
หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู  

มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 

นายนิพนธ  กองเวหา 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 



ปญหาปจจุบันคือครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตํารา

สงผูบริหารเพ่ือใหไดตําแหนงและเงินเดือนสูงขึ้น แลว

บางทีก็ยายไปท่ีใหม สวนครูท่ีมุงการสอนหนังสือกลับ

ไมไดอะไรตอบแทน ระบบไมยุติธรรม เราตองเปลี่ยน

ระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดี

ความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งสวนมากคือมีคุณภาพ

และปริมาณ ตองมี reward” 
 

 

 

 

พระราชหัตถเลขาของรัชกาลท่ี 9 แกคณะองคมนตรี เมื่อ

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2555 



ตาย   
ผูขอ  : ในวันท่ีเรา 

          ก็ไมใชวันท่ีใคร 

       ถาเรามีสวนหรือพอมีสวน 

: ท่ีตองทําใหเขา 

 วันนี้ก็ตองไมใชวันท่ีเรา 

ผูประเมิน 
ผูกลั่นกรอง 

เกิด 
 วันนี้ 

ตาย 

เกิด 



ว 20 

ว 21 ว 22 

วิทยฐานะคร ู



ว 20 

5 ก.ค.60  การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 



ว 21 

5 ก.ค.60  หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 



ว 22 

5 ก.ค.60  หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน 



ว 3 

ว 17 

ว 13 

ว3/2554 หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อน

เปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเช่ียวชาญ 

ว17/2552 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

ว13/2556 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผูมีผลงานดีเดนท่ีประสพ

ผลสําเร็จเปนท่ีประจักษมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญทุกตําแหนง  



10 ต.ค.60  การกําหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและ 

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 



14 ธ.ค.60  สํานักงาน ก.ค.ศ. แจง เลขา สพฐ. 

ใหครูที่มีคุณสมบัติครบสามารถยื่นคําขอได โดยไมตองรอคูมือ logbook 





26 ธ.ค.60  สพฐ. แจง สพท. 

ใหครูที่มีคุณสมบัติครบสามารถยื่นคําขอได โดยไมตองรอคูมือ logbook 



10 ก.ค.61  สํานักงาน ก.ค.ศ. แจงเผยแพร  

คูมือการประเมินวิทยฐานะ ว 21  และโปรแกรมการบันทึกพรอมคูมือ logbook 



หมดเขต  

๔ ก.ค. ๒๕๖๑ 





2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

            ระยะเวลายอนหลัง 5 ป   :   ชนก./ชนพ.   4,000 ชม. 

                                            :    ชช./ชชพ.     4,500 ชม. 

ตองมี ชั่วโมงสอน ไมต่ํากวา 12 ชม./สัปดาห / PLC 50 ชม. ตอป 

3. วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ 

 ไมถูกลงโทษ ยอนหลัง 5 ป นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ 

4. การพัฒนาตาม กคศ.กําหนด 

 การพัฒนา ว 3/54 (ไมหมดอายุ)  

หรือ พัฒนา ว 22/60 พัฒนา 5 ป  100 ช.ม. ไมนอยกวา 60 ชม. 
5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 

 ประเมินผลงานจากการปฏิบัติหนาที่ 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด 

 5 ปการศึกษายอนหลัง มีผลผาน 3 ปขึ้นไป 

1. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ 
 ดํารงตําแหนงครูหรือวิทยฐานะที่ดํารงอยูในปจจุบัน เปนเวลา 5 ป 

หลักเกณฑ ว 21/2560  ในชวงระยะเวลาเปล่ียนผาน 
คุณสมบัติของผูขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ  







    

   หมายถึง 
 

  - จํานวนช่ัวโมงสอนตามตารางสอน  
 

  - งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู  

 - ปฏิบัติงานวิชาการ งบประมาณ บุคคล ท่ัวไป 

 - การมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 
 

  - งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน 



    

