
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต  

 ประชมุสมัมนากลุม่เครอืขา่ยเพือ่การขบัเคลือ่น   
นโยบายสูก่ารปฏบิตั ิ
การประเมนิวทิยฐานะแนวใหม่ ( ว21/2560) 

1.มุมวทิยฐานะครู 
  

เป็นมุมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัระเบยีบ , หลกัเกณฑ,์ วธิกีาร และแนวปฏบิตัติา่ง ๆ                        

ส าหรบัขา้ราชการครใูนสงักดั สพป.ภเูก็ต ซึง่สนใจยืน่ขอรบัการประเมนิวทิยฐานะ                                           

ทัง้หลกัเกณฑเ์กา่ ว17/2552 และหลกัเกณฑใ์หม่ ว 21/2560 

   

 2.ความคบืหน้างานวทิยฐานะ 
 

เป็นสว่นทีค่อยแจง้ขา่วคราวความคบืหนา้เกีย่วกบัการยืน่ขอมวีทิยฐานะวา่                 

ขณะนีด้ าเนินการถงึขัน้ตอนไหน อยา่งไร โดยเจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบจะคอยอพัเดต             

ความเคลือ่นไหวใหข้า้ราชการครผููข้อรบัการประเมนิทราบผลเป็นระยะ 

 

       

3. คูม่อืการประเมนิผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัหิน้าที ่(3ดา้น 13 ตวัชีว้ดั) 
 

เป็นคูม่อืทีช่ว่ยอ านวยความสะดวกใหแ้กข่า้ราชการคร ูจดัท ารายงานผลงานทีเ่กดิ              

จากการปฏบิตัหินา้ที ่ในแต่ละปีการศกึษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ และตรงตามตวัชีว้ดั                

และชว่ยผูบ้รหิารสถานศกึษาในการตรวจสอบผลงานของขา้ราชการครใูนสงักดั              

ไดง้่ายและรวดเรว็ขึน้ 

 

4. ค าอธบิายและตวัอยา่งประกอบหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารฯ ว 21/2560     
 

เป็นค าอธบิายและตวัอยา่งทีช่ว่ยใหข้า้ราชการครเูขา้ใจในหลกัเกณฑแ์ละแนวทาง 

ในการปฏบิตัใินชว่งระยะเวลาเปลีย่นผ่านมากยิง่ขึน้ 

 

 

  มขีอ้สงสยัตดิตอ่                                                                         
    กลุม่บรหิารงานบุคคล สพป.ภเูก็ต 076-211591 ตอ่ 24-25  , เจา้ของเร ือ่ง : นางสาวอญัชล ีแซแ่ต ้(นก) 

 

 

 



สาระส าคญัของหลักเกณฑแ์ละวิธกีารให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ด ารงต าแหน่งครู ได้มีการสั่งสมความช านาญและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสรมิให้ครปูระพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งให้ส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู/
วิทยฐานะทีด่ ารงอยู่ปจัจบุัน

มีชั่วโมงการอบรมและพัฒนา ปีละ 12 - 20 ชั่วโมง 
รวม 5 ปี จ านวน 100 ชั่วโมง 

2. ชั่วโมงการปฏบิัตงิาน
ชนก/ชนพ. รวมไม่น้อยกว่า 800 ชม./ปี

ชช/ชชพ. รวมไม่น้อยกว่า 900 ชม./ปี

3. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

4. ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

ประเภท/ระดบั
การศกึษา 

ชั่วโมงการ
ปฏิบตัิงานทั้งหมด 

เงื่อนไข 

- ประถม, มัธยม 
อาชีวะ, กศน. 

  ฯลฯ 

ชนก/ชนพ. 
800 ชม./ปี 
ชช/ชชพ. 

