
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ที่ก าหนดไว้ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ประสงค์ขอรับการ

ประเมินตามหลักเกณฑ์ ว21/2560  ให้ด าเนินการดังนี้ 

วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 ให้ยื่นค าขอต่อสถานศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณา จ านวน 2 ชุด 

ดังนี้ 

 1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) 

 2) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) จ านวน 5 ปีการศึกษา  โดยแยกรายงานเป็นรายปีการศึกษา 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ให้ยื่นค าขอต่อสถานศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณา จ านวน 4 ชุด 

ดังนี้ 

1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) 

2) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) จ านวน 5 ปีการศึกษา  โดยแยกรายงานเป็นรายปีการศึกษา 

 3) ผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ ตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด 

   ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีท่ีขอ  

 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 ยื่นค าขอฯ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสถานศึกษา เพ่ือตรวจและรับรองแล้วเสนอเขตพ้ืนที่  

และต้องเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า  6 เดือน (สพม.4 

ก าหนดให้ส่งภายในวันที่ 10 มีนาคม ของปีท่ีเกษียณอายุราชการ ) 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ยื่นค าขอฯ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสถานศึกษา เพ่ือตรวจและรับรองแล้วเสนอเขตพ้ืนที่  

เพ่ือเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส่งถึง ก.ค.ศ. ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

(สพม.4 ก าหนดให้ส่งภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีท่ีเกษียณอายุราชการ) 

 

 

 



วิธีการ 

 1. ผู้ขอยื่นค าขอฯ ต่อสถานศึกษา ตามแบบ วฐ.1 และ วฐ.2  พร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษานั้นหรือนอกสถานศึกษา จ านวนตามความเหมาะสม เพ่ือตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่ผู้ขอฯ 

รายงาน และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขอฯ    

ทั้ง 5 ปีการศึกษา 

  กรณีที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการในต าแหน่ง มีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ ให้

แจ้ง สพม.4  เพ่ือเสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะ        

ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน 5 ปีการศึกษา 

  ให้ด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้โดยเคร่งครัด หากภายหลังตรวจสอบ

พบว่า มีการด าเนินการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือด าเนินการที่มิชอบใดๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดของ

ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและผู้ที่เก่ียวข้อง และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี 

 3. ส่งเอกสารหลักฐานให้เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

 3.1 แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  (วฐ.1)  โดยแนบเอกสารหลักฐาน 

   ส าเนา กพ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรอง 

   ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ ภาระงานสอน ขอให้ระบุเป็นปีการศึกษาให้ชัดเจน (ติดสลิป หรือ ใช้

ใบแทรก) 

   หลักฐานการพัฒนาตามหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง หากในวุฒิบัตรไม่ระบุจ านวนชั่วโมง ให้

พิมพ์หลักฐานการสมัครเข้ารับการพัฒนาจากเว็บไซต์ Training.obec.go.th  มาประกอบด้วย 

   หลักฐานการเข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

 3.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)  พร้อมแนบหลักฐาน ร่องรอย ประกอบ

ผลการประเมินตามระดับที่ประเมินได้ 

 3.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน  (วฐ.3) 

* ขอให้แนบเอกสารหลักฐานเฉพาะที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

** ทั้งนี้ ขอให้ผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูล เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

ผู้ขอด้วย  หากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

 

 

 



การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552  ช่วงเปลี่ยนผ่าน 

 1. ครูสามารถยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์ ว17/2552  ได้ 1 ครั้ง  เพียงวิทยฐานะเดียว 

  1.1 กรณียื่นขอรับการประเมินไว้เดิม (ยื่นก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)  ได้รับการอนุมัติ  และ

วันที่มีหนังสือแจ้งมติ  มีคุณสมบัติครบที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะถัดไปได้อยู่แล้ว  ให้ยื่นค าขอภายใน 1 ปี  นับแต่

วันที่มีหนังสือแจ้งมตินั้น 

  1.2 กรณีค าขอรับการประเมินท่ียื่นไว้เดิม (ยื่นก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560)  ไม่ได้รับการอนุมัติ  

ให้ยื่นค าขอได้ภายใน 1 ปี  นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งมติ 

  1.3 กรณีครูที่มีคุณสมบัติที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะอยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  สามารถ

ยื่นขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552  ได้ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561  หากพ้นเวลา ให้ยื่นขอรับ

การประเมิน ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 

  ยกเว้น  ผู้ขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  ให้ส่งค าขอถึง สพม.4  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 

เพ่ือเสนอ กศจ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1  ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  และส่งถึง ก.ค.ศ. 

ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

 2. กรณีเป็นครูก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  หากมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ว17/2552  และ   

ตามหลักเกณฑ ์ว 21/2560  ด้วย  ให้ยื่นค าขอได้ตามหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งเพียงหลักเกณฑ์เดียว 

  กรณีครูได้ยื่นค าขอไว้ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552  ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  แต่ยังพิจารณา

ไม่แล้วเสร็จ  หากต้องการยื่นตามหลักเกณฑ์ ว21/2560  ให้ท าหนังสือแจ้งยกเลิกค าขอเดิมต่อส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 

 3. กรณีเป็นครูอยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  แต่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ ว17/2552  

สามารถยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์ ว17/2552  ได้  ภายใน 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ 

 4. กรณีเป็นครูตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เป็นต้นไป  ให้ยื่นขอตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 

  ยกเว้น  ผู้ที่มีกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 

0206.3/ว26  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559  สามารถยื่นขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ ตามหลักเกณฑ์             

ว17/2552  ได้ 1 ครั้ง  ภายใน 1 ปี  นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ 

 5. ผู้ที่ยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์ ว17/2552  ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปแล้ว  หรือไม่ได้ยื่นค าขอภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด แล้วแต่กรณี  การด าเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อไป  ให้ใช้หลักเกณฑ์ ว21/2560 

 

 

 



การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560  ช่วงเปลี่ยนผ่าน 

 กรณีผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ว21/2560  ยกเว้น คุณสมบัติข้อ 2.2 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน  ข้อ 

2.4 การพัฒนา  และข้อ 2.5 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  หากประสงค์ยื่นค าขอช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ หากมี

คุณสมบัติต่อไปนี้ให้น าไปขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้   

  1. วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ต้องมีภาระงานสอนสะสม

ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา  รวมกันไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง 

  2. ครูวิทยฐานเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ต้องมีภาระงานสอน สะสมย้อนหลัง 5 

ปีการศึกษา  รวมกันไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง 

  3. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง  จ านวน 20 ชั่วโมง 

   กรณี มีผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ ว3/2554  ซึ่งพัฒนาก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ที่ยัง

อยู่ภายในเวลา 3 ปี สามารถน ามาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์นี้ได้ 1 ครั้ง 

  4. มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี  เริ่ม

นับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ช่วงเปลี่ยนผ่านหากมีชั่วโมงการพัฒนาตามหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง      

ไม่ครบ 20 ชั่วโมงต่อปี  ให้น าชั่วโมง PLC ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมงมานับรวมให้ครบ 20 ชั่วโมง ใช้ได้ปีต่อปี 

  5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี

การศึกษาติดต่อกัน  นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ  โดยผู้ขอฯ ต้องรายงานผลงานฯ และรับรอง

ข้อมูลดังกล่าวตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ต าแหน่งครู  รายปีการศึกษา (วฐ. 2) 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม. เขต 4 

 