   
1. ดานการบริหารงานวิชาการ มีภาระหนาที่ 17 งาน 

2. ดานการบริหารงานบุคคล มีภาระหนาที่ 20 งาน 

3. ดานการบริหารงานทั่วไป มีภาระหนาที่ 21 งาน 

4. ดานการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหนาที่ 22 งาน 

 

 





1. ในรอบ 5 ป ตองมีชั่วโมงการพัฒนา 100 ชั่วโมง หากไมครบ แตไมนอยกวา    
    60 ชั่วโมง สามารถนําเอา PLC ท่ีเกิน 50 ชั่วโมง ในแตละป มานับรวมให 

     ครบ 100 ได 

2. หลักสูตรการพัฒนา ประกอบดวย ความรู ทักษะ ความเปนครูท่ี สถาบันคุรุ 

    พัฒนารับรอง ท้ังนี้สามารถนําชั่วโมงท่ีอบรมกับสถาบันอ่ืนโดยตนสังกัด เสนอ  

     ก.ค.ศ. พิจารณารับรองได 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
3 ตัวชี้วัด 

3. ดานการพัฒนาตนเอง 

    และพัฒนาวิชาชีพ 
2 ตัวชี้วัด 

1.1 สรางและหรือพัฒนาหลักสูตร 

1.2 การจัดการเรียนรู 

      1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู 

      1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

              (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ 

      1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู 

      1.2.4 คุณภาพผูเรียน 

1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  

     และแหลงเรียนรู 

1.4 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําช้ันเรียนหรือประจําวิชา 

3.1 การพัฒนาตนเอง 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 

ประเมิน 3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
8 ตัวชี้วัด 





สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 

     1. ครูทุกคนตองพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ

และตอเนื่องทุกป (เปนไปตามมาตรา 79) 

     2. กอนเขารับการพฒันาครูตองประเมินตนเอง

และทําแผนพัฒนาตนเองเปนรายป 

 



สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 

   3. ผูที่จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตองพัฒนาในหลักสูตรที่

สถาบันคุรุพัฒนารับรองและตองเลือกหลักสูตรพัฒนา 

ตามระดับวิทยฐานะที่จะขอในคุณลักษณะที่คาดหวัง 

  

(ตอ) 



สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 

        4. ตองมีจํานวนช่ัวโมงการพัฒนาไมนอยกวา 12 

ช่ัวโมง แตไมเกิน 20 ช่ัวโมงในแตละป ซึ่งภายใน

ระยะเวลา 5 ป ตองมีจํานวนช่ัวโมงการพัฒนาครบ 

100 ช่ัวโมง  

(ตอ) 



สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 

         5. หากภายในระยะเวลา 5 ป มีจํานวนชั่วโมงการพัฒนา 

ไมครบ 100 ชั่วโมง สามารถนําจํานวนชั่วโมง การมีสวนรวม 

ในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สวนที่เกิน 50 ชั่วโมงตอป 

มานับรวมเปนจํานวนชั่วโมงพัฒนาได (ไมเกิน 20 ชั่วโมงตอป) 

 

(ตอ) 



สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 
(ตอ) 

 4. ครูฯ ตองเขารับการพัฒนาเปนระบบและ

ตอเนื่อง ในรอบ 5 ป ตองมีจํานวนชั่วโมงการ

พัฒนา 100  ชั่วโมง 

  หากไมครบ 100 ชั่วโมง แตไมนอยกวา 60 

ชั่วโมง ใหนําเอา PLC สวนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแต

ละปมานับรวมใหครบ 100 ชั่วโมงได 

 



สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 
(ตอ) 

     ท้ังน้ีสามารถนําจํานวนช่ัวโมงการพัฒนาท่ี

เขารับการอบรมในสถาบันวิชาการอื่นๆ เสนอ 

ก.ค.ศ. พิจารณารับรองได โดยใหสวนราชการ

เสนอหลักสูตรพัฒนาเพื่อให ก.ค.ศ. พิจารณา

รับรอง  

 



