัติง าน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติง าน
ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์
4) เอกสารหลักฐานอื่นที่เ กี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน คาสั่ง มอบหมายงาน
วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น
4.1.2.2 วิท ยฐานะครูเ ชี่ยวชาญและวิท ยฐานะครูเ ชี่ยวชาญพิเ ศษ ให้ยื่นเอกสาร
จานวน 4 ชุด ดังนี้
1) คาขอมี วิท ยฐานะหรือเลื่อนวิท ยฐานะ ตาแหน่ง ครู ตามแบบคาขอมี
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
2) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา จานวน 5 ปีการศึกษา
ตามแบบ วฐ.2
3) บันทึ ก ประวัติก ารปฏิบัติง าน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติง าน
ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์
4) ผลงานทางวิชาการ
5) เอกสารหลักฐานอื่นที่เ กี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน คาสั่ง มอบหมายงาน
วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น
ทั้ง นี้ ทุ กวิท ยฐานะ เอกสารหลักฐาน ตามข้อ 2) และ 3) ต้องมี ก ารบันทึ ก ข้อมู ล
เป็นระยะๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและจะขอมีวิทยฐานะครูชานาญการและขอเลื่อนเป็น
วิท ยฐานะครู ช านาญการพิ เ ศษ ให้ ยื่ นค าขอพร้ อมเอกสารหลั กฐานต่ อสถานศึก ษาเพื่อตรวจสอบและรั บรอง
แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ถึง สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ก่อนวันที่จะเกษียณอายุราชการไม่ น้อยกว่า
6 เดือน
สาหรับ ผู้ที่ จ ะเกษียณอายุร าชการและจะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเ ชี่ยวชาญและ
วิท ยฐานะครูเ ชี่ยวชาญพิ เ ศษ ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลัก ฐาน ต่อสถานศึก ษาเพื่อตรวจสอบและรับ รอง
แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ก่อนวันที่จะเกษียณอายุราชการ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
4.2 ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ทุกวิทยฐานะ ดังนี้
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4.2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
4.2.2 สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขอในแต่ละปีการศึกษา
รวม 5 ปีก ารศึกษา และบันทึ กลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู รวม 5 ปีก ารศึกษา
ตามแบบ วฐ.3
4.2.3 ผู้อ านวยการสถานศึก ษาส่ง คาขอพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานต่ อส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา ดังต่อไปนี้
1) คาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู ตามแบบคาขอมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
2) สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3
3) บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรม
และพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์
4) ผลงานทางวิชาการ (สาหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ)
5) เอกสารหลักฐานอืน่ ที่เกีย่ วข้อง เช่น ตารางสอน คาสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่าน
การพัฒนา เป็นต้น
กรณีที่ ผู้ดารงตาแหน่งครูได้ยื่นคาขอมีวิท ยฐานะหรือเลื่อนวิท ยฐานะ หากผู้อานวยการ
สถานศึกษามีวิทยฐานะต่ากว่าวิท ยฐานะที่ ผู้ดารงตาแหน่ง ครูขอรับ การประเมิ น ให้ผู้อานวยการสถานศึก ษา
รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอ กศจ. พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจัง หวัดนั้ นที่ มี วิท ยฐานะไม่ ต่ากว่าวิ ท ยฐานะที่ ขอ เป็นผู้ ร่วมประเมิ นสรุ ป ผลการตรวจสอบและประเมิ น
ตาแหน่งครู 5 ปีการศึกษา ตามแบบ วฐ.3
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน ดังนี้
2.1 วิทยฐานะครูชานาญการและวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
2.1.1 คาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู ตามแบบคาขอมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
2.1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3
2.1.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรม
และพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์
2.1.4 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน คาสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่าน
การพัฒนา เป็นต้น
2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
2.2.1 คาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู ตามแบบคาขอมีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
2.2.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3
2.2.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรม
และพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์
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2.2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.3 กรณีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบและดาเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้
3. ให้ สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ ค วามเห็ น ในแบบคาขอมี วิ ท ยฐานะหรื อ เลื่ อ นวิ ท ย
ฐานะ ตาแหน่งครู ตามแบบ วฐ.1 แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4. กรณีส ถานศึก ษาแจ้ง ว่า ผู้ดารงตาแหน่ง ครูไม่เ ห็นด้ว ยกับ ผลการประเมินผลงานที่เ กิดจาก
การปฏิบ ัติห น้า ที่ข องผู้ป ระเมิ น ให้สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิ น
ของปีการศึกษานั้น เมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินการในระดับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
1. การดาเนินการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมี วิท ยฐานะหรือเลื่อนวิท ยฐานะให้เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
1.2 ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.2.1 วิทยฐานะครูชานาญการและวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
1.2.1.1 คาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู ตามแบบคาขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
1.2.1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3
1.2.1.3 บั นทึ กประวัติ การปฏิบั ติ งาน (Logbook) โดยมี ชั่ วโมงการปฏิ บั ติ งาน ชั่ วโมง
การอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์
1.2.1.4 เอกสารหลั ก ฐานอื่ นที่ เ กี่ ยวข้อง เช่น ตารางสอน คาสั่ง มอบหมายงาน
วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น
1.2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
1.2.2.1 คาขอมีวิทยฐานะหรือเลือ่ นวิทยฐานะ ตาแหน่งครู ตามแบบคาขอมีวิทยฐานะ
หรือเลือ่ นวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
1.2.2.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3
1.2.2.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมง
การอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์
1.2.2.4 ผลงานทางวิชาการ
1.3 ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณาตามลาดับ
2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ประกอบด้วย ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง และหรือวิท ยฐานะปัจ จุบัน ชั่วโมงการปฏิบัติง าน วินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การพั ฒนาตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และผลการประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน เมื่อพิจารณาแล้วมีผลเป็นประการใดให้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 วิทยฐานะครูชานาญการและวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
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2.1.1 กรณี ที่ กศจ. มี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ ผู้ มี อานาจตามมาตรา 53 สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ มี วิ ท ย
ฐ
า
น
ะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ และให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
2.1.2 กรณีที่ กศจ. มีม ติไม่ อนุมั ติ ให้สานัก งานศึก ษาธิก ารจังหวัด แจ้ง ผลการพิจารณา
พร้อมทั้งข้อสังเกตการประเมินไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
2.2.1 ก ร ณี ที ่ ก ศจ . มี ม ติ ว ่ า เ ป็ น ผู ้ ม ี ค ุ ณ ส ม บั ต ิ ต า ม ที ่ ก . ค. ศ. ก า ห น ด ใ ห้
สานั ก งานศึกษาธิการจังหวัด ส่งเอกสารหลักฐาน จานวน 4 ชุด ไปยังสานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วั
น
ที่
ก
ศ
จ
.
มีมติเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ดังนี้
2.2.1.1 คาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู ตามแบบคาขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
2.2.1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3
2.2.1.3 มติ กศจ. ครั้งที่เกี่ยวข้องและมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
2.2.1.4 ผลงานทางวิชาการ
2.2.2 กรณีที่ กศจ. มี มติว่าเป็นผู้ไม่มี คุณสมบัติหรือไม่ ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ให้ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจัง หวัด แจ้ง ผลการพิจ ารณาพร้อ มทั้ ง ข้อ สัง เกตการประเมิ น และเอกสารหลัก ฐาน
ที่เกี่ยวข้องไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
2.3 ให้แต่ง ตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาในจัง หวัดนั้นที่ มี วิท ยฐานะไม่ ต่ากว่า
วิทยฐานะที่ ผู้ดารงตาแหน่งครูขอรับการประเมินเป็นผู้ร่วมประเมิ นสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู
(5 ปีการศึกษา) กรณีที่ผู้อานวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ากว่าวิทยฐานะที่ผู้ดารงตาแหน่งครูขอรับการประเมิน
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการในระดับสานักงาน ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ.
1. เมื่อสานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคาขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน จานวน 4 ชุด ดังนี้
1.1 คาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู ตามแบบคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3
1.3 มติ กศจ. ครั้งที่เกี่ยวข้องและมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
1.4 ผลงานทางวิชาการ
2. สานักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานตามที่สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดส่งมาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้เพื่อเสนอ 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 กรณีคณะกรรมการประเมิ นผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรั บปรุงผลงาน
ทางวิช าการ ต้อ งมี ผ ลการประเมิ นผ่ านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 คน ทั้ ง นี้ ผลงาน
ทางวิชาการต้อ งอยู่ในวิสัย ที่ ส ามารถปรับ ปรุง ได้ และ ก.ค.ศ. มี ม ติให้ป รับ ปรุง ก็ ให้ป รับ ปรุง ตามข้อสัง เกต
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ของกรรมการได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งแรก ภายใน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่สานักงาน ก.ค.ศ.
แจ้งมติ ก.ค.ศ. ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ
เมื่ อ ผู้ ขอปรั บ ปรุง ผลงานทางวิช าการแล้ ว ให้ ส านัก งาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินผลงานทางวิชาการชุดเดิม ตรวจและประเมินต่อไป
3.3 กรณีผู้ขอไม่ ส่ง ผลงานทางวิ ชาการที่ ป รับ ปรุง ตามข้อสัง เกตภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
หรือส่งพ้นระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์
3.4 กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการ
มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อผู้เรียน อาจให้ผู้ขอมานาเสนอกระบวนการและวิธีการ
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการอาจไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้
3.5 กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติ ให้สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติไปยัง สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อดาเนินการต่อไป สาหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่
เป็นผู้สั่งบรรจุและให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนาเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต่อไป
3.6 กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมั ติ ให้สานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติพร้อมทั้งข้อสังเกตให้ สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผู้ขอทราบต่อไป

บทที่ 5
แนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
ในช่ว งระยะเวลาเปลี่ ยนผ่า นจากหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารให้ ข้า ราชการครู บุค ลากรทางการศึก ษา
มี วิ ท ยฐานะและเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั น ที่
30 กั นยายน 2552 มาใช้ห ลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารให้ ข้า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา ตาแห น่ง ครู
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มีวิทยฐานะและเลื่อ นวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ให้ผู้ดารงตาแหน่งครู อ ยู่ก่ อ นวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่มี คุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด สามารถยื่นคาขอ
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
การขอมีวิ ทยฐานะและเลื่ อนวิทยฐานะ ตามหนั งสื อ ส านั กงาน ก.ค.ศ. ด่ วนที่สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
ก.ค.ศ. ก าหนดแนวปฏิบั ติใ นการขอมี วิ ท ยฐานะหรือ เลื่ อนวิท ยฐานะ ส าหรั บ ผู้ ดารงตาแหน่ง ครู
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ไว้ดังนี้
กรณีผู้ดารงตาแหน่ง ครูไ ด้ยื่นคาขอมีวิท ยฐานะหรือเลื่อ นวิท ยฐานะตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารฯ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนดไว้เดิมก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ แต่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
สาหรับการขอมีวิทยฐานะหรือเลือ่ นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ด่ วนที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั นที่ 30 กั น ยายน 2552 หรื อตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารนี้ ในครั้ ง ต่ อไป
ให้ดาเนินการดังนี้
1 ผู้ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน 2552 ให้ ส ามารถยื่ น ค าขอได้ 1 ครั้ ง
เพียงวิทยฐานะเดียว ดังนี้
1.1 กรณี ค าขอรั บ การประเมิ น ที่ ยื่ น ไว้ เ ดิ ม ได้ รั บ การอนุ มั ติ และในวั น ที่ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง มติ
มีคุณสมบัติครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้อยู่แล้ว ให้ยื่นคาขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมตินั้น
แต่หากวันที่มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไป ให้ยื่นคาขอ ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ
1.2 กรณีคาขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ยื่นคาขอได้ ภายใน 1 ปี นับ แต่
วันที่มีหนังสือแจ้งมติ
2. กรณีผู้ด ารงต าแหน่ ง ครูอ ยู่ก่ อนวันที่ ห ลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารนี้ ใช้บัง คับ หากมี คุ ณสมบั ติครบ
ตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ เ ดิม และตามหลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารนี้ ด้ วย ให้ ยื่ นคาขอได้
ตามหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเพียงหลักเกณฑ์เดียว
กรณีที่ได้ยื่นคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กาหนดไว้
