
ค าอธิบายและตัวอย่างประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 
ในการนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ยกกรณีตัวอย่าง  

การด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านส าหรับการยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการฯ ว 17/2552 และ ว 21/2560 ไว้ ดังนี้ 

1. การยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552
ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้เดิม (ว 17/2552, ว 10/2554, ว 13/2556) ก่อนวันที่
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ใช้บังคับ แต่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการเดิมนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

“ข้อ 1.1 กรณีค าขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ได้รับการอนุมัติ และในวันที่มีหนังสือแจ้งมติ 
มีคุณสมบัติครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้อยู่แล้ว ให้ยื่นค าขอ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมตินั้น 
แต่หากวันที่มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าว ยังมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไป ให้ยื่นค าขอ ภายใน 1 ปี 
นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 1 
นาง ก ได้ย่ืนค าขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ ว 13/2556 ส่งถึงส านักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 และได้รับหนังสือแจ้งมติอนุมัติ 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โดยมีผลอนุมัติย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556 ซึ่ง ณ วันที่ได้รับแจ้งมตินั้น 
ถือว่าเป็นผู้ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีนี้ จึงเป็นกรณีที่
มีคุณสมบัติครบและสามารถขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะถัดไปคือวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ 
ว 17/2552 ได้อยู่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559 ดังนั้น หาก นาง ก ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ครูเช่ียวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้ยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 
ซึ่งเป็นวันที่มีหนังสือแจ้งมติ จะครบก าหนด 1 ปี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561       

“ข้อ 1.2 กรณีค าขอรับการประเมินที่ยื่นไว้เดิม ไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ยื่นค าขอได้ ภายใน 1 ปี 
นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 2 
นาย ค ได้ยื่นค าขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ตามหลักเกณฑ์  

และวิธีการฯ ว 17/2552 ส่งถึงส านักงาน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติ 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หาก นาย ค ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการฯ ว 17/2552 อีกครั้งหนึ่ง ให้ยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีหนังสือ
แจ้งมติ จะครบก าหนด 1 ปี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561        

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

กลุมบริหารงานบุคคล  สพป.ภูเก็ต

        สําหรับขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ซึ่งสนใจยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ว21/2560 (ชวงเปลี่ยนผาน)



“ข้อ 3. กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมิน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2552 อยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน  
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับ” ตามกรณี
ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 3 
นางสาว ง ได้ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 

ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552 และสามารถยื่นค าขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 
ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 แต่ยังมิได้ยื่นค าขอไว้ก่อนวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560 
(5 กรกฎาคม 2560) หาก นางสาว ง ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ว 17/2552 ให้ยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ 
ว 21/2560 ใช้บังคับ กล่าวคือ ต้องยื่นค าขอ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

“ข้อ 4. กรณีผู้ด ารงต าแหน่งครูมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะที่จะขอรับการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2552 ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2552  ให้สามารถยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 4 
นาย จ ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 อยู่ก่อน

ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 (5 กรกฎาคม 2560) ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็น  
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (ครบ 1 ปี) ในวันที่ 8 กันยายน 2560 (มีคุณสมบัติหลังประกาศใช้หลักเกณฑ์  
และวิธีการฯว 21/2560) หาก นาย จ ประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการฯ ว 17/2552 ให้ยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2561 

“ข้อ 5.  ผู้ด ารงต าแหน่งครู  ตั้ งแต่ วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ใ ช้บัง คับเป็นต้นไป 
การด าเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  เว้นแต่ผู้ที่มี 
กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ให้สามารถยื่นค าขอได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบ” ตามกรณีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 5 
นางสาว น วุฒิ  ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ด ารงต าแหน่งครู  เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2560 

แต่ในขณะที่ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ได้รายงานการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
โดยไม่ใช้เวลาราชการตามระเบียบของทางราชการ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 (รายงานการศึกษาต่อเรียนหลังวันที่ 
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9 ธันวาคม 2559 ต้องเป็นวุฒิในสาขาเดียวกันกับวุฒิปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษามาแล้ว) หาก นางสาว น ประสงค์ 
จะขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 สามารถน าคุณวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลา
ในการด ารงต าแหน่งเพื่อขอมีวิทยฐานะครูช านาญการได้ โดยให้ยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
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การยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560

ในช่วงระยะเวลาเปลี ่ยนผ่าน กรณีผู ้ด ารงต าแหน่งครูประสงค์ยื ่นค าขอมีวิทยฐานะ 

หรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ตามข้อ 7 ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

“ข้อ 7. ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน หากผู้ด ารงต าแหน่งครูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นี้ 

ข้อ 2.1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และข้อ 2.3 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่คุณสมบัติ 
ตามข้อ 2.2 ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน ข้อ 2.4 การพัฒนา และข้อ 2.5 ผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่ เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ก าหนดไว้ หากประสงค์จะขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 
และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ให้น าไปใช้ในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้  

7.1 มีจ านวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 
ในปัจจุบัน ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้        

7.1.1 การขอมีวิทยฐานะครูช านาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ต้อ งมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานข้ันต่ าตามที่ส่วนราชการก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.3/3724 - 3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 และต้องมีภาระ
งานสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 4,000 ช่ัวโมง  

