
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการใหข้า้ราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู 

มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

นางสาวชนพชิา  ทรงเสรีย์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
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ว21 
เน้ือหา สาระ 

1. คุณสมบตัิผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตาม ว 21/2560 

2. บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

4. หน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

3. การด าเนินงานของ สพท. และ ศธจ. 

 5. บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (อยูร่ะหว่าง ก.ค.ศ.ก าหนดรูปแบบ) 

 6. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา ตาม ว 21/2560 



คุณสมบติัของผูข้อมีวิทยฐานะ และเล่ือนวิทยฐานะ 

ระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่ง 
/ วิทยฐานะ 

ชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน    วินัย คุณธรรม     

   จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

ผ่านการพัฒนา
ตามที่ ก.ค.ศ.      
    ก าหนด 

 ผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติ    
    หน้าที่ 

ว21 



ว21 1. ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ / วิทยฐานะที่ด ารงปัจจุบัน 

ขอม/ีเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชนก. ชนพ. ชช. และ ชชพ. 
วิทยฐานะละ 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ    ยื่น ณ สถานศึกษา 

ด ารงต าแหน่งครู 5 ปี  ขอมวีิทยฐานะ      ช านาญการ 
ด ารงต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการ 5 ปี ขอเลื่อน    ช านาญการพิเศษ
ด ารงต าแหนง่วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 5 ปี    ขอเลื่อน เชี่ยวชาญ 

 



ว21       ตัวอย่างการนับระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ /  
      วิทยฐานะที่ด ารงปัจจุบัน  ขอช านาญการ 

หลักฐาน : ก.พ.7 /ก.ค.ศ.16 
ขอ ชนก. ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
เป็นครู เมื่อ 
20 ก.ค.62 

20ก.ค.62– 
19ก.ค.63 

20ก.ค.63 – 
19ก.ค.64 

20ก.ค.64 – 
19ก.ค.65 

20ก.ค.65– 
19ก.ค.66 

20ก.ค.66 –  
19ก.ค.67 

มีสิทธิ์ยื่นค าขอ : 
ตั้งแต่ 20 ก.ค.67  



ว21 2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

ชนก./ ชนพ. ไม่ต่ ากว่า 800 ชม./ปี รวม 5 ปี ไม่ต่ ากว่า 4000 ชม.  
ชช./ ชชพ. ไม่ต่ ากว่า 900 ชม./ปี รวม 5 ปี ไม่ต่ ากว่า 4500 ชม. 

ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 
งานสนับสนุนอื่น  
PLC (ไม่น้อยกว่า 50 ชม./ปี) 
งานนโยบาย 

ย้อนหลัง 5 ปี 
ถึงวันที่ยื่นค าขอ 

(นับชม.ตามระยะเวลา
เหมือนคุณสมบัติข้อ 1) 



ว21 
ชัว่โมงการปฏิบติังาน (ต่อ) 

จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จ านวนชั่วโมงในการสอนตามรายวิชาที่
สอนตามตารางสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เรียน ต่อสัปดาห์ หรือตอ่ภาคเรียน 
หรือต่อปีการศึกษา 
     ชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ระดับปฐมวัย ไม่ต่ ากว่า 6 ชม./
สัปดาห์ ระดับประถม และมธัยม ไม่ต่ ากว่า 12 ชม./สัปดาห ์
      ชั่วโมงสอนตามตาราง + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           โครงสร้างเวลาเรียน 
      ชช. / ชชพ. ต้องม ีชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เสนอผลงาน
ทางวิชาการนั้น 
งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานอื่นที่นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติการสอนตามตารางสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา รวมทั้งงานสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา เช่น งานวิชาการ 
งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เป็นต้น 

โครงสร้างเวลาเรียนปี-2560.doc
โครงสร้างเวลาเรียนปี-2560.doc


ว21 ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แต่ละปีไม่น้อย
กว่า 50 ชั่วโมง (เกิน 50 ชั่วโมง ส่วนท่ีเกินน ามานับรวมเป็นชั่วโมงการ
พัฒนาตาม ว 22/ว 14 ได้) 
งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีตอบสนอง
นโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้น
สังกัด  เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนสีขาว DLTV ฯลฯ 



ว21 ตวัอย่างนบัชัว่โมงการปฏิบติังาน ขอมีวิทยฐานะช านาญการ 

การปฏิบัติงานต าแหน่งคร ู ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 5 ป ี

ชม.สอน  
(ขั้นต่ า 12ชม./สัปดาห)์ 

480 600 720 630 480 2910 

งานสนับสนุนอ่ืน  200 80 200 120 120 720 

PLC 
(ปีละไม่น้อยกว่า 50 ชม.) 

50 50 50 50 50 250 

งานนโยบาย 160 160 - - 160 480 

รวม 890 890 970 800 810 4360 

มีคุณสมบัติ 



ว21 ตวัอย่างนบัชัว่โมงการปฏิบติังาน ขอมีวิทยฐานะช านาญการ 

การปฏิบัติงานต าแหน่งคร ู ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม 5 ป ี

ชม.สอน  
(ขั้นต่ า 12ชม./สัปดาห)์ 

480 600 700 600 480 2860 

งานสนับสนุนอ่ืน  120 80 50 150 120 520 

PLC 
(ปีละไม่น้อยกว่า 50 ชม.) 

- 50 50 50 50 200 

งานนโยบาย 160 160 - - 160 480 

รวม 760 890 800 800 810 4060 

ไม่มีคุณสมบัติ 



ว21 
2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

หลักฐาน 
- ตารางสอน 
- ค าสั่ง 
- งานสนับสุนนฯ 
- งานนโยบาย 
- บันทึก PLC  

นับย้อนหลัง 5 ปี 
ถึงวันที่ยื่นค าขอ 

 



ว21 ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 -2 / 2562 

วัน คาบที่ ๑ คาบที่ ๒ คาบที่ ๓ คาบที่ ๔ พัก คาบที่ ๖ คาบที่ ๗ คาบที่ ๘ คาบที่ ๙ 
จันทร ์
  

ว๒๑๒๐๔ ท31101 

อังคาร 
  

ว๒๑๒๐๔ ว๒๑๒๐๔ ลูกเสือ 

พุธ 

  
ว๒๑๒๐๔ 

พฤหัสบดี 
  

ว๒๑๒๐๔ ว๒๑๒๐๔ ท31101 

ศุกร ์
  

ว๒๑๒๐๔ ชุมนุม 

ชั่วโมงสอน 



ว21 

วัน คาบที่ ๑ คาบที่ ๒ คาบที่ ๓ คาบที่ ๔ พัก คาบที่ ๖ คาบที่ ๗ คาบที่ ๘ คาบที่ ๙ 
จันทร ์
  

ว๒๑๒๐๔ ท31101 วิชาการ 

อังคาร 
  

ว๒๑๒๐๔ ว๒๑๒๐๔ ลูกเสือ 

พุธ 

  
วิชาการ ว๒๑๒๐๔ 

พฤหัสบดี 
  

ว๒๑๒๐๔ ว๒๑๒๐๔ ท31101 

ศุกร ์
  

ว๒๑๒๐๔ วิชาการ ชุมนุม 

ชั่วโมงสอน งานสนับสนุน 

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 -2 / 2562 



ว21 

วัน คาบที่ ๑ คาบที่ ๒ คาบที่ ๓ คาบที่ ๔ พัก คาบที่ ๖ คาบที่ ๗ คาบที่ ๘ คาบที่ ๙ 
จันทร ์
  

ว๒๑๒๐๔ ท31101 วิชาการ 

อังคาร 
  

ว๒๑๒๐๔ ว๒๑๒๐๔ ลูกเสือ PLC 

พุธ 

  
วิชาการ ว๒๑๒๐๔ 

พฤหัสบดี 
  

ว๒๑๒๐๔ ว๒๑๒๐๔ ท31101 

ศุกร ์
  

ว๒๑๒๐๔ วิชาการ ชุมนุม PLC 

ชั่วโมงสอน งานสนับสนุน PLC 

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 -2 / 2562 



ว21 

วัน คาบที่ ๑ คาบที่ ๒ คาบที่ ๓ คาบที่ ๔ พัก คาบที่ ๖ คาบที่ ๗ คาบที่ ๘ คาบที่ ๙ 
จันทร ์
  