เดิมก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ แต่การดาเนินการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ หากผู้นั้นประสงค์จะยื่นคาขอรับ
การประเมินตามหลัก เกณฑ์และวิธีการนี้ ให้มี ห นังสือแจ้ง ยกเลิก คาขอตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารฯ เดิม โดยยื่น
ต่อสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ หรือสานักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี
3. กรณีผู้ดารงตาแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 อยู่ก่อนวันที่
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคาขอได้
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ
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4. กรณีผู้ดารงตาแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ตั้งแต่วันที่
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรื อเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถ
ยื่นคาขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ
5. ผู้ด ารงต าแหน่ง ครู ตั้ ง แต่ วั นที่ ห ลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารนี้ ใช้ บั ง คับ เป็น ต้ นไป การด าเนิ น การขอ
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ เว้นแต่ผู้ที่มีกรณีเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หากประสงค์จะขอมี
วิทยฐานะครูชานาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคาขอได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ
6. ผู้ที่ได้ยื่นคาขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กั นยายน 2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปแล้ว หรือมิได้ยื่นคาขอรับ
การประเมิ น ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดตามข้ อ 1 ข้ อ 3 ข้ อ 4 และข้ อ 5 ของแนวปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ นการ
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน แล้วแต่กรณี การดาเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะต่อไป ให้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ก.ค.ศ. ก าหนดแนวปฏิบั ติใ นการขอมี วิ ท ยฐานะหรือ เลื่ อนวิท ยฐานะ ส าหรั บ ผู้ ดารงตาแหน่ง ครู
ในช่ วงระยะเวลาเปลี่ย นผ่า น ที่ มี คุณสมบั ติครบตามหลัก เกณฑ์ และวิธี การฯ ตามหนั งสื อส านัก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ให้ตรวจสอบและดาเนินการ ดังนี้

1. คุณสมบัติ
ให้ผู้ขอมีวิทยฐานหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
1.1 ระยะเวลาการดารงตาแหน่งครู
วิทยฐานะครูชานาญการ ต้องดารงตาแหน่งครู มาแล้วไม่ น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ ยื่นคาขอ
หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
วิ ทยฐานะครู ช านาญการพิ เ ศษ ต้ องด ารงต าแหน่ ง ครู ที่ มี วิ ท ยฐานะครู ช านาญการ มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
วิท ยฐานะครูเ ชี่ย วชาญ ต้ องดารงตาแหน่ง ครูที่ มี วิ ท ยฐานะครู ชานาญการพิเ ศษ มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
วิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ ต้ อ งด ารงต าแหน่ ง ครู ที่ มี วิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ย วชาญ มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
1.2 มีจานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในตาแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดารงอยู่ในปัจจุบัน ย้อนหลัง
เป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ ดังนี้
1.2.1 การขอมี วิ ท ยฐานะครู ช านาญการหรื อ เลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะครู ช านาญการพิ เ ศษ
ต้องมี ภาระงานสอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่ สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 - 3725 ลงวันที่ 21 กั นยายน 2553
สะสมย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง
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1.2.2 การขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีภาระงานสอน
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 - 3725 ลงวันที่ 21 กั นยายน 2553 สะสมย้อนหลัง
เป็นเวลา 5 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง
1.3 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งครู อยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยังไม่มี
คาสั่งลงโทษ ให้ถือว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติในข้อนี้
1.4 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ซึ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
กาหนดการดาเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ไว้ดังนี้
1.4.1 ผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนั งสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 ที่ ยัง อยู่ภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ สาเร็จ หลักสูตรการพัฒนา
ให้ส ามารถน ามาใช้เ ป็น คุณสมบัติในการขอมี วิท ยฐานะและเลื่อนวิท ยฐานะ และการแต่ง ตั้ง ให้มี วิท ยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ได้อีก 1 ครั้ง
1.4.2 ผู้ดารงตาแหน่ ง ครูห รือด ารงวิ ท ยฐานะมาแล้ ว ไม่ น้อยกว่ า 5 ปี ที่ มี ผ ลการพั ฒ นา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวั นที่ 7 เมษายน 2554 หากพ้ นกาหนดเวลา 3 ปี
นับ แต่วันที่ ส าเร็จ หลัก สูตรการพั ฒ นาแล้ ว หรือไม่ เ คยเข้ารับ การพัฒ นาตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารดัง กล่า ว
ให้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จานวน 20 ชั่วโมง เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ได้อีก 1 ครั้ง
1.5 มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกั น นับ ถึง วันสิ้นปีก ารศึก ษาก่ อนวันที่ ยื่นคาขอ ทั้ งนี้ ให้ผู้ขอรับ การประเมิ น รายงานผลงานที่ เ กิ ดจาก
การปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา และรับรองข้อมูลดังกล่าว ตามแบบรายงานผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2)
2. การยื่นคาขอรับการประเมิน
ผู้ดารงตาแหน่ง ครูที่ มี คุ ณสมบัติ ตามข้อ 1 และประสงค์จ ะขอมี วิท ยฐานะหรือเลื่อนวิท ยฐานะ
ให้ ยื่นคาขอรับการประเมินต่อสถานศึกษาได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อประกอบ
การพิจารณา ดังนี้
2.1 วิทยฐานะครูชานาญการและวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ให้ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ชุด ดังนี้
2.1.1 คาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู ตามแบบคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
2.1.2 รายงานผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าแหน่ ง ครู รายปี ก ารศึ ก ษา (วฐ.2)
จานวน 5 ปีการศึกษา โดยแยกรายงานเป็นรายปีการศึกษา
2.1.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เฉพาะกรณีที่ได้มีการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
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2.1.4 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) หรือ
ก.ค.ศ. 16 ตารางสอน คาสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น
2.2 วิทยฐานะครูเชี่ย วชาญและวิทยฐานะครูเชี่ ยวชาญพิเศษ ให้ยื่นคาขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 4 ชุด ดังนี้