900 ชม./ปี 

ต้องมชีั่วโมงสอนขัน้ต่ าตามที่  
ก.ค.ศ. ก าหนด และปฏบิตัิงานอื่น 
โดยต้องมีชั่วโมง PLC ขั้นต่ า  
50 ชั่วโมงต่อป ี

ไม่ถูกลงโทษทางวินัย/จรรยาบรรณ วิชาชีพ 
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ย่ืนค าขอ  

5. ผลงานที่เกดิจากการปฏบิตัิหน้าที่
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาตดิต่อกัน  

นับถึงวันสิ้นปกีารศกึษากอ่นวันที่ย่ืนค าขอ 

1. ด้านการจดัการเรียนการสอน
2. ด้านการบริหารจดัการชั้นเรียน
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

** ชช. และ ชชพ.**  เพิ่ม ผลงานทางวิชาการไม่นอ้ยกว่า 2 รายการ 
    ชช. เป็นงานวิจัยชัน้เรียน ไม่น้อยกว่า 1 รายการ  
    ชชพ. เป็นงานวิจัยเกี่ยวกบัการศึกษา ไม่นอ้ยกว่า 1 รายการ 

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

ต้องผา่นเกณฑ์ 3 ปีการศึกษา 
ภายในระยะเวลาย้อนหลัง  
5 ปีการศึกษาตดิตอ่กนั 

นายปราโมทย รัตนมงคล ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล



การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีและผลงานทางวิชาการ 

การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
มีการประเมิน ดังนี้  

1. การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี
การประเมนิผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีตัวช้ีวัด เกณฑ์การตัดสนิ วิธีการประเมินและค าอธิบาย

ตัวช้ีวัดการประเมิน ดังนี้ 
 1.1 ตัวชี้วัดการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด) มีดังต่อไปนี ้

 ด้านท่ี 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพฒันาหลักสูตร 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู ้

 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษา 

 เฉพาะบุคคล (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/ 
 แผนการจัดประสบการณ์  

 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 และแหล่งเรียนรู้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    ตัวช้ีวัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 ด้านท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน  
 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 ตัวช้ีวัดที่ 2.3 การจัดท าข้อมลูสารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ันเรียนหรือประจ าวิชา 

 ด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง 
 ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 



         เกณฑ์การตัดสินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) 
    การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ก าหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 

ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 และระดับ 5 โดยเกณฑ์การตัดสินการประเมินได้ก าหนดไว้ในแต่ละวิทยฐานะ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การตัดสิน 

ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญพิเศษ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

(8 ตัวชี้วัด)
ทุกตัวชี้วัดต้องได้ 
ไม่ต่ ากว่า ระดับ 2 

ทุกตัวชี้วัดต้องได้ 
ไม่ต่ ากว่า ระดับ 3 

ทุกตัวชี้วัดต้องได้ 
ไม่ต่ ากว่า ระดับ 4 

ทุกตัวชี้วัดต้องได้ 
ไม่ต่ ากว่า ระดับ 5 

2. ด้านการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด)

 ด้าน 2 และ 3 
 แต่ละด้าน 
 ต้องได้ 
 ไม่ต่ ากว่า 
 ระดับ 2 
 ไม่น้อยกว่า 
 1 ตัวชี้วัด 

 ด้าน 2 และ 3 
 ทั้ง 2 ด้าน 
 ต้องได้ไม่ต่ ากว่า 
 ระดับ 2 
 และรวมกันแล้ว 
 ไม่น้อยกว่า 
 3 ตัวชี้วัด 

 ด้าน 2 และ 3 
 ทั้ง 2 ด้าน 
 ต้องได้ไม่ต่ ากว่า 
 ระดับ 3 
 และรวมกันแล้ว 
 ไม่น้อยกว่า 
 3 ตัวชี้วัด 

 ด้าน 2 และ 3 
 ทั้ง 2 ด้าน 
 ต้องได้ไม่ต่ ากว่า 
 ระดับ 4 
 และรวมกันแล้ว 
 ไม่น้อยกว่า 
 3 ตัวชี้วัด 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ
(2 ตัวชี้วัด)

ู  



 
วฐ.2 
(3.1) 

เอกสารหมายเลข 1 
 

 
ชื่อ-นามสกุล  นาง ก        โรงเรียน บ้านสิงห์ทอง    
วิทยฐานะท่ีสนใจเสนอขอ   ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระ/วิชาทีส่นใจเสนอขอ  ปฐมวัย    
วิทยฐานะปัจจุบัน ครูช านาญการ   ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555   
วันที่ย่ืนขอวิทยฐานะ  31 ตุลาคม 2560        

1.ด ารงต าแหน่งครู  วิทยฐานะ   ครูช านาญการ    มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555  ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2560  
รวมระยะเวลา  5  ปี 10 เดือน  - วัน  
2.มีจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครชู านาญการ   ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี 
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้ 

