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ตามท่ี ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
(สายงานการสอน) มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21                   
ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560 (ซึ่งในสรุปรายละเอียดฉบับนี้ขอเรียก ว 21/2560) เพ่ือบังคับใช้แทนหลักเกณฑ์และ
วิธีการเดิม ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2552              
(ซึ่งในสรุปรายละเอียด ฉบับนี้ขอเรียก ว 17/2552) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ                
อันจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ส่งผลถึงคุณภาพผู้ เรียน           
อย่างแท้จริง โดยบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 5 ก.ค. 2560 เป็นต้นมา ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                               
ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้ก าหนดชั่วโมง การปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประกอบการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21/2560 เรียบร้อยแล้ว     

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ ได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการฉบับใหม่โดยละเอียดแล้ว                 
จึงได้เรียบเรียงและจัดท าสรุปรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู (สายงานการสอน) มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                 
ที่ ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560 ขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดได้เข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีการฉบับใหม่ได้ง่ายขึ้น อันจะสามารถเตรียมความพร้อมเพ่ือขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะในอนาคตอนึ่ง ส าหรับผู้ที่ได้อ่านสรุปรายละเอียดฉบับนี้แล้ว ก่อนน าไปใช้ประโยชน์ในการยื่นค าขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ควรศึกษาเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู (สายงานการสอน) มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/
ว 21 ลงวันที่ ๕ ก.ค 2560 อีกทางหนึ่งด้วย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด  
 
 

๑. อ านาจและหน้าที่  
๒. คุณสมบัติของผู้ขอประเมิน  
๓. วิธีการประเมิน  
๔. เกณฑ์การตัดสิน  
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๕. การอนุมัติและแต่งตั้ง  
๖. แนวปฏิบัติช่วงเปลี่ยนผ่าน  

 
 

๑. อ ำนำจและหน้ำที่  
 

๑. ผู้อ านวยการโรงเรียน (ผอ.ร.ร.) ในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ขอประเมิน มีหน้าที่ ดังนี้   
 เป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับผู้ขอประเมินทุกระดับวิทยฐานะ  
 สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลผู้ยื่นขอประเมินแต่ละราย ทั้ งนี้ หาก 

ผอ.ร.ร. มีวิทยฐานะต่ ากว่าผู้ขอ ก็ให้ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดเป็น         
ผู้ร่วมประเมิน และหาก ผอ.ร.ร. ไม่สามารถท าการประเมินผลงานให้ผู้ขอได้ในปีการศึกษาใด ก็ให้ กศจ. แต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเป็นผู้ประเมินแทน   

๒. คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผู้ยื่นขอประเมิน เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและ 
กลั่นกรองข้อมูลตามที่ผู้ขอรายงานในแต่ละปีการศึกษา แล้วเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาต่อไปยัง 
ผอ.ร.ร.  

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(สพท.) เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู้ขอ 
ตามท่ีสถานศกึษาส่งมา แล้วให้ความเห็นในแบบค าขอ (วฐ.1) ก่อนจัดส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัง 

๔. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) มีหน้าที่ ดังนี้  
 ตรวจสอบคุณสมบัติและผลการประเมินของผู้ขอ ตามที่ สพท. ส่งมา แล้วเสนอ อกศจ.                

และ กศจ. พิจารณาตามล าดับ   
 สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ  

๕  คณะกรรมการที่ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง เป็นผู้ประเมินผลงานทางวิชาการส าหรับผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ                    
ครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ   

๒. คุณสมบัติของผู้ขอประเมิน  
๑. วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร   

๑. ด ารงต าแหน่งครู (ไม่นับครูผู้ช่วย) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี   
๒. มีชั่วโมงปฏิบัติงานในต าแหน่งครู ไม่น้อยกว่า 800 ชม./ปี (นับรวมชั่วโมง PLC 50 ชม.)                   

และมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังตารางที่ 1  
๓. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 5 ปี

ย้อนหลัง   
๔. ผ่านการพัฒนาหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง (ตามหลักเกณฑ์ ว 22/2560) โดยต้องเข้ารับ

การพัฒนาปีละไม่น้อยกว่า 12 ชม. แต่ไม่เกิน 20 ชม. และรวม 5 ปีต่อเนื่อง ต้องพัฒนาครบ 100 ชม.  
(สามารถน าชั่วโมง PLC ส่วนที่เกิน 50 ชม. มานับรวมได้)  

๕. ผลการประเมินผลงาน 5 ปีการศึกษา(ต่อเนื่อง) ย้อนหลัง นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวนั             
ยื่นค าขอ ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา 
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๒. วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ  
๑. ด ารงต าแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี   
๒. มีชั่วโมงปฏิบัติงานในต าแหน่งครู ไม่น้อยกว่า 800 ชม./ปี (นับรวมชั่วโมง PLC 50 ชม.)                     

และมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังตารางที่ 1  
๓. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 5 ปีย้อนหลัง   
๔. ผ่านการพัฒนาหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง (ตามหลักเกณฑ์ ว 22/2560) โดยต้องเข้ารับ

การพัฒนาปีละไม่น้อยกว่า 12 ชม. แต่ไม่เกิน 20 ชม. และรวม 5 ปีต่อเนื่อง ต้องพัฒนาครบ 100 ชม.  
(สามารถน าชั่วโมง PLC ส่วนที่เกิน 50 ชม. มานับรวมได้)  

๕. ผลการประเมินผลงาน 5 ปีการศึกษา(ต่อเนื่อง) ย้อนหลัง นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันยื่น
ค าขอ ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  

 

๓. วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ  
๑. ด ารงต าแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี   
๒. มีชั่วโมงปฏิบัติงานในต าแหน่งครู ไม่น้อยกว่า 900 ชม./ปี (นับรวมชั่วโมง PLC 50 ชม.)  

โดยต้องมีชั่วโมงสอนในสาขาวิชาที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้น และมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าที่ ก.ค.ศ. ก าหนด                 
ดังตารางที่ 1    

๓. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 5 ปี
ย้อนหลัง     

๔. ผ่านการพัฒนาหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง (ตามหลักเกณฑ์ ว 22/2560) โดยต้องเข้ารับ
การพัฒนาปีละไม่น้อยกว่า 12 ชม. แต่ไม่เกิน 20 ชม. และรวม 5 ปีต่อเนื่อง ต้องพัฒนาครบ 100 ชม.  
(สามารถน าชั่วโมง PLC ส่วนที่เกิน 50 ชม. มานับรวมได้)  

(๕) ผลการประเมินผลงาน 5 ปีการศึกษา(ต่อเนื่อง) ย้อนหลัง นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวัน                 
ยื่นค าขอ ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  

 

๔. วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ  
๑. ด ารงต าแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี   
๒. มีชั่วโมงปฏิบัติงานในต าแหน่งครู ไม่น้อยกว่า 900 ชม./ปี (นับรวมชั่วโมง PLC 50 ชม.) 

โดย ต้องมีชั่วโมงสอนในสาขาวิชาที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้น และมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดัง
ตารางที่ 1  

๓. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 5 ปี
ย้อนหลัง   

๔.  ผ่านการพัฒนาหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง (ตามหลักเกณฑ์ ว 22/2560) โดยต้องเข้ารับ
การพัฒนาปีละไม่น้อยกว่า 12 ชม. แต่ไม่เกิน 20 ชม. และรวม 5 ปีต่อเนื่อง ต้องพัฒนาครบ 100 ชม.  
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(สามารถน าชั่วโมง PLC ส่วนที่เกิน 50 ชม. มานับรวมได้)  
๕. ผลการประเมินผลงาน 5 ปีการศึกษา (ต่อเนื่อง) ย้อนหลัง นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวัน                     

ยื่นค าขอ ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  

ตำรำงท่ี 1   จ านวนชั่วโมงสอนขั้นต่ า ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
     (หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2560)  
 

ระดับกำรศึกษำ  ชั่วโมงสอนตำมตำรำงสอน  

1. ปฐมวัย   ไมต่่ ากว่า 6 ชม./สัปดาห์  

2. ประถมศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 12 ชม./สัปดาห์  

3. มัธยมศึกษา  ไม่ต่ ากว่า 12 ชม./สัปดาห์  

4. การศึกษาพิเศษ  
   -เฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ  

  

ไม่ต่ ากว่า 6 ชม./สัปดาห์  

 
๓. วิธีกำรประเมิน  

 

๑. ครูต้องจัดท ารายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแบบ วฐ. 2 ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
๒. ผอ.ร.ร. ประเมินผลงานของครู โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและ กลั่นกรอง

ตลอด 5 ปีการศึกษา 
๓.  ผอ.ร.ร. สรุปผลประเมินให้ครูทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง กรณีที่ครูไม่เห็นด้วยกับผล ประเมิน               

ให้เปิดโอกาสปรึกษา/ชี้แจง และหากยังเห็นต่าง ให้ ผอ.ร.ร. แจ้งไปยัง สพท. ตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบผล
การประเมินในปีการศึกษานั้น เมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

๔. เมื่อครูมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานวิทยฐานะที่จะขอประเมิน สามารถยื่นค าขอต่อ สถานศึกษา              
ได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง พร้อมเอกสาร ดังนี้  

๔.๑ วิทยฐานะครูช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ยื่นเอกสารจ านวน 2 ชุด ดังนี้  
๑. ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
๒. รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา (วฐ.2) จ านวน 5 ปีการศึกษา      
๓. บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) มีข้อมูลชั่วโมงปฏิบัติงาน และการอบรม พัฒนา 

ผ่านการรับรองจาก ผอ.ร.ร. พร้อมแนบไฟล์ Logbook  
๔. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา  

๔.๒ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ยื่นเอกสารจ านวน 4 ชุด ดังนี้  
๑. ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
๒. รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา (วฐ.2) จ านวน 5 ปีการศึกษา      
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๓.  บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) มีข้อมูลชั่วโมงปฏิบัติงาน และการอบรม พัฒนา 
ผ่านการรับรองจาก ผอ.ร.ร. พร้อมแนบไฟล์ Logbook  

๔ ผลงานทางวิชาการ และเป็นผลงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ  
๕ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา  

 
  5  เมื่อ ผอ.ร.ร. ได้รับค าขอรับการประเมินจากครูในสังกัด ให้ด าเนินการ ดังนี้  

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของครูผู้ขอประเมิน  
๒. สรุปผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา รวม 5 ปีการศึกษา จาก วฐ.2 เพ่ือบันทึกลงในแบบ 

สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 5 ปีการศึกษา (วฐ.3)  
๓. ส่งเอกสารทั้งหมดของครูผู้ขอประเมิน (ยกเว้นแบบ วฐ.2) ไปยัง สพท.    

๖ สพท. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน เพ่ือให้ความเห็นในแบบ วฐ.1 แลว้ส่ง
ต่อไปยัง ศธจ.  

๗ ศธจ. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐาน เพ่ือเสนอ อกศจ. และ กศจ. พิจารณา
ตามล าดับ และเมื่อมีมติอนุมัติผลแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้  
   7.1 วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร/ช ำนำญกำรพิเศษ  

 กรณี ผ่าน ให้ ศธจ. สั่งแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แล้วแจ้งให้ สพท. เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ  
 กรณ ีไม่ผ่าน ให้ ศธจ. แจ้งผลพร้อมข้อสังเกตการประเมินไปยัง สพท. เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ  

   7.2 วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ/เชี่ยวชำญพิเศษ  
 กรณี มีคุณสมบัติ ให้ ศธจ. ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมทั้งมติ กศจ. ครั้งที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 ชุด 

ไปยัง ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ กศจ. มีมติ เพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการต่อไป  
 กรณี ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ ศธจ. แจ้งผลพร้อมข้อสัง เกตการ

ประเมิน และเอกสารหลักฐานจ านวน 3 ชุด ไปยัง สพท. เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ  
 

๔ เกณฑ์กำรตัดสิน   
ครูผู้ขอประเมินต้องมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึง วันสิ้น

ปีการศึกษา ก่อนวันยื่นค าขอ โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา รายละเอียด ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 2 เกณฑ์การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และผลงานทางวิชาการ  
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หมายเหตุ  รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดต้องเป็นไปตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ 0206.3/0635               
ลงวันที่ 10 ต.ค. 2560  
   

  ๕. กำรอนุมัติ และแต่งตั้ง  

๑. วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร  
    เมื่อ กศจ. มีมติอนุมัติให้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ ศธจ. สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ 
และเลื่อนวิทยฐานะ ได้ไม่ก่อนวันที่ ศธจ. ได้รับค าขอรับการประเมินพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2   

๒. วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ   
    เมื่อ กศจ. มีมติอนุมัติให้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ ศธจ. สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ 
และเลื่อนวิทยฐานะ ได้ไม่ก่อนวันที่ ศธจ. ได้รับค าขอรับการประเมินพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3   

๓. วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ  
    เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ผ่านการประเมินแล้ว ให้ ศธจ. สั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ 
และเลื่อนวิทยฐานะ ได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ค.ศ. ได้รับค าขอรับการประเมินหรือวันที่ได้รับผลงานที่ปรับปรุง พร้อม
ทั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.4  

๔. วิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญพิเศษ  
   เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ผ่านการประเมินแล้ว ให้เลขาธิการ สพฐ.สั่งบรรจุ และเสนอ                
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ค.ศ. ได้รับค าขอรับการประเมินหรือวันที่ได้รับผลงานที่ปรับปรุง โดยให้
ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ.5  
 