7.1.2 การขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญหรือวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 
ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานข้ันต่ าตามที่ส่วนราชการก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก. ค.ศ. 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.3/3724 - 3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 และต้องมีภาระ
งานสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี รวมกันไม่น้อยกว่า 4,500 ช่ัวโมง 

7.2 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
7.3 มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลา

ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมินรายงาน
ผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา และรับรองข้อมูลดังกล่าว 
ตามแบบรายงานผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2)” ตามกรณีตัวอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 1 
นาง ก ได้ย่ืนค าขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการฯ ว 21/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 -

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี 10 เดือน) 
2. มีจ านวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ย้อนหลัง

เป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้  

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

กลุมบริหารงานบุคคล สพป.ภูเก็ต



มีภาระงานสอนสะสม 800 ช่ัวโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

 ปีท่ี 2  วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 – 31 ตุลาคม 2557 
มีภาระงานสอนสะสม 800 ช่ัวโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
(ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 8 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

 ปีท่ี 3  วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 – 31 ตุลาคม 2558 
มีภาระงานสอนสะสม 900 ช่ัวโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 21 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 18 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

 ปีท่ี 4  วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 – 31 ตุลาคม 2559 
มีภาระงานสอนสะสม 650 ช่ัวโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และไม่มีภาระงานอื่น) 

 ปีท่ี 5  วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ตุลาคม 2560 
มีภาระงานสอนสะสม 850 ช่ัวโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 19 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
(ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 15 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ (วันที่  1 พฤศจิกายน 2555–31 ตุลาคม 2560) 

4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
นาง ก เคยผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ ง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554

เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการพัฒนายังไม่หมดอายุ (หมดอายุวันที่  4 มิถุนายน 2561)  
5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5

ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

นาง ก ต้องประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ย้อนหลังรายปีการศึกษา 
จ านวน 5 ปีการศึกษา ดังนี้ 

 ปีการศึกษาท่ี 1 (ปีการศึกษา 2555) วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556 
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   

 ปีการศึกษาท่ี 2 (ปีการศึกษา 2556) วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ปีการศึกษาท่ี 3 (ปีการศึกษา 2557) วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

ปีการศึกษาท่ี 4 (ปีการศึกษา 2558) วันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    

ปีการศึกษาท่ี 5 (ปีการศึกษา 2559) วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
ผลการประเมินผ่านเกณฑก์ารตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ปที่ 1  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 -   31 ตุลาคม 2556



สรุป นาง ก เป็นผู้มี คุณสมบัติในการขอเลื่ อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ  

1. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ เป็นระยะเวลา 5 ปี 10 เดือน
2. มี ช่ัวโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน

ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ รวม 4,000 ช่ัวโมง 
3. ไม่ เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ (วันที่  1 พฤศจิกายน 2555–31 ตุลาคม 2560) 
4. ผ่านการพัฒนาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยผ่านการพัฒนา

ก่อนแต่งตั้ง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการพัฒนา
ยังไม่หมดอายุ (หมดอายุวันที่  4 มิถุนายน 2561)  

ทั้งนี้ ในวันที่นาง ก ยื่นค าขอและในวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับค าขอ 
ผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 ต้องยังไม่หมดอายุ เนื่องจากการแต่งตั้งให้เลื่อน
เป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ มีผลไม่ก่อนวันที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับค าขอ  

5. มีผลงานที ่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ (ปีการศึกษา 2555 – 2559) โดยมี 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 ปีการศึกษา  

ตัวอย่างท่ี 2 
นาง ข ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และประสงค์

ยื่นค าขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 
แต่ในวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว (วันที่ 5 กรกฎาคม 2560) มีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 3 ปี 10 เดือน 
จึงมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไม่ครบ 5 ปี ขาดอยู่ 1 ปี 2 เดือน ซึ่งจะมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะ 
ครูช านาญการ ครบ 5 ปี ในวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ 
ว 21/2560 ดังนี้   

1. ด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ครบ 5 ปี ในวันที่ 4 กันยายน 2561
2. ต้องมีจ านวนช่ัวโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ ย้อนหลัง

เป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้        
ปีท่ี 1 วันท่ี 5 กันยายน 2556 – 4 กันยายน 2557 

มีภาระงานสอนสะสม 850 ช่ัวโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

ปีท่ี 2 วันท่ี 5 กันยายน 2557 – 4 กันยายน 2558  
มีภาระงานสอนสะสม 720 ช่ัวโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 18 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 18 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และไม่มีภาระงานอื่น) 

ปีท่ี 3 วันท่ี 5 กันยายน 2558 – 4 กันยายน 2559 
มีภาระงานสอนสะสม 950 ช่ัวโมงต่อปี โดยมีภาระงานสอน 20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
(ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 14 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และภาระงานอื่น 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)



ปีที่ 1 - 3 เป็นการปฏิบัติงานอยู่ก่อนที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช้
ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานข้ันต่ าตามที่ส่วนราชการก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3/3724-3725 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553  