ปีที  ต้ังแต่วันที-่ถึงวันที ่ ชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสม/ชม./ปี 
ก่อน 5 ก.ค.60  
–ไม่ก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสม 
ขั้นต่ าต่อปี แต่เมื่อครบ 5 ปี ต้องมีชั่วโมง      
ปฏิบัติงานสะสมย้อนหลัง 4,000/4,500 ชม./ปี 
(ตามแต่วิทยฐานะท่ีขอ) 
ตั้งแต่ 5 ก.ค.60 
–ก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสม 
ขั้นต่ า 800 ชม./900 ชม./ปี และมี ชม.PLC 
ขั้นต่ า 50 ชม./ปี และเมื่อครบ 5 ปี ต้องมี
ชั่วโมงปฏิบัติงานสะสมย้อนหลัง                
4,000/4,500 ชม./ปี (ตามแต่วิทยฐานะท่ีขอ) 

มีภาระงานสอนขัน้ต่ าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ก่อน 5 ก.ค.60  
–ระดับปฐมวัย ชม.สอนตามตารางสอน 6 ชม./สัปดาห์ 
  ภาระงานอื่น...........ชม./สัปดาห์ 
  รวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 ชม./สัปดาห์ 
-ระดับประถม/มัธยม ชม.สอนตามตารางสอน 12 ชม./สัปดาห์ 
 ภาระงานอื่น.............ชม./สัปดาห์ 
 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชม./สัปดาห์ 
ตั้งแต่ 5 ก.ค.60 
- ระดับปฐมวัย ชม.สอนตามตารางสอน 6 ชม./สัปดาห์  
- ระดับประถม/มัธยมศึกษา ชม.สอนตามตารางสอน                       
  (ไม่ต่ ากว่า 12 ชม./สัปดาห์)  

1. 1 พ.ย.55 – 31 ต.ค.56 1.ภาระงานสอนสะสม 800 ชม./ปี 
 

1.ภาระงานสอนตามตารางสอน 12 ชม./สัปดาห์ 
  ภาระงานอื่น 6 ชม./สัปดาห์ 
  รวม 18 ชม./สัปดาห์ 

2. 1 พ.ย.56 – 31 ต.ค.57 2.ภาระงานสอนสะสม 800 ชม./ปี 
 

2.ภาระงานสอนตามตารางสอน 12 ชม./สัปดาห์ 
  ภาระงานอื่น 8 ชม./สัปดาห์ 
  รวม 20 ชม./สัปดาห์ 

3. 1 พ.ย.57 – 31 ต.ค.58 3.ภาระงานสอนสะสม 900 ชม./ปี 
 

3.ภาระงานสอนตามตารางสอน 18 ชม./สัปดาห์ 
  ภาระงานอื่น 3 ชม./สัปดาห์ 
  รวม  21 ชม./สัปดาห์ 

4. 1 พ.ย.58 – 31 ต.ค.59 4.ภาระงานสอนสะสม 650 ชม./ปี 

 
4.ภาระงานสอนตามตารางสอน 12 ชม./สัปดาห์ 
  ไม่มีภาระงานสอนอื่น 
  รวม  12  ชม./สัปดาห์  

5. 1 พ.ย.59 – 31 ต.ค.60 
เริ่มบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ 

5.ภาระงานสอนสะสม 850 ชม./ปี 
 

5.ภาระงานสอนตามตารางสอน 15 ชม./สัปดาห์ 
  ภาระงานอื่น  4  ชม./สัปดาห์ 
  รวม  19 ชม./สัปดาห์     

รวมชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสม ไม่น้อยกว่า 4,000 ชม. 
(มี่คุณสมบัติขอช านาญการพิเศษ) 

มีภาระงานสอนขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการก าหนด โดยความ
เห็นชอบของ ก.ค.ศ. (มีคุณสมบัติขอช านาญการพิเศษ) 



 
 
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี 
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2560  
4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 หนังสือรับรองผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554                               
       ซึ่งยังไม่หมดอายุจนถึงวันแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ผลการพัฒนามีอายุ 3 ปี) 

 หนังสือรับรองเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวน 20 ชั่วโมง 
     ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 

5.มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน 
นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ย่ืนค าขอ ทั้งนี้ ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าทีเ่ป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ย้อนหลังรายปีการศึกษา จ านวน 5 ปีการศึกษา ดังนี้ 
(รายงานตาม “คู่มือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่” ของส านักงานเขตพ้ืนที่) 
 

 
 
 

 

สรุป  นาง ก เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ         
ว21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ 

1. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ เป็นระยะเวลา 5 ปี 10 เดือน 
2. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันย้อนหลัง เป็นเวลา 

 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ รวม 4,000 ชั่วโมง 
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาย้อนหลัง          

5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ (วันที่ 1 พ.ย.55-31 ต.ค.60) 
4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว3/2554 และผลยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่ศธจ.ภูเก็ตรับค าขอ 
5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา

ติดต่อกันนับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ (ปีการศึกษา 2555- 2559) โดยมีผล        
การประเมินผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 ปีการศึกษา 

ปีที ปีการศึกษา วันที่ ผลการประเมิน 
1. 2555 1 พ.ค.2555 – 31 มี.ค.2556 ไมผ่่าน 
2. 2556 1 พ.ค.2556 – 31 มี.ค.2557 ผ่าน 
3. 2557 1 พ.ค.2557 – 31 มี.ค.2558 ผ่าน 
4. 2558 1 พ.ค.2558 – 31 มี.ค.2559 ผ่าน 
5. 2559 1 พ.ค.2559 – 31 มี.ค.2560 ผ่าน 



 วฐ.2 
(3.1) 

เอกสารหมายเลข 2 

   
ชื่อ-นามสกุล  นาง ข        โรงเรียน บ้านสิงห์เงิน    
วิทยฐานะท่ีสนใจเสนอขอ ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระ/วิชาทีส่นใจเสนอขอ  คณิตศาสตร์  
วิทยฐานะปัจจุบัน ครูช านาญการ   ตั้งแต่วันที่ 5  กันยายน 2556   
วันประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ( วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 3 ปี 10 เดือน)  
วันที่ย่ืนขอวิทยฐานะ  4 กันยายน 2561         

1.ด ารงต าแหน่งครู  วิทยฐานะ   ครูช านาญการ    มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2556 ถึงวันที่  4 กันยายน 2561   
รวมระยะเวลา  5  ปี - เดือน  - วัน  
2.มีชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครชู านาญการ ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี  ดังนี้          

ปีที  ต้ังแต่วันที-่ถึงวันที ่ ชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสม/ชม./ปี 
ก่อน 5 ก.ค.60  
–ไม่ก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสม 
ขั้นต่ าต่อปี แต่ครบ 5 ปี ต้องมีชม.ปฏิบัติงาน     
สะสมย้อนหลัง 4,000/4,500 ชม./ปี  
ตั้งแต่ 5 ก.ค.60 
–ก าหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสม 
ขั้นต่ า 800 ชม./900 ชม./ปี และมี            
ชม.PLC ขั้นต่ า 50 ชม./ปี และเมื่อครบ 5 ปี             
ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานสะสมย้อนหลัง                
4,000/4,500 ชม./ปี  

มีภาระงานสอนขัน้ต่ าตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ก่อน 5 ก.ค.60  
–ระดับปฐมวัย ชม.สอนตามตารางสอน 6 ชม./สัปดาห์ 
  ภาระงานอื่น...........ชม./สัปดาห์ 
  รวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 ชม./สัปดาห์ 
-ระดับประถม/มัธยม ชม.สอนตามตารางสอน 12 ชม./สัปดาห์ 
 ภาระงานอื่น.............ชม./สัปดาห์  
 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชม./สัปดาห์ 
ตั้งแต่ 5 ก.ค.60 
- ระดับปฐมวัย ชม.สอนตามตารางสอน 6 ชม./สัปดาห์  
- ระดับประถม/มัธยมศึกษา ชม.สอนตามตารางสอน                       
  (ไม่ต่ ากว่า 12 ชม./สัปดาห์)  

1. 5 ก.ย.56 – 4 ก.ย.57 1.ภาระงานสอนสะสม 850 ชม./ปี 
 

1.ภาระงานสอนตามตารางสอน 12 ชม./สัปดาห์ 
  ภาระงานอื่น 6 ชม./สัปดาห์ 
  รวม 18 ชม./สัปดาห์ 