๖.แนวปฏิบัติช่วงเปลี่ยนผ่ำน   
 

๑. กำรยื่นค ำขอประเมินตำมหลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552)  
ขอประเมินตามหลักเกณฑ์เดิม ไว้ก่อนวันที่ 5 ก.ค. 60 ให้ด าเนินการต่อไปจนเสร็จ 
 กรณีผ่านการประเมิน สามารถขอประเมินตามหลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) ในวิทยฐานะ 

ระดับถัดไปได้อีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งผล หรือวันที่มีคุณสมบัติครบ (แล้วแต่กรณี)  
 กรณีไม่ผ่านการประเมิน สามารถขอประเมินในระดับวิทยฐานะนั้น ตามหลักเกณฑ์เดิม  

(ว 17/2552) ได้อีก 1 ครั้ง นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งผล  
  ๑.๒ ผู้ด ารงต าแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ 5 ก.ค. 60 หากมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 หลักเกณฑ์ ให้เลือกยื่น

ขอประเมินได้เพียงหลักเกณฑ์เดียว และกรณีที่ได้ยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) ไว้ก่อนวันที่              
5 ก.ค. 60 แต่ต้องการเปลี่ยนไปประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ก็ให้มีหนังสือแจ้งยกเลิกค าขอเดิม            
ไปยัง สพท. และ ขอประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ต่อไป  
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๑.๓ ผู้ด ารงต าแหน่งครู และมีคุณสมบัติส าหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์เดิม  
(ว 17 /2552) อยู่ก่อนวันที่ 5 ก.ค. 60 สามารถยื่นค าขอประเมินตามหลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552)             
ได้ภายใน 1 ปี (ภายในวันที่ 4 ก.ค. 61)  
 ๑.๔ ผู้ด ารงต าแหน่งครู และจะมีคุณสมบัติส าหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์
เดิม (ว 17 /2552) ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 60 เป็นต้นไป สามารถยื่นค าขอประเมินตามหลักเกณฑ์เดิม               
(ว 17/2552) ได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  
  ๑.๕ ผู้ด ารงต าแหน่งครูตั้งแต่วันที่  5 ก.ค. 60 เป็นต้นไป ให้ขอประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 
21/2560  เว้นแต่กรณีตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2559 
(ปรับปรุงมาตรฐาน วิทยฐานะครูช านาญการ) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีคุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก ที่เป็นไปตามเกณฑ์สามารถ
น าคุณวุฒิดังกล่าว มาลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะครูช านาญการได้ จะยังสามารถน ามาขอประเมินเพ่ือให้มี
วิทยฐานะครู ช านาญการตามหลักเกณฑ์เดิม (ว 17 /2552) ได้ 1 ครั้ง นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  
  ๑.๖ ผู้ที่ได้ยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์เดิม (ว 17 /2552) ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปแล้ว หรือไม่ได้ยื่น             
ค าขอ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น หากจะยื่นค าขอจะต้องยื่นขอประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์               
ว 21/2560 เท่านั้น  

๒. การยื่นค าขอประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560   
  ๒.๑ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หากครูมีคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู และด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน /การพัฒนา              
และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หากประสงค์จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว  21/2560 
สามารถน าคุณสมบัติ ดังตารางที่ 3 และตารางท่ี 4 ไปใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้   
   
ตำรำงท่ี 3 คุณสมบัติช่วงเปลี่ยนผ่าน   
  (เฉพาะที่เก่ียวกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน /การพัฒนา และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่)  
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ตำรำงท่ี 4   จ านวนชั่วโมงภาระงานสอนขั้นต่ า ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
     (หนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724 ลงวันที ่21 ก.ย. 2553)  
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  จ านวนชั่วโมงภาระงานสอนขั้นต่ า คือ จ านวนชั่วโมงในภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียน              
การสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อนับรวมกับชั่วโมงสอนตามตารางสอนแล้ว   
 

    ๒.๒ เกณฑ์การตัดสิน วิธีการประเมิน และการอนุมัติแต่งตั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 
ทั้งนี้ การจัดเตรียมเอกสารประกอบค าขอให้ได้รับการยกเว้นในส่วนของบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน 
(Logbook) ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีที่ขอประเมิน สามารถยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานตาม
หลักเกณฑ์ ที่จะขอประเมิน (ว 17/2552 หรือ ว 21/2560) ตามล าดับบังคับบัญชา โดยส่งถึง ศธจ. หรือ 
ก.ค.ศ. (แล้วแต่ ระดับวิทยฐานะ) ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน   
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