
หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู 

 

หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 
กรกฎำคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ  

 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 

1. ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

2. ผู้ข้อต้องมีคุณสมบัติ 
1) ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง  นับถึงวันท่ียื่นค ำขอ 

1.1 ครูช ำนำญกำร ต้องด ำรงต ำแหน่งครูมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 5 ปี หรือด ำรงต ำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.
เทียบเท่ำ 

1.2 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ต้องด ำรงต ำแหน่งครูมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือด ำรงต ำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.
เทียบเท่ำ 

1.3 ครูเช่ียวชำญ ต้องด ำรงต ำแหน่งครูมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 5 ปี หรือด ำรงต ำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ำ 

1.4 ครูเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องด ำรงต ำแหน่งครูมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 5 ปี หรือด ำรงต ำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.
เทียบเท่ำ 

2) มีช่ัวโมงกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งปัจจุบันระยะเวลำ
ย้อนหลัง 5 ปี ดังนี ้
2.1 วิทยฐำนะช ำนำญกำรเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญ

กำรพิเศษ มีช่ัวโมงกำรปฏิบัติงำนในแต่ละปีไม่
น้อยกว่ำ 800 ช่ัวโมง และมีช่ัวโมงกำรมีส่วนร่วม
ในชุมชนในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำ 50 ช่ัวโมง 

2.2 วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
เชี่ยวชำญมีชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนในแต่ละปีไม่น้อย
กว่ำ 900 ช่ัวโมง และมีช่ัวโมงกำรมีส่วนร่วมใน
ชุมชนในแต่ละปีไม่น้อยกว่ำ 50 ช่ัวโมง 

3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
โดยไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง 
5 ปี นับถึงวันท่ียื่นค ำขอ 

4) ผ่ำนกำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์ฯ ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
ในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นค ำขอ 

5) มีผลงำนท่ีเกดิจำกกำรปฏิบัตหิน้ำที่ ในช่วยระยะเวลำ
ย้อนหลัง 5 ปีกำรศึกษำติดตอกันนับถึงวันสิ้นปี
กำรศึกษำก่อนวันที่ยื่นค ำขอ 

3. ผู้ขอมีวิทยฐานะต้องผ่านการประเมินดังนี้ 
1) ทุกวิทยฐำนะต้องผ่ำนกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำก

กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
2) วิทยฐำนะเช่ียวชำญและเช่ียวชำญพิเศษ ต้องผ่ำนกำร

ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรดังนี้ 
2.1 วิทยฐำนะเช่ียวชำญต้องมีผลงำนวิชำกำรไม่น้อย 
     กว่ำ 2 รำยกำร โดยต้องเป็นงำนวิจัยในช้ันเรียน 1  
     รำยกำร 
2.2 วิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษต้องมีผลงำนวิชำกำรไม่ 
     น้อยกว่ำ 2 รำยกำร โดยต้องเป็นงำนวิจัยเกี่ยวกับ 
     กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงน้อย 1 รำยกำร 
2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรที่ผู้ขอเสนอที่ขอต้องเป็น 
     ผลงำนในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง 5 ปี 

4. ให้มีผู้ประเมิน ดังนี ้
1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ประเมินผลงำนท่ีเกิดจำก

กำรปฏิบัตหิน้ำท่ีทุกวิทยฐำนะ 

2) คณะกรรมกำรที่ ก.ค.ศ.ต้งเป็นผู้ประเมินผลงำนทำง
วิชำกำร 

5. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
1) ผู้ด ำรงต ำแหน่งครูจดัท ำรำยงำนผลงำนท่ีเกิดจำกกำร

ปฏิบัติหน้ำท่ี (วฐ.2) เสนอผู้ประเมนิ ปีกำรศึกษำละ 1 
ครั้ง 

2) ผู้ประเมิน ประเมินผลงำนท่ีเกดิจำกกำรปฏิบัตหิน้ำท่ี 
เป็นระยะเวลำ 5 ปี ภำคเรยีนละ 1 ครั้ง  

3) ผู้ประเมิน สรุปผลกำรประเมินใหผู้้ด ำรงต ำแหน่งครู
ทรำบ ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
1) วิทยฐานะช านาญการ ต้องได้รบักำรประเมินทุกตัวชี

วัดและมีระดับคณุภำพผลงำนท่ีเกดิจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี ดังนี ้
(1) ด้ำนที่ 1 ทุกตัวช้ีวัดไม่ต่ ำกว่ำระดบั 2 
(2) ด้ำนที่ 2 และด้ำนที่ 3 ไมต่่ ำกว่ำระดับ 2 ไม่น้อย

กว่ำ 1 ตัวช้ีวัด 
2) วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ต้องได้รับกำรประเมิน

ทุกตัวชีวัดและมรีะดบัคุณภำพผลงำนท่ีเกิดจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี ดังนี ้
(1) ด้ำนที่ 1 ทุกตัวช้ีวัดไม่ต่ ำกว่ำระดบั 3- 
(2) ด้ำนที่ 2 และด้ำนที่ 3 ไมต่่ ำกว่ำระดับ 2 ไม่น้อย

กว่ำ -3 ตัวช้ีวัด 
3) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องได้รบักำรประเมินทุกตัวชี

วัดและมีระดับคณุภำพผลงำนท่ีเกดิจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี ดังนี ้
(1) ด้ำนที่ 1 ทุกตัวช้ีวัดไม่ต่ ำกว่ำระดบั 4- 
(2) ด้ำนที่ 2 และด้ำนที่ 3 ไมต่่ ำกว่ำระดับ 3 และ

รวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำ -3 ตัวช้ีวัด 



(3) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร
แต่ละคนไมต่่ ำกว่ำร้อยละ 75 

4) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องได้รับกำรประเมินทุก
ตัวชีวัดและมรีะดับคณุภำพผลงำนที่เกิดจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี ดังนี ้
(1) ด้ำนที่ 1 ทุกตัวช้ีวัดไม่ต่ ำกว่ำระดบั 5- 
(2) ด้ำนที่ 2 และด้ำนที่ 3 ไมต่่ ำกว่ำระดับ 4 และ

รวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำ -3 ตัวช้ีวัด 
(3) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้คะแนนจำกกรรมกำร

แต่ละคนไมต่่ ำกว่ำร้อยละ 80 
7. กำรพิจำรณำอนุมัต ิ

1) วิทยฐำนะช ำนำญกำรและช ำนำญกำรพิเศษ กศจ.เป็น
ผู้อนุมัติ มผีลไม่ก่อนวันท่ีศึกษำธิกำรไดร้ับค ำขอ 

2) วิทยฐำนะเช่ียวชำญและเช่ียวชำญพิเศษ ก.ค.ศ.เป็น
ผู้อนุมัติ มผีลไม่ก่อนวันท่ี ก.ค.ศ.ได้รับค ำขอ 

วิธีการ 
1. ผู้ประเมิน ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้

ด ารงต าแหน่งครู ทุกปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
2. ผู้ขอมีวิทยฐานะ ย่ืนค าขอต่อสถานศึกษาได้ตลอดปี รอบปี

ละ 1 คร้ัง พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำดังนี ้
1) วิทยฐำนะช ำนำญกำรและช ำนำญกำรพิเศษ 

(1) ค ำขอมีวิทยฐำนะ (วฐ.1) 
(2) รำยงำนผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี (วฐ.2) 

จ ำนวน 5 ปีกำรศึกษำ 
(3) เอกสำรหลักฐำนอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

2) วิทยฐำนะเช่ียวชำญและเช่ียวชำญพิเศษ 
(1) ค ำขอมีวิทยฐำนะ (วฐ.1) 
(2) รำยงำนผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี (วฐ.2)

จ ำนวน 5 ปีกำรศึกษำ 

(3) ผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่หลักเกณฑ์ก ำหนด 
(4) เอกสำรหลักฐำนอื่นๆที่เกีย่วข้อง 
(5) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 

3)   ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐำนะ 
1) สรุปผลกำรประเมินผลงำนท่ีเกดิจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ 

บันทึกผลกำรตรวจสอบ (วฐ.3) 
2) ส่งเอกสำรหลักฐำนตำมที่ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ 
(1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบตัิ 

ผลกำรประเมิน และเอกสำรหลักฐำนและให้
ควำมเห็นในแบบค ำขอ (วฐ.1) แลว้จัดส่งเอกสำร
หลักฐำนดังกลำ่วให้ส ำนักงำนศึกษำ 

(2) ส านักงานศกึษาธิการจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบตัิ 
ผลกำรประเมิน และเอกสำรหลักฐำนให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน แล้วเสนอ กศจ.พิจำรณำ 

7. การแต่งต้ัง 
1) วิทยฐำนะช ำนำญกำรและช ำนำญกำรพิเศษ กศจ.มมีติ

อนุมัติ ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งแต่งตั้ง 
2) วิทยฐำนะเช่ียวชำญ ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ ผู้มีอ ำนำจตำม

มำตรำ 53 สั่งแต่งตั้ง 
3) วิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ ก.ค.ศ.มีมติอนุมตัิ 

ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของส่วนรำชกำรเป็นผูส้ั่งบรรจ ุ
8. กรณีที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ.

พิจำรณำ 

 
 

 

 

 

 

ขา้ราชการคร ู

ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ  

(ว 21) 
 

 

 
 
 
 
 
 

นางสุพัตรา  สุภามณ ี
นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 

 
 

คติพจน์กลุม่บริหารงานบุคคล 

“ท ำงำนด้วยใจ ข้อมูลโปร่งใส พร้อมให้บริหำร” 

 