2.2.1 คาขอมี วิท ยฐานะหรือเลื่อนวิท ยฐานะ ตาแหน่ง ครู ตามแบบคาขอมี วิท ยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
2.2.2 รายงานผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าแหน่ ง ครู รายปี ก ารศึ ก ษา (วฐ.2)
จานวน 5 ปีการศึกษา โดยแยกรายงานเป็นรายปีการศึกษา
2.2.3 ผลงานทางวิชาการ จานวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2.2.4 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เฉพาะกรณีที่ได้มีการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
2.2.5 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) หรือ
ก.ค.ศ. 16 ตารางสอน คาสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น
2.3 การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สาหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีที่ขอ
2.3.1 ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชานาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ให้ยื่นคาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 2.1 ต่อสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและรั บรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ถึงสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2.3.2 ผู้ขอเลื่อ นเป็นวิทยฐานะครูเ ชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเ ชี่ยวชาญพิเศษ ให้ยื่นคาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 2.2 ต่อสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
ให้ ผู้ อ านวยการสถานศึ กษาตั้ ง คณะกรรมการจากข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ในสถานศึกษานั้นหรือนอกสถานศึกษา เพื่ อตรวจสอบและกลั่นกรองข้ อมูลที่ ผู้ดารงตาแหน่งครูรายงานในแต่ละ
ปีการศึกษา ได้แก่ ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง การด ารงวิทยฐานะ ชั่วโมงการปฏิบัติงาน การมี วินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนา ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน รวม 13 ตัวชี้วัด
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
4. การประเมิน
การประเมิน ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมินดาเนินการ ดังนี้
4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินให้เป็นไปตามคุณสมบัติข้อ 1
4.2 ประเมินผลงานที่เกิ ดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขอรับการประเมิ น 5 ปีการศึกษา โดยแยก
ประเมินเป็นรายปีการศึกษา (ตามแบบ วฐ.2) และนาผลการประเมินดังกล่าวบันทึกลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบ
และประเมิน (วฐ.3)
4.3 แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ กรณีที่ผู้ขอรับการประเมินไม่เห็นด้วยกับ
ผลการประเมินนั้น ให้เปิดโอกาสให้ชี้แจง หากผู้ประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประเมินถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว
แต่ผู้นั้นมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้ประเมิน ให้แจ้งไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการประเมิน เมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
4.4 ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
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4.4.1 วิทยฐานะครูชานาญการและวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ (จานวน 2 ชุด)
4.4.1.1 คาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู ตามแบบคาขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
4.4.1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3
4.4.1.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เฉพาะกรณีที่ได้มีการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
4.4.1.4 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7)
หรือ ก.ค.ศ. 16 ตารางสอน คาสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น
4.4.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ (จานวน 4 ชุด)
4.4.2.1 คาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู ตามแบบคาขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
4.4.2.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3
4.4.2.3 บันทึ กประวั ติ การปฏิ บั ติงาน (Logbook) เฉพาะกรณีที่ ได้มี การบั นทึ กประวั ติ
การปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
4.4.2.4 ผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่ น้อยกว่ า 2 รายการ ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
4.4.2.5 เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7)
หรือ ก.ค.ศ. 16 ตารางสอน คาสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น
4.5 กรณี ที่ ผู้ด ารงตาแหน่ ง ครู ได้ ยื่ นค าขอมี วิท ยฐานะหรือ เลื่อ นวิ ท ยฐานะ หากผู้ อ านวยการ
สถานศึกษามี วิทยฐานะต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้สถานศึกษาแจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ กศจ.
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วม
ประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู 5 ปีการศึกษา
5. การดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคาขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานแล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
5.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4.4 ให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีที่ตรวจสอบ
แล้วปรากฏว่า เอกสารหลัก ฐานไม่ถูก ต้อ งครบถ้วนสมบูร ณ์ ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษา
จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้
5.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามคุณสมบัติข้อ 1 และให้
ผู้ อานวยการสานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ ค วามเห็ น ว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามหลั ก เ กณฑ์ ห รื อ
ขาดคุ ณ สมบั ติ และบั น ทึ ก ความเห็ น ลงในแบบคาขอมี วิ ท ยฐานะหรื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการต่อไป
5.3 กรณีที่ส ถานศึก ษาแจ้ง ว่าผู้ดารงตาแหน่ง ครูไม่เ ห็นด้วยกับ ผลการประเมินผลงานที่เ กิ ด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมิน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน
ของปีการศึกษานั้น เมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
5.4 กรณีที่สถานศึกษา แจ้งว่าผู้ดารงตาแหน่งครูได้ยื่นคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แต่ผู้อานวยการสถานศึก ษามี วิท ยฐานะต่ากว่าวิทยฐานะที่ ขอ ให้ ส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาแจ้งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนาเสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจั งหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะ
ไม่ต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู 5 ปีการศึกษา
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6. การดาเนินการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
6.1 การดาเนินการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เมื่อสานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับคาขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานแล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
6.1.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เ กี่ยวข้องตามข้อ 4.4 ให้ถูก ต้องและครบถ้วน กรณีที่
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า เอกสารหลัก ฐานไม่ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นสมบูร ณ์ ให้ ส านัก งานศึ ก ษาธิก ารจั ง หวั ด
แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้
6.1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามคุณสมบัติข้อ 1
และหากสานั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เห็ น ว่ า ผู้ ข อรั บ การประเมิ น เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามหลั ก เกณฑ์
หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ ให้ นาเสนอ อกศจ. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ก่ อ นนาเสนอ กศจ. พิ จ ารณาต่ อ ไป
6.1.3 สาหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อ กศจ. มีมติว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ สานักงานศึก ษาธิการจังหวัด ส่ง เอกสารหลัก ฐาน จ านวน 4 ชุด ไปยัง
สานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ กศจ. มีมติเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ดังนี้
1) ค าขอมี วิ ท ยฐานะหรื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ ต าแหน่ ง ครู ตามแบบค าขอ
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
2) สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3
3) มติ กศจ. ครั้งที่เกี่ยวข้องและมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
4) ผลงานทางวิชาการ
กรณี ที่ กศจ. มี ม ติว่า เป็น ผู้ไม่ มี คุณ สมบั ติห รื อไม่ ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อสังเกตการประเมิน และเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ
6.1.4 การแต่งตั้ง
6.1.4.1 วิทยฐานะครูชานาญการ
กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมัติและผู้ขอมีวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ให้ผู้มี อานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะครูชานาญการ และให้ได้รับเงินเดื อนอันดับ คศ. 2
ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียง
ที่สูงกว่า
6.1.4.2 วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
กรณีที่ กศจ. มีมติอนุมัติและผูข้ อเลื่อนวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือน
อันดับ คศ. 3 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รั บในขั้นหรืออัตรา
เงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
6.1.4.3 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
กรณีที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอเลือ่ นวิทยฐานะผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้เลื่อ นเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ
คศ. 4 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม ให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือน
ใกล้เคียงที่สูงกว่า
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6.1.5 เมื่ อ กศจ. พิ จ ารณา มี ม ติ อนุมั ติห รื อไม่ อ นุมั ติ ส าหรับ วิท ยฐานะครูช านาญการ
และวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ให้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งมติของ กศจ. ไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะทราบ
6.1.6 เมื่ อ ก.ค.ศ. พิ จ ารณา มี ม ติอ นุมั ติห รือ ไม่ อนุ มั ติ ส าหรั บ วิ ท ยฐานะครู เ ชี่ ยวชาญ
และวิท ยฐานะครูเชี่ยวชาญพิ เศษ ให้ สานัก งานศึก ษาธิก ารจังหวัด แจ้ง มติของ ก.ค.ศ. ไปยัง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะทราบ
6.2 การดาเนินการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
6.2.1 กรณีที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งว่าผู้ดารงตาแหน่งครูได้ยื่นคาขอมีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ แต่ผู้อานวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าวิทยฐานะที่ขอ
เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู 5 ปีการศึกษา
6.2.2 เมื่ อ อกศจ. ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ กศจ. พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
ก.ค.ศ. กาหนด เมื่อมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
7. การดาเนินการของสานักงาน ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ.
7.1 การดาเนินการของสานักงาน ก.ค.ศ.
เมื่อสานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคาขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้ว
ให้ดาเนินการ ดังนี้
7.1.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน (จานวน 4 ชุด)
1) ค าขอมี วิ ท ยฐานะหรื อ เลื่อ นวิ ท ยฐานะ ต าแหน่ ง ครู ตามแบบค าขอมี วิ ท ยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาแหน่งครู (วฐ.1)
2) สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตาแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) ตามแบบ วฐ.3
3) มติ กศจ. ครั้งที่เกี่ยวข้องและมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
4) ผลงานทางวิชาการ
5) สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ ( ก.พ. 7) หรือ ก.ค.ศ. 16
กรณีที ่ต รวจสอบแล้ว ปรากฏว่า เอกส ารหลัก ฐานไม่ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นสมบูร ณ์
ให้ส านัก งานก.ค.ศ. แจ้ง ส านัก งานศึกษาธิก ารจังหวัด จัดส่งข้อมูล หรือเอกสารหลัก ฐานเพิ่มเติม ทั้ งนี้ ก.ค.ศ.
อาจเรียกให้จัดส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมก็ได้
7.1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานตามที่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส่งมา ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ก่อนนาเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป
7.1.3 เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณา มีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ สาหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญพิเ ศษ ให้สานัก งาน ก.ค.ศ. แจ้ง มติ ก.ค.ศ. ไปยัง ส านักงานศึกษาธิก ารจัง หวัด เพื่อให้ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา แจ้งผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะทราบ
7.2 การดาเนินการของ ก.ค.ศ.
7.2.1 ตั้งคณะกรรมการประเมิ นผลงานทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความรู้ ความสามารถ
และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน โดยผู้ขอ 1 ราย ให้มีคณะกรรมการประเมิน จานวน 3 คน
7.2.2 กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับปรุงผลงาน
ทางวิช าการ ต้อ งมี ผ ลการประเมิ นผ่ านเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 คน ทั้ ง นี้ ผลงาน
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ทางวิชาการต้อ งอยู่ในวิสัย ที่ ส ามารถปรับ ปรุง ได้ และ ก.ค.ศ. มี ม ติให้ป รับ ปรุง ก็ ให้ป รับ ปรุง ตามข้อสัง เกต
ของกรรมการได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งแรก ภายใน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่สานักงาน ก.ค.ศ.
