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ค ำน ำ 

 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5  ได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ถูกต้องตำมหลักธรรมำภิบำล และเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้ใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ศึกษำค้นคว้ำ และอ้ำงอิงน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบที่ก ำหนด 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 5 หวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 
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1. ชื่องาน  
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   

ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552  

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

3. ขอบเขตของงาน  
ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ และมาตรา 42 ก าหนดให้การมี
วิทยฐานะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

4. ค าจ ากัดความ  
1. วิทยฐานะ หมายถึง วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 39 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มี
วิทยฐานะ ดังนี้  

ก. ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้  
1) ครูช านาญการ  
2) ครูช านาญการพิเศษ  
3) ครูเชี่ยวชาญ  
4) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  

ข. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้  
1) รองผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการ  
2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ  
3) รองผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  
4) ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการ  
5) ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ  
6) ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  
7) ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ  

ค. ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้  
1) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญการพิเศษ  
2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
3) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
4) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ  

ง. ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้  
1) ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
2) ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
3) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
4) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ  
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2. การประเมิน ประกอบด้วย  
การประเมินด้านที่ 1 หมายถึง การประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ  

      จรรยาบรรณวชิาชีพ  
การประเมินด้านที่ 2 หมายถึง การประเมินด้านความรู้ความสามารถ 
การประเมินด้านที่ 3 หมายถึง การประเมินด้านผลการปฏิบัติงาน  

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ 

 1.1 วิทยฐานะครูช านาญการ  

 หลักเกณฑ์  
  1. ผู้ขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ  ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้  
   1.1 ด ารงต าแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี  4 ปี  ส าหรับผู้มีวุฒิ
ปริญญาโท  และ 2 ปี  ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก  นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  
   1.2 มีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด โดยความ
เห็นชอบของ ก.ค.ศ.  
   1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน  และการพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
  2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้  

    ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจากข้อมูลของ
บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้     
     ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  
    ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา   
    ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ    
    ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนา
ตนเอง  ดังนี้      
     ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก  หลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ/นวัตกรรม  แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร      
     ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ
หรือในงานที่รับผิดชอบ  พิจารณาจาก  การศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผลการทดสอบความรู้
จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการท่ี ก.ค.ศ. ให้การรับรอง  การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพและการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
   ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  พิจารณาจาก  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  ผลการประเมินและหรือ
การทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ  และผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอ่ืน ๆ  โดยค านึงถึง
ปริมาณ  คุณภาพ  และสภาพของงานด้วย 
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  3. การประเมินด้านที่ 1  และด้านที่ 2  ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน  รวมทั้ง
การปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานศึกษา  ส่วนด้านที่ 3  ให้ประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมิน
เสนอ  โดยอาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานศึกษา  หรืออาจให้ผู้ขอรับการประเมินน าเสนอ  และ
ตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ 
  4. การประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  ให้มีคณะกรรมการประเมิน 3 คน  ประเมิน
พร้อมกันทั้ง 3 ด้าน  และให้ด าเนินการภายในเวลา 3 เดือน  นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้
รับค าขอจากสถานศึกษา   

  5. เกณฑ์การตัดสิน  
   ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้  
    5.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
    5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 65      
     5.3 ด้านที ่3 ด้านผลการปฏิบตัิงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
    กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  มีความเห็นว่าผลการ
ประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้   ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 
ไม่เกิน 3 เดือน  
  6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน เพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ  ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ  มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน  
   กรณีท่ีมีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตาม  ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  
  7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมิน และมีมติเป็นประการใดแล้ว   
ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด  
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา  ให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตั้งด้วย  

 วิธีการ  
  1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี  รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอพร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
เพ่ือตรวจสอบและรับรอง  แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็น
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือตรวจสอบและรับรอง  แล้ว
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
  2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  และน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  
  3. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมิน  ด้านที ่1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที ่2  คือ ด้านความรู้ความสามารถ  และด้านที่ 3  คือ  ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน  จ านวน 3 คน  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอก



คู่มือการปฏิบติังาน การให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 4 

 

สถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จ านวน 1 คน  และข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า 
วิทยฐานะครูช านาญการ  และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบ 
ของผู้ขอรับการประเมิน  จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ  โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  
  4. การประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  
   4.1 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์  และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการ
ประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ  ให้ผู้ขอรับการประเมิน
พัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ  ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   
    4.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว  ให้สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา
ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป   
   4.3 กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้ว  เห็นควรให้มีการพัฒนา
เพ่ิมเติม  ให้แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งสถานศึกษา  ภายในเวลา 15 วัน  นับแต่วันที่
คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ  ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ  ภายในเวลา 
3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
    4.4 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามที่ก าหนดในวิธีการ ข้อ 3    
    4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต  ภายในเวลาที่
ก าหนด  หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์     
    4.6 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว  และมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน  ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ  และให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  แจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  
   4.7 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน  ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
  5. การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ  
   กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติอนุมัติ  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่งแต่งตั้งให้มี
วิทยฐานะครูช านาญการ  และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2  ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ 
คศ. 2  จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 2  ไม่เกิน 1 ขั้น  และส่งส าเนาค าสั่ง 
จ านวน 1 ชุด  ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน  นับแต่วันออกค าสั่ง  
  6. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 1.2 วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ 