สาระสําคัญของหลักเกณฑการพัฒนา ว22/2560 

     6.  เมื่อผานการพัฒนาตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ สามารถ

ดําเนินการได ดังนี้ 

          1) นําผลการพัฒนาไปใชเปนคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะ 

และเลื่อนวิทยฐานะไดตามหลักเกณฑและวิธีการ (ว21/2560)  และ 

        2) ใหถือวาผลการพัฒนานี้เปนการพัฒนากอนแตงตั้งใหมี

และเลื่อนวิทยฐานะ (เปนไปตามมาตรา 80) 

 

 

(ตอ) 



 



    

   

ครู 

 

ปการศึกษาท่ี 1 
 

 

ปการศึกษาท่ี 4 
 

 

ปการศึกษาท่ี 2 
 

 

ปการศึกษาท่ี 5 
 

 

ปการศึกษาท่ี 3 
 

ภาค 1 

ภาค 2 

ผอ. 

ผอ. ตั้งกรรมการ

ตรวจสอบและกลั่นกรอง

ขอมูล (คุณสมบัติ) 

สิ้นปการศึกษา 

ภาค 1 

ภาค 2 

ภาค 1 

ภาค 2 

ภาค 1 

ภาค 2 

ภาค 1 

ภาค 2 



    

   

ครู 
เม่ือครบ 5 ป  

  1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง 

     - ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

     - ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

     - วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

       วิชาชีพ 

     - การพัฒนา 

     - ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ 

       หนาท่ี 

  2. จัดทําคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน 

  3. มีผลงานทางวิชาการ (ชช. + ชชพ.)  

  กรณี ผอ. มีวิทยฐานะไมต่ํากวาท่ีขอ 

    - ตรวจสอบคุณสมบัติ 

    - สรุปผลการประเมิน 3 ดาน  

      13 ตัวชี้วัด รวม 5 ปการศึกษา 

    - เสนอไปยัง สพท. และ ศธจ.  

      พิจารณาตอไป 

กรณี ผอ. มีวิทยฐานะต่ํากวาท่ีขอ 

     เสนอให กศจ. พิจารณาแตงตั้งขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นท่ีมีวิทยฐานะ 

ไมต่ํากวาท่ีขอรวมประเมิน และสรุปผล  

5 ปการศึกษา 

ผอ. 
ยื่นไดรอบปละ 1 ครั้ง 



 

ผูขอ

ตรวจสอบ

คุณสมบัติ

ครบถวน  

5 ขอ 

 

 

 

+ 

จัดทํา 

1. วฐ.1 

2. วฐ. 2 

พรอมเอกสาร

หลักฐาน 

3. ผลงาน 

ทางวิชาการ  

ไมนอยกวา  

2 รายการ  

(ชช./ชชพ.) 

 

ผูอํานวยการ

สถานศึกษา

ประเมิน 

 

 

 

 

+ 

 

จัดทํา 

วฐ.3 

 

สพท. ตรวจสอบ

คุณสมบัติ 

 

 

 

กศจ. 

 

ศธจ. 

ตรวจสอบ

คุณสมบัติ และ 

เสนอ อ.ก.ศ.จ. 

 

 



    

   สพท. 

- ตรวจสอบคุณสมบัติ  

  (5 ขอ) 

- ตรวจสอบผล 

  การประเมิน  

- เอกสารหลักฐาน 

  ท่ีเกี่ยวของ 

- เสนอ ศธจ. 

ศธจ. 

- ตรวจสอบคุณสมบัติ  

  (5 ขอ)  

- ตรวจสอบผล 

  การประเมิน 

- เอกสารหลักฐาน 

   ท่ีเกี่ยวของ 

- เสนอ อกศจ. 

- เสนอ กศจ. พิจารณา 

สํานักงาน ก.ค.ศ. 

 

- ตรวจสอบคุณสมบัติ  

  (5 ขอ) 

- ประเมินผลงาน 

   ทางวิชาการ 

- เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 



    

   1.  ชนก. + ชนพ. 

     กศจ. พิจารณาอนุมัติ 

ไมกอนวันท่ีสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดไดรับคําขอ 

2.  ชช. + ชชพ.  

     ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 

ไมกอนวันท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ.  

ไดรับคําขอ 

เสนอผูมีอํานาจ

ตามมาตรา 53 

สั่งแตงตั้ง 



ตัวอยาง  การขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะของผูมีคุณสมบัติครบ 

การรายงาน   วฐ 2 
ตย. ย่ืนคําขอ วันที่ 16 ก.ค. 61 

วฐ 2  รายงานเปน 

ปการศึกษา 

(ยอนหลัง 5 ปกศ. 

ติดตอกัน นับถึงวัน 

ส้ินปกศ.กอนวันที่ยื่น 

คําขอ) 

วฐ 1 เปนปปฏิทิน 

(ยอนหลัง5ติดตอกัน 

นับถึงวันยื่นคําขอ) 

การรายงาน   วฐ 1 
ตย. ย่ืนคําขอ วันที่ 16 ก.ค. 61 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

วฐ 2 
รายงานผล ยอนหลัง 5 ปกศ. 

 (16 พ.ค. – 15 พ.ค.ปถัดไป)  

 

  เร่ิมนับชั่วโมง ตั้งแต 17 ก.ค.60 

ถึงวันยื่นคําขอ  16 ก.ค. 61 

วฐ 1 



 

นายนิพนธ  กองเวหา 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

https://create.kahoot.it/details/21-9/28d43549-
c2c9-4a89-8d3e-fc24c7a0d749 

kahoot.it 



มกราคม 

กุมภาพันธ 

มีนาคม 

เมษายน 

พฤษภาคม 

มิถุนายน กรกฎาคม 

สิงหาคม 

กันยายน 

ตุลาคม 

พฤศจิกายน 

ธันวาคม 

การนับวันในรอบป 

16 ก.ย. 60 

15 ก.ย. 61 





สิ่งที่ตองดําเนินการ ในแตละปการศึกษา 
-  จัดทําแผนพัฒนาตนเอง  กอนท่ีจะเลือกหลักสูตรการอบรมคุรุพัฒนา ว 22 

- ทุกสัปดาหกรอกขอมูลใน logbook ใหเปนปจจุบัน 

- เขารับการพัฒนาตนเอง ว 22  จํานวน 12-20 ช่ัวโมง 

- เขารวมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC  ไมนอยกวา 50 ชม./ป 

- สิ้นภาคเรียนท่ี 1 จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน 3 ดาน 13 ตัวช้ีวัด ประเมินครั้งท่ี 1 

    (เพ่ือใหคําแนะนํา  พัฒนางาน) 

- สิ้นภาคเรียนท่ี 2 จัดทํา วฐ.2 ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

    (ผอ. ตั้งกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองขอมูล) 

- ครบ 5 ป ตรวจสอบคุณสมบัติ จัดทําคําขอ วฐ.1 เอกสารหลักฐานตางๆ ย่ืนคําขอฯ 

- สงโรงเรียน  >  สพท.  >  ศธจ.  >  อกศจ.  >  กศจ.  >  ก.ค.ศ. 