แจ้งมติ ก.ค.ศ. ให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ
7.2.3 กรณีผู้ขอไม่ส่งผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรือส่งพ้นระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์
เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณามีมติอนุมัติหรือไม่อนุมตั ิ ให้สานักงาน ก.ค.ศ. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คาอธิบายและตัวอย่างประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560
ในการนี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนในทางปฏิ บั ติ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. จึ ง ได้ ย กกรณี ตั ว อย่ า ง
การดาเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสาหรับการยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 17/2552 และ ว 21/2560 ไว้ ดังนี้
1. การยื่ นคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กรณีผู้ดารงตาแหน่ง ครูได้ยื่น คาขอมีวิท ยฐานะหรือเลื่อ น
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กาหนดไว้เดิม (ว 17/2552, ว 10/2554, ว 13/2556) ก่อนวันที่
หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารฯ ว 21/2560 ใช้บั ง คับ แต่ยัง ดาเนินการไม่ แล้ วเสร็จ ให้ดาเนินการตามหลัก เกณฑ์
และวิธีการเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
“ข้อ 1.1 กรณีคาขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ได้รับการอนุมัติ และในวันที่มีหนังสือแจ้งมติ
มีคุณสมบัติครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้อยู่แล้ว ให้ยื่นคาขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมตินั้น
แต่หากวันที่มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไป ให้ยื่นคาขอ ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
นาง ก ได้ยื่นคาขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 13/2556 ส่งถึงสานักงาน ก.ค.ศ. เมื่ อวันที่ 20 กันยายน 2556 และได้รับหนังสือแจ้งมติอนุมั ติ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โดยมีผลอนุมัติย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556 ซึ่ง ณ วันที่ได้รับแจ้งมตินั้น
ถือว่าเป็นผู้ดารงตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีนี้ จึงเป็นกรณีที่
มีคุณสมบัติครบและสามารถขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะถัดไปคือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ
ว 17/2552 ได้อ ยู่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ดังนั้น หาก นาง ก ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้ยื่นคาขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
ซึ่งเป็นวันที่มีหนังสือแจ้งมติ จะครบกาหนด 1 ปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
“ข้อ 1.2 กรณีคาขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ยื่นคาขอได้ ภายใน 1 ปี
นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 2
นาย ค ได้ยื่นคาขอรับ การประเมิ นเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลัก เกณฑ์
และวิธีการฯ ว 17/2552 ส่งถึงสานักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติ
เมื่ อวันที่ 15 สิง หาคม 2560 หาก นาย ค ประสงค์ จ ะขอเลื่อนเป็นวิ ท ยฐานะครูเ ชี่ยวชาญ ตามหลัก เกณฑ์
และวิธีการฯ ว 17/2552 อีกครั้งหนึ่ง ให้ยื่นคาขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีหนังสือ
แจ้งมติ จะครบกาหนด 1 ปี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
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“ข้อ 3. กรณีผู้ดารงตาแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมิน
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฯ ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั น ที่
30 กั นยายน 2552 อยู่ก่ อ นวันที่ ห ลัก เกณฑ์ และวิธีก ารนี้ใช้บัง คับ หากประสงค์จ ะขอมี วิท ยฐานะหรือเลื่อน
วิท ยฐานะตามหลัก เกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านัก งาน ก.ค.ศ. ด่วนที่ สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่
30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคาขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หลัก เกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ ” ตามกรณี
ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 3
นางสาว ง ได้ดารงตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552 และสามารถยื่นคาขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 แต่ยังมิได้ยื่นคาขอไว้ก่ อนวันที่ป ระกาศใช้ห ลัก เกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560
(5 กรกฎาคม 2560) หาก นางสาว ง ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ว 17/2552 ให้ยื่นคาขอได้ภายใน 1 ปี นับ แต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่ง เป็นวันที่ ห ลัก เกณฑ์ และวิธีก ารฯ
ว 21/2560 ใช้บังคับ กล่าวคือ ต้องยื่นคาขอ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
“ข้อ 4. กรณีผู้ดารงตาแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมิน
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฯ ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวั น ที่
30 กันยายน 2552 ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิท ยฐานะตามหลัก เกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านัก งาน ก.ค.ศ. ด่วนที่ สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่
30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคาขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 4
นาย จ ดารงตาแหน่ง ครู วิท ยฐานะครูชานาญการ เมื่ อวันที่ 9 กั นยายน 2559 อยู่ก่ อน
ประกาศใช้ห ลัก เกณฑ์ และวิธีก ารฯ ว 21/2560 (5 กรกฎาคม 2560) ซึ่งจะมี คุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ (ครบ 1 ปี) ในวันที่ 8 กั นยายน 2560 (มี คุณสมบัติห ลังประกาศใช้หลัก เกณฑ์
และวิธีการฯว 21/2560) หาก นาย จ ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้ยื่นคาขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2561
“ข้ อ 5. ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ครู ตั้ ง แต่ วั น ที่ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารนี้ ใ ช้ บั ง คั บ เป็ น ต้ น ไป
การดาเนิน การขอมี วิท ยฐานะและเลื่ อ นวิท ยฐานะ ให้ ดาเนิน การตามหลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารนี้ เว้ นแต่ ผู้ที่ มี
กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่ สุด
ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นคาขอได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 5
นางสาว น วุ ฒิ ค.บ. (คอมพิ วเตอร์ ศึ กษา) ด ารงต าแหน่ ง ครู เมื่ อวั นที่ 1 ตุ ล าคม 2560
แต่ในขณะที่ ด ารงตาแหน่ง ครู ผู้ช่วย ได้รายงานการไปศึก ษาต่ อในระดั บปริ ญญาโท สาขาคอมพิ วเตอร์ศึ ก ษา
โดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (รายงานการศึกษาต่อเรียนหลังวันที่
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9 ธันวาคม 2559 ต้องเป็นวุฒิในสาขาเดียวกันกับวุฒิปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษามาแล้ว) หาก นางสาว น ประสงค์
จะขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 สามารถนาคุณวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลา
ในการดารงตาแหน่งเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชานาญการได้ โดยให้ยื่นคาขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
2. การยื่นคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560
ในช่ว งระยะเวลาเปลี่ย นผ่า น กรณีผู้ด ารงต าแหน่ง ครูป ระสงค์ยื ่น ค าขอมีวิท ยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ตามข้อ 7 ให้ดาเนินการ ดังนี้
“ข้อ 7. ในช่วงระยะเวลาเปลี่ ยนผ่าน หากผู้ดารงตาแหน่งครูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นี้
ข้อ 2.1 ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง และข้อ 2.3 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่คุณสมบัติ
ตามข้ อ 2.2 ชั่ ว โมงการปฏิ บั ติ ง าน ข้ อ 2.4 การพั ฒ นา และข้ อ 2.5 ผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ห ลั ก เกณฑ์ ก าหนดไว้ หากประสงค์ จ ะขอรั บ การประเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารนี้
และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ให้นาไปใช้ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้
7.1 มี จ านวนชั่ว โมงการปฏิ บั ติง านสะสมในตาแหน่ง หรือ วิ ท ยฐานะที่ ด ารงอยู่
ในปัจจุบัน ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ ดังนี้
7.1.1 การขอมีวิทยฐานะครูชานาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ต้ อ งมี ภ าระงานสอนไม่ ต่ ากว่า ภาระงานขั้น ต่ าตามที่ ส่ ว นราชการก าหนด โดยความเห็ นชอบของ ก.ค.ศ.