 หลักเกณฑ์  
  1. ผู้ขอมีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ  ต้องมีคุณสมบัติ  ต่อไปนี้  
   1.1 ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
   1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
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   1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา
ย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
  2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้      

    ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ
บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  
    ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา  
    ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
   ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่  และการพัฒนา
ตนเอง  ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการ
วางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษา  การบริหารวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป การเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
    ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบัน
ทางวิชาการท่ี ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  และการ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
   ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  พิจารณาจาก  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ได้แก่ ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  สถานศึกษา  และชุมชนหรือท้องถิ่น  รายงานการ
สังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยค านึงถึงปริมาณ  คุณภาพ  
และสภาพของงานด้วย  
  3. การประเมินด้านที่ 1  และด้านที่ 2  ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน  รวมทั้ง
การปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานศึกษา  ส่วนด้านที่ 3  ให้ประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมิน
เสนอ  โดยอาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานศึกษา  หรืออาจให้ผู้ขอรับการประเมินน าเสนอ  และ
ตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ 
   ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเก่ียวกับจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของ
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 
  4. การประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  ให้มีคณะกรรมการประเมิน 3 คน  ประเมิน
พร้อมกันทั้ง 3 ด้าน  และให้ด าเนินการภายในเวลา 3 เดือน  นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้
รับค าขอจากสถานศึกษา 
  5. เกณฑ์การตัดสิน  
   ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้  
    5.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65      
     5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง  3  คน 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
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    5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
    กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  มีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน  
  6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ   
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ  มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและ
เอกสารครบถ้วน  
   กรณีท่ีมีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตาม  ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  
  7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมิน  และมีมติเป็นประการใดแล้ว   
ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด  
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตั้งด้วย  

 วิธีการ  
  1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี  รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอพร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จ านวน 4 
ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือตรวจสอบและรับรอง  แลว้เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
   กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็น
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือ
ตรวจสอบและรับรอง  แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก่อนที่จะ
เกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
  2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  และน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  
  3. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมิน  ด้านที ่1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที ่2  คือ ด้านความรู้ความสามารถ  และด้านที่ 3  คือ  ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน  จ านวน 3 คน  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน  ผู้ทรงคุณวุฒินอก
สถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  จ านวน 1 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ า
กว่าวิทยฐานะช านาญการ  จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ  โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

   4. การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3  
   4.1 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์  และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการ
ประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ  ให้ผู้ขอรับการประเมิน
พัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ  ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   
    4.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว  ให้สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา
ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
   4.3 กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้ว  เห็นควรให้มีการพัฒนา
เพ่ิมเติม  ให้แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งสถานศึกษา  ภายในเวลา 15 วัน  นับแต่วันที่
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คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ  ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ  ภายในเวลา 
3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
   4.4 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามที่ก าหนดในวิธีการ ข้อ 3  
   4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต  ภายในเวลาที่ก าหนด  
หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์  
   4.6 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว  และมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน  ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ  และให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  แจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
   4.7 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน  ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
  5. การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ  
   กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติอนุมัติ  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่งแต่งตั้งให้มี
วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ  และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2  ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้น
ต่ าของอันดับ คศ. 2  จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 2  ไม่เกิน 1 ขั้น  และส่ง
ส าเนาค าสั่ง จ านวน 1 ชุด  ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน  นับแต่วันออกค าสั่ง  
  6. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 1.3 วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ 

 หลักเกณฑ์  
  1. ผู้ขอมีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ  ต้องมีคุณสมบัติ  ต่อไปนี้  
   1.1 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือด ารงต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า  อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับถึงวันที่ยื่นค าขอ        
    1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา 
   1.3 ไดป้ฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา
ย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
  2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน  ดังนี้   
   ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจากข้อมูลของ
บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  
    ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา  
    ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
   ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่  และการพัฒนา
ตนเอง  ดังนี้  
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    ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการ
วางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษา  การบริหารวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป  การเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
    ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบัน
ทางวิชาการท่ี ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  และการ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
   ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  พิจารณาจาก  ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ได้แก่ ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน  ครู  สถานศึกษา  และชุมชนหรือท้องถิ่น  รายงานการ
สังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยค านึงถึงปริมาณ  คุณภาพ  
และสภาพของงานด้วย  
  3. การประเมินด้านที่ 1  และด้านที่ 2  ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน  รวมทั้ง
การปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานศึกษา  ส่วนด้านที่ 3  ให้ประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมิน
เสนอ  โดยอาจประเมินจากการปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานศึกษา  หรืออาจให้ผู้ขอรับการประเมินน าเสนอ  และ
ตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ 
   ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเก่ียวกับจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของ
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 
  4. การประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  ให้มีคณะกรรมการประเมิน 3 คน  ประเมิน
พร้อมกันทั้ง 3 ด้าน  และให้ด าเนินการภายในเวลา 3 เดือน  นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้
รับค าขอจากสถานศึกษา   
  5. เกณฑ์การตัดสิน  
   ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้      
   5.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
    5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 65  
    5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน  ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 65  
    กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และดา้นที่ 3  มีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้   ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน  
  6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ  ให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ  มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน 
   กรณีท่ีมีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตาม  ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  
  7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมิน  และมีมติเป็นประการใดแล้ว   
ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด  
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  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา  ให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตั้งด้วย  