2. 5 ก.ย.57 – 4 ก.ย.58 2.ภาระงานสอนสะสม 720 ชม./ปี 
 

2.ภาระงานสอนตามตารางสอน 18 ชม./สัปดาห์ 
  ภาระงานอื่น.....-.... ชม./สัปดาห์ 
  รวม 18 ชม./สัปดาห์ 

3. 5 ก.ย.58 – 4 ก.ย.59 3.ภาระงานสอนสะสม 950 ชม./ปี 
 

3.ภาระงานสอนตามตารางสอน 14 ชม./สัปดาห์ 
  ภาระงานอื่น 6 ชม./สัปดาห์ 
  รวม  20 ชม./สัปดาห์ 

4. 5 ก.ย.59 – 4 ก.ค.60 
 

4.1 ภาระงานสอนสะสม 576 ชม./10 เดือน 

 
4.1 ภาระงานสอนตามตารางสอน 14 ชม./สัปดาห์ 
     ภาระงานอื่น.....4..... ชม./สัปดาห์ 
     รวม  18  ชม./สัปดาห์ 

5 ก.ค.60 – 4 ก.ย.60 
 

4.2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน 154 ชม./2 เดือน 
ช่ัวโมงการปฏิบัติงานอื่น32 ชม. ,PLC 10 ชม. 
ชั่วโมงการปฏิบัติงานรวม 730 ชม./ปี 

4.2ภาระงานสอนตามตารางสอน14 ชม./สัปดาห์ (112 ชม/ปี) 

เริ่มบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ 2 เดือน 

5. 5 ก.ย.60 – 4 ก.ย.61 
(ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 800ขม./ปี) 
มีชั่วโมง PLC 50 ชม./ปี 

5.ภาระงานสอนสะสม 850 ชม./ปี 
ชั่วโมงการปฏิบัติงานอื่น 40 ชม./ปี 
มีชั่วโมง PLC 50 ชม./ปี 

5.ภาระงานสอนตามตารางสอน 19 ชม./สัปดาห์ (760 ชม./ปี) 

บังคับใช้เกณฑ์ใหม่ 1 ปี 
 

รวมชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสม จ านวน 4,100 ชั่วโมง 
(มีคุณสมบัติขอช านาญการพิเศษ) 

มีภาระงานสอนขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการก าหนด โดยความ
เห็นชอบของ ก.ค.ศ. (มีคุณสมบัติขอช านาญการพิเศษ) 



 
 
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี 
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2556 ถึงวันที่  4 กันยายน 2561  
4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 หนังสือรับรองผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554                               
       ซึ่งยังไม่หมดอายุจนถึงวันแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (ผลการพัฒนามีอายุ 3 ปี) 

 หนังสือรับรองเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวน 20 ชั่วโมง 
     ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 

5.มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน 
นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ย่ืนค าขอ ทั้งนี้ ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าทีเ่ป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
 รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ย้อนหลังรายปีการศึกษา จ านวน 5 ปีการศึกษา ดังนี้ 
(รายงานตาม “คู่มือการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่” ของส านักงานเขตพ้ืนที่) 
 

 
 
 

 
สรุป  นางข  จะเป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  
ว21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ 

1. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ เป็นระยะเวลา 5 ปี  
2. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันย้อนหลัง เป็นเวลา 

 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ รวม 4,100 ชั่วโมง 
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลาย้อนหลัง          

5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ (วันที่ 5 ก.ย.55 – 4 ก.ย.61) 
4. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวน 20 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์ 

ว21/2560 
5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา

ติดต่อกันนับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ (ปีการศึกษา 2556- 2560) โดยมีผล       
การประเมินผ่านเกณฑ์ จ านวน 3 ปีการศึกษา 

 
 

ปีที ปีการศึกษา วันที่ ผลการประเมิน 
1. 2556 1 พ.ค.2556 – 31 มี.ค.2557 ไมผ่่าน 
2. 2557 1 พ.ค.2557 – 31 มี.ค.2558 ผ่าน 
3. 2558 1 พ.ค.2558 – 31 มี.ค.2559 ไมผ่่าน 
4. 2559 1 พ.ค.2559 – 31 มี.ค.2560 ผ่าน 
5. 2560 1 พ.ค.2560 – 31 มี.ค.2561 ผ่าน 




