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ผู้ขอส่งค ำขอต่อผู้บังคับบัญชำ ให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตรวจสอบเอกสำร และคุณสมบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

น ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อด ำเนินกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน 

ด ำเนินกำรประเมิน 

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

ผู้ขอรับกำรประเมินพัฒนำงำน ภำยใน 3 เดือน ครั้งท่ี 1 

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

ผู้ขอรับกำรประเมินพัฒนำงำน ภำยใน 3 เดือน ครั้งท่ี 2 

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

เสนอ กศจ. อนุมัติผลกำรประเมิน 

ด ำเนินกำรแต่งตั้งให้มีวิทยฐำนะ แจ้งให้ผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ 

กรณีผา่นเกณฑ์ กรณีไมผ่า่นเกณฑ์ 



1. ช่ือกระบวนงาน การประเมินขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมี้หรือเล่ือนวทิยฐานะ 
2. ระเบียบ/กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
  หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ ว 17ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 
ขั้นตอนที ่1 การตรวจรับหนังสือค าขอ 

1. ลงทะเบียนรับเร่ืองค าขอ ตามล าดบัวนัท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารับเร่ือง และด าเนินการ
ตามล าดบัการรับเร่ือง 

2. ตรวจสอบเอกสาร และขอ้มูลใหค้รบถว้น ดงัน้ี 

2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (แบบ ก.ค.ศ.1) ส าหรับทุกต าแหน่ง  จ านวน 1 ชุด 

2.2 แบบรายงานดา้นท่ี 1 (ก.ค.ศ.2)  จ  านวน  4  ชุด 

2.3 แบบรายงานผลการปฏิบติังาน (ก.ค.ศ.3) จ านวน  4  ชุด 

- สายงานการสอน 

- สายงานบริหารสถานศึกษา 

- สายงานนิเทศการศึกษา 

2.4 รายงานการสังเคราะห์ฯ จ านวน  4  ชุด 

2.5 ส าเนา ก.พ.7 ท่ีลงรายการครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

3. กรณีตรวจสอบแลว้พบวา่ ขอ้มูลและเอกสารตามขอ้ 2 ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ใหส่้งค าขอคืน 

ขั้นตอนที ่2 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลกัฐาน 

1. ตรวจสอบคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด 

1.1 การด ารงต าแหน่งครู ส าหรับวฒิุปริญญาตรี ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี  ส าหรับวฒิุปริญญาโท ไม่นอ้ย
กวา่ 4 ปี และวฒิุปริญญาเอก ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

1.2 ภาระงาน ตอ้งเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
1.3 ตอ้งปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ยอ้นหลงั 2 ปี ติดต่อกนั นบัถึงวนัท่ียื่นค าขอ  

(ตรวจสอบจากส าเนา ก.พ.7 , ก.ค.ศ.1 และเอกสารหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง) 
ทั้งนี ้เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว 

- กรณีท่ีเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ใหบ้นัทึกขอ้มูลและลงช่ือผูต้รวจสอบ
คุณสมบติัลงในแบบ ก.ค.ศ.1 และเสนอใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายลงนามรับรองการตรวจสอบอีกชั้นหน่ึง 

- กรณีท่ีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ในขอ้ 1.1-1.3 ใหเ้สนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจงัหวดัพร้อมเอกสารหลกัฐานและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา 

2. การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1) 
- ผูข้อรับการประเมินตอ้งลงช่ือรับรองการรายงานขอ้มูล 
- ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ตอ้งลงช่ือตรวจสอบและรับรองการรายงานขอ้มูล 



2.2 แบบรายงานดา้นท่ี 1 (ก.ค.ศ.2) 
-  ผูข้อรับการประเมินตอ้งลงช่ือรับรองการรายงานขอ้มูล 
- ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ตอ้งลงช่ือตรวจสอบและรับรองการรายงานขอ้มูล 

2.3 แบบรายงานผลการปฏิบติังาน (ก.ค.ศ.3) และรายงานการสังเคราะห์ฯ 
- การรายงานขอ้มูล ตอ้งครบถว้นทุกขอ้ตามท่ีแบบ ก.ค.ศ. ก าหนด 
- รายงานการสังเคราะห์ฯ ตอ้งตรงกบัสาขา/สาขาวชิา/กลุ่มสาระการเรียนรู้                                    

ท่ีขอรับการประเมิน 
- ผูข้อรับการประเมินตอ้งลงช่ือรับรองรายงานขอ้มูล 
- ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ตอ้งลงช่ือตรวจสอบและรับรองรายงานขอ้มูล 

 ทั้งนี ้กรณีท่ีรายงานขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่สอดคลอ้งกนั ใหแ้จง้ผูข้อรับการประเมินตรวจสอบ
และยนืยนัขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึง 

ขั้นตอนที ่3 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
เม่ือตรวจสอบคุณสมบติั และเอกสารหลกัฐานแลว้ หากเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น และ

เอกสารถูกตอ้งครบถว้น ให้ด าเนินการเสนอศึกษาธิการจงัหวดัเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินดา้นท่ี 1  
ดา้นท่ี 2 และดา้นท่ี 3 ตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ดงัน้ี 

1. ต าแหน่ง ครู 

- ผูอ้  านวยการสถานศึกษาของผูข้อรับการประเมิน 

- ผูท้รงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวทิยฐานะไม่ต ่ากวา่ครูช านาญการ 

2. ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- ผูอ้  านวยการสถานศึกษาของผูข้อรับการประเมิน 

- ผูท้รงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีวทิยฐานะไม่ต ่ากวา่วทิยฐานะช านาญการ 

3. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- ผูบ้ริหารการศึกษาในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาของผูข้อรับการประเมิน 

- ผูท้รงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะไม่ต ่ากวา่วทิยฐานะผูอ้  านวยการช านาญการ 

4. ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

- ผูบ้ริหารการศึกษาในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาของผูข้อรับการประเมิน 

- ผูท้รงคุณวุฒินอกส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ศึกษานิเทศกท่ี์มีวทิยฐานะไม่ต ่ากวา่วทิยฐานะศึกษานิเทศกช์ านาญการ 

 
 
 



ขั้นตอนที ่4 การด าเนินการประเมินวทิยฐานะ 

 เม่ือคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั ไดต้ั้งคณะกรรมการประเมินแลว้ ให้ด าเนินการดงัน้ี 

1. ท าหนงัสือแจง้กรรมการผูป้ระเมิน และก าหนดวนัท่ีจะประเมิน ณ สถานท่ีปฏิบติังานของผูข้อรับ
การประเมินแต่ละราย 

2. จดัเตรียมเอกสารในการประเมิน ใหก้รรมการประเมิน ซ่ึงประกอบดว้ย 

3.1 กรอบการประเมินดา้นท่ี 1, แบบบนัทึกประเมินดา้นท่ี 1 (ก.ค.ศ.4) และแบบสรุปผลการ
ประเมินดา้นท่ี 1 (ก.ค.ศ.5) 

3.2 กรอบการประเมินดา้นท่ี 2, แบบบนัทึกการประเมินดา้นท่ี 2 (ก.ค.ศ.6/1.1- 6/1.3, ก.ค.ศ.6/2 
และก.ค.ศ.6/4 แลว้แต่กรณี)  

3.3 กรอบการประเมินดา้นท่ี 3 และแบบบนัทึกการประเมินดา้นท่ี 3 (ก.ค.ศ.11/1.1- 11/1.3, ก.ค.
ศ. 11/2 และก.ค.ศ. 1/4) แลว้แต่กรณี) 

3.4 เอกสารรายงานการสังเคราะห์ 

3.5 แบบสรุปผลการประเมินรายตวับ่งช้ีดา้นท่ี 2 (ก.ค.ศ.7/1, ก.ค.ศ.7/2 และก.ค.ศ.7/4 แลว้แต่
กรณี) 

3.6 แบบสรุปผลการประเมินดา้นท่ี 2 (ก.ค.ศ.8/1, ก.ค.ศ.8/2 และก.ค.ศ. 8/4 แลว้แต่กรณี) 
3.7 สรุปผลการประเมินดา้นท่ี 1 ดา้นท่ี 2 และดา้นท่ี 3 (ก.ค.ศ.14/1.1-14/1.3, ก.ค.ศ.14/2 และ

ก.ค.ศ. 14/4 แลว้แต่กรณี) 
3. เม่ือกรรมการประเมินเสร็จแลว้ ด าเนินการดงัน้ี 

4.1 ตรวจสอบการใหค้ะแนนผลการประเมิน และการบนัทึกหลกัฐานร่องรอยของกรรมการแต่
ละคน ใหค้รบถว้น ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

4.2 กรณีผลการประเมินของกรรมการผา่นทั้ง 3 ดา้น ใหส้รุปผลการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.
15/1, ก.ค.ศ. 15/2 และ ก.ค.ศ.15/4 แลว้แต่กรณี แลว้น าเสนอศึกษาธิการจงัหวดัเพื่อพิจารณา
อนุมติั แลว้แจง้ใหผู้ข้อรับการประเมินทราบ 

4.3 กรณีผลการประเมินดา้นใดไม่ผา่นเกณฑ ์และคณะกรรมการผูป้ระเมินเห็นวา่อยูใ่นวสิัยท่ี
สามารถพฒันาใหผ้า่นเกณฑไ์ด ้ใหแ้จง้ผูข้อรับการประเมินพฒันาตามขอ้สังเกตของ
คณะกรรมการ โดยการพฒันาดา้นท่ี 1 ดา้นท่ี 2 และดา้นท่ี 3 ใหพ้ฒันาไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง ๆ 
ละ ไม่เกิน 3 เดือน 

4.4 กรณีผลการประเมินดา้นท่ี 1 ดา้นท่ี 2 และดา้นท่ี 3 มีผลส้ินสุดแลว้ ไม่ผา่นเกณฑ ์ให้เสนอ       
คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัพิจารณาไม่อนุมติั และแจง้ใหผู้ข้อรับการประเมินทราบ 

 

ขั้นตอนที ่5  การด าเนินการแต่งตั้งให้มีวทิยฐานะช านาญการ 
  ใหจ้ดัท าค าสั่ง เสนอผูมี้อ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง ทั้งน้ีจะแต่งตั้งใหมี้วทิยฐานะ
ช านาญการได ้ตอ้งมีเงินเดือนต ่ากวา่ขั้นต ่าของอนัดบั คศ.2 ไม่เกิน 1 ขั้น 

 



 
ขั้นตอนการประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

                            
 
เ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้ขอส่งค ำขอต่อผู้บังคับบัญชำ ให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตรวจสอบเอกสำร และคุณสมบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

น ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพื่อด ำเนินกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินชุดที่ 1 

คณะกรรมการชุดที่ 1ด ำเนินกำรประเมินด้ำนท่ี 1 และด้ำนท่ี 2 

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

ผู้ขอรับกำรประเมินพัฒนำงำน ภำยใน 6 เดือน ครั้งท่ี 1 

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

ผู้ขอรับกำรประเมินพัฒนำงำน ภำยใน 3 เดือน ครั้งท่ี 2 

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

เสนอ กศจ.อนุมัติผลกำรประเมิน 

ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินชุดท่ี 2 แจ้งให้ผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ 

กรณีผา่นเกณฑ์ กรณีไมผ่า่นเกณฑ์ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการชุดที่ 2 ด ำเนินกำรประเมินด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนท่ี 3) 

ผ่ำนเกณฑ์ ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมิน 

ผู้ขอรับกำรประเมินปรับปรุงผลงำน  ภำยใน 6 เดือน 

ผ่ำนเกณฑ์ ปรับปรุงครั้งท่ี 2 

เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมิน 

ผู้ขอรับกำรประเมินปรับปรุงผลงำน  ภำยใน 3 เดือน 

ผ่ำนเกณฑ์ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

เสนอ กศจ.พิจำรณำอนุมัติผลกำรประเมิน 

แจ้งให้ผู้ขอรับกำรประเมินทรำบ ด ำเนินกำรแต่งตั้งวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 



การประเมนิวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 

ขั้นตอนที ่1 การตรวจรับหนังสือค าขอ 
1. ลงทะเบียนรับเร่ืองค าขอ ตามล าดบัวนัท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารับเร่ือง เพื่อจะไดด้ าเนินการ

ตามล าดบัการรับเร่ือง 
2. ตรวจสอบขอ้มูลใหค้รบถว้น ดงัน้ี 

2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) ส าหรับทุกต าแหน่ง จ านวน  1  ชุด 
2.2 แบบรายงานดา้นท่ี 1  (ก.ค.ศ.2)  จ  านวน  4  ชุด    
2.3 แบบรายงานผลการปฏิบติังาน   จ  านวน 4 ชุด 

- สายงานการสอน  (ก.ค.ศ.3/1) 
- สายงานบริหารสถานศึกษา (ก.ค.ศ.3/2) 
- สายงานบริหารการศึกษา (ก.ค.ศ.3/3) 
- สายงานนิเทศการศึกษา (ก.ค.ศ.3/4) 

2.4 ผลงานทางวชิาการ   จ  านวน  4  ชุด 
2.5 ส าเนา ก.พ.7 ท่ีลงรายการครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

3. กรณีตรวจสอบแลว้พบวา่ ขอ้มูลและเอกสารตามขอ้ 2 ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ใหส่้งค าขอคืน 

ขั้นตอนที ่2  ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลกัฐาน 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี ้

1.1 ด ารงต าแหน่งและวทิยฐานะช านาญการ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  
1.2 ภาระงาน ตอ้งเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
1.3 ตอ้งปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ยอ้นหลงั 2 ปี ติดต่อกนั นบัถึงวนัท่ียื่นค าขอ         
      (ตรวจสอบจากส าเนา ก.พ.7 , ก.ค.ศ.1 และเอกสารหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง) 
ทั้งนี ้เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว 

- กรณีท่ีเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ใหบ้นัทึกขอ้มูลและลงช่ือผูต้รวจสอบ
คุณสมบติัลงในแบบ ก.ค.ศ.1 และเสนอใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายลงนามรับรองการตรวจสอบอีกชั้นหน่ึง 

- กรณีท่ีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ในขอ้ 1.1-1.3 ใหเ้สนอศึกษาธิการ
จงัหวดั พร้อมเอกสารหลกัฐานและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา 

2. การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ.1/1) 
- ผูข้อรับการประเมินตอ้งลงช่ือรับรองการรายงานขอ้มูล 
- ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ตอ้งลงช่ือตรวจสอบและรับรองการรายงานขอ้มูล 

 



2.2 แบบรายงานดา้นท่ี 1 (ก.ค.ศ.2) 
- ผูข้อรับการประเมินตอ้งลงช่ือรับรองการรายงานขอ้มูล 
- ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ตอ้งลงช่ือตรวจสอบและรับรองการรายงานขอ้มูล 

2.3 แบบรายงานผลการปฏิบติังาน (ก.ค.ศ.3/1-3/5 แลว้แต่กรณี) และเอกสารผลงานวชิาการ 
- การรายงานขอ้มูล ตอ้งครบถว้นทุกขอ้ตามท่ีแบบ ก.ค.ศ. ก าหนด 
- จ านวนและช่ือผลงานทางวชิาการท่ีเสนอขอรับการประเมินตอ้งตรงกบัเอกสารผลงาน

ทางวชิาการท่ีเสนอมา 
- ผลงานทางวชิาการตอ้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบตัร    ใด ๆ หรือผลงานท่ีเคยใชเ้พื่อเล่ือนต าแหน่งหรือเพื่อใหมี้หรือเล่ือน
วทิยฐานะมาแลว้ 