 วิธีการ  
  1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี  รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอพร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จ านวน 4 ชุด 
ต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือตรวจสอบและรับรอง  แล้วเสนอถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  ซึ่งเป็น
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา  จ านวน 4 ชุด  ต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือตรวจสอบ
และรับรอง  แล้วเสนอถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
  2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน  ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  และน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  
  3. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมิน  ด้านที ่1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที ่2  คือ ด้านความรู้ความสามารถ  และด้านที่ 3  คือ  ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน  จ านวน 3 คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการ 
ประเมิน  ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  จ านวน 1 คน  และผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ  จ านวน 1 คน  เป็นกรรมการ  โดยให้ตั้ง
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  
  4. การประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  
   4.1 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์  และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการ
ประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ  ให้ผู้ขอรับการประเมิน
พัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ  ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   
    4.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว  ให้สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา
ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป   
   4.3 กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้ว  เห็นควรให้มีการพัฒนา
เพ่ิมเติม  ให้แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งสถานศึกษา  ภายในเวลา 15 วัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ประเมินแล้วเสร็จ  ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ  ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง  
   4.4 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามที่ก าหนดในวิธีการ ข้อ 3  
   4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต  ภายในเวลาที่
ก าหนด  หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์  
   4.6 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว  และมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน  ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ  และให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  แจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  
  4.7 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน  ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
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  5. การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ  
   กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติอนุมัติ  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่งแต่งตั้งให้มี
วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ  และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2  ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ า
ของอันดับ คศ. 2  จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 2  ไม่เกิน 1 ขั้น  และส่งส าเนา
ค าสั่ง จ านวน 1 ชุด  ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน  นับแต่วันออกค าสั่ง  
  6. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

1.4 วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 หลักเกณฑ์  
  1. ผู้ขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ต้องมีคุณสมบัติ  ต่อไปนี้  
   1.1 ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์  หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทยีบเท่า  อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
   1.2 มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา  
   1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษาย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน  นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
  2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน  ดังนี้   
   ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจากข้อมูลของ
บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  
    ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมกาเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
   ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่  และการพัฒนา
ตนเอง  ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการนิเทศการศึกษา  พิจารณาจากความรู้
ความสามารถในการนิเทศการศึกษา  ความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  การจัดท า  การใช้  และ
การน าเสนอสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิเคราะห์  สังเคราะห์และการวิจัยทางการศึกษา  
และการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา  
    ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการนิเทศการศึกษา  พิจารณา
จากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการ
ที ่ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  และการน าไปใช้ในการ
นิเทศการศึกษา  และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
   ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  พิจารณาจาก  ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  
ได้แก่ ผลที่เกิดกับครู  ผู้เรียน  สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  รายงานการ
สังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา  
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  3. การประเมินด้านที่ 1  และด้านที่ 2  ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน  รวมทั้ง
การปฏิบัติงานจริง  ส่วนด้านที่ 3  ให้ประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอ  โดยอาจ
ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง  หรืออาจให้ผู้ขอรับการประเมินน าเสนอ  และตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ 
   ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเก่ียวกับจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของ
ผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย       
   4. การประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  ให้มีคณะกรรมการประเมิน 3 คน  ประเมิน
พร้อมกันทั้ง 3 ด้าน และให้ด าเนินการภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอ 
  5. เกณฑ์การตัดสิน  
   ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้  
    5.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
    5.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 65  
    5.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบตัิงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
    กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  มีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้   ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน  
  6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ  มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน  
   กรณีท่ีมีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตาม  ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 
  7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมิน  และมีมติเป็นประการใดแล้ว  ให้
ถือเป็นอันสิ้นสุด  
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา  ให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตั้งด้วย  

 วิธีการ  
  1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี  รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอพร้อมทั้ง  
ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  จ านวน 4 ชุด ต่อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  เพ่ือตรวจสอบและรับรอง  แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  ซึ่งเป็นเอกสาร
ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  จ านวน 4 ชุด  ต่อผู้บังคบับัญชา  เพ่ือตรวจสอบและรับรอง  แล้ว
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
  2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  และน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา     