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.3/3724 - 3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 และต้องมีภาระ
งานสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง
7.1.2 การขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ต้อ งมี ภ าระงานสอนไม่ ต่ ากว่า ภาระงานขั้ น ต่ าตามที่ ส่ ว นราชการก าหนด โดยความเห็น ชอบของ ก. ค.ศ.
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.3/3724 - 3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 และต้องมีภาระ
งานสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง
7.2 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
7.3 มีผ ลงานที่เ กิด จากการปฏิบัติห น้า ที่ สายงานการสอน ในช่ว งระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปีก ารศึก ษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคาขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมินรายงาน
ผลงานที่ เ กิ ดจากการปฏิ บั ติ หน้ าที่ เ ป็ นรายปี การศึ ก ษา ย้ อนหลั ง 5 ปี ก ารศึ ก ษา และรั บ รองข้ อมู ลดั ง กล่ าว
ตามแบบรายงานผลงานที่ เกิ ดจากการปฏิบั ติหน้ าที่ ตาแหน่ง ครู รายปีก ารศึ ก ษา (วฐ.2)” ตามกรณี ตัวอย่า ง
ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
นาง ก ได้ยื่นคาขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ ว 21/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุ ล าคม 2560 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ดารงตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 วันที่ 31 ตุ ล าคม 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี 10 เดือน)
2. มี จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติง านสะสมในตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ ย้อนหลัง
เป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ ดังนี้
ปีที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 ตุลาคม 2556
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มีภาระงานสอนสะสม 800 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ปีที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 31 ตุลาคม 2557
มีภาระงานสอนสะสม 800 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ปีที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 – 31 ตุลาคม 2558
มีภาระงานสอนสะสม 900 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ปีที่ 4 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 31 ตุลาคม 2559
มีภาระงานสอนสะสม 650 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่มีภาระงานอื่น)
ปีที่ 5 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ตุลาคม 2560
มีภาระงานสอนสะสม 850 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
3. ไม่ เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ (วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2555–31 ตุ ล าคม 2560)
4. ผ่ า นการพั ฒ นาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
นาง ก เคยผ่ า นการพั ฒ นาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฯ ว 3/2554
เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2558 ซึ่ ง ผลการพั ฒ นายั ง ไม่ ห มดอายุ (หมดอายุ วั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2561)
5. มี ผ ลงานที่ เ กิ ดจากการปฏิบัติห น้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อ นหลัง 5
ปีก ารศึก ษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคาขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
นาง ก ต้องประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในตาแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
ตามหนัง สือส านัก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุล าคม 2560 ย้ อ นหลั ง รายปี ก ารศึ ก ษา
จานวน 5 ปี ก ารศึ ก ษา ดั ง นี้
ปีการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2555) วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ปีการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2556) วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ปีการศึกษาที่ 3 (ปีการศึกษา 2557) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ปีการศึกษาที่ 4 (ปีการศึกษา 2558) วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ปีการศึกษาที่ 5 (ปีการศึกษา 2559) วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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สรุ ป นาง ก เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการขอเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะครู ช านาญการพิ เ ศษ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ
1. มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ เป็นระยะเวลา 5 ปี 10 เดือน
2. มี ชั่ วโมงการปฏิบั ติ ง านสะสมในต าแหน่ง หรือ วิ ท ยฐานะที่ ด ารงอยู่ ในปั จ จุ บั น
ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ รวม 4,000 ชั่วโมง
3. ไม่ เ คยถู ก ลงโทษทางวิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ (วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2555–31 ตุ ล าคม 2560)
4. ผ่ า นการพั ฒ นาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยผ่ า นการพั ฒ นา
ก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฯ ว 3/2554 เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2558 ซึ่ ง ผลการพั ฒ นา
ยั ง ไม่ ห มดอายุ (หมดอายุ วั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2561)
ทั้ งนี้ ในวันที่ นาง ก ยื่นคาขอและในวันที่ ส านัก งานศึก ษาธิการจั งหวัดรั บค าขอ
ผลการพั ฒ นาตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารฯ ว 3/2554 ต้ อ งยั ง ไม่ ห มดอายุ เนื่ อ งจากการแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ลื่ อ น
เป็ น วิ ท ยฐานะครู ชานาญการพิ เ ศษ มี ผ ลไม่ ก่ อ นวั น ที่ สานั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด รั บ คาขอ
5. มีผ ลงานที ่เ กิด จากการปฏิบ ัติห น้า ที่ สายงานการสอน ในช่ว งระยะเวลา
ย้อ นหลัง 5 ปีก ารศึก ษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคาขอ (ปีการศึกษา 2555 – 2559) โดยมี
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จานวน 4 ปีการศึกษา
ตัวอย่างที่ 2
นาง ข ดารงตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และประสงค์
ยื่นคาขอรับการประเมิ นเพื่ อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว 21/2560
แต่ในวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว (วันที่ 5 กรกฎาคม 2560) มีระยะเวลาดารงตาแหน่ง 3 ปี 10 เดือน
จึงมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งไม่ครบ 5 ปี ขาดอยู่ 1 ปี 2 เดือน ซึ่งจะมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งครู วิทยฐานะ
ครู ชานาญการ ครบ 5 ปี ในวั น ที่ 4 กั นยายน 2561 โดยจะต้อ งมี คุ ณสมบัติ ตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธี การฯ
ว 21/2560 ดังนี้
1. ดารงตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ ครบ 5 ปี ในวันที่ 4 กันยายน 2561
2. ต้องมีจานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ ย้อนหลัง