- กรณีผลงานทางวชิาการท่ีผูข้อรับการประเมินไม่ไดจ้ดัท าแต่เพียงผูเ้ดียว ตอ้งมีการช้ีแจง
วา่ผูข้อรับการประเมินจดัท าในส่วนใด ตอนใด หนา้ใดบา้ง คิดเป็นร้อยละเท่าไรของ
ผลงานทางวชิาการแต่ละเล่ม และผูร่้วมจดัท าทุกคนไดรั้บรองและระบุวา่ไดร่้วมจดัท า
ในส่วนใดบา้ง 

- ผูข้อรับการประเมินตอ้งลงช่ือรับรองรายงานขอ้มูล 
- ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ตอ้งลงช่ือตรวจสอบและรับรองรายงานขอ้มูล 
- แผนการจดัการเรียนรู้ไม่สามารถน ามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการส าหรับสายงานการสอน 

 ทั้งนี ้กรณีท่ีรายงานขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่สอดคลอ้งกนั ใหแ้จง้ผูข้อรับการประเมินตรวจสอบ
และยนืยนัขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึง 

ขั้นตอนที ่3 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที ่1 (ประเมินด้านที ่1 และด้านที ่2) 
เม่ือตรวจสอบคุณสมบติั และเอกสารหลกัฐานแลว้ หากเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น และ

เอกสารถูกตอ้งครบถว้น ให้ด าเนินการเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินดา้นท่ี 1 ดา้นท่ี 2 ตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ดงัน้ี 

1. ต าแหน่ง ครู 

- ผูอ้  านวยการสถานศึกษาของผูข้อรับการประเมิน 

- ผูท้รงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวทิยฐานะไม่ต ่ากวา่ครูช านาญการพิเศษ 

2. ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- ผูอ้  านวยการสถานศึกษาของผูข้อรับการประเมิน 

- ผูท้รงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีวทิยฐานะไม่ต ่ากวา่วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 

 
 



3. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

- ผูบ้ริหารการศึกษาในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาของผูข้อรับการประเมิน 

- ผูท้รงคุณวุฒินอกสถานศึกษา 

- ผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะไม่ต ่ากวา่วทิยฐานะผูอ้  านวยการช านาญการ
พิเศษ 

4. ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

- ผูบ้ริหารการศึกษาในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาของผูข้อรับการประเมิน 

- ผูท้รงคุณวุฒินอกส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ศึกษานิเทศกท่ี์มีวทิยฐานะไม่ต ่ากวา่วทิยฐานะศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 

5. ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

- ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาของผูข้อรับการประเมิน 

- ผูท้รงคุณวุฒินอกส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ผูบ้ริหารการศึกษานอกส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีวทิยฐานะไม่ต ่ากวา่วทิย
ฐานะช านาญการพิเศษ 

ขั้นตอนที ่4 การด าเนินการประเมินวทิยฐานะ ด้านที ่1 และด้านที ่2 

 เม่ือคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั ไดต้ั้งคณะกรรมการประเมินชุดท่ี 1 แลว้ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

1. ท าหนงัสือแจง้กรรมการผูป้ระเมิน และก าหนดวนัท่ีจะประเมิน ณ สถานท่ีปฏิบติังานของผู ้
ขอรับการประเมินแต่ละราย 

2. แจง้วนั เวลาท่ีกรรมการจะไปประเมินใหผู้ข้อรับการประเมินทราบ 

3. จดัเตรียมเอกสารในการประเมินใหก้รรมการประเมิน ซ่ึงประกอบดว้ย 

3.1 กรอบการประเมินดา้นท่ี 1 แบบบนัทึกการประเมินดา้นท่ี 1 (ก.ค.ศ.4) และแบบสรุปผลการ
ประเมินดา้นท่ี 1 (ก.ค.ศ.5) 

3.2 กรอบการประเมินดา้นท่ี 2 และแบบบนัทึกการประเมินดา้นท่ี 2 (ก.ค.ศ.6/1.1-6.1.3 และ
ก.ค.ศ. 6/2-6/5 แลว้แต่กรณี) 

3.3 แบบสรุปผลการประเมินรายตวับ่งช้ีดา้นท่ี 2 (ก.ค.ศ.7/1-7/5 แลว้แต่กรณี) 
3.4 แบบสรุปผลการประเมินดา้นท่ี 2 (ก.ค.ศ.8/1-8/5 แลว้แต่กรณี) 

4. เม่ือกรรมการประเมินเสร็จแลว้ ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 

4.1 ตรวจสอบการใหค้ะแนนผลการประเมินและการบนัทึกหลกัฐานร่องรอยของกรรมการแต่
ละคนใหค้รบถว้นตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

4.2 กรณีผลการประเมินของกรรมการผา่นทั้ง 2 ดา้น ใหส้รุปผลการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.
9 แลว้น าเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัพิจารณา 



4.3 กรณีดา้นท่ี 1 และหรือดา้นท่ี 2 ไม่ผา่นเกณฑแ์ละคณะกรรมการผูป้ระเมินเห็นวา่อยูใ่น
วสิัยท่ีสามารถพฒันาได ้ใหแ้จง้ผูข้อรับการประเมินพฒันาตามขอ้สังเกตของ
คณะกรรมการ 

4.4 การพฒันาดา้นท่ี 1 และหรือดา้นท่ี 2 ใหพ้ฒันาไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง ๆ ละไม่เกิน 3 เดือน 
4.5 กรณีผลการประเมินดา้นท่ี 1 และหรือดา้นท่ี 2 มีผลส้ินสุดแลว้ไม่ผา่นเกณฑ ์ใหเ้สนอ

คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัพิจารณาไม่อนุมติั และแจง้ใหผู้ข้อรับการประเมินทราบ 

ขั้นตอนที ่5 การตั้งคณะกรรมการชุดที ่2 (ประเมินด้านที ่3) 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวทิยฐานะชุดท่ี 2 ใหค้ณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัตั้ง
คณะกรรมการประเมินดา้นผลการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. ใหต้ั้งคณะกรรมการประเมินฯ จากบญัชีรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดไวส้ าหรับกลุ่มเขต
พื้นท่ีการศึกษานั้น ๆ  

2. จ านวนกรรมการและคณะกรรมการประเมินให ้คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัพิจารณาจาก
จ านวนค าขอรับการประเมิน โดยก าหนดใหมี้จ านวนกรรมการ/คณะกรรมการและสัดส่วน
ผูท้รงคุณวุฒิ ดงัน้ี 

ค าขอแต่ละสาขา (ราย) จ านวนกรรมการ/ 1 คณะ สัดส่วนผูท้รงคุณวุฒิ 
1-10 6 คน ใหต้ั้งผูท้รงคุณวฒิุนอกสังกดัส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุต่างเขต
พื้นท่ีการศึกษาของผูข้อ จ านวน 2 คน และผูท้รงคุณวฒิุ
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกบัผูข้อ จ านวน 2 คน 

11-50 คน 9 คน ใหต้ั้งผูท้รงคุณวฒิุนอกส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 คน ผูท้รงคุณวฒิุต่างเขต
พื้นท่ีการศึกษาของผูข้อ จ านวน 3 คน และผูท้รงคุณวฒิุ
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกบัผูข้อ จ านวน 3 คน 

ตั้งแต่ 51 คนข้ึนไป 9 คน  
(ตั้งไดส้าขาละ 2 คณะ) 

 กรณีท่ีบญัชีรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ / สาขาใด มีจ านวน
ผูท้รงคุณวุฒิไม่เพียงพอท่ีจะตั้งเป็นคณะกรรมการไดค้รบตามสัดส่วนท่ีก าหนด คณะกรรมการด าเนินการตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1) การตั้งคณะกรรมการประเมิน ท่ีมีกรรมการจ านวน 6 คน / 1 คณะ 
กรณีท่ีไม่มีผูท้รงคุณวฒิุในเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกบัผูข้อ หรือมีแต่ไม่เพียงพอท่ีจะตั้ง