ว๒๑๒๐๔ ท31101 วิชาการ ลดเวลาเรียน 

อังคาร 
  

ว๒๑๒๐๔ ว๒๑๒๐๔ ลูกเสือ PLC 

พุธ 

  
วิชาการ ว๒๑๒๐๔ ลดเวลาเรียน 

พฤหัสบดี 
  

ว๒๑๒๐๔ ว๒๑๒๐๔ ท๓๑๑๐๑ 

ศุกร ์
  

ว๒๑๒๐๔ วิชาการ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมนุม PLC 

ชั่วโมงสอน งานสนับสนุน PLC นโยบาย 

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 -2 / 2562 



ว21 ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2 / 2562 เต็มทุกคาบ 

วัน คาบที่ ๑ คาบที่ ๒ คาบที่ ๓ คาบที่ ๔ พัก คาบที่ ๖ คาบที่ ๗ คาบที่ ๘ คาบที่ ๙ 
จันทร ์
  
อังคาร 
  
พุธ 

  
พฤหัสบดี 
  
ศุกร ์
  

ชั่วโมงสอน 



ว21 

วัน 07.30 – 
08.30 น.  

พัก 15.30 – 

16.30 น. 
จันทร ์
  
อังคาร 
  

PLC 

พุธ 

  
พฤหัสบดี 
  

PLC 

ศุกร ์
  

ชั่วโมงสอน PLC 

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2 / 2562 เต็มทุกคาบ 



ว21 3. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ไม่ถูกลงโทษทางวินัย / จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

หลักฐาน : ก.พ.7/ก.ค.ศ.16  



ว21 

ปีท่ี 1 

17 พ.ค.58 – 
16 พ.ค.59 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 2 

17 พ.ค.59 – 
16 พ.ค.60 

ปีท่ี 3 

17 พ.ค.60 – 
16 พ.ค.61 

15 ส.ค. 60 ถูก
ตั้งกรรมการ
สอบสวนวินัย  
ไม่ร้ายแรง 

ปีท่ี 4 

17 พ.ค.61 – 
16 พ.ค.62 

ถูกลงโทษ
ทางวินัย 

ปีท่ี 5 

17 พ.ค.62 – 
16 พ.ค.63 

ปีท่ี 4 ถกูลงโทษทางวินยัไม่สามารถขอรบัการประเมินได ้การย่ืนขอรบัการประเมินครัง้ต่อไป 

ใหเ้ร่ิมนบัเป็นปีท่ี 1 ไดต้ัง้แต่วนัท่ีพน้โทษแลว้จนครบ 5 ปี 



ว21 4. ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
(ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560 

มีชั่วโมงการอบรมและพัฒนา (คูปองพัฒนาครู หรือหลกัสูตรที่ ก.ค.ศ.
รับรอง) ในรอบ 5 ปี จ านวน 100 ชม. หากไม่ครบ 100 ชม. แต่ไม่น้อย
กว่า 60 ชม.(ร้อยละ 60) ให้น าชั่วโมง PLC ส่วนที่เกิน 50 ชม.ในแต่ละปี 

มานับรวมให้ครบ 100 ชม.ได้ หลักฐาน : เช่น 
แบบประเมินตนเอง  (มีตัวอย่าง)     ID PLAN (มีตัวอยา่ง) 
หลักฐานการเข้ารับการพัฒนา (การลงทะเบียนหลักสูตร/การอนุญาตจาก 
ผอ.รร./วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา/รายงานหลังการเข้ารับการพัฒนา) 

 



5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที ่

ทุกวิทยฐานะ 
ประเมินผลงาน 3 ด้าน 13 ตชว. 

ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึง
วันสิ้นปีการศึกษา ก่อนวันที่ยื่นค าขอ 

ผ่าน 3 ใน 5 ปีกศ. 
 

   ชช./ ชชพ. ผลงานทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 รายการ 
 - ชช. งานวิจัยในชั้นเรียน (อย่างน้อย 1 รายการ) 
 - ชชพ. งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน (อย่างน้อย 1 รายการ) 
 

+ 



ปีการศึกษา 

ระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ว่าด้วยปี
การศึกษา  
การเปิดและปิด
สถานศึกษา 
พ.ศ.2549 

ข้อ 6 ในรอบปีการศึกษาหนึ่ง วันเร่ิมต้นปีการศึกษา คือ 
วันที่ 16 พ.ค. และวันสิ้นปีการศึกษา คือ วันที่ 15 พ.ค. 
ของปีถัดไป 
ข้อ 7 ให้สถานศึกษาเปิดและปิดภาคเรียนตามปกติใน
รอบปีการศึกษาหนึ่งตามที ่ก าหนดดังนี้ 
  (1) ภาคเรียนที่หนึง่ วันเปิดภาคเรียน 16 พ.ค. วันปิด
ภาคเรียน 11 ต.ค. 
  (2) ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน 1 พ.ย. 
วันปิดภาคเรียน 1 เม.ย. ของปีถัดไป 
สถานศึกษาใดประสงค์จะเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่าง
ไปจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการ 
  เจ้าสังกัดเป็นผู้ก าหนดตามทีเ่ห็นสมควร 

 

ว21 



ว21 ประเภทผลงานทางวิชาการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
3 ตัวชี้วัด 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง 
    และพัฒนาวิชาชีพ 

2 ตัวชี้วัด 

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนรู ้
      1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
      1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
              (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 
      1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
      1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง  
     เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 
1.4 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
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 

ว21 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
8 ตัวชี้วัด 

กำหนดชั่วโมงสอนและตัวชี้วัด.pdf
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การประเมิน 
เกณฑ์ตัดสิน 

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

1. ด้านการจัดการเรียน 

  การสอน (8 ตัวชี้วัด) 

ทุกตัวชี้วัดต้องได้ 

ไม่ต่ ากว่า ระดับ 2 

ทุกตัวชี้วัดต้องได้ 

ไม่ต่ ากว่า ระดับ 3 

ทุกตัวชี้วัดต้องได้ 

ไม่ต่ ากว่า ระดับ 4 

ทุกตัวชี้วัดต้องได้ 

ไม่ต่ ากว่า ระดับ 5 

2. ด้านการบริหารจัดการชั้น

เรียน  (3 ตชว.) 
 

    

   แต่ละด้าน ต้องม ี

   ผลการประเมิน 

   ไม่ต่ ากว่าระดับ 2 

  ไม่น้อยกว่า 1 ตชว. 

 

  ต้องมีผลการประเมิน 

  ทั้ง 2 ด้าน ไม่ต่ ากว่า 

  ระดับ 2 และรวมกัน 

  ไม่น้อยกว่า 3 ตชว. 

 

 ต้องมีผลการประเมิน 

  ทั้ง 2 ด้าน ไม่ต่ ากว่า 

  ระดับ 3 และรวมกัน 

  ไม่น้อยกว่า 3 ตชว. 

 

   ต้องมีผลการประเมิน 

  ทั้ง 2 ด้าน ไม่ต่ ากว่า 

  ระดับ 3 และรวมกัน 

  ไม่น้อยกว่า 3 ตชว. 

 

3. ด้านการพัฒนาตนเอง 

  และพัฒนาวิชาชีพ  

   (2 ตัวชี้วัด) 

4. ผลงานทางวิชาการ   

  
กรรมการแต่ละคนไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 75 

กรรมการแต่ละคน 

ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
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การประเมิน 
1 2 

ตัวชี้วัด ชนก. ชนก. เกณฑ์ 

1. ด้านการจัดการเรียน 

  การสอน (8 ตัวชี้วัด) 

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนรู ้
      1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
      1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/ 
              แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
              (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล  
              (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 
       1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
       1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม    
     เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง  
     เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 
1.4 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 

2 
 

2 

3 

 

 
 

2 

1 

3 

 

2 

2 

2 
 

2 

2 

 

 
2 

2 

2 

 

2 

2 

ทุกตัวชี้วัด

ต้องได้ 

ไม่ต่ ากว่า 

ระดับ 2 

 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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การประเมิน 
1 2 

ตัวชี้วัด ชนพ. ชนพ. เกณฑ์ 

1. ด้านการจัดการเรียน 

  การสอน (8 ตัวชี้วัด) 

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนรู ้
      1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
      1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/ 
              แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
              (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล  
              (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 
       1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
       1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม    
     เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง  
     เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 
1.4 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 

3 
 

3 

3 

 

 
 

2 

3 

3 

 

4 

2 

3 
 

3 

3 

 

 
3 

3 

3 

 

4 

3 

ทุกตัวชี้วัด

ต้องได้ 

ไม่ต่ ากว่า 

ระดับ 3 

 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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การประเมิน 
1 2 

ตัวชี้วัด ชนก. ชนก. เกณฑ ์

2. ด้านการบรหิาร

จัดการชั้นเรียน  

(3 ตัวชี้วัด) 

 

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และ
เอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ า
วิชา 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

แต่ละด้าน 

ต้องมีผลการ 

ประเมินไม่ต่ ากว่า 

ระดับ 2 

ไม่น้อยกว่า 

1 ตัวชี้วัด 
 

3. ด้านการพฒันา
ตนเองและพฒันา
วิชาชีพ 
( 2 ตัวชี้วัด) 

3. 1 การพัฒนาตนเอง 
3.2 การพัฒนาวิชาชพี 

1 

1 

2 

1 

 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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การประเมิน 
1 2 

ตัวชี้วัด ชนพ. ชนพ. เกณฑ ์

2. ด้านการบรหิาร

จัดการชั้นเรียน  

(3 ตัวชี้วัด) 

 

2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และ
เอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ า
วิชา 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

ต้องมีผลการ 

ประเมินทั้ง 2 ด้าน

ไม่ต่ ากว่า ระดับ 2 

และรวมกัน           

ไม่น้อยกว่า 

3 ตัวชี้วัด 
 

3. ด้านการพฒันา
ตนเองและพฒันา
วิชาชีพ 
( 2 ตัวชี้วัด) 

3. 1 การพัฒนาตนเอง 
3.2 การพัฒนาวิชาชพี 

1 

1 

2 

1 

 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ว21 



ผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีกศ.1 ปีกศ. 2 ปีกศ. 3 ปีกศ. 4 ปีกศ. 5 
สรุปผล 

การประเมิน 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
    (8 ตัวบ่งชี้) 
 

 ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่านเกณฑ์ 
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
    (3 ตัวบ่งชี้) 
 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา 
   วิชาชีพ (2 ตัวบ่งชี้) 
 

ผ่าน 3 ใน 5 ปีการศึกษา 

ว21 



ผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีกศ.1 ปีกศ. 2 ปีกศ. 3 ปีกศ. 4 ปีกศ. 5 
สรุปผล 

การประเมิน 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
    (8 ตัวบ่งชี้) 
 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ 
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
    (3 ตัวบ่งชี้) 
 

3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนา 
   วิชาชีพ (2 ตัวบ่งชี้) 
 

ผ่าน 2 ใน 5 ปีการศึกษา 

ว21 



ผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติ
หน้าที ่

ปีกศ. 
1 

ปีกศ. 
2 

ปีกศ. 
3 

ปีกศ. 
4 

ปีกศ. 
5 

สรุปผล 
การประเมิน 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
    (8 ตัวบง่ชี้) 
 

  ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

2. ด้านการบริหารจัดการ 
   ชั้นเรียน(3 ตัวบง่ชี้ 
     

3. ด้านการพัฒนาตนเองและ 
   พัฒนาวิชาชีพ (2 ตัวบ่งชี้) 
 

ปี 
กศ. 
6 
 
 
 
 

ผ่าน 
 
 
 

ปี 
กศ. 
7 
 
 
 
 

ผ่าน 
 
 
 

ผลงาน 5 ปีการศึกษา ย้อนหลังติดต่อกัน ผ่านเกณฑ ์

ผลงาน 5 ปีการศึกษา ย้อนหลัง ไมผ่่านเกณฑ ์

ผ่านเกณฑ์ 
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ครู 

 

ปีการศึกษาที่ 1 
 

 

ปีการศึกษาที่ 4 
 

 

ปีการศึกษาที่ 2 
 

 

ปีการศึกษาที่ 5 
 

 

ปีการศึกษาที่ 3 
 

ภาค 1 

ภาค 2 

 
ผอ.รร

. 

ผอ. ตั้งกรรมการ
ตรวจสอบและกลั่นกรอง

ข้อมูล (คุณสมบตั)ิ 

สิ้นปีการศึกษา 

ภาค 1 

ภาค 2 

ภาค 1 

ภาค 2 

ภาค 1 

ภาค 2 

ภาค 1 

ภาค 2 



 



    

   

ครู 
เมื่อครบ 5 ปี  

  1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง 
     - ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
     - ชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
     - วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
     - การพัฒนาตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
     - ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 2. จัดท าค าขอ (วฐ.1) พร้อมเอกสารหลักฐาน 
 3. มีผลงานทางวิชาการ (ชช. + ชชพ.)  

  กรณี ผอ. มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าที่ขอ 
   - ตรวจสอบคุณสมบัติ 
   - สรุปผลการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด  
รวม 5 ปีการศึกษา 
  - เสนอไปยัง สพท. ศธจ. พิจารณาต่อไป 
กรณี ผอ. มีวิทยฐานะต่ ากว่าที่ขอ 
     เสนอให้ กศจ. (ผ่าน สพท.) พิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดนั้นที่มวีิทยฐานะไมต่่ ากว่าทีข่อร่วมประเมิน 
และสรุปผล 5 ปกีารศึกษา ในแบบ วฐ.3 

ผอ. 
ยื่นได้รอบปีละ 1 ครั้ง 

ว21 





บทบาทผูอ้ านวยการสถานศึกษา 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 5 ข้อ 

ตาม ว21 

ตรวจสอบ 
PLC ตรวจสอบ 

บันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบและ
อนุญาตการ
พัฒนา ว22 

ประเมินผลงาน 
ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที ่

ว21 
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองข้อมูล 
   ใน/นอกสถานศึกษา ต้องอยู่ในราชการ พิจารณาสัดส่วนไดต้ามความ
เหมาะสมอย่างน้อย 3 คน ต าแหน่งใดก็ได้อยู่ที่ความเหมาะสมแตไ่ม่ควรจะมี
วิทยฐานะต่ ากว่าผู้ยื่นค าขอ ควรมีความรู้ในสาขาที่ส่ง เป็นคณะกรรมการชุด
เดียวกันหรือต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่ที่ความเหมาะสม 

ผูอ้ านวยการสถานศึกษา ในฐานะผูป้ระเมิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรอง ด าเนินการตรวจสอบและ
กลั่นกรองข้อมูล ชั่วโมงการปฏิบัติงาน การพัฒนา ผลการประเมิน              
13 ตชว. พร้อมเสนอความคิดเห็นต่อผู้ประเมิน เพื่อประกอบการ
พิจารณาต่อไป 
 



ว21 

4. หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุใด ๆ 
เช่น วิปกครอง 39ฯ ม.13 ม.16 ให้เสนอ กศจ. แต่งตั้งผู้ประเมินแทน 

ผูอ้ านวยการสถานศึกษา ในฐานะผูป้ระเมิน (ต่อ) 

3. แจ้งผลการประเมินให้ครูทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
ถ้าครูเห็นไม่สอดคล้องให้ รร.แจ้ง สพท. เพื่อแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ           
ผลการประเมินปีกศ.นั้น และเมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 

2. ประเมินผลงาน 5 ปีการศึกษา ปีกศ.ละ 2 ครั้ง 
   ครั้งที่ 1(ภาคเรียนที่ 1) เพื่อให้ค าแนะน าและพัฒนา 
   ครั้งที่ 2(ภาคเรียนที่ 2) ประเมินภาพรวมทั้งปี เสนอความคิดเห็น 



ว21 

6. กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษามี
วิทยฐานะต่ ากว่าครูที่ยื่นค าขอ ให้เสนอ กศจ. (ผ่าน สพท.) แต่งตั้ง            
ผู้ร่วมประเมิน 

ผูอ้ านวยการสถานศึกษา ในฐานะผูป้ระเมิน (ต่อ) 

7. คณะกรรมการที่ ก.ค.ศ. ตั้งเป็นผู้ประเมินผลงานทาง 
    วิชาการ (เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ) 

5. หากไม่มีผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้ผู้ที่มีค าสั่งเป็น รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน (เปรียบเสมือน ผอ.รร.) 



สรุปแนวด าเนินการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ี (ขอ้5) ตาม ว21 ว21 

1. ครูที่จะยื่นขอ บันทึกให้ผู้อ านวยการสถานศึกษารับทราบ ว่าใน
ปีการศึกษานี้จะขอรับการประเมิน (ต้นปีกศ.) 
2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรอง (สิ้นปี กศ.) 
3. ครูที่จะยื่นขอ ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่เกณฑ์ ว 21 
4. ครูที่จะยื่นขอ ประเมินตนเอง ตาม 13 ตชว. น าเสนอ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  พร้อมร่องรอยหลักฐานให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ประเมิน ปีกศ.ละ 2 ครั้ง 



ว21 

5. คณะกรรมการกลั่นกรอง ด าเนินการตรวจสอบและกลั่นกรอง
ผลการประเมิน 13 ตชว. พร้อมเสนอความคิดเห็นต่อผู้ประเมิน 
เพื่อประกอบการประเมิน 
6. ผู้อ านวยการสถานศึกษา พิจารณาประเมิน 13 ตชว.  
7. ผู้อ านวยการสถานศึกษา แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอรับการ
ประเมินทราบ 

สรุปแนวด าเนินการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ี (ขอ้5) ตาม ว21 



เม่ือ ครบ 5 ปี ว21 

1. ครูที่จะยื่นขอ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ปี 
การศึกษา น าเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. คณะกรรมการกลั่นกรอง ด าเนินการตรวจสอบและกลั่นกรอง
คุณสมบัติ 5 ข้อ พร้อมเสนอความคิดเห็นต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
3. ผู้อ านวยการสถานศึกษา พิจารณาตรวจสอบ คุณสมบัติ และ
รับรองข้อมูลทั้งหมด น าส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง สพท. 



    

   
สพท. 

- ตรวจสอบคุณสมบัติ  
  (5 ข้อ) 
- ตรวจสอบผล 
  การประเมิน  
- เอกสารหลักฐาน 
  ที่เกี่ยวข้อง 
- เสนอ ศธจ. 

ศธจ. 
- ตรวจสอบคุณสมบัติ  
  (5 ข้อ)  
- ตรวจสอบผล 
  การประเมิน 
- เอกสารหลักฐาน 
   ที่เกี่ยวข้อง 
- เสนอ อกศจ. 
- เสนอ กศจ. พิจารณา 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
- ตรวจสอบคณุสมบัติ  
  (5 ข้อ) 
- ประเมินผลงาน 
   ทางวิชาการ 
- เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 

ว21 



  

   

1.  ชนก. + ชนพ. 
  กศจ. พิจารณาอนุมัติ 
ไม่ก่อนวันที่ ศธจ. ได้รับค าขอ
พร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
2.  ชช. + ชชพ.  
  ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 
ไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  
ได้รับค าขอ 

เสนอผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา 53 
สั่งแต่งตัง้ 

ว21 



หนา้ท่ีของผูอ้ านวยการสถานศึกษา 
ว21 

1. ขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติ 

2. การพัฒนาครูตาม ว22/2560 

3. ชั่วโมงสอนขั้นต่ า/งานพิเศษ 

4. การมีคุณสมบัติตาม ว21/2560 

v22_2560.pdf
v22_2560.pdf
v22_2560.pdf
v22_2560.pdf
w21.pdf
w21.pdf
w21.pdf
w21.pdf


ขอ้สงัเกตส าหรบัผูอ้ านวยการสถานศึกษา 
ว21 

หลักเกณฑ์ ว21 หน้า 6 ข้อ 9 
  ให้ด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการโดย
เคร่งครัด ภายหลังตรวจสอบว่า มีการด าเนินการโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติให้เป็นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการนี้ หรือมีการด าเนินงานที่มิชอบใดๆ ให้ถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และเป็นความผิดทางวินัย แล้วแต่กรณี 



 




