
การตรวจ ว.21 การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ   
ช่วงเปล่ียนผ่าน    ส าหรับครูท่ีบรรจุก่อน 5 กค 2560   

(ด ารงต าแหน่งครูหรือมีวิทยฐานะครูช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นขอ 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มีระยะเวลาด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นค าขอ  

2.  มีช่ัวโมงปฏิบัติงานสะสมในต าแหน่งครู/วิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ปัจจุบัน ย้อนหลัง  5 ปี นับจากวันท่ียื่นค าขอ 
    รวมไม่น้อยกว่า 4,000 ช่ัวโมง และมีช่ัวโมงการสอนไม่น้อยกว่าท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  
    (* กคศ.ก าหนด ไม่น้อยกว่า 12 ชม.ต่อสัปดาห์ , ตรวจนับช่ัวโมงการสอนและปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
       ย้อนหลัง 5 ปีต่อเนื่อง นับจากวันท่ียื่นขอ จากส าเนาค าส่ังให้ปฏิบัติการสอน/งานอื่น ๆ และตารางสอน  
       แต่ละปี/เทอม ท่ีผอ.รร.นั้นๆ ลงนามทุกหน้า) 
    (** หลังจาก 5กค.60 ต้องมี PLC 50 ชม. ดูจาก LogBook ฉะนั้น ในปี พศ.2560 จะต้องส่ง Logbook   
         ช่ือ LTeacher(เลขปปช13หลัก)(ปีกศ-เทอม)นามสกุลXLSX  จ านวน 2 ไฟล์) 

3.  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นขอ 

4.  ผ่านการพัฒนาท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นค าขอ  
   (* ในระยะเปล่ียนผ่าน ก.ค.ศ.อนุโลมให้ใช้การพัฒนาฯ ตาม ว.3 ก่อนวันท่ี 5 ก.ค 60 และยังไมห่มดอายุ 
   (** ถ้าอบรม ว.3 หลังวันท่ี 5กค.60 น าไปใช้กับการยื่น ว.17 เท่านั้น ส าหรับครูท่ีต้องการใช้สิทธิ์ในระยะเปล่ียนผ่าน   
        สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี นับจากวันท่ีตัวเองมีสิทธิ์) 
    (*** ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งเกิน 5 ปี แต่ไม่ได้เข้ารับการอบรมตาม ว.3 ก่อนวันท่ี 5กค60 จะต้องเข้ารับการพัฒนาตาม 
          ว.22 ในปี 2560 จ านวน 20 ช่ัวโมง  
    (**** ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนแต่นับเวลาถึง 5กค.60 ไม่ครบ 5 ปี จะต้องเข้ารับการพัฒนาตาม ว.22 อีกปีละ 20 ชม.  
           ซึ่งเริ่มนับในปี 2560 เป็นต้นไป และนับเวลาการพัฒนานี้รวมกับจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกอ่น5กค.60 ให้ครบ 
           5 ปีย้อนหลัง จึงจะขอให้มีและเล่ือนตามเกณฑ์นี้ได้ ท้ังนี้ ถ้าป ี2560 ไม่ได้อบรมตาม ว.22 จะต้องใช้การอบรม 
           ในปีถัดๆทดแทน ให้ครบ 5 ปี จึงจะครบตามเกณฑ์) 

5.  มีผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีสายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน  
นับถึงวันส้ินปีการศึกษา ก่อนวันยื่นค าขอ ซึ่งมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ฯ ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา (แบบ วฐ.2) 
   (* ผอ.รร.ท่ีผู้ขอฯ ได้ปฏิบัติงานในปีกศ. นั้นๆ เป็นผู้ประเมิน  พร้อมส าเนาค าส่ังแต่งต้ังกรรมการกล่ันกรองตรวจสอบ
ข้อมูลท่ีเจ้าตัวเสนอ (ผอ.รร.นั้นๆ ลงนามรับรองทุกหน้า)   ท้ังนี้ รร.ใด ไม่มีผอ.รร.  ให้เสนอ สพท.แต่งต้ังผู้ประเมินประจ าปี
และกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูล)  
   (** ประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด การจัดการเรียนการสอน 8 , การจัดการช้ันเรียน 3 และการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 2) 
   (*** เกณฑ์การประเมิน ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ตัวชี้วัดด้านท่ี1 ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 ทุกตัวช้ีวัด 
         ด้านท่ี2และ3 ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 2 อีกอย่างน้อย 3 ตัวช้ีวัด  



   (**** หากตัวช้ีวัดใดมีผลประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ า(ได้ระดับ 4 ,5 ) ให้ผู้ขอฯ ส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติม 
 ของตัวชี้วัดนั้น ๆ ด้วย  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบตัวชี้วัดนั้นๆ เทียบเคียงกับแนวทางการ
 ให้คะแนนประเมินตัวช้ีวัดท่ี กคศ.ได้จัดท าไว้แล้ว มิฉะนั้นจะเข้าข่ายมีความผิดฐานเลินเล่อตามนัยในข้อ 9) 

6. มแีบบสรุปการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีย้อนหลัง 5 ปีติดต่อกัน (แบบ วฐ.3) โดย ผอ.รร.ปัจจุบัน ท่ีมีวิทยฐานะ 
 ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะท่ีขอ  โดยมีคณะกรรมการกล่ันกรองตรวจสอบข้อมูล  
    (* ผอ.รร.ปัจจุบัน รับรองส าเนาค าส่ังแต่งต้ังกรรมการ ตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูล 5 ปกีศ.ย้อนหลัง ) 
    (** ผอ.รร.มีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะท่ีขอ ให้เสนอ กศจ.แต่งต้ังผู้มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าท่ีขอ เป็นผู้ร่วมประเมิน
สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน วฐ.3) 
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บรรจุก่อน 5 ก.ค.2560   
(สามารถใชสิ้ทธ์ิตาม ว17. ได ้1 คร้ัง ภายใน 1 ปี นบัจาก

วนัท่ีมีคุณสมบติัครบตามเกณฑ ์   และสามารถเลือกใชสิ้ทธ์ิ
ตาม ว.21 ได ้โดย... 

บรรจุหลงั 5 ก.ค.2560  ตอ้งใช ้ว.21  
(อายงุาน 5 ปี + ชม.ปฏิบติังานสอน ปีละ800 ชม. +ผา่นอบรม 
ว.22 ปีละ 12 – 20 ชม. 5ปีต่อเน่ือง(รวม100ชม.) + PLC ปี
ละ 50 ชม. +ผลประเมินการปฏิบติังานผา่นเกณฑ ์3 ปีใน 5ปี 

กศ. 

มีอายงุานมากกว่า 5 ปี + อบรม ว.3 ก่อนวนัท่ี 5 กค.60 และ
ยงัไม่หมดอาย ุ + ชม.สอน 4000 ชม./5ปี สามารถขอได้
ทนัที 

สรุป คุณสมบติั แนวทางและเอกสาร 
การให้มีและเล่ือนวิทยฐานะตาม ว.21  ระยะเปล่ียนผา่น(5 ก.ค.2560 เป็นตน้ไป) 

ส าหรับผูท่ี้จะขอวิทยฐานะ ช านาญการ และช านาญการพิเศษ 

มีอายงุานมากกว่า 5 ปี  + ชม.สอน 4000 ชม./5ปี 
แต่ไม่มีใบอบรม ว.3 ก่อนวนัท่ี  5 กค.60 
5 กค.60 

อบรม ว.22  1ปีๆละ20 ชม. + PLC 

50 ชม + Logbook 1ปี 

มีอายงุานมากกว่า 4 ปี   
 แต่ไม่มีใบอบรม ว.3 ก่อนวนัท่ี 5 กค.60 

อบรม ว.22  1ปีๆละ20 ชม. + PLC 

50 ชม + Logbook 1ปี 

มีอายงุานมากกว่า 3 ปี  
 

อบรม ว.22  2ปีๆละ20 ชม. + PLCปีละ50 

ชม + Logbook 2ปี 

มีอายงุานมากกว่า 2 ปี  
 

อบรม ว.22  3ปีๆละ20 ชม. + PLCปีละ50 ชม 
 + Logbook 3ปี 

มีอายงุานมากกว่า1ปี   
 

อบรม ว.22  4 ปีๆละ20 ชม. + PLCปีละ50 ชม  
+ Logbook 4ปี 

มีอายงุาน 
นอ้ยกว่า1ปี   

อบรม ว.22  5 ปีๆละ20 ชม. + PLCปีละ50 ชม  
+ Logbook 5ปี 

* ผูท่ี้บรรจุก่อน 5 ก.ค.2560 และมีอายงุานนอ้ยกว่า5 ปี จะตอ้ง มีปฏิบติังานสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 
เป็นตน้ไป ไม่นอ้ยกว่าปีละ 800 ชม. และเม่ือรวมเวลายอ้นหลงั 5 ปี ต่อเน่ือง จะตอ้งมีชัว่โมง
ปฏิบติังานสอนไม่นอ้ยกว่า 4000 ชม. (ค าสั่ง + ตารางสอน) 

+ 