คณะกรรมการประเมิน คือ จ านวน 2 คน ให้ตั้งผูท้รงคุณวุฒิจากต่างเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีอยูใ่นกลุ่มเขตพื้นท่ี
การศึกษาเดียวกนัเป็นกรรมการประเมินแทน หรือ กรณีไม่มีผูท้รงคุณวุฒิต่างเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีอยูใ่นกลุ่ม
เขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกนัท่ีจะตั้งไดเ้พียงพอ ให้ตั้งผูท้รงคุณวฒิุนอกสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการประเมินแทนได ้
 



2) การตั้งคณะกรรมการประเมิน ท่ีมีกรรมการจ านวน 9 คน / 1 คณะ 
กรณีท่ีไม่มีผูท้รงคุณวฒิุเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกบัผูข้อ หรือมีแต่ไม่เพียงพอท่ีจะตั้งเป็น

กรรมการประเมินไดค้รบตามสัดส่วนท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดไว ้คือ จ านวน 3 คน ใหต้ั้งผูท้รงคุณวุฒิจากต่างเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีอยูใ่นกลุ่มเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกนัแทนได ้หรือกรณีท่ีไม่มีผูท้รงคุณวฒิุต่างเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีอยูใ่นกลุ่มเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกนัท่ีจะตั้งไดเ้พียงพอ ใหต้ั้งผูท้รงคุณวฒิุนอกสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการประเมินแทนได ้

การก าหนดผูป้ระเมินต่อค าขอ 1 ราย ใหมี้กรรมการประเมินจ านวน 3 คน ดงัน้ี 
 
 
 
3.  

 
 

 
 

กรณีท่ีไม่มีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุมิในเขตพ้ืนที่เดียวกันกับผู้ขอ ให้ก ำหนดผู้ประเมินดังนี้ 
 
 
 
4.  

 
 

 
 
กรณีท่ีไม่มีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุทั้งในเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกนักบัผูข้อและกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหก้ าหนดผูป้ระเมินดงัน้ี 
 
 
 
5.  

 
 

 
 

กรรมกำรประเมิน  3  คน ในสังกัด สพฐ.(ต่ำงเขตกับผู้ขอ) 

นอกสังกัด สพฐ.  

ในสังกัด สพฐ. (ในเขตเดียวกับผู้ขอ) 
 

กรรมกำรประเมิน  3  คน ในสังกัด สพฐ.(ต่ำงเขตกับผู้ขอ) 

นอกสังกัด สพฐ.  
 

ในสังกัด สพฐ.(ต่ำงเขตกับผู้ขอ) 
 

กรรมกำรประเมิน  3  คน นอกสังกัด สพฐ.  
 

นอกสังกัด สพฐ.  
 

นอกสังกัด สพฐ.  
 



ขั้นตอนที ่6  การด าเนินการประเมินด้านที ่3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 

เม่ือ คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัไดต้ั้งคณะกรรมการชุดท่ี 2 แลว้ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
1. ในการประชุมคร้ังแรกของคณะกรรมการชุดท่ี 2 ใหฝ่้ายเลขานุการช้ีแจงหลกัเกณฑ์ 

และวธีิการฯ แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง และคู่มือการประเมินฯ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ใหค้ณะกรรมการทราบ พร้อม
ทั้งเสนอรายช่ือผูข้อรับการประเมิน และช่ือผลงานทางวชิาการใหท่ี้ประชุมก าหนดผูป้ระเมิน 3 คนต่อผูข้อ  
1 ราย สัดส่วนกรรมการเป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

2. ใหจ้ดัท าหนงัสือส่งผลงานดา้นท่ี 3 พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ถึงกรรมการ 
ผูป้ระเมินของผูข้อแต่ละราย ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แบบบนัทึกการประเมินดา้นท่ี 3 ส่วนท่ี 1 ผลการพฒันาคุณภาพฯ (ก.ค.ศ.11/1.1- 
11/1.3 และ ก.ค.ศ.11/2-11/5 แลว้แต่กรณี) 

2.2 แบบประเมินดา้นท่ี 3 ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 (ก.ค.ศ.12/1.1-12/1.3 และ ก.ค.ศ. 
12/2-12/5 แลว้แต่กรณี) 

2.3 รายการเอกสารผลการพฒันาคุณภาพฯ และช่ือผลงานทางวชิาการ 
2.4 ผลการประเมินดา้นท่ี 1 และดา้นท่ี 2 และขอ้สังเกตของคณะกรรมการชุดท่ี 1  

(แบบ ก.ค.ศ.5 พร้อมทั้งแนบแบบ ก.ค.ศ.8/1-8/5 แลว้แต่กรณี และแบบ ก.ค.ศ.9 ดว้ย) 
2.5 เอกสารผลการพฒันาคุณภาพฯ และผลงานทางวชิาการ 

3. ด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการชุดท่ี 2 เพื่อพิจารณาดา้นท่ี 3 โดยฝ่ายเลขานุการ 
ตอ้งตรวจสอบการใหค้ะแนนการประเมิน และขอ้สังเกตในการประเมินผลงานทางวชิาการของกรรมการ 
แต่ละคนใหค้รบถว้นตามแบบท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด รวมทั้งคะแนนการประเมินของกรรมการตอ้งสอดคลอ้งกบั
ขอ้สังเกตท่ีใหไ้ว ้

4. เม่ือคณะกรรมการชุดท่ี 2 ประเมินแลว้ มีผลการประเมิน ดงัน้ี 
4.1 กรณีมีผลการประเมินจากกรรมการทั้ง 3 คน ผา่นเกณฑ์เอกฉนัทห์รือไม่ผา่น

เกณฑใ์หส้รุปผลการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.13/1-13/5 แลว้แต่กรณี (กรณีไม่ผา่นเกณฑใ์หส้รุปขอ้สังเกต
แนบดว้ย)   เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัพิจารณา 

ส าหรับต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรณีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจงัหวดัมีมติอนุมติัผลการประเมิน ใหส่้งผลการประเมินดา้นท่ี 1 ดา้นท่ี 2 และดา้นท่ี 3 ให้
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. อนุมติัแต่งตั้งต่อไป 

4.2 กรณีท่ีมีผลการประเมินจากกรรมการผา่นเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 คน และท่ี 
ประชุมมีมติใหป้รับปรุงผลการพฒันาคุณภาพฯ และหรือผลงานทางวชิาการใหด้ าเนินการดงัน้ี 

1) สรุปผลการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.13/1-13/5 แลว้แต่กรณี และสรุป 
ขอ้สังเกตของคณะกรรมการประเมิน เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัพิจารณา 

2) กรณีคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัมีมติใหป้รับปรุงดา้นท่ี 3 ใหแ้จง้มติและ
ขอ้สังเกตของคณะกรรมการประเมินใหผู้ข้อรับการประเมินทราบ เพื่อด าเนินการต่อไป 



3) เม่ือผูข้อรับการประเมินปรับปรุงดา้นท่ี 3 แลว้ ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
ส่งกรรมการคนเดิมตรวจและประเมิน และหากคณะกรรมการชุดท่ี 2 พิจารณาแลว้ เห็นควรผา่นเกณฑ์
หรือไม่ผา่นเกณฑ ์ใหด้ าเนินการเช่นเดียวกบัขอ้ 4.1 

ขั้นตอนที ่7 แจ้งผลการประเมิน 

กรณีท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัพิจารณาแลว้มีมติเป็นประการใด ใหส้ านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท าหนงัสือแจง้ผูบ้งัคบับญัชาของผูข้อรับการประเมินเพื่อแจง้ผูข้อรับการประเมินทราบต่อไป 

ส าหรับต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรณีมีมติไม่อนุมติั ให้
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจง้ผูข้อรับการประเมินทราบ 

ขั้นตอนที ่8 การด าเนินการแต่งตั้งให้มีหรือเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพเิศษ 
  ใหจ้ดัท าค าสั่งเสนอผูมี้อ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง ทั้งน้ีจะแต่งตั้งใหมี้วทิยฐานะช านาญ
การพิเศษได ้

1) ตอ้งผา่นการพฒันาตามมาตรา 80  
2) ตอ้งไดรั้บเงินเดือนต ่ากวา่ขั้นต ่าของอนัดบั คศ.3 ไม่เกิน 1 ขั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง ครู ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 

ข้ำรำชกำรครู
ปฏิบัติงำน 5 ปี 

ปีกำรศึกษำท่ี 1-5 
บันทึกข้อมูลใน 

logbook 
 

แต่ละปี ครูประเมินตนเองและรำยงำนทั้ง 3 ด้ำน 
ดังนี ้
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2. ด้ำนกำรบริหำรจดักำรช้ันเรยีน 
3. ด้ำนกำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพในแบบ วฐ.2 
 

รวบรวมข้อมลูใน 
logbook และ
เอกสำรอื่นๆ 

ครูจัดท ำค ำขอพร้อมเอกสำร
หลักฐำนและผลงำนทำง

วิชำกำร (ชช,ชชพ.) 

ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล วทิยฐำนะ

ใดก็ได้ และประเมินผลกำรปฏิบตังิำน     
แต่ละรำยปีกำรศึกษำ  

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ      
ตั้งคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและกลั่นกรอง
ข้อมูล และประเมิน

ภำพรวม 5 ปีกำรศึกษำ         
ที่มีวิทยฐำนะไมต่่ ำกว่ำ   
ผู้ขอรับกำรประเมินฯ 
และลงนำมรับรองใน

แบบ วฐ.2 
 

 

ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำเสนอ
รำยชื่อผู้ตรวจสอบ

และกลั่นกรองข้อมูลฯ 
ที่มีวิทยฐำนะ        

ไม่ต่ ำกว่ำผู้ยื่นค ำขอ
อย่ำงน้อย 3 คน  
ให้ สพป.ชม.5 

สพป.เชียงใหม่    
เขต 5 เสนอรำยชื่อ 
ให้ ศธจ.เชียงใหม่ 

แต่งตั้ง  

ยื่นค ำขอ 

ศธจ.เชียงใหม่ 
แต่งตั้งตั้งและ 

แจ้งค ำสั่งแต่งตั้ง 
ให้ สพป.ชม.5   

สพป.ชม.5 แจ้งค ำสั่ง
ให้โรงเรียนทรำบ 
และด ำเนินกำร

ประเมินภำพรวม 5 ปี 
(วฐ.3) 

ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำส่งค ำขอ

พร้อมเอกสำร
หลักฐำนของ 
ผู้ยื่นค ำขอ  

ให ้สพป.ชม.5 

สพป.ชม.5 แต่งตั้ง
กรรมกำรตรวจสอบ
และกลั่นกรองข้อมูล 

ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ เสนอ 
ผอ.สพป.ชม.5  

 
ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ       

เสนอ 

ผอ.สพป.ชม.5  
ลงนำมรับรอง 
ในแบบ วฐ.1  

สพป.ชม.5 ส่งค ำขอ
พร้อมเอกสำร

หลักฐำนของผู้ยื่น 
ค ำขอ ให้ ศธจ.

พิจำรณำ  

วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

ศธจ.พิจำรณำ  

วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ 
วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพเิศษ 

เสนอ ก.ค.ศ.พิจำรณำ  

กรณผีู้ประเมิน ผูต้รวจสอบ
และกลั่นกรองข้อมูล 

ภำพรวม 5 ปีกำรศึกษำ       
มีวิทยฐำนะต่ ำกว่ำผู้ยื่นค ำขอ 
 

ครบ 5 ปี 

ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำเสนอ

รำยชื่อผู้ประเมินร่วม
ที่มวีิทยฐำนะ 

ไม่ต่ ำกว่ำผู้ยื่นค ำขอ 
ให้ สพป.ชม.5 

 



สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 

(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560) 
องค์ประกอบของการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ (ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560)  
 1. อ ำนำจและหน้ำท่ี  
 2. คุณสมบัติของผู้ขอประเมิน  
 3. วิธีกำรประเมิน  
 4. เกณฑ์กำรตัดสิน  
 5. กำรอนุมัติและแต่งตั้ง  
 6. แนวปฏิบัติช่วงเปลี่ยนผ่ำน  

1. อ านาจและหน้าท่ี  
 1.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของผู้ขอประเมิน มีหน้ำที่ ดังนี้  
  - เป็นผู้ประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีส ำหรับผู้ขอประเมินทุกระดับวิทยฐำนะ  
  - แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลผู้ยื่นขอประเมินแต่ละรำย  
  หำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน มีวิทยฐำนะต่ ำกว่ำผู้ขอ ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในจังหวัดเป็นผู้ร่วมประเมิน และหำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ไม่สำมำรถท ำกำรประเมินผลงำนให้ผู้ขอได้ในปีกำรศึกษำใด ก็ให้
เสนอ กศจ. แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัด        เป็นผู้ประเมินแทน  
 1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผู้ยื่นขอประเมิน เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและ กลั่นกรองข้อมูลตำมที่
ผู้ขอรำยงำนในแต่ละปีกำรศึกษำ แล้วเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำต่อไปยังผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 1.3 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและผลกำรประเมินของผู้ขอ ตำมทีโ่รงเรียนส่งมำ แล้วให้
ควำมเห็นในแบบค ำขอ (วฐ.1) ก่อนจัดส่งให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 1.4 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (ศธจ.) มีหน้ำที่ ดังนี ้ 
  - ตรวจสอบคุณสมบัติและผลกำรประเมินของผู้ขอ ตำมที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งมำ แล้วเสนอ 
อกศจ. และ กศจ. พิจำรณำตำมล ำดับ  
  - แต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรครูมีวิทยฐำนะ และเลื่อนวิทยฐำนะ  
 1.5 คณะกรรมกำรที่ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง เป็นผู้ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรส ำหรับผู้ขอเลื่อนวิทยฐำนะ    ครูเช่ียวชำญ 
และวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ  

2. คุณสมบัติของผู้ขอประเมิน  
 2.1 วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร  
  (1) ด ำรงต ำแหน่งครู (ไม่นับครูผู้ช่วย) มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  
  (2) มีช่ัวโมงปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครู ไม่น้อยกว่ำ 800 ชม./ปี (นับรวมช่ัวโมง PLC 50 ชม.) และมีช่ัวโมง
สอนขั้นต่ ำกว่ำที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ดังตำรำงที่ 1  
  (3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย 5 ปี ย้อนหลัง  
  (4) ผ่ำนกำรพัฒนำหลักสูตรที่คุรุพัฒนำรับรอง (ตำมหลักเกณฑ์ ว 22/2560) โดยต้องเข้ำรับ กำรพัฒนำปี
ละไม่น้อยกว่ำ 12 ชม. แต่ไม่เกิน 20 ชม. และรวม 5 ปีต่อเนื่อง ต้องพัฒนำครบ 100 ชม. (สำมำรถน ำช่ัวโมง PLC ส่วนที่เกิน 
50 ชม. มำนับรวมได้)  
  (5) ผลกำรประเมินผลงำน 5 ปีกำรศึกษำ(ต่อเนื่อง) ย้อนหลัง นับถึงวันสิ้นปีกำรศึกษำก่อนวัน ยื่นค ำขอ 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 3 ปีกำรศึกษำ  

 2.2 วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ  
  (1) ด ำรงต ำแหน่งครู ที่มีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  
  (2) มีช่ัวโมงปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครู ไม่น้อยกว่ำ 800 ชม./ปี (นับรวมช่ัวโมง PLC 50 ชม.) และมีช่ัวโมง
สอนขั้นต่ ำที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ดังตำรำงที่ 1  
  (3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย 5 ปี ย้อนหลัง  
 
 



 
  (4) ผ่ำนกำรพัฒนำหลักสูตรที่คุรุพัฒนำรับรอง (ตำมหลักเกณฑ์ ว 22/2560) โดยต้องเข้ำรับ กำรพัฒนำปี
ละไม่น้อยกว่ำ 12 ชม. แต่ไม่เกิน 20 ชม. และรวม 5 ปีต่อเนื่อง ต้องพัฒนำครบ 100 ชม. (สำมำรถน ำช่ัวโมง PLC ส่วนที่เกิน 
50 ชม. มำนับรวมได้)  
  (5) ผลกำรประเมินผลงำน 5 ปีกำรศึกษำ(ต่อเนื่อง) ย้อนหลัง นับถึงวันสิ้นปีกำรศึกษำก่อนวัน ยื่นค ำขอ 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 3 ปีกำรศึกษำ  

 2.3 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ  
  (1) ด ำรงต ำแหน่งครู ที่มีวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  
  (2) มีช่ัวโมงปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครู ไม่น้อยกว่ำ 900 ชม./ปี (นับรวมช่ัวโมง PLC 50 ชม.) โดยต้องมี
ช่ัวโมงสอนในสำขำวิชำที่เสนอผลงำนทำงวิชำกำรนั้น และมีช่ัวโมงสอนขั้นต่ ำที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด       ดังตำรำงที่ 1  
  (3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย 5 ปีย้อนหลัง  
  (4) ผ่ำนกำรพัฒนำหลักสูตรที่คุรุพัฒนำรับรอง (ตำมหลักเกณฑ์ ว 22/2560) โดยต้องเข้ำรับ กำรพัฒนำปี
ละไม่น้อยกว่ำ 12 ชม. แต่ไม่เกิน 20 ชม. และรวม 5 ปีต่อเนื่อง ต้องพัฒนำครบ 100 ชม. (สำมำรถน ำช่ัวโมง PLC ส่วนที่เกิน 
50 ชม. มำนับรวมได้)  
  (5) ผลกำรประเมินผลงำน 5 ปีกำรศึกษำ(ต่อเนื่อง) ย้อนหลัง นับถึงวันสิ้นปีกำรศึกษำก่อนวัน ยื่นค ำขอ 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 3 ปีกำรศึกษำ  

 2.4 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ  
  (1) ด ำรงต ำแหน่งครู ที่มีวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  
  (2) มีช่ัวโมงปฏิบัติงำนในต ำแหน่งครู ไม่น้อยกว่ำ 900 ชม./ปี (นับรวมช่ัวโมง PLC 50 ชม.) โดยต้องมี
ช่ัวโมงสอนในสำขำวิชำที่เสนอผลงำนทำงวิชำกำรนั้น และมีช่ัวโมงสอนขั้นต่ ำที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด      ดังตำรำงที ่1  
  (3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย 5 ปี ย้อนหลัง  
  (4) ผ่ำนกำรพัฒนำหลักสูตรที่คุรุพัฒนำรับรอง (ตำมหลักเกณฑ์ ว 22/2560) โดยต้องเข้ำรับ กำรพัฒนำปี
ละไม่น้อยกว่ำ 12 ชม. แต่ไม่เกิน 20 ชม. และรวม 5 ปีต่อเนื่อง ต้องพัฒนำครบ 100 ชม. (สำมำรถน ำช่ัวโมง PLC ส่วนที่เกิน 
50 ชม. มำนับรวมได้)  
  (5) ผลกำรประเมินผลงำน 5 ปีกำรศึกษำ(ต่อเนื่อง) ย้อนหลัง นับถึงวันสิ้นปีกำรศึกษำก่อนวัน ยื่นค ำขอ 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 3 ปีกำรศึกษำ 

ตารางที่ 1 จ ำนวนช่ัวโมงสอนขั้นต่ ำ ตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด  
    (หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันท่ี 10 ต.ค. 2560)  

ระดับกำรศึกษำ ช่ัวโมงสอนตำมตำรำงสอน 
1. ปฐมวัย ไม่ต่ ำกว่ำ 6 ชม./สัปดำห์  
2. ประถมศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 ชม./สัปดำห์  
3. มัธยมศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 ชม./สัปดำห์  
4. กำรศึกษำพิเศษ  
    -เฉพำะควำมพิกำรและศูนย์กำรศึกษำพิเศษ       ไม่ต่ ำ
กว่ำ 6 ชม./สัปดำห์  

ไม่ต่ ำกว่ำ 6 ชม./สัปดำห์  
 

  
3. วิธีการประเมิน  
 3.1 ครูต้องจัดท ำรำยงำนผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ตำมแบบ วฐ. 2 ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง  3.2 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประเมินผลงำนของครู โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองตลอด 5 ปี
กำรศึกษำ  
 3.3 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สรุปผลประเมินให้ครูทรำบ ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง กรณีที่ครูไม่เห็นด้วยกับผลประเมิน ให้
เปิดโอกำสปรึกษำ/ช้ีแจง และหำกยังเห็นต่ำง ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน แจ้งไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบผลกำรประเมินในปีกำรศึกษำน้ัน เมื่อได้ข้อยุติเป็นประกำรใดให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 
 



 3.4 เมื่อครูมีคุณสมบัติครบตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะที่จะขอประเมิน สำมำรถยื่นค ำขอต่อ สถำนศึกษำได้ตลอดปี รอบ
ปีละ 1 ครั้ง พร้อมเอกสำร ดังนี้  
  3.4.1 วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ ยื่นเอกสำรจ ำนวน 2 ชุด ดังนี ้ 
   (1) ค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู (วฐ.1)  
   (2) รำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ รำยปีกำรศึกษำ (วฐ.2)จ ำนวน 5 ปีกำรศึกษำ  
   (3) บันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน (Logbook) มีข้อมูลช่ัวโมงปฏิบัติงำน และกำรอบรม พัฒนำ 
ผ่ำนกำรรับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน พร้อมแนบไฟล์ Logbook  
   (4) เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรำงสอน ค ำสั่งมอบหมำยงำน วุฒิบัตรผ่ำนกำรพัฒนำ  
  3.4.2 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ/เชี่ยวชำญพิเศษ ยื่นเอกสำรจ ำนวน 4 ชุด ดังนี ้ 
   (1) ค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู (วฐ.1)  
   (2) รำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ รำยปีกำรศึกษำ (วฐ.2) จ ำนวน 5 ปีกำรศึกษำ 
   (3) บันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน (Logbook) มีข้อมูลช่ัวโมงปฏิบัติงำน และกำรอบรม พัฒนำ 
ผ่ำนกำรรับรองจำก ผอ.ร.ร. พร้อมแนบไฟล์ Logbook  
   (4)  ผลงำนทำงวิชำกำร และเป็นผลงำนในช่วง 5 ปีย้อนหลัง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 รำยกำร  
   (5) เอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ตำรำงสอน ค ำสั่งมอบหมำยงำน วุฒิบัตรผ่ำนกำรพัฒนำ  
 3.5 เมื่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ได้รับค ำขอรับกำรประเมินจำกครูในสังกัด ให้ด ำเนินกำร ดังน้ี  
  3.5.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของครูผู้ขอประเมิน  
  3.5.2 สรุปผลกำรประเมินในแต่ละปีกำรศึกษำ รวม 5 ปีกำรศึกษำ จำก วฐ.2 เพื่อบันทึกลงในแบบสรุปผล
กำรตรวจสอบและประเมิน 5 ปีกำรศึกษำ (วฐ.3) 
  3.5.3 ส่งเอกสำรทั้งหมดของครูผู้ขอประเมิน ไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 3.6 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลกำรประเมินและเอกสำรหลักฐำน เพื่อให้ควำมเห็นในแบบ 
วฐ.1 แล้วส่งต่อไปยัง ศธจ.  
 3.7 ศธจ. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลกำรประเมินและเอกสำรหลักฐำน เพื่อเสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจำรณำตำมล ำดับ 
และเมื่อมีมติอนุมัติผลแล้ว ให้ด ำเนินกำร ดังน้ี  
  3.7.1 วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ  
          - กรณี ผ่ำน ให้ ศธจ. สั่งแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ แล้วแจ้งให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อแจ้ง
ผู้ขอทรำบ              

- กรณี ไม่ผ่ำน ให้ ศธจ. แจ้งผลพร้อมข้อสังเกตกำรประเมินไปยังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อแจ้งผู้
ขอทรำบ 
  3.7.2 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ/เชี่ยวชำญพิเศษ 

- กรณี มีคุณสมบัติ ให้ ศธจ. ส่งเอกสำรทั้งหมดพร้อมทั้งมติ กศจ. ครั้งที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 4 ชุด   
ไปยัง ก.ค.ศ. ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ กศจ. มีมติเพื่อพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรต่อไป  

- กรณี ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ให้ ศธจ.แจ้งผลพร้อมข้อสังเกตกำรประเมิน 
และเอกสำรหลักฐำนจ ำนวน 3 ชุด ไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อแจ้งผู้ขอทรำบ  

4. เกณฑ์การตัดสิน  
 ครูผู้ขอประเมินต้องมีผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ย้อนหลัง 5 ปีกำรศึกษำติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีกำรศึกษำ ก่อนวัน
ยื่นค ำขอ โดยต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 3 ปีกำรศึกษำ รำยละเอียด ดังตำรำงที่ 2  

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 เกณฑ์กำรประเมินผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี และผลงำนทำงวิชำกำร 
กำรประเมิน 

วิทยฐำนะ           ที่
ขอประเมิน 

ด้ำนที่ 1  
ด้ำนกำรจดักำร เรียน

กำรสอน 

ด้ำนที่ 2 ด้ำนบริหำร
จัดกำร ช้ันเรียน 

ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำ 
ตนเองฯ 

 

ผลงำน  
ทำงวิชำกำร 

ช ำนำญกำร ผลประเมินไมต่่ ำกว่ำ 
ระดับ 2  

ทุกตัวช้ีวัด 

ผลประเมินไมต่่ ำกว่ำ 
ระดับ 2 อย่ำงน้อย 1 

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมินไมต่่ ำกว่ำ 
ระดับ 2 อย่ำงน้อย 1 

ตัวช้ีวัด 

- 
 

ช ำนำญกำรพิเศษ ผลประเมินไมต่่ ำกว่ำ 
ระดับ 3  

ทุกตัวช้ีวัด 

ผลประเมินทั้ง 2 ด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำ ระดับ 2 รวมกัน
อย่ำงน้อย 3 ตัวช้ีวัด 

- 

เชี่ยวชำญ ผลประเมินไมต่่ ำกว่ำ 
ระดับ 4 ทุกตัวช้ีวัด 

ผลประเมินทั้ง 2 ด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำ ระดับ 3 รวมกัน
อย่ำงน้อย 3 ตัวช้ีวัด 

ผลคะแนน  จำก
กรรมกำร แต่ละ
คน       ไม่ต่ ำ

กว่ำ 75% 
เชี่ยวชำญพิเศษ ผลประเมินไมต่่ ำกว่ำ 

ระดับ 5 ทุกตัวช้ีวัด 
ผลประเมินทั้ง 2 ด้ำน ไม่ต่ ำกว่ำ ระดับ 4 รวมกัน

อย่ำงน้อย 3 ตัวช้ีวัด 
ผลคะแนน จำก
กรรมกำร แต่ละ
คน  ไม่ต่ ำกว่ำ 

80% 
หมำยเหตุ รำยละเอียดกำรประเมินตำมตัวช้ีวัดต้องเป็นไปตำมหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ 0206.3/0635  
    ลงวันท่ี 10 ต.ค. 2560  

5. การอนุมัติ และแต่งต้ัง  
 5.1 วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร  
  เมื่อ กศจ. มีมติอนุมัติให้ผ่ำนกำรประเมินแล้ว ให้ ศธจ. สั่งแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรครูมีวิทยฐำนะ และเลื่อน
วิทยฐำนะ ได้ไม่ก่อนวันท่ี ศธจ. ได้รับค ำขอรับกำรประเมินพร้อมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สมบูรณ์ โดยให้ได้รับเงินเดือน
อันดับ คศ.2  
 5.2 วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ  
  เมื่อ กศจ. มีมติอนุมัติให้ผ่ำนกำรประเมินแล้ว ให้ ศธจ. สั่งแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรครูมีวิทยฐำนะ และเลื่อน
วิทยฐำนะ ได้ไม่ก่อนวันท่ี ศธจ. ได้รับค ำขอรับกำรประเมินพร้อมทั้งเอกสำรที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สมบูรณ์ โดยให้ได้รับเงินเดือน
อันดับ คศ.3  
 5.3 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ  
  เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ผ่ำนกำรประเมินแล้ว ให้ ศธจ. สั่งแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรครูมีวิทยฐำนะ และเลื่อน
วิทยฐำนะ ได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ค.ศ. ได้รับค ำขอรับกำรประเมินหรือวันที่ได้รับผลงำนที่ปรับปรุง พร้อมทั้ง เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.4  
 5.4 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ  
  เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ผ่ำนกำรประเมินแล้ว ให้เลขำธิกำร สพฐ. สั่งบรรจุ และเสนอโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 
ได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ค.ศ. ได้รับค ำขอรับกำรประเมินหรือวันที่ได้รับผลงำนท่ีปรับปรุง โดยให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ.5  

6. แนวปฏิบัติช่วงเปลี่ยนผ่าน  
 6.1 กำรยื่นค ำขอประเมินตำมหลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552)  
  (1) ผู้ที่ยื่นค ำขอประเมินตำมหลักเกณฑ์เดิม ไว้ก่อนวันที่ 5 ก.ค. 60 ให้ด ำเนินกำรต่อไปจนแล้วเสร็จ  
   - กรณีผ่ำนกำรประเมิน สำมำรถขอประเมินตำมหลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) ในวิทยฐำนะ ระดับถัดไปได้
อีก 1 ครั้ง ภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งผล หรือวันที่มีคุณสมบัติครบ (แล้วแต่กรณี)  
   - กรณีไม่ผ่ำนกำรประเมิน สำมำรถขอประเมินในระดับวิทยฐำนะนั้น ตำมหลักเกณฑ์เดิม          
(ว 17/2552) ได้อีก 1 ครั้ง นับแต่วันท่ีมีหนังสือแจ้งผล  
 



  (2) ผู้ด ำรงต ำแหน่งครูอยู่ก่อนวันท่ี 5 ก.ค. 60 หำกมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 หลักเกณฑ์ ให้เลือกยื่นขอประเมิน
ได้เพียงหลักเกณฑ์เดียว และกรณีที่ได้ยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) ไว้ก่อนวันที่ 5 ก.ค. 60 แต่ต้องกำรเปลี่ยนไป
ประเมินตำมหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ก็ให้มีหนังสือแจ้งยกเลิกค ำขอเดิมไปยัง สพท. และ ขอประเมินตำมหลักเกณฑ์             
ว 21/2560 ต่อไป  
  (3) ผู้ด ำรงต ำแหน่งครูและมีคุณสมบัติส ำหรับวิทยฐำนะที่จะขอรับกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เดิม          
(ว 17 /2552) อยู่ก่อนวันที่ 5 ก.ค. 60 สำมำรถยื่นค ำขอประเมินตำมหลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) ได้ภำยใน 1 ปี (ภำยในวันที่ 
4 ก.ค. 61)  
  (4) ผู้ด ำรงต ำแหน่งครู และจะมีคุณสมบัติส ำหรับวิทยฐำนะที่จะขอรับกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์เดิม     
(ว 17 /2552) ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 60 เป็นต้นไป สำมำรถยื่นค ำขอประเมินตำมหลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) ได้ภำยใน 1 ปี    
นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  
  (5) ผู้ด ำรงต ำแหน่งครูตั้งแต่วันท่ี 5 ก.ค. 60 เป็นต้นไป ให้ขอประเมินตำมหลักเกณฑ์  ว 21/2560 เว้นแต่
กรณีตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2559 (ปรับปรุงมำตรฐำน วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร) 
ซึ่งก ำหนดให้ผู้มีคุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก ที่เป็นไปตำมเกณฑ์สำมำรถน ำคุณวุฒิดังกล่ำว มำลดระยะเวลำกำรขอมีวิทยฐำนะครู
ช ำนำญกำรได้ จะยังสำมำรถน ำมำขอประเมินเพื่อให้มีวิทยฐำนะครู ช ำนำญกำรตำมหลักเกณฑ์เดิม (ว 17 /2552) ได้ 1 ครั้ง 
นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
  (6) ผู้ที่ได้ยื่นค ำขอตำมหลักเกณฑ์เดิม (ว 17 /2552) ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนไปแล้ว หรือไม่ได้ยื่นค ำขอ ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดข้ำงต้น หำกจะยื่นค ำขอจะต้องยื่นขอประเมินวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์       ว 21/2560 เท่ำนั้น  
 6.2 กำรยื่นค ำขอประเมินตำมหลักเกณฑ์ ว 21/2560  
  (1) ในช่วงเปลี่ยนผ่ำน หำกครูมีคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งครู และด้ำนวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ แต่ขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับช่ัวโมงกำรปฏิบัติงำน /กำรพัฒนำ และผลงำนที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี หำกประสงค์จะขอรับกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์ ว 21/2560 สำมำรถน ำคุณสมบัติดังตำรำงที่ 3 และตำรำงที่ 4 
ไปใช้ในกำรขอมหีรือเลื่อนวิทยฐำนะได้ 
 
