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ม. 54  ม. 258 ม. 42  ม. 54



หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ

2. ภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ า

3. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนา

ผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่

ยื่นค าขอ 

1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ

2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

3. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

4. ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวัน

สิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ



1. การด ารงต าแหน่ง/การด ารงวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

วิทยฐานะครูช านาญการ

ครู ป. ตรี   6 ปี

ป. โท   4 ปี

ป เอก  2  ปี

5 ปี

วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ

ครูช านาญการ 1  ปี 5 ปี
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ครูช านาญการ 5 ปี  หรือ

ครูช านาญการพิเศษ  3  ปี 5 ปี
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ครูเชี่ยวชาญ 2 ปี 5 ปี



หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

ภาระงานสอน

- ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

- ภาระงานอื่น

ไม่ต่ ากว่า 

18 ชม./สัปดาห์

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

- ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

- งานอื่น 

- PLC

มีชั่วโมงสอนตามที่

ก.ค.ศ. ก าหนด

50 ชม.ต่อปี

วิทยฐานะท่ีขอ

ชนก./ชนพ.

ชช./ชชพ.

800 ชม./ปี

900 ขม./ปี



ชั่วโมงการปฏิบัติงาน หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และงานตอบสนองนโยบาย
และจุดเน้น

1.2.1 จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จ านวนชั่วโมงในการสอนตาม
รายวิชาที่สอนตามตารางสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน ต่อสัปดาห์ หรือต่อภาคเรียน หรือต่อปีการศึกษา

1.2.2 งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานอื่นที่นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติการสอนตามตารางสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ รวมทั้งงานสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น

1.2.3 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบาย
และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด



ระดบัการศึกษา/ประเภท

ชัว่โมงการปฏิบติังานในการขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ

ชม.สอนตามตารางสอน
ต่อสปัดาห์

(ชม.ต่อสปัดาห)์

ชม.สอนตามตารางสอน รวมกบั 

ชม.การปฏิบติังานอ่ืนต่อปี
วิทยฐานะ
ชก.+ชพ.

(ชม.ต่อปี)

วิทยฐานะ
ชช.+ชชพ.

(ชม.ต่อปี)
1. ปฐมวยั 6 800 900
2. ประถมศกึษา
(รวมโรงเรยีนวตัถุประสงคพ์เิศษ หรอื โรงเรยีนจดัการเรยีนรวม)

12 800 900

3. มธัยมศกึษา
(รวมโรงเรยีนวตัถุประสงคพ์เิศษ หรอื โรงเรยีนจดัการเรยีนรวม)

12 800 900

4. การศกึษาพเิศษ
4.1 เฉพาะความพกิารและศูนยก์ารศกึษาพเิศษ 6 800 900
4.2 ศกึษาสงเคราะหแ์ละราชประชานุเคราะห์ 12 800 900



ระดบั
การศึกษา/

ประเภท
หน้าที่

ชัว่โมงการปฏิบติังานในการขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ

ชม.สอนตามตารางสอน
ต่อสปัดาห์

(ชม.ต่อสปัดาห ์หรือ 

ชม.ต่อภาคเรียน)

ชม.สอนตามตารางสอน รวมกบั 

ชม.การปฏิบติังานอ่ืนต่อปี
วิทยฐานะ
ชก.+ชพ.

(ชม.ต่อปี)

วิทยฐานะ
ชช.+ชชพ.

(ชม.ต่อปี)
ปวช. , ปวส. 

และหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น

ปฏิบัติการสอน 12 หรือ 216 800 900
ปฏิบัติการสอนและปฏบิัติหนา้ท่ีหัวหนา้แผนกวิชาหรอื

หัวหน้างาน

6 หรอื 108 800 900

ปฏิบัติการสอนและปฏบิัติหนา้ท่ีครูท่ีปรึกษา 10 หรอื 180 800 900
ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าท่ีครูพี่เลี้ยง

ซึ่งต้องดูแลนักเรียนท่ีพักในหอพักของสถานศึกษา 6 หรอื 108 800 900
ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าท่ีบริการงานวิชาชีพ

อบรมวิชาชีพสู่ชุมชน ครูนิเทศในระบบทวิภาคี 

ครูนิเทศการฝึกงาน

6 หรอื 108 800 900



ระดบัการศึกษา/ประเภท

ชัว่โมงการปฏิบติังานในการขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ

ชม.สอนตามตารางสอน
ต่อสปัดาห์

(ชม.ต่อสปัดาห)์

ชม.สอนตามตารางสอน รวมกบั 

ชม.การปฏิบติังานอ่ืนต่อปี
วิทยฐานะ ชก.+ชพ.

(ชม.ต่อปี)

วิทยฐานะ ชช.+ชชพ.

(ชม.ต่อปี)
ทุกประเภทท่ีจัดการศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. 10 800 900

ระดบัการศึกษา/ประเภท

ชัว่โมงการปฏิบติังานในการขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ

ชม.สอนตามตารางสอน
ต่อสปัดาห์

(ชม.ต่อสปัดาห ์

หรือ ชม.ต่อปี)

ชม.สอนตามตารางสอน รวมกบั 

ชม.การปฏิบติังานอ่ืนต่อปี
วิทยฐานะ ชก.+ชพ.

(ชม.ต่อปี)

วิทยฐานะ ชช.+ชชพ.

(ชม.ต่อปี)
ทุกหลักสูตรท่ีด าเนินการหรือหลักสูตรท่ีด าเนินการร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

6 หรือ 312 800 900



หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

- ไม่ถูกลงโทษทางวินัย

และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ย้อนหลัง 5 ปี



หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

- ชนก. 

ชนพ. 

ชช.              

ชชพ.            

12 – 20  ชม./ปี 
5 ปี รวม 100 ชม.
ตามหลักเกณฑ์ฯ 
การพัฒนา ว 22/2560



หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

มีผลการปฏิบัติงาน

ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน

มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน 

โดยต้องมีผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์ 3 ใน 5 ปีการศึกษา



หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

ประเมิน 3 ด้าน

ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ

ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ

การปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ 

ชนพ. ไม่น้อยกว่า 1 รายการ

ชช./ชชพ. ไม่น้อยกว่า 2รายการ

ชช.     วิจัย 

ชชพ.   วิจัยและพัฒนา

ขนก./ชนพ.

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

ชช./ชชพ.

1. ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

2. ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 รายการ

- ชช.   งานวิจัยในชั้นเรียน

- ชชพ. งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน



2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
3 ตัวชี้วัด

3. ด้านการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ

2 ตัวชี้วัด

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสตูร
1.2 การจัดการเรียนรู้

1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล 

(IEP)/แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์
1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
1.2.4 คุณภาพผู้เรียน

1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง 
เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ันเรียนหรือประจ าวิชา

3.1 การพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
8 ตัวชี้วัด



หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

ชนก.

กรรมการ  1 ชุด  ประเมิน  3 ด้าน

ชนพ., ชช., ชชพ.

กรรมการ ชุดที่ 1 ประเมิน ด้านที่ 1 + ด้านที่ 2

ชุดที่ 2  ประเมิน ด้านที่ 3 

ทุกวิทยฐานะ 

ผอ. ประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ

หน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 

ให้ ผอ. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ 

กลั่นกรองข้อมูล พร้อมทั้งเสนอความเห็น 



การประเมิน
เกณฑ์ตัดสิน

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

1. ด้านการจัดการเรียน

การสอน (8 ตัวชี้วัด)

ทุกตัวช้ีวัดต้องได้

ไม่ต่ ากว่า ระดับ 2

ทุกตัวช้ีวัดต้องได้

ไม่ต่ ากว่า ระดับ 3

ทุกตัวช้ีวัดต้องได้

ไม่ต่ ากว่า ระดับ 4

ทุกตัวช้ีวัดต้องได้

ไม่ต่ ากว่า ระดับ 5

2. ด้านการบริหารจัดการ

ชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด)

5 ตัวชี้วัด ต้องได้  

≥ ระดับ 2

จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

และในจ านวน 

2 ตัวชี้วัด ต้องมีอยู่

ในด้าน 2 และด้าน 3

5 ตัวชี้วัด ต้องได้  

≥ ระดับ 2

จ านวน 3 ตัวชี้วัด 

และในจ านวน 

3 ตัวชี้วัด ต้องมีอยู่

ในด้าน 2 และด้าน 3

5 ตัวชี้วัด ต้องได้  

≥ ระดับ 3

จ านวน 3 ตัวชี้วัด 

และในจ านวน 3

ตัวชี้วัด ต้องมีอยู่

ในด้าน 2 และด้าน 3

5 ตัวชี้วัด ต้องได้  

≥ ระดับ 4

จ านวน 3 ตัวชี้วัด 

และในจ านวน 3

ตัวชี้วัด ต้องมีอยู่

ในด้าน 2 และด้าน 3

3. ด้านการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาวิชาชีพ 

(2 ตัวชี้วัด)

4. ผลงานทางวิชาการ กรรมการแต่ละคน

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

กรรมการแต่ละคน

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80



ครู

ปีการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษาที่ 4

ปีการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษาที่ 5

ปีการศึกษาที่ 3

ภาค 1

ภาค 2

ผอ.

ผอ. ตั้งกรรมการ
ตรวจสอบและกลั่นกรอง

ข้อมูล (คุณสมบัติ)

สิ้นปีการศึกษา

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2



ครู
เม่ือครบ 5 ปี 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง
- ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
- ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
- วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ
- การพัฒนา
- ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ

หน้าที่
2. จัดท าค าขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
3. มีผลงานทางวิชาการ (ชช. + ชชพ.) 

กรณี ผอ. มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าท่ีขอ
- ตรวจสอบคุณสมบัติ
- สรุปผลการประเมิน 3 ด้าน 

13 ตัวชี้วัด รวม 5 ปีการศึกษา
- เสนอไปยัง สพท. และ ศธจ. 

พิจารณาต่อไป
กรณี ผอ. มีวิทยฐานะต่ ากว่าที่ขอ

เสนอให้ กศจ. พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะ
ไม่ต่ ากว่าท่ีขอร่วมประเมิน และสรุปผล 
5 ปีการศึกษา

ผอ.
ยื่นได้รอบปีละ 1 ครั้ง



สพท.
- ตรวจสอบคุณสมบัติ 

(5 ข้อ)
- ตรวจสอบผล

การประเมิน 
- เอกสารหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้อง
- เสนอ ศธจ.

ศธจ.
- ตรวจสอบคุณสมบัติ 

(5 ข้อ) 
- ตรวจสอบผล

การประเมิน
- เอกสารหลักฐาน

ที่เก่ียวข้อง
- เสนอ อกศจ.
- เสนอ กศจ. พิจารณา

ส านักงาน ก.ค.ศ.

- ตรวจสอบคุณสมบัติ 
(5 ข้อ)

- ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ

- เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา



1. ชนก. + ชนพ.
กศจ. พิจารณาอนุมัติ

ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดได้รับค าขอ
2. ชช. + ชชพ. 

ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ
ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ไดร้ับค าขอ

เสนอผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา 53 
สั่งแต่งต้ัง



ด ารงต าแหน่งครู
ก่อน 5 ก.ค. 60

ขอตาม ว 17/2552 ได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่

มีคุณสมบัติครบ หนังสือแจ้งมติ
หลักเกณฑ์ฯ 

ว 21/2560 ประกาศใช้

1. ยื่น ว 17/2552 ไว้แล้ว 
ก่อนวันท่ี 5 ก.ค. 60

ทราบผลการพิจารณา
- อนุมัติ  ขอ ว 17/52

ในวิทยฐานะถัดไป ได้อีก 1 ครั้ง

- ไม่อนุมัติ  ขอ ว 17/52
ในวิทยฐานะท่ีขอ ได้อีก 1 ครั้ง



(ทราบผล
แต่คุณสมบัติ
ยังไม่ครบ)

-



(วันที่ทราบผล
มีคุณสมบัติ
ครบแล้ว)



-

-

2. มีคุณสมบัติตาม ว 17/2552
ก่อนวันท่ี 5 ก.ค. 60 แต่ยังไม่ได้ยื่นค าขอ

- - 

3. มีคุณสมบัติตาม 17/2552 ตั้งแต่วันที่
5 ก.ค. 60 เป็นต้นไป

 - -



ต าแหน่ง ก่อน 5 ก.ค. 60
ตั้งแต่ 5 ก.ค. 60 

เป็นต้นไป
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

ครูผู้ช่วย  - เมื่อด ารงต าแหน่งครูและมีคุณสมบัติครบ
- ขอมวีิทยฐานะครูช านาญการ ตาม ว 17/2552

ได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีคณุสมบัติครบ
กรณีจะน าวุฒิ ป.โท/ป.เอก มาขอลดระยะเวลา 
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ว 26/2559  หรือ
- ขอมวีิทยฐานะครูช านาญการ ตาม 21/2560

ครูผู้ช่วย -  เมื่อด ารงต าแหน่งครูและมีคุณสมบัติครบ 
ต้องขอตาม ว 21/2560



1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ

2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

3. วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ

4. การพัฒนา

5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ผู้ขอรับการประเมินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ด ารงต าแหน่งครูหรือวิทยฐานะ
ที่ด ารงอยู่ในปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปี

ไม่ถูกลงโทษทางวินัย/จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ

ระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี
ชนก./ชนพ.   4,000 ชม.
ชช./ชชพ.     4,500 ชม.

ต้องมี ชม. สอน/สัปดาห์ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

ชนพ./ชช. -- ว 3/54 (ไม่หมดอาย)ุ
ชนก./ชชพ. – ว 20/60 อบรม 20 ชม. ในปีที่ขอ

ระยะเวลา 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง
- ประเมินตนเอง ตามแบบประเมินผลงานที่เกิด

จากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวบ่งชี้
- ประเมินรายปี รวม 5 ปีการศึกษา



ตย.   การขอมวีิทยฐานะครูช านาญการ
ผู้ขอรับการประเมิน ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ าตามที่ส่วนราชการ

ก าหนด และต้องมีภาระงานสอนสะสมย้อนหลังเป็นเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง 

การปฏิบัติงาน
ต าแหน่งครู

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 5 ปี

จ านวนชั่วโมง
การปฏิบัติงาน

700 800 1,000 900 600 4,000

โดยมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานขัน้ต่ าตามที่ส่วนราชการก าหนด
ในแต่ละปี ต้องมีชั่วโมงสอนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์

กรณีด ารงต าแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี



การปฏิบัติงานต าแหน่งครู ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 5 ปี

จ านวนชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน

600 700 1,000 900 750

จ านวนชั่วโมง PLC - - - - 50

รวม 600 700 1,000 900 800 4,000

ต าแหน่งครู 4 ปี มาแล้ว ได้ 3,200 ชม. ตามเกณฑ์ใหม่

โดยมีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานข้ันต่ าตามที่ส่วนราชการก าหนด
ในแต่ละปี ต้องมีชั่วโมงสอนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์

ตย.   การขอมวีิทยฐานะครูช านาญการ
ผู้ขอรับการประเมิน ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งครู ในปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง 

โดยรวมชั่วโมง PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดด้วย 
และมีชั่วโมงการปฏิบัติงานรวม 5 ปี ไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง

กรณีด ารงต าแหน่งครู มาแล้ว 4 ปี + ครู เพ่ิมอีก 1 ปี



วิทยฐานะ
กรณีการพัฒนาเดิม

ไม่หมดอายุ
กรณีการพัฒนาเดิม

หมดอายุ

ชนพ./ชช.
ใช้ผลการพัฒนาเดิม

ตาม ว 3 /2554
พัฒนาตาม ว 22/2560

(20 ชม.)

ชนก./ชชพ. -
พัฒนาตาม ว 22/2560

(20 ชม.)



ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
สรุปผล

การประเมิน

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
(8 ตัวบ่งช้ี)

ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่านเกณฑ์
2. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน

(3 ตัวบ่งช้ี)

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
(2 ตัวบ่งชี)้

ผ่าน 3 ใน 5 ปีการศึกษา

กรณีด ารงต าแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี



ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
สรุปผล

การประเมิน

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
(8 ตัวบ่งช้ี)

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์
2. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน

(3 ตัวบ่งชี)้

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
(2 ตัวบ่งช้ี)

ผ่าน 2 ใน 5 ปีการศึกษา

กรณีด ารงต าแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี



ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
สรุปผล

การประเมิน

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
(8 ตัวบ่งช้ี)

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

2. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน
(3 ตัวบ่งช้ี)

3. ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ

(2 ตัวบ่งช้ี)

ปีที่ 6

ผ่าน

ปีที่ 7

ผ่าน

ผลงาน 5 ปีการศึกษา ย้อนหลัง ผ่านเกณฑ์

ผลงาน 5 ปีการศึกษา ย้อนหลัง ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

กรณีด ารงต าแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี



หัวข้อ หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

คุณสมบัติ 1. การด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ

2. ภาระงานขั้นต่ า

3. ผลปฏิบัติงาน

1. การด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ

2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

3. วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ

4. ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
การประเมิน ด้านที่ 1  ด้านวินัยฯ (25 ตัวชี้วัด)

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ 

(8 ตัวชี้วัด)

ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน (7 ตัวชี้วัด)

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ

1. 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (ทุกวิทยฐานะ)

2. ผลงานทางวิชาการ (ชช. + ชชพ.)



หัวข้อ หลักเกณฑ์เดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560)

กรรมการประเมิน กรรมการ ชุดที่ 1

ผอ. + ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา +   

ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า

วิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน

กรรมการ ชุดที่ 2

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน

1. ผอ. ประเมินทุกวิทยฐานะ

2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ประเมินผลงาน

ทางวิชาการ (ชช. + ชชพ..)

การพัฒนา พัฒนาก่อนการแต่งตั้ง ม.80

วิทยฐานะ ชนพ. + ชช.

(ก่อนยื่น/หลังยื่น/ประเมินแล้วเสร็จ)

-



Call center ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 063- 1477 712

 063- 1477 713

 063- 1477 714

 063- 1477 715

 063- 1477 716 หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูฯ

 02- 280 2831

 02- 280 2828

 02- 280 3230 หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูฯ

ตลอดเดือน
สิงหาคม 2560

ในวัน และเวลา
ราชการ

หลังจากเดือนสิงหาคม 
2560

ในวัน และเวลาราชการ

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะฯ

มาตรฐานต าแหน่ง/วิทยฐานะ

หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะฯ

32