   3. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมิน  ด้านที ่1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านที ่2  คือ ด้านความรู้ความสามารถ  และด้านที่ 3  คือ  ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน  จ านวน 3 คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการ
ประเมิน  ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  จ านวน 1 คน  และ
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ศึกษานิเทศก์ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  
ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน  จ านวน 1 คน  เป็นกรรมการ  โดยให้ตั้ง
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  
  4. การประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  
   4.1 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์  และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการ
ประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ  ให้ผู้ขอรับการประเมิน
พัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ  ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   
  4.2 เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว  ให้ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
   4.3 กรณีท่ีคณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้ว  เห็นควรให้มีการพัฒนา
เพ่ิมเติม  ให้แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมิน  ภายในเวลา 15 วัน  นับแต่วันที่
คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ  ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ  ภายในเวลา 
3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
   4.4 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามที่ก าหนดในวิธีการ ข้อ 3  
   4.5 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต  ภายในเวลาที่
ก าหนด  หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์  
   4.6 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว  และมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน  ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ  และให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 
   4.7 กรณีผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน  ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  

  5. การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
   กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติอนุมัติ  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่งแต่งตั้งให้ม ี
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ า
ของอันดับ คศ. 2  จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 2  ไม่เกิน 1 ขั้น  และส่งส าเนา
ค าสั่ง จ านวน 1 ชุด  ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา  7 วัน  นับแต่วันออกค าสั่ง  
  6. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)  หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

การด าเนินการประเมินให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

  ขั้นตอนที่ 1  การตรวจรับหนังสือค าขอ 
   การตรวจรับค าขอมีวิทยฐานะช านาญการ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการตรวจรับ 
ค าขอดังนี้ 
    1. ลงทะเบียนรับเรื่องค าขอ  ตามล าดับวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  
รับเรื่อง  เพ่ือจะได้ด าเนินการตามล าดับการรับเรื่อง 
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    2. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน  ดังนี้ 
     2.1  แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ. 1)  ส าหรับทุกต าแหน่ง 

2.2  แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(ก.ค.ศ.2)  

     2.3  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. 3)  จ านวน 4 ชุด 
      - สายงานการสอน 
      - สายงานบริหารสถานศึกษา 
      - สายงานนิเทศการศึกษา 
     2.4  ผลงานทางวิชาการ  จ านวน 4 ชุด 
     2.5  ส าเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
    3. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลและเอกสารตามข้อ 2 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส่งค าขอคืน 

  ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
   1.  ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ดังนี้ 

1.1  ด ารงต าแหน่งครู ไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี  4 ปี ส าหรับวุฒิ 
ปริญญาโท และ 2 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาเอก (ตรวจสอบจากส าเนา ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.1)  
    1.2  ภาระงานต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ตรวจสอบจาก ก.ค.ศ. 1) 
    1.3  ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบฯ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน (ตรวจสอบจาก
ส าเนา ก.พ.7 แบบ ก.ค.ศ. 1 และเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง) ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว 
     กรณีท่ีเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ให้บันทึกข้อมูลและลงชื่อผู้ตรวจสอบ
คุณสมบัติลงในแบบ ก.ค.ศ. 1  และเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการ  
หรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามรายการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง 
   2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

    2.1 แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ. 1) 
     1) ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล 
     2) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองการรายงานข้อมูล 
    2.2 แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ.2) 

     1) ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล 
     2) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองการรายงานข้อมูล 

     3) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/เขตพ้ืนที่การศึกษาต้องลงชื่อตรวจสอบและ
รับรองการรายงานข้อมูล 
    2.3  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (ก.ค.ศ. 3 ในแต่ละสายงาน)  และรายงานการ
สังเคราะห์ฯ 
     1) การรายงานข้อมูลต้องครบถ้วนทุกข้อตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
     2) รายงานการสังเคราะห์ฯ  ต้องตรงกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับ
การประเมิน 
     3) ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล 
     4) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล 
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      กรณีท่ีรายงานข้อมูลใน ข้อ 1) - ข้อ 4) ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกัน ให้แจ้งผู้ 
ขอรับการประเมินตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง 

  ขั้นตอนที่ 3  การตั้งคณะกรรมการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 
   เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานแล้ว หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ให้ด าเนินการเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2  และด้านที่ 3  ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
    ต าแหน่งครู  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน  ผู้ทรงคุณวุฒิ
นอกสถานศึกษา  และข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการ 
     ต าแหน่งรองผู้อ านวยสถานศึกษา  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับ
การประเมิน  ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการ
    ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประกอบด้วย  ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน  ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา  และผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะ
ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ 
    ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ประกอบด้วย  ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ของผู้ขอรับการประเมิน  ผู้ทรงคุณวุฒินอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และศึกษานิเทศก์ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

  ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 
   เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการประเมินแล้ว  ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ท าหนังสือแจ้งกรรมการผู้ประเมิน และก าหนดวันที่จะประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 
ของผู้ขอรับการประเมินแต่ละราย 
    2. แจ้ง วัน เวลา ที่กรรมการจะไปประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 
    3. จัดเตรียมเอกสารในการประเมินให้กรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
     3.1 กรอบการประเมินด้านที่ 1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4) และแบบ 
สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5) 
     3.2 กรอบการประเมินด้านที่ 2  และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.1- 
6/1.3  ก.ค.ศ.6/2  และ ก.ค.ศ.6/4  แล้วแต่กรณี) 
     3.3 กรอบการประเมินด้านที่ 3  และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.11/1.1- 
11/1.3  ก.ค.ศ.11/2  และ ก.ค.ศ.11/4  แล้วแต่กรณี) 
     3.4 เอกสารรายงานการสังเคราะห์ฯ 
     3.5 แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1, ก.ค.ศ.7/2 และ ก.ค.ศ.
7/4 แล้วแต่กรณี) 
     3.6 แบบสรุปผลการประเมนิด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1, ก.ค.ศ.8/2 และ ก.ค.ศ.8/4 แล้วแต่กรณี) 
     3.7 แบบประเมินด้านที ่1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 (ก.ค.ศ.14/1.1-14/1.3 ก.ค.ศ. 14/2  
และ ก.ค.ศ.14/4 แล้วแต่กรณี) 
    4. เมื่อกรรมการประเมินเสร็จแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 4.1 ตรวจสอบการให้คะแนนผลการประเมินและการบันทึกหลักฐานร่องรอยของ 
กรรมการแต่ละคน ให้ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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      4.2 กรณีผลการประเมินของกรรมการผ่านทั้ง 3 ด้าน ให้สรุปผลการประเมินลงใน
แบบ ก.ค.ศ.15/1, ก.ค.ศ.15/2 และ ก.ค.ศ.15/4 แล้วแต่กรณี  แล้วน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 
     4.3 กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์  และคณะกรรมการผู้ประเมินเห็นว่าอยู่
ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
     4.4 การพัฒนาด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และหรือด้านที่ 3 ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ
ไม่เกิน 3 เดือน 
     4.5 กรณีผลการประเมินด้านที ่1 ด้านที่ 2 และหรือด้านที่ 3 มีผลสิ้นสดุแลว้ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ให้เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นพิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 

 ขั้นตอนที่ 5 การด าเนินการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดท าค าสั่งเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง  ทั้งนี้จะแต่งตั้ง
ให้มีวิทยฐานะช านาญการได้  ต้องได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.2 ไม่เกิน 1 ขั้น 
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Flow Chart  การด าเนนิการประเมินให้มีวิทยฐานะช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอรับการประเมินยื่นค าขอต่อผู้บังคับบัญชา 
และส่งถึงส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

(สรุปค าขอทุกสิ้นเดือน) 

น าเสนอ กศจ. เพื่อ 
อนุมัติคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 

(เสนอวาระภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน) 

ด าเนินการประเมิน 
(ด าเนินการประเมินภายใน 15 วันท าการ) 

เสนอ กศจ. อนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติแต่งตัง้ 

กศจ.ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 2.1 วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 หลักเกณฑ์  
  1. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้  
   1.1 ด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูช านาญการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
   1.2 มีภาระงานสอนไม่ต่ ากว่าภาระงานขั้นต่ าตามท่ีส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด โดยความ
เห็นชอบของ ก.ค.ศ.  
   1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และ การพัฒนาผู้เรียน
ย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
  2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้  
   ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจากข้อมูลของ
บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  
    ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา  
    ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
   ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก หลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร 
 

    ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่
รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบ
ความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการท่ี ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพและการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
    ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา 
   ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
    ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ
ประเมินและหรือการทดสอบของวิชาที่สอนในระดับเขตหรือระดับประเทศ และผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ 
โดยค านึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานด้วย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้  
    ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นรายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือผลการวิจัยในชั้นเรียน 
หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของผู้เรียนและสอดคล้อง
กับแผนการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การ
สรุปองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทางวิชาการให้
พิจารณาจากผลงาน ทางวิชาการที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอ และอาจให้ผู้ขอรับการประเมินน าเสนอและตอบ 
ข้อซักถามด้วยก็ได้  
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  3. ให้มีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
   3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ  
   3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน  
  4. เกณฑ์การตัดสิน  
   ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้  
    4.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
    4.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70  
    4.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้  
     4.3.1 ส่วนที ่1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
     4.3.2 ส่วนที ่2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
     4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
    กรณีท่ีการประเมินด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการ ชุดที่ 1 
มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้ผู้ขอรับ การประเมินพัฒนาได้ไม่
เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน  
    กรณีท่ีการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นว่าผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงาน ทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุง
ได้ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให้ปรับปรุง ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 
ไม่เกิน 3 เดือน 
  5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน  
   กรณีท่ีมีการพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 หรือปรับปรุงด้านที่ 3ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  
  6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือ
เป็นอันสิ้นสุด  
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งด้วย  