ตารางที่ 3 คุณสมบัติช่วงเปลี่ยนผ่ำน (เฉพำะที่เกี่ยวกับช่ัวโมงกำรปฏิบัติงำน /กำรพัฒนำ และผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี) 

คุณสมบัติ 
 

วิทยฐานะ 
ที่ขอประเมิน 

ภาระงานสอนสะสม 
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

ติดต่อกัน 

การพัฒนา ผลงาน ที่เกิดจาก  
การปฏิบัติหน้าที ่

 

ช ำนำญกำร ไม่น้อยกว่ำ 4,000 ชม. และ
มีภำระงำนสอน   ขั้นต่ ำ ดัง

ตำรำงที่ 4 

ผ่ำนกำรพัฒนำหลักสตูร  ที่
สถำบันคุรุพัฒนำรับรอง ครบ 

20 ชม. 

มีกำรปฏิบตัิหน้ำที ่สำยงำน กำร
สอน ต่อเนื่อง 5 ปีกำรศึกษำ

ย้อนหลัง (รำยงำน วฐ.2 รำยปี) 
 

ช ำนำญกำรพิเศษ  
 
เชี่ยวชำญ ไม่น้อยกว่ำ 4,500 ชม. และ

มีภำระงำนสอน    ขั้นต่ ำ ดัง
ตำรำงที่ 4  

เชี่ยวชำญพิเศษ  
 
 
ตารางที่ 4 จ ำนวนช่ัวโมงภำระงำนสอนขั้นต่ ำ ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด (หนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที่ 
21 ก.ย. 2553)  
ระดับกำรศึกษำ/ประเภท ที่ท ำหน้ำท่ี

สอน 
จ ำนวนช่ัวโมงสอน ตำมตำรำงสอน จ ำนวนช่ัวโมง ภำระงำนสอนขั้นต่ ำ 

 
- ระดับปฐมวัย /กำรศึกษำพิเศษ ไม่ต่ ำกว่ำ 6 ชม./สัปดำห์ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 ชม./สัปดำห์  
- ระดับประถมศึกษำ/ มัธยมศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 12 ชม./สัปดำห์ ไม่ต่ ำกว่ำ 18 ชม./สัปดำห์ 
หมำยเหตุ จ ำนวนช่ัวโมงภำระงำนสอนขั้นต่ ำ คือ จ ำนวนช่ัวโมงในภำระงำนที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรเรียน กำรสอนและกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อนับรวมกับช่ัวโมงสอนตำมตำรำงสอนแล้ว  



  (2) เกณฑ์กำรตัดสิน วิธีกำรประเมิน และกำรอนุมัติแต่งตั้ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ทั้งนี้         
กำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบค ำขอให้ได้รับกำรยกเว้นในส่วนของบันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน (Logbook)  

 ส ำหรับผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีท่ีขอประเมิน สำมำรถยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำนตำมหลักเกณฑ์ ที่จะขอ
ประเมิน (ว 17/2552 หรือ ว 21/2560) ตำมล ำดับบังคับบัญชำ โดยส่งถึง ศธจ. หรือ ก.ค.ศ. (แล้วแต่ ระดับวิทยฐำนะ) ก่อนที่
จะเกษียณอำยุรำชกำรไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
 
เอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการพิจารณา ว21/2560 

 1. วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ ยื่นเอกสำรจ ำนวน 2 ชุด ดังนี ้ 
  (1) แบบ วฐ.1 ประกอบด้วย 
   -  แบบค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู (วฐ.1) 
   - ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) 
   - ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
   -  ตำรำงสรุปจ ำนวนช่ัวโมงกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง 5 ปี (ช่วงเปลี่ยนผ่ำน) 
   -  ตำรำงสรุปจ ำนวนช่ัวโมงกำรอบรมหลักสูตรที่สถำบันคุรุพัฒนำรับรอง 
   -  ตำรำงสอน (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรอง) 
   -  เกียรติบัตรผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่สถำบันคุรุพัฒนำรับรอง/บันทึก   
    ข้อควำม/ค ำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมำยงำน 
   -  บันทึกสรุปรำยงำนกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC  
 (2) รำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ รำยปีกำรศึกษำ (วฐ.2) จ ำนวน 5 ปีกำรศึกษำ เอกสำรหลักฐำนประกอบด้วย 
หลักฐำน ร่องรอย ตำมตัวช้ีวัด 13 ตัวช้ีวัด (ตำมคู่มือกำรประเมินฯ ว21/2560) 
  (3) บันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน (Logbook) มีข้อมูลช่ัวโมงปฏิบัติงำน และกำรอบรม พัฒนำ ผ่ำนกำร
รับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน (แผ่นงำนท่ี 1 แผ่นงำนท่ี 9-1 และแผ่นงำนท่ี 9-2) พร้อมแนบไฟล์ Logbook ใส่แผ่นซีดี
    

 2. วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ/เชี่ยวชำญพิเศษ ยื่นเอกสำรจ ำนวน 2 ชุด ดังนี ้ 
  (1) แบบ วฐ.1 ประกอบด้วย 
   -  แบบค ำขอมีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ ต ำแหน่งครู (วฐ.1) 
   - ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16)  
   - ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
   -  ตำรำงสรุปจ ำนวนช่ัวโมงกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง 5 ปี (ช่วงเปลี่ยนผ่ำน) 
   -  ตำรำงสอน (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรอง) 
   -  ตำรำงสรุปจ ำนวนช่ัวโมงกำรอบรมหลักสูตรที่สถำบันคุรุพัฒนำรับรอง 
   -  เกียรติบัตรผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่สถำบันคุรุพัฒนำรับรอง/บันทึก   
    ข้อควำม/ค ำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมำยงำน 
   -  บันทึกสรุปรำยงำนกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC 
  (2) รำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ รำยปีกำรศึกษำ (วฐ.2) จ ำนวน 5 ปีกำรศึกษำเอกสำรหลักฐำน
ประกอบด้วย หลักฐำน ร่องรอย ตำมตัวช้ีวัด 13 ตัวช้ีวัด (ตำมคูม่ือกำรประเมินฯ ว21/2560) 
  (3) บันทึกประวัติกำรปฏิบัติงำน (Logbook) มีข้อมูลช่ัวโมงปฏิบัติงำน และกำรอบรม พัฒนำ ผ่ำนกำร
รับรองจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน (แผ่นงำนท่ี 1 แผ่นงำนท่ี 9-1 และแผ่นงำนท่ี 9-2) พร้อมแนบไฟล์ Logbook ใส่แผ่นซีดี 
  (4)  ผลงำนทำงวิชำกำร และเป็นผลงำนในช่วง 5 ปีย้อนหลัง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 รำยกำร  
     
 
 

งำนวิทยฐำนะ 
สพป.ชม.5 


