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การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
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ด้านที่ 1 ด้านทักษะ . . .
     แผนการจัดการเรียนรู้ /แผนพัฒนา . . . (PDF)
     ไฟล์วีดิทัศน์

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์. . .
- ไฟล์ดิจิทัล

   - ไฟล์วีดิทัศน์

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (PDF) 
     ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม (ชช.)
     ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ชชพ.)
(ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการ (TCI) ชชพ.)

   1. มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
    2. มีผลการประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีผลการประเมินในแต่ละรอบ ผ่านเกณฑ์
     . มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

การประเมินและผลงานท่ีเสนอ

การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ
ตาม ว 4/2564

(เฉพาะต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์)



สายงานการสอน

มีความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ 
ตามเกณฑ์ CEFR
สูงกว่าระดับ B1 

ส าหรับครูผู้สอน
ในกลุ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศ 
สูงกว่าระดับ B2

* ผลการทดสอบ 
ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

* หากผู้ขอมีระดับ
ผลการทดสอบสูงขึ น 
สามารถขอลดระยะเวลา
ในวิทยฐานะต่อไปได้

ปฏิบัติงานในพื นที่
พิเศษซึ่งมีที่ตั งอยู่
ในพื นที่ท่ีมีความ
ยากล าบาก

โดยต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในพื นที่พิเศษ 
ไม่น้อยกว่า   ปี
นับถึงวันที่ย่ืนค าขอ 

ได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ น
ในระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอก 
ที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ (ยกเว้นสาขา
ทางด้านการบริหาร
การศึกษา)
* ต้องเป็นวุฒิท่ี ก.ค.ศ. 
รับรอง

* ต้องเป็นคุณวุฒิระดับ
สูงสุดของผู้ขอเท่านั น 

* ไม่ให้น าคุณวุฒิระดับ
เดียวกันมาใช้ซ  าอีก

ผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพชั น 8 
(กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติระดับ 8) 
ซึ่งได้รับการรับรอง
จากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

* ให้น ามาใช้ลดระยะเวลา
ได้เพียงครั งเดียว

 ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 4 รอบติดกันก่อนย่ืนค าขอ
 ไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานในพื นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี 
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สายงานบริหารสถานศึกษา

มีความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ 
ตามเกณฑ์ CEFR
สูงกว่าระดับ B1 

* ผลการทดสอบ 
ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

* หากผู้ขอมีระดับ
ผลการทดสอบสูงขึ น 
สามารถขอลดระยะเวลา
ในวิทยฐานะต่อไปได้

ปฏิบัติงานในพื นที่
พิเศษซึ่งมีที่ตั งอยู่
ในพื นท่ีที่มีความ
ยากล าบาก

โดยต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในพื นที่พิเศษ 
ไม่น้อยกว่า   ปี
นับถึงวันที่ย่ืนค าขอ 

ได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ น

ในระดับปริญญาเอก 
ที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้และการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

* ต้องเป็นวุฒิท่ี ก.ค.ศ. 
รับรอง 

* ไม่ให้น าคุณวุฒิระดับ
เดียวกันมาใช้ซ  าอีก

ผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพชั น 8 
(กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติระดับ 8) 
ซึ่งได้รับการรับรอง
จากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

* ให้น ามาใช้ลดระยะเวลา
ได้เพียงครั งเดียว

 ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 4 รอบติดกันก่อนย่ืนค าขอ
 ไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานในพื นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี 
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 ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 4 รอบติดกันก่อนย่ืนค าขอ
 ไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานในพื นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

สายงานนิเทศการศึกษา

มีความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ 
ตามเกณฑ์ CEFR
สูงกว่าระดับ B1 

* ผลการทดสอบ 
ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

* หากผู้ขอมีระดับ
ผลการทดสอบสูงขึ น 
สามารถขอลดระยะเวลา
ในวิทยฐานะต่อไปได้

ได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ น
ในระดับปริญญาเอก 
ที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้และการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

* ต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. 
รับรอง

* ไม่ให้น าคุณวุฒิระดับ
เดียวกันมาใช้ซ  าอีก

มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี 
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สรุปคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน (ต าแหน่งคร/ูผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์)

กรณีปฏิบัติงำนในจงัหวัดชำยแดนใต้ กรณีลดระยะเวลำตำม ว 4/2564 

(เฉพำะวิทยฐำนะช ำนำญกำรและช ำนำญกำรพิเศษ) จำกกรณีปกติ

นบัระยะเวลาทวีคูณ กรณีปกติ

(4 ปีติดต่อกัน เหลือ 2 ปีติดต่อกัน)

  2)  กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลงในต ำแหน่ง/ ย้อนหลัง 3 รอบการประเมนิ ผ่านเกณฑ์ ย้อนหลัง 1 รอบการประเมนิ ผ่านเกณฑ์ ย้อนหลัง 2 รอบการประเมนิ ผ่านเกณฑ์ 

       วิทยฐำนะท่ีด ำรงอยู่  และมภีาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และมภีาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และมภีาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด

  3)  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

      และจรรยำบรรณวิชำชีพ

      ในช่วงระยะเวลำย้อนหลัง

4 ปี 3 ปี

คุณสมบัติตำมเกณฑ์ (นับถึงวันท่ีย่ืนค ำขอ) กรณีปกติ

2 ปี

ไมน่อ้ยกว่า 4 ปีติดต่อกัน   1)  ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ 3 ปีติดต่อกัน 
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สรุปคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน (ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา)

คุณสมบัติตำมเกณฑ์ 

(นับถึงวันท่ีย่ืนค ำขอ) ขอมีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ขอเล่ือนวิทยฐำนะเช่ียวชำญ ขอเล่ือนวิทยฐำนะเช่ียวชำญ ขอเล่ือนวิทยฐำนะเช่ียวชำญพิเศษ

  1)  ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง/

       วิทยฐำนะ

  2)  กำรพัฒนำงำนตำมข้อตกลง ย้อนหลัง 1 รอบการประเมนิ ผ่านเกณฑ์ ย้อนหลัง 2 รอบการประเมนิ ผ่านเกณฑ์ ย้อนหลัง 1 รอบการประเมนิ ผ่านเกณฑ์ ย้อนหลัง 1 รอบการประเมนิ ผ่านเกณฑ์ 

 และมภีาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และมภีาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด  และมภีาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และมภีาระงานตามที ่ก.ค.ศ. ก าหนด

  3)  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

       และจรรยำบรรณวิชำชีพ

ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี

ต ำแหน่ง รอง ผอ.สพท., รอง ผอ.กศน.จงัหวัด/กทม., ผอ.สช.อ ำเภอ, รองผอ.สช.จงัหวัด ต ำแหน่ง ผอ.สพท., ผอ.กศน.จงัหวัด/กทม., ผอ.สช.จงัหวัด

ไมน่อ้ยกว่า 3 ปี ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี

ย้อนหลัง 2 ปีย้อนหลัง 1 ปี ย้อนหลัง 3 ปี ย้อนหลัง 1 ปี



การยื่นค าขอ
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ต ำแหน่ง ย่ืนค ำขอต่อ รอบกำรย่ืน

ครู สถำนศึกษำ ภำคเรียนละ 1 คร้ัง

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สถำนศึกษำ ภำคเรียนละ 1 คร้ัง

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สพท. ภำคเรียนละ 1 คร้ัง

ศึกษำนิเทศก์ สพท./ศธจ ปีละ 1 คร้ัง

ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ปีละ 1 คร้ัง