ปีท่ี 4 วันท่ี 5 กันยายน 2559 – 4 กันยายน 2560 (เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในการประกาศใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560) 

ช่วงท่ี 1 วันที่ 5 กันยายน 2559 – 4 กรกฎาคม 2560 (10 เดือน) 
 มีภาระงานสอนสะสม 576 ช่ัวโมง โดยมีภาระงานสอน 18 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 (ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 14 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และมีภาระงานอื่น 4 ช่ัวโมง) 

ช่วงท่ี 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 – 4 กันยายน 2560 (2 เดือน) 
 มีช่ัวโมงการปฏิบัติงาน รวม 154 ช่ัวโมง โดยมีช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 
14 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (112 ช่ัวโมง) มี ช่ัวโมงการปฏิบัติงานอื่น 32 ช่ัวโมง 
และมีช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จ านวน 10 ช่ัวโมง 

สรุป  ปีที่ 4 มีช่ัวโมงการปฏิบัติงาน รวม 730 ช่ัวโมงต่อปี  
ปีท่ี 5 วันท่ี 5 กันยายน 2560 – 4 กันยายน 2561 (เป็นการปฏิบัติงานหลังวันที่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช้แล้ว) 
มีช่ัวโมงการปฏิบัติงานรวม 850 ช่ัวโมงต่อปี โดยมีช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 
19 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (760 ช่ัวโมงต่อปี) มีช่ัวโมงการปฏิบัติงานอื่น 40 ช่ัวโมงต่อปี 
และมีช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จ านวน 50 ช่ัวโมงต่อปี  

ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ต้องมีช่ัวโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ช่ัวโมงต่อปี 
โดยในช่ัวโมงการปฏิบัติงานต้องมีช่ัวโมงสอนตามตารางสอนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีช่ัวโมงการมีส่วนร่วม  
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี  

3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ (วันที่ 5 กันยายน 2556–4 กันยายน 2561) 

4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
นาง ข เคยผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 เมื่อวันที่

5 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการพัฒนาหมดอายุเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นาง ข ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561  

ดังนั้น นาง ข ต้องเข้ารับการพัฒนาตามหลกัสตูรที่สถาบนัคุรุพฒันารับรอง จ านวน 20 ช่ัวโมง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 22/2560 เพื่อน ามาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญพิเศษ 

5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมิน รายงานผลงานที่เกิดจาก  
การปฏิบัติหน้าที่เป็นรายปีการศึกษา ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา  

นาง ข ต้องประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งครู ทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560  ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 
5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ดังนี้ 

ปีการศึกษาที่  1 - 4 ผู้ ด ารงต าแหน่งครูไม่ เคยได้รับการประเมินรายปีการศึกษา 
ตาม ว 21/2560 มาก่อน ดังนั้น ในปีที่จะยื่นขอรับการประเมินให้ผู้ด ารงต าแหน่งครู รวบรวมผลงานที่เกิดจาก  



การปฏิบัติหน้าที่และประเมินตนเองย้อนหลังเป็นรายปีการศึกษา จ านวน 4 ปีการศึกษา  และเสนอให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาต่อไป 

ปีการศึกษาท่ี 1 (ปีการศึกษา 2556) วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด    

ปีการศึกษาท่ี 2 (ปีการศึกษา 2557) วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ปีการศึกษาท่ี 3 (ปีการศึกษา 2558) วันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

ปีการศึกษาท่ี 4 (ปีการศึกษา 2559) วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   

ปีการศึกษาท่ี 5 (ปีการศึกษา 2560) วันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

เนื่องจากในปีการศึกษาที ่5 ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 เมื่อวันที่ 
5 กรกฎาคม 2560 ดังนั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 5 ให้ผู้ด ารงต าแหน่งครู ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของตนเอง ตาม ว 21/2560 เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งครูมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลา 
เปลี่ยนผ่านและประสงค์จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษให้น าผลการประเมินผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ในปีที่การศึกษาที่ 1 – 5 เสนอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาด าเนินการต่อไป 

สรุป นาง ข จะเป็นผู้มี คุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
ไม่ก่อนวันที่ 4 กันยายน 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ 

1. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ เป็นระยะเวลา 5 ปี
2. มี ช่ัวโมงการปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน

ย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ รวม 4,100 ช่ัวโมง 
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระยะเวลา

ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ (วันที่  5 กันยายน 2555 - 4 กันยายน 2561) 
4. ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 3/2554 เมื่อวันที่

5 มิถุนายน 2558 ซึ่งผลการพัฒนาหมดอายุเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ดังนั้น นาง ข ต้องเข้ารับการพัฒนา  
ตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวน 20 ช่ัวโมง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 22/2560 เพื่อน ามาใช้
เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญพิเศษ 

5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตหิน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง
5 ปีการศึกษาติดต่อกนั นับถึงวันสิ้นปีการศึกษากอ่นวันที่ยื่นค าขอ (ปีการศึกษา 2555 – 2559) โดยมผีลการประเมนิ 

ผานเกณฑ จํานวน 3 ปการศึกษา



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 