 วิธีการ  
  1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่ง ค าขอพร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ จ านวน 4 ชุด 
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
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   กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็น
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลงานทางวิชาการ จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือ
ตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก่อนที่จะเกษียณอายุ
ราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
  2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  
  3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
   3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ  
    ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้น ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม จ านวน 1 คน และข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญ
การพิเศษ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการ
ประเมิน จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  
   3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน  
    ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ก าหนดตามความเหมาะสมเป็น
คณะกรรมการประเมิน การประเมินผู้ขอหนึ่งรายให้มีกรรมการประเมินสามคน 
  4. การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  
   4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน ให้แล้ว
เสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอจากสถานศึกษาโดยให้
คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมิน ของผู้ขอรับการประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  
   4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาแล้วมีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ 3) ซึ่งประกอบด้วย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการ
ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  
   4.3 กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ 1 
มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการชุดที่ 1 แจ้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
    เมื่อผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือ
แจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
   4.4 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มี การพัฒนา
เพ่ิมเติม ให้แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งสถานศึกษา ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่
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คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 
ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
    เมื่อผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือ
แจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
   4.5 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามที่ก าหนดในวิธีการ ข้อ 3.1  
   4.6 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่ก าหนด 
หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
  4.7 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว และมีผล การประเมินไม่
ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ
และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  
  5. การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  
   ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) ซึ่งประกอบด้วย เอกสารผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
   5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านที่ 3 ผู้ขอรับการ
ประเมินต้องมีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จากกรรมการ ชุดที่ 2 ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
คน โดยในส่วนผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพ่ิมเติมเท่านั้น ส่วน
ผลงานทางวิชาการให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถ
ปรับปรุงได้ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งมติให้สถานศึกษาทราบ  
    เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
   5.2 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการ
ประเมินยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งมติให้
สถานศึกษาทราบ  
    เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
   5.3 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้
คณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได้  
   5.4 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและหรือผลงาน ทางวิชาการ
ที่ปรับปรุงตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่ก าหนด หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
   5.5 กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
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   5.6 กรณผีลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการให้สถานศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  
  6. การแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
   กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติอนุมัติ และผู้ขอรับการประเมิน ผ่านการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือน
อันดับ คศ. 3 ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 3 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ า 
ของอันดับ คศ. 3 ไม่เกิน 1 ขั้น และส่งส าเนาค าสั่ง จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 วัน นับ
แต่วันออกค าสั่ง  
  7. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(ด้านที ่3) หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 2.2 รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 หลักเกณฑ์  
  1. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้  
   1.1 ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ หรือ
ด ารงต าแหน่งอ่ืนที ่ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
   1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
   1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา
ย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
  2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้  
   ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก  
ข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  
    ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา  
    ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
   ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่  
และการพัฒนาตนเอง ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการ
วางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษา  การบริหารวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป การเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
    ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบัน
ทางวิชาการท่ี ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  และการ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
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     ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  
   ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
    ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาพิจารณาจากผลการ
พัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน คร ูสถานศึกษา และชุมชนหรือท้องถิ่น โดยค านึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของ
งานด้วย และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้  
    ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นรายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือผลการวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มี
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผล
งานทางวิชาการ ให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอ และอาจให้ผู้ขอรับ การ
ประเมินน าเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ 
  3. ให้มีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
   3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ  
   3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน  
  4. เกณฑ์การตัดสิน  
   ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้  
    4.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
    4.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70  
    4.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้  
     4.3.1 ส่วนที ่1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ต้องได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
     4.3.2 ส่วนที ่2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
     4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70  
    กรณีท่ีการประเมินด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการ ชุดที่ 1 
มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้ผู้ขอรับ การประเมินพัฒนาได้ไม่
เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน  
    กรณีท่ีการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นว่า ผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ
อยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา มีมติให้ปรับปรุงได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่
เกิน 6 เดือน และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน  
  5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและ
เอกสารครบถ้วน  
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   กรณีท่ีมีการพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 หรือปรับปรุงด้านที่ 3ให้อนุมัติได้ ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  
  6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ จะต้องผ่าน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือ
เป็นอันสิ้นสุด  
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง ด้วย 
 วิธีการ  
  1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมิน ยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่ง ค าขอพร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงาน
ทางวิชาการ จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็น
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงาน ทางวิชาการ จ านวน 4 ชุด ต่อ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับถึงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
  2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  
  3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
   3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ  
    ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสม จ านวน 1 คน และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 
1 คน เป็นกรรมการ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ  
   3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน  
    ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนดตามความเหมาะสมเป็น
คณะกรรมการประเมิน การประเมินผู้ขอหนึ่งรายให้มีกรรมการประเมินสามคน  
  4. การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  
   4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน ให้แล้ว
เสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอจากสถานศึกษา โดยให้
คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  
   4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาแล้วมีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน 
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(ด้านที่ 3) ซึ่งประกอบด้วย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทาง
วิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้
คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือด าเนินการต่อไป  
   4.3 กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ 1 
มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการชุดที่ 1 แจ้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
    เมื่อผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือ
แจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
   4.4 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มี การพัฒนา
เพ่ิมเติม ให้แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแล้วเสรจ็ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที ่1 
ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
    เมื่อผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือ
แจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเสนอคณะกรรมการ ชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
   4.5 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามที่ก าหนดในวิธีการข้อ 3.1  
   4.6 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่ก าหนด 
หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
   4.7 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว และ มีผลการ
ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน และให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาไม่อนุมัติ และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณา ให้สถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินทราบ  
  5. การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  
   ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) ซึ่งประกอบด้วย เอกสารผล
การพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้ง ผลการประเมินด้านที่ 1 
ด้านที่ 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการ ชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  
   5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านที่ 3 ผู้ขอรับการ
ประเมินต้องมีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จากกรรมการ ชุดที่ 2 ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
คน โดยในส่วนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอ
เอกสารเพ่ิมเติมเท่านั้น ส่วนผลงานทางวิชาการ ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทาง
วิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้
ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งมติให้สถานศึกษาทราบ  
    เมื่อผู้รับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
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   5.2 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการ
ประเมินยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งมติให้
สถานศึกษาทราบ  
    เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
   5.3 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้
คณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได้  
   5.4 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุง ตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่ก าหนด หรือ ส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
   5.5 กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
   5.6 กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการให้สถานศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอรับ การประเมินทราบ  
  6. การแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
   กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติอนุมัติ และผู้ขอรับการประเมิน ผ่านการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ และให้
ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 3 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับ
เงินเดือนต่ ากว่าขัน้ต่ าของอันดับ คศ. 3 ไม่เกิน 1 ขั้น และส่งส าเนาค าสั่ง จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง  
  7. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(ด้านที ่3) หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