เป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ ดังนี้
ปีที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 2556 – 4 กันยายน 2557
มีภาระงานสอนสะสม 850 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ปีที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2557 – 4 กันยายน 2558
มีภาระงานสอนสะสม 720 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่มีภาระงานอื่น)
ปีที่ 3 วันที่ 5 กันยายน 2558 – 4 กันยายน 2559
มีภาระงานสอนสะสม 950 ชั่วโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
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ปีที่ 1 - 3 เป็นการปฏิบัติงานอยู่ก่อนที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช้
ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ากว่าภาระงานขั้นต่าตามที่ส่วนราชการกาหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724-3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553
ปีที่ 4 วันที่ 5 กันยายน 2559 – 4 กันยายน 2560 (เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในการประกาศใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560)
ช่วงที่ 1 วันที่ 5 กันยายน 2559 – 4 กรกฎาคม 2560 (10 เดือน)
มีภาระงานสอนสะสม 576 ชั่วโมง โดยมี ภาระงานสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีภาระงานอื่น 4 ชั่วโมง)
ช่วงที่ 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 – 4 กันยายน 2560 (2 เดือน)
มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน รวม 154 ชั่วโมง โดยมีชั่วโมงสอนตามตารางสอน
14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (112 ชั่ วโมง) มี ชั่วโมงการปฏิบั ติงานอื่ น 32 ชั่วโมง
และมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จานวน 10 ชั่วโมง
สรุป ปีที่ 4 มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน รวม 730 ชั่วโมงต่อปี
ปีที่ 5 วั นที่ 5 กั นยายน 2560 – 4 กั นยายน 2561 (เป็ น การปฏิ บั ติง านหลั ง วั น ที่
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช้แล้ว)
มีชั่วโมงการปฏิบัติงานรวม 850 ชั่วโมงต่อปี โดยมีชั่วโมงสอนตามตารางสอน
19 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (760 ชั่วโมงต่อปี) มี ชั่วโมงการปฏิบัติงานอื่น 40 ชั่วโมงต่อปี
และมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จานวน 50 ชั่วโมงต่อปี
ตามหลัก เกณฑ์ ว 21/2560 ต้องมี ชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงต่อปี
โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และมีชั่วโมงการมีส่วนร่วม
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี
3. ไม่ เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ (วั น ที่ 5 กันยายน 2556–4 กันยายน 2561)
4. ผ่ า นการพั ฒ นาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
นาง ข เคยผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 เมื่อวันที่
5 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการพัฒนาหมดอายุเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นาง ข ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
ดังนั้น นาง ข ต้องเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพฒ
ั นารับรอง จานวน 20 ชั่วโมง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 22/2560 เพื่อนามาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญพิเศษ
5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกั น นับ ถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อ นวันที่ ยื่นคาขอ ทั้ งนี้ ให้ผู้ขอรับ การประเมิ น รายงานผลงานที่ เ กิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
นาง ข ต้องประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในตาแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ในช่ ว งระยะเวลาย้ อ นหลั ง
5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคาขอ ดังนี้
ปี ก ารศึ ก ษาที่ 1- 4 ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ครู ไ ม่ เ คยได้ รั บ การประเมิ น รายปี ก ารศึ ก ษา
ตาม ว 21/2560 มาก่อน ดังนั้น ในปีที่จะยื่นขอรับการประเมินให้ผู้ดารงตาแหน่งครู รวบรวมผลงานที่ เ กิ ด จาก
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การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละประเมิ น ตนเองย้ อ นหลั ง เป็ น รายปี ก ารศึ ก ษา จานวน 4 ปี ก ารศึ ก ษา และเสนอให้
ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาต่อไป
ปีการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2556) วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ปีการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2557) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ปีการศึกษาที่ 3 (ปีการศึกษา 2558) วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ปีการศึกษาที่ 4 (ปีการศึกษา 2559) วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ปีการศึกษาที่ 5 (ปีการศึกษา 2560) วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
เนื่องจากในปีการศึกษาที่ 5 ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 เมื่อวันที่
5 กรกฎาคม 2560 ดังนั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 5 ให้ผู้ดารงตาแหน่งครู ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของตนเอง ตาม ว 21/2560 เมื่อผู้ดารงตาแหน่งครูมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลา
เปลี่ยนผ่านและประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิท ยฐานะครูชานาญการพิเศษให้นาผลการประเมินผลงานที่เกิ ดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ในปีที่การศึกษาที่ 1 – 5 เสนอให้ผู้อานวยการสถานศึกษาพิจารณาดาเนินการต่อไป
สรุ ป นาง ข จะเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการขอเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะครู ช านาญการพิ เ ศษ
ไม่ก่อนวันที่ 4 กันยายน 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ
1. มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการ เป็นระยะเวลา 5 ปี
2. มี ชั่ ว โมงการปฏิ บั ติ ง านสะสมในต าแหน่ ง หรือ วิ ท ยฐานะที่ ด ารงอยู่ ใ นปั จ จุ บั น
ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ รวม 4,100 ชั่วโมง
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ (วั น ที่ 5 กั น ยายน 2555 - 4 กั น ยายน 2561)
4. ผ่า นการพั ฒ นาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ตามหลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารฯ ว 3/2554 เมื่ อ วัน ที่
5 มิ ถุนายน 2558 ซึ่ง ผลการพัฒ นาหมดอายุเ มื่อวันที่ 4 มิ ถุนายน 2561 ดังนั้น นาง ข ต้องเข้ารับ การพัฒนา
ตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จานวน 20 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 22/2560 เพื่อนามาใช้
เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญพิเศษ
5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิ น้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง
5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคาขอ (ปีการศึกษา 2555 – 2559) โดยมีผลการประเมิน

