
คุณสมบัติการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560 

1. ระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งครู โดยก าหนดให้แต่ละช่วงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
2. ชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งครู ซึ่งมีการก าหนดภาระงานสอนขั้นต่ า 12 ชม./สัปดาห์ รวมแล้วปีละ 
800 ชม./ปี และในระยะ 5 ปี ต้องได้ 4000 ชม. ส าหรับการขอมีวิทยฐานะช านาญการและช านาญการ
พิเศษ และ 900 ชม/ปี รวมระยะเวลา 5 ปี ต้องได้ 4500 ช.ม. ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยต้องมีชม. 
PLC ไม่น้อยกว่าปีละ 50 ชม. 
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์และวิธีการตามที่กคศ.ก าหนด (คูปองครู) ขั้นต่ าปีละ 12 ชม. แต่ในระยะเวลา 5 
ปี ต้องได้ 100 ชม.หากในปีใดมีชมการพัฒนาไม่ครบ 20 ชม.ให้น าชม.ส่วนที่เกินจาก PLC 50ชม.มารวมได้ 
5. ผ่านการประเมิน ผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา 

แบบค าขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ (วฐ.1) ต้องการข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลทั่วไป 
 วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท าการสอน 
 วิทยฐานะท่ีขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 คุณสมบัติของผู้ขอ ดังนี้ 

– การด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
– จ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
– การมีวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
– การพัฒนาตนเอง 
– ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ *นับถึง
วันที่สิ้นสุดปีการศึกษาก่อนวันที่ย่ืนค าขอ 

*เอกสารทั้งหมดนี้จัดเก็บ ย้อนหลัง 5 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอวิทยฐานะ 

แนวจัดเก็บเอกสารแนบ วฐ.1 ดังนี้ 

 กพ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16 
 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมิน วิทยฐานะ 
 ตารางสอน 
 ค าสั่งมอบหมายงานประจ าปี 
 วุฒิการศึกษา 
 วุฒิบัตร อบรมคูปองพัฒนาครู หรือการอบรมที่ได้วุฒิบัตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
 ผลงานในระดับต่าง ๆ 



แนวทางจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบรายงานผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ต าแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2) 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอน มี 8 ตัวชี้วัด ดังนี ้
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร เช่น 
1) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่สอน 
2) หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน 
3) หลักฐานการประเมินผล การใช้หลักสูตรกลุ่มสาระ การเรียนรู้/รายวิชาที่สอน 
4) วุฒิบัตร เกียติบัตร โล่รางวัล ค าสั่ง หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น 
– เอกสารหลักสูตรโรงเรียน รวมถึงรายวิชาที่สอน 
– เอกสารค าสั่งพัฒนาโรงเรียน และเอกสารการวิเคราะห์หลักสูตร 
– เอกสารแบบประเมินหลักสูตร 
– เอกสารแผนการสอน 
– เอกสารการนิเทศการสอน รวมถึงนิเทศแผนการสอน 

ตัวช้ีวัดที่1.2 การจัดการเรียนรู้ มี 4 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1) ใบรับรองการผ่านการทดสอบความรู้จากสถาบันทางวิชาการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
2) วุฒิบัตร, เกียรติบัตร, ใบรับรอง, โล่, รางวัล หรือหลักฐานการศึกษาต่อ 
3) หนังสือเชิญ ค าสั่ง หนังสือขอบคุณ ฯลฯ 
4) เอกสารทางวิชาการท่ีศึกษา 
5) ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
6) เอกสาร หลักฐาน อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง 
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น 
ตัวช้ีวัดที่1.2 การจัดการเรียนรู้ มี 4 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
– เอกสารแบบวิเคราะห์หลักสูตร 
– เอกสารหน่วยการเรียนรู้วิชาที่สอน 
– เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน 
– เอกสารนิเทศการสอน และนิเทศแผน 
– เอกสารแบบบันทึกการให้ค าแนะน า และแนวทางการให้ค าปรึกษา 



 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ 
จัดท าแผนการสอนรายบุคคล (IIP) คือ การก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ หรือการบ าบัด
ฟ้ืนฟู เป็นการเตรียมการสอนหรือการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบ าบัดฟ้ืนฟูไว้ล่วงหน้า
อย่าง เป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ คือ การก าหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่าน
กิจกรรมการ เล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้ 
กระบวนการวิจัย หรือการด าเนินการวิจัย 
2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการเป็นผู้น า หรือการให้ค าแนะน า 
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น 
– เอกสารแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
– เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน 
– เอกสารการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study) 
– เอกสารแบบบันทึกการให้ค าแนะน า และแนวทางการให้ค าปรึกษา 

 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู ้
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
2) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
3) หลักฐานหรือร่องรอยการประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 
4) ค าสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้ค าแนะน า 
5) หลักฐานและร่องรอยอ่ืนๆ เพิ่มเติมที่เก่ียวข้อง 
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น 
– เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน 
– เอกสารทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ 
– เอกสารร่องรอยการใช้สื่อการสอน 
– เอกสารนิเทศการสอน วิธีการสอน 
– เอกสารบันทึกแนะแนวชั้นเรียน หรือการโฮมรูม 
– เอกสารรูปภาพประกอบกิจกรรม 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน 
เตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น 
– เอกสาร ปพ.5,6,8 หรือที่เก่ียวข้อง 
– เอกสารตารางวิเคราะห์ผลการเรียน 

 ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ 
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้ 



1) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
2) หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล และหรือปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
และ แหล่งเรียนรู้ 
3) หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล การน าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง 
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง 
4) หลักฐานและร่องรอยอ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่เก่ียวข้อง 
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น 
– เอกสารทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ 
– เอกสารเกียรติบัตร 
– เอกสารแบบประเมินสื่อ 
– เอกสารบันทึกเผยแพร่ 
– เอกสารแบบบันทึกการให้ค าแนะน า และแนวทางการให้ค าปรึกษา 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การให้คะแนน 
4) ภาระงาน ชิ้นงานของผู้เรียน 
5) ค าสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้ค าแนะน าด้านการวัดและประเมินผล 
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น 
– ข้อสอบ แบบทดสอบ การประเมินสภาพจริง 
– เครื่องมือที่ใช้วัดผลต่าง ๆ เช่น เอกสารแผนการสอน บันทึกหลังสอน เอกสารการประเมินสภาพ
จริง เอกสารแบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด เอกสารแสดงชิ้นงานนักเรียน และเอกสารแสดงแบบวิเคราะห์
ข้อสอบ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้
กระบวนการวิจัย หรือการด าเนินการวิจัย 
2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการเป็นผู้น า หรือการให้ค าแนะน าตรวจสอบจากแฟูมเอกสาร
หลักฐาน การบริหารจัดการชั้นเรียน 
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น 
– เอกสารวิจัยในชั้นเรียน 
– เอกสารวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
– เอกสารการสอนเสริม 
– เอกสารการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study) 



 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มีจ านวน 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น 
 
– เอกสารแสดงการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มุมสื่อต่าง ๆ 
– เอกสารทะเบียนสื่อ 
– เอกสารแสดงรูปภาพที่เด็กมีส่วนร่วม 
– เอกสารแสดงผลงาน ชิ้นงานนักเรียน หรือแฟูมสะสมงานนักเรียน 
– สารสนเทศชั้นเรียน เช่น การโฮมรูม, การท าความดี, การจัดบอร์ด, ข้อตกลงในห้องเรียน,บอร์ด
ผลงานเด็ก 

 ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น 
– เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัตินักเรียน 
– เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
เอกสารเกี่ยวกับทุนต่างๆ, การเยี่ยมบ้าน, กรณีศึกษา, การคัดกรองนักเรียน,การแนะแนว, การวิจัย
, รวมถึงภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้นเรียนหรือประจ าวิชา 
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น 
 
– เอกสารชั้นเรียนต่างๆ 
– เอกสารประจ าวิชา 

 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีจ านวน 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง 
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น 
 
– เอกสารแผนพัฒนาตนเอง (Id plan) 
– เอกสารรวบรวมเกียรติบัตร 
– เอกสารบันทึกการศึกษาเอกสารวิชาการ 
– เอกสารบันทึกการค้นคว้า 
– เอกสารการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) 



– เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) 
– เอกสารการเผยแพร่ผลงาน และหนังสือขอบคุณต่างๆ 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น 
– เอกสารแบบบันทึก PLC 
– เอกสารแบบฝึกต่างๆ หรือใบงาน และอ่ืน ๆ 

  
 
 