2562 

การประเมินผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาเปลี่ยนผาน 



ตัวอยางการประเมิน 



สิ่งที่ครูตองทําตอแตนีไ้ป 
 จัดทําแผนพัฒนาตนเอง 

 ปการศึกษา 2561 ทํา Logbook ทุกสัปดาห 

 จัดทํา PLC ใหเหมือนกันทั้งโรงเรียน 

 เขาอบรมคุรุพัฒนา 12-20 ช่ัวโมง 

 เตรียมขอมูลเพ่ือประเมิน ภาคเรียนที่ 1  และปลายภาคเรียน 

 รับการประเมิน โดย ผอ.รร. ตั้งกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองขอมูล 

 จัดทํา วฐ 2 หลังสิ้นภาคเรียน และ Print Out Logbook + CD ออกมา 

 ครบ 5 ป ทํา  วฐ 1 และเอกสารที่เก่ียวของ ย่ืน 

 สงโรงเรียน            สพท.         ศธจ.        กศจ. 



สิ่งท่ีผูบริหารตองทําตอแตน้ีไป 

 ใหครูดําเนินการทําแผนพัฒนาตนเอง 

 ตรวจรับรอง Logbook ของครู ทุกสัปดาห 

 ออกแบบการจัดทํา PLC ใหเหมือนกันทั้งโรงเรียน 

 อนุมัติการเขาอบรม คุรุพัฒนา 12-20 ชั่วโมง ของครู 

 ออกประกาศโรงเรียนเกี่ยวกับการกําหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน 

              1) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 

              2) งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู 

               3) งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน 

 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองขอมูล  

 ประเมินรายภาคเรียนเพื่อแนะนําและพัฒนา  

 ประเมิน วฐ 2 และPrint Out Logbook หลังสิ้นภาคเรียนที่ 2 

 ครบ 5 ป ตรวจเอกสาร  วฐ 1 วฐ 2 Logbookและเอกสาร   

 ลงนามสง            สพท.          ศธจ.        กศจ. 



 ในการพัฒนาครูการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว 21 

 1. แสวงหาขอมูล 

 2. จุดประกายขยายแนวคิด 

 3. พิชิตงาน 

 4. ผสานพลัง 

 5. ตั้งเปารายงาน 

 6. นัดหมายประเมิน 

 7. สรุปผลดําเนินการ 

 8. สงผลงาน 

 



ครู 
จัดทําแผน 

พัฒนาตนเอง 
พัฒนาตนเอง 

ตามแผน 

บันทึกผลงาน 

ใน Logbook 

รวมกิจกรรม 

ชุมชนวิชาชีพ 

จัดทํารายงาน 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

(วฐ.2) 

เตรียมเอกสาร 

รับการประเมิน 

รายงานผูบริหาร 

ขอรับการ

ประเมิน 

 

  
  
 

 

 
 
  
 



ขั้นเตรียมการ 

- ผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

แตงต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติและ

หลักฐานของผูรับการ

ประเมินตามหลักเกณฑ 

ว 21/2560 

- คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประชุมเพื่อ

เตรียมการตรวจสอบ

การประเมินตาม

หลักเกณฑ ว 21/2560 

  

  

- ตรวจสอบคุณสมบัติ  

ว 21/2560 ทั้ง 5 ดาน 

   - ดานที่ 1 ถึง ดานที่ 

4 ประเมินเปนปปฏิทิน 

   - ดานที่ 5 ประเมิน

เปนปการศึกษา 

- เกณฑผานการประเมิน 

- การลงลายมือชื่อรับรอง

เอกสาร 

  

  

  

 

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสงเอกสาร 

หลักฐานที่เกี่ยวของ 

ใหสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด 

- คําขอมีวิทยฐานะหรือ

เล่ือนวิทยฐานะ (วฐ. 1) 

- แบบสรุปผลการตรวจ

ประเมินครู (วฐ. 3) 

- หลักฐานหรือเอกสารอื่น

ที่เกี่ยวของ เชน กพ.7 

ตารางสอน คําส่ัง

มอบหมายงาน  

วุฒิบัตรผานการอบรม 

  

  

  

ขั้นดําเนินการ ขั้นสรุป 

- คณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอ

ความเห็นตอ

ผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 

  

  

  

  

  

  

  

  

การดําเนินการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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