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 ช�วงป!ดสามวันนี้ ผมมีโอกาสได+นั่งอ�านหลักเกณฑ2และวิธีการให+ข+าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน�งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือราชการท่ี ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันท่ี 5 
กรกฏาคม 2560 หรือพูดง�าย ๆ คือ เกณฑ2การประเมินวิทยฐานะอันใหม� 
 ผมจําได+ว�าข�าวเรื่องเกณฑ2การประเมินวิทยฐานะอันใหม�มีมาประมาณ 3 – 4 เดือนแล+ว ซ่ึงพอข�าว
ออกมาก็มีพ่ีน+องเพ่ือนครูเราหลาย ๆ ท�านเกิดความไม�สบายใจ หากเกณฑ2การประเมินดังกล�าวประกาศใช+
ออกมาอย�างเปQนทางการ 

แน�นอนว�าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม ย�อมต+องมีท้ังผู+ได+รับผลกระทบ และผู+ท่ีไม�ได+รับผลกระทบ 
(ผมไม�ขอลงรายละเอียดครับ)  

แต�เม่ืออ�านหลักการและเหตุผล พบว�า เกณฑ2การประเมินวิทยฐานะอันใหม�นี้มีฐานคิดจากรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 5 หน+าท่ีของรัฐ มาตรา 54 วรรคสี่ บัญญัติว�า การศึกษาท้ังปวงต+อง
มุ�งพัฒนาผู+ เรียนให+เปQนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได+ตามความถนัดของตน และ                      
มีความรับผิดชอบต�อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 
จ. ด+านการศึกษา (3) บัญญัติว�า ให+มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู+ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย2ให+ได+ผู+มีจิตวิญญาณของความเปQนครู มีความรู+ความสามารถอย�างแท+จริง ได+รับค�าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร+างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
ผู+ประกอบวิชาชีพครู นอกจากนั้นยังสอดคล+องกับมาตรา 54 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 บัญญัติว�า  การให+ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด 
และการเลื่อนเปQนวิทยฐานะใดต+องเปQนไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซ่ึงผ�านการประเมิน  ท้ังนี้  
ให+คํานึงถึงความประพฤติด+านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ2 คุณภาพ           
การปฏิบัติงาน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน+าท่ีในด+านการเรียน การสอน             
ตามหลักเกณฑ2และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 เม่ืออ�านหลักการและเหตุผลเสร็จ ชัดเจนเลยครับ ชัดเจนท้ังท่ีมาท่ีไป และชัดเจนในย�อหน+าท่ีสาม 
 คําอธิบายของเกณฑ2การประเมินวิทยฐานะอันใหม�มีความหนา 12 หน+ากระดาษ A4 แต�รายละเอียด
ภายในเปQนภาษากฎหมาย บางประเด็นผมอ�านแล+วเข+าใจ แต�บางประเด็นผมอ�านแล+วไม�เข+าใจ พออ�านเสร็จ
แล+วก็เลยเอามาสังเคราะห2 แล+วถ�ายทอดเปQนบทความฉบับนี้ครับ 
 ผมขอออกตัวก�อนเลยครับว�า สิ่งท่ีผมนํามาถ�ายทอดนั้นเปQนความเข+าใจท่ีผมตีความจากการอ�านภาษา
กฎหมายท้ัง 12 หน+า ไม�อยากให+ครูเชื่อในสิ่งท่ีผมเขียน อยากให+ครูอ�านและตีความด+วยความเข+าใจของครูเอง 
ส�วนของผมนั้น ผมสังเคราะห2เฉพาะประเด็นสําคัญ และเห็นว�ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเกณฑ2เดิม 
รายละเอียดมีดังนี้ครับ 



1. หลักฐานประกอบการประเมินประกอบด+วย  
1.1 คําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหน�งครู (วฐ.1)   
1.2 รายงานผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน+าท่ี ตําแหน�งครู รายป]การศึกษา (วฐ.2) จํานวน 5 

ป]การศึกษา  
1.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (LOGBOOK) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรม

และพัฒนา และผ�านการรับรองจากผู+อํานวยการสถานศึกษา พร+อมแนบไฟล2 LOGBOOK 
1.4 เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข+อง เช�น คําสั่ง ตารางสอน สําเนาวุฒิบัตร เกียรติบัตร เปQนต+น  

ส�วนถ+าเปQนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษต+องมีผลงานทางวิชาการตามท่ีหลักเกณฑ2กําหนด 
2. ผู+ อํานวยการสถานศึกษาเปQนผู+ประเมินทุกป]การศึกษาและประเมินจนครบ 5 ป]การศึกษา                

หากผู+อํานวยการสถานศึกษาไม�สามารถประเมินได+ ให+เสนอ กศจ. แต�งต้ังรายชื่อข+าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดนั้น ๆ ท่ีมีความรู+ ความสามารถเหมาะสมไปประเมินแทน (การประเมินและบันทึกผล
การประเมินนั้นจะทําผ�านระบบ เม่ือประเมินครบ 5 ป]การศึกษาแล+ว ครูสามารถ Print เพ่ือประกอบการมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ) 

3. เม่ือผู+ประเมินได+ประเมินจนครบ 5 ป]การศึกษาแล+ว ผู+ประเมินบันทึกลงในแบบสรุปผลการ
ตรวจสอบและประเมิน ตําแหน�งครู รวม 5 ป]การศึกษา (วฐ.3) แล+วให+รายงานผลการประเมินไปท่ีเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามลําดับ 

4. ทุกวิทยฐานะท่ีขอมีหรือเลื่อนต+องใช+เวลา 5 ป]ในการบ�มเพาะประสบการณ2 ในตําแหน�งวิทยฐานะ
เดิม 

5. ต+องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม�น+อยกว�า 800 ชั่วโมงต�อป]สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญการ
พิเศษ และไม�น+อยกว�า 900 ชั่วโมงสําหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ท้ังนี้ต+องมีชั่วโมง PLC           
ในแต�ละป]ไม�น+อยกว�า 50 ชั่วโมง โดยต+องบันทึกชั่วโมง PLC ลงใน LOGBOOK 

6. ชั่วโมงการปฏิบัติงานจากข+อ 5 นั้น หมายถึง ผลรวมของ 1.ชั่วโมงตามตารางสอน 2.ชั่วโมงงาน
สนับสนุนการจัดการเรียนรู+ 3.ชั่วโมง PLC และ 4.ชั่วโมงตอบสนองนโยบายและจุดเน+น  

7.การพัฒนาตนเองนั้น แบ�งเปQน การพัฒนาตามวิทยฐานะ และการพัฒนาตนเอง/วิชาชีพ โดยต+อง
เปQนหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานวิทยฐานะ หรือตามท่ี กคศ. กําหนด มีท้ังด+านความรู+           
ด+านทักษะ ด+านความเปQนครู และคุณลักษณะท่ีคาดหวัง และมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องทุกป] ในแต�ละป]ไม�น+อย
กว�า 12 ชั่วโมง แต�ไม�เกิน 20 ชั่วโมง และภายในระยะเวลา 5 ป] ต+องมีชั่วโมงการพัฒนา จํานวน 100 ชั่วโมง 
รายละเอียดตามหนังสือราชการท่ี ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันท่ี 5 กรกฏาคม 2560 

8.การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน+าท่ีมีท้ังหมด 3 ด+าน 13 ตัวบ�งชี้ดังนี้ 
8.1 ด+านการจัดการเรียนการสอน 

8.1.1 การสร+างและหรือการพัฒนาหลักสูตร 
8.1.2 การจัดการเรียนรู+ (การออกแบบหน�วยการเรียนรู+/การจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู+ / กลยุทธ2ในการจัดการเรียนรู+ / คุณภาพผู+เรียน) 
8.1.3 การสร+างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ             

แหล�งเรียนรู+ 
8.1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู+ 
8.1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู+ 
 



8.2 ด+านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
8.2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
8.2.2 การจัดระบบดูแลช�วยเหลือผู+เรียน 
8.2.3 การจัดทําข+อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียน หรือประจําวิชา 

8.3 ด+านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  
8.3.1 การพัฒนาตนเอง (การอบรมตามหลักสูตรท่ีคุรุพัฒนารับรอง) 
8.3.2 การพัฒนาวิชาชีพ (การสร+างชุมชนการเรียนรู+ทางวิชาชีพ : PLC) 

9. ไม�เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ภายในระยะเวลา 5 ป]           
นับถึงวันท่ียื่นคําขอ 
 10. เกณฑ2การประเมินทุกตัวบ�งชี้เปQนแบบมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ (1 2 3 4 5) 
 11. เกณฑ2การตัดสิน 
  11.1 วิทยฐานะครูชํานาญการ 
   11.1.1 ด+านท่ี 1 ทุกตัวบ�งชี้ไม�ตํ่ากว�าระดับ 2 
   11.1.2 ด+านท่ี 2 – 3 ไม�ต่ํากว�าระดับ 2 ไม�น+อยกว�า 1 ตัวชี้วัด 
  11.2 วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
   11.2.1 ด+านท่ี 1 ทุกตัวบ�งชี้ไม�ตํ่ากว�าระดับ 3 
   11.2.2 ด+านท่ี 2 – 3 ท้ัง 2 ด+านไม�ต่ํากว�าระดับ 2 และรวมกันไม�น+อยกว�า 3 ตัวบ�งชี้ 

11.3 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
   11.3.1 ด+านท่ี 1 ทุกตัวบ�งชี้ไม�ตํ่ากว�าระดับ 4 
   11.3.2 ด+านท่ี 2 – 3 ท้ัง 2 ด+านไม�ต่ํากว�าระดับ 3 และรวมกันไม�น+อยกว�า 3 ตัวบ�งชี้ 

11.4 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
   11.4.1 ด+านท่ี 1 ทุกตัวบ�งชี้ไม�ตํ่ากว�าระดับ 5 
   11.4.2 ด+านท่ี 2 – 3 ท้ัง 2 ด+านไม�ต่ํากว�าระดับ 4 และรวมกันไม�น+อยกว�า 3 ตัวบ�งชี้ 
 เม่ือผมอ�านภาษากฎหมายครบ 12 หน+า ได+เกิดข+อสงสัยดังนี้ 

1.จากข+อ 4 หากพ่ีน+องเพ่ือนครูมีการเรียนต�อในระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก สามารถนํามา         
ลดเวลาในการบ�มเพาะประสบการณ2สําหรับเกณฑ2ใหม�ได+ไหม? 

2.จากข+อ 8.3 หากพ่ีน+องเพ่ือนครูเคยเข+ารับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข+องกับวิชาชีพครูท้ังจากระดับ
โรงเรียน / เครือข�าย / เขตพ้ืนท่ี / TEPE Online ฯลฯ มีวุฒิบัตร เกียรติบัตรรับรองเรียบร+อย สามารถนํามาใช+
กับเกณฑ2ใหม�ได+ไหม? 

3.หากครูท่ีเข+ารับการประเมินมีการย+ายโรงเรียน / ย+ายวิชาท่ีสอน / ย+ายห+องเรียนท่ีสอน ฯลฯ                     
ผลการประเมินต�าง ๆ จากแหล�งเดิมจะต�อเนื่องมาแหล�งใหม�ได+ไหม? 

4.ในช�วงเปลี่ยนผ�าน ครูผู+สอนท่ีมีคุณสมบัติได+ตามข+อ 4 จะให+ผู+อํานวยการโรงเรียนประเมินย+อนหลัง
ได+หรือไม� อย�างไร? 

5.อ่ืน ๆ ท่ีครูน�าจะสงสัยอีกหลายประเด็น 
ผมคิดว�าข+อสงสัยต�าง ๆ นั้น น�าจะคลี่คลายเม่ือ กคศ. ได+เผยแพร�คู�มือวิธีการให+ข+าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส�วนวัน เวลาของการเผยแพร�นั้นต+อง
ติดตามตอนต�อไปครับ  



ท+ายนี้ผมขอยืนยันเหมือนเดิมครับว�า สิ่งท่ีผมนํามาถ�ายทอดนั้นเปQนความเข+าใจท่ีผมตีความ         
จากการอ�านภาษากฎหมายท้ัง 12 หน+า ไม�อยากให+ครูเชื่อในสิ่งท่ีผมเขียน อยากให+ครูอ�านและตีความด+วย
ความเข+าใจของครูเอง หลังจากนั้นก็นําองค2ความรู+ท่ีได+จากการอ�านไปหาข+อสรุปด+วยกระบวนการ PLC        
แล+วพบกันใหม�ในบทความฉบับหน+า วันนี้สวัสดีครับ 

 
ขอเคารพด+วยจิตคารวะในความเพียร 

ณ บ�อสร+าง อ.สันกําแพง 
10 กรกฏาคม 2560 