 2.3 วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 หลักเกณฑ์  
  1. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้  
   1.1 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ หรือด ารง
ต าแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
   1.2 มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา  
   1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 
ย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
  2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้  
  ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พิจารณาจาก  
ข้อมูลของบุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
   ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  
   ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการสถานศึกษา  
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   ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่ และการพัฒนาตนเอง ดังนี้  
   ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการวางแผน
พัฒนาการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  
   ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบัน
ทางวิชาการท่ี ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการน าไปใช้
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
    ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา  
  ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
   ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาพิจารณาจากผลการพัฒนาที่
เกิดกับผู้เรียน คร ูสถานศึกษา และชุมชนหรือท้องถิ่น โดยค านึงถึงปริมาณ คุณภาพ และสภาพของงานด้วย 
และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้  
   ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นรายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือผลการวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนา
คร ูบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 1 รายการ ทั้งนี้ การประเมินผลงานทาง
วิชาการ ให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการท่ีผู้ขอรับการประเมินเสนอ และอาจให้ผู้ขอรับการประเมินน าเสนอ
และตอบข้อซักถามด้วยก็ได้  
  3. ให้มีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
   3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ  
   3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน  
  4. เกณฑ์การตัดสิน  
   ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้  
   4.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
   4.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70  
   4.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้  
    4.3.1 ส่วนที ่1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ต้องได้คะแนนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 65  
    4.3.2 ส่วนที ่2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
    4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70 



คู่มือการปฏิบติังาน การให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 27 

 

    กรณีท่ีการประเมินด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการชุดที่ 1 มี
ความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้ผู้ขอรับ การประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน 
2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน  
    กรณีท่ีการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นว่าผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการอยู่ใน
วิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 
เดือน และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน  
  5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ ให้ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสาร
ครบถ้วน  
   กรณีท่ีมีการพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 หรือปรับปรุงด้านที่ 3ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  
  6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ จะต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือ
เป็นอันสิ้นสุด  
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งด้วย  
 วิธีการ  
  1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมิน ยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอพร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซ่ึงเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา และผลงาน
ทางวิชาการ จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็น
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงาน ทางวิชาการ จ านวน 4 ชุดต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก่อนที่จะเกษียณอายุ
ราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
  2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  
  3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
   3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ  
    ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
การศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม จ านวน 1 คน และผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
   3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน  



คู่มือการปฏิบติังาน การให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 28 

 

    ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามความเหมาะสมเป็น
คณะกรรมการประเมิน การประเมินผู้ขอหนึ่งรายให้มีกรรมการประเมินสามคน  
  4. การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  
   4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน ให้แล้ว
เสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอ จากสถานศึกษา โดยให้
คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  
  4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาแล้วมีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 
3) ซึ่งประกอบด้วย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1ให้คณะกรรมการชุดที่ 
2 เพ่ือด าเนินการต่อไป  
   4.3 กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ 1 
มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการชุดที่ 1 แจ้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
    เมือ่ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือ
แจ้งรายละเอียดที่พัฒนา ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
   4.4 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มีการพัฒนา
เพ่ิมเติม ให้แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ชุดที ่1 ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา  
3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
    เมื่อผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือ
แจ้งรายละเอียดที่พัฒนา ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
   4.5 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการข้อ 3.1  
   4.6 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่ก าหนด 
หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
   4.7 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว และ มีผลการประเมิน
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ
และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผล การพิจารณาให้สถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ
  5. การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  
   ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) ซึ่งประกอบด้วย เอกสารผล
การพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 
และด้านที่ 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  
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   5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านที่ 3 ผู้ขอรับการ
ประเมินต้องมีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จากกรรมการ ชุดที่ 2 ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
คน โดยในส่วนผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอ
เอกสารเพ่ิมเติมเท่านั้น ส่วนผลงานทางวิชาการ ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานทาง
วิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้
ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งมติให้สถานศึกษาทราบ  
เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการประเมินชุด
เดิมตรวจและประเมินต่อไป  
   5.2 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการ
ประเมินยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งมติให้
สถานศึกษาทราบ  
    เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
   5.3 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้
คณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได้  
   5.4 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
หรือผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่ก าหนด หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
   5.5 กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
   5.6 กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการให้สถานศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  

  6. การแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
   กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติอนุมัติ และผู้ขอรับการประเมินผ่าน การพัฒนาก่อน
แต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ และให้ได้รับ
เงินเดือนอันดับ คศ. 3 ส าหรบัผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 3 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือน  
ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 3 ไม่เกิน 1 ขั้น และส่งส าเนาค าสั่ง จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน
เวลา 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง  

  7. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(ด้านที ่3) หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 2.4 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 หลักเกณฑ์  
  1. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติ  ต่อไปนี้  
   1.1 ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านายการ  หรือด ารงต าแหน่งอื่น
ที ่ก.ค.ศ. เทียบเท่า  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
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   1.2 มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา  
   1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาการ
นิเทศการศึกษา  ย้อนหลัง 2 ปีติดตอ่กัน  นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
  2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน  ดังนี้   
  ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  พิจารณาจากข้อมูลของบุคคล
และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเอกสารหลักฐาน  ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7)  
    ส่วนที่ 2 ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมกาเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที ่ และการพัฒนาตนเอง  ดังนี้  
    ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการนิเทศการศึกษา  พิจารณาจากความรู้ความสามารถ
ในการนิเทศการศึกษา  ความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  การจัดท า  การใช้  และการน าเสนอสื่อ  
นวัตกรรม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิเคราะห์  สังเคราะห์และการวิจัยทางการศึกษา  และการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา  
    ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการนิเทศการศึกษา  พิจารณา
จากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการ
ที ่ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ  และการน าไปใช้ในการ
นิเทศการศึกษา  และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
     ทั้งนี้ การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง  
  ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
   ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  พิจารณาจากผลที่เกิดกับครู  ผู้เรียน  
สถานศึกษา  และระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และอาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้  
   ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นรายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือผลการวิจัย  รายงานการ
นิเทศการศึกษา  รายงานโครงการ  หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรในสถานศึกษา  มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษา  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 รายการ ทั้งนี ้
การประเมนิผลงานทางวิชาการ ให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการท่ีผู้ขอรับการประเมินเสนอ และอาจให้ผู้
ขอรับการประเมินน าเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ 
  3. ให้มีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้  
   3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ  
   3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน  
  4. เกณฑ์การตัดสิน  
   ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้  



คู่มือการปฏิบติังาน การให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 31 

 

    4.1 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
    4.2 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70  
    4.3 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้  
     4.3.1 ส่วนที ่1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
     4.3.2 ส่วนที ่2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65  
     4.3.3 คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70  
    กรณีท่ีการประเมินด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการชุดที่ 1 มี
ความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน 
2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน  
    กรณีท่ีการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ 2 มีความเห็นว่าผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  และผลงานทางวิชาการอยู่ในวิสัยที่
สามารถปรับปรุงได้ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน 
และครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน  
  5. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ให้ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ  มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน  
   กรณีท่ีมีการพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 หรือปรับปรุงด้านที่ 3  ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาหรือปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด  
   6. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  จะต้องผ่านการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือ
เป็นอันสิ้นสุด  
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ังด้วย 
 วิธีการ  
  1. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมิน ยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอพร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาและผลงานทางวิชาการ 
จ านวน 4 ชุด  ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  เพ่ือตรวจสอบและรับรอง  แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับถึง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็น
เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาและผลงานทางวิชาการ  จ านวน 4 ชุด  ต่อผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น  เพ่ือตรวจสอบและรับรอง  แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ก่อนที่
จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
  2. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด และน าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา  
  3. การตั้งคณะกรรมการประเมิน  
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   3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือ ด้านความรู้ความสามารถ  
    ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
การศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน  ผู้ทรงคุณวุฒินอกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จ านวน 1 คน  และศึกษานิเทศก์นอกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  
ประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ  โดยให้ตั้ง
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  
   3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน  
    ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศกึษา ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามความเหมาะสมเป็น
คณะกรรมการประเมิน การประเมินผู้ขอหนึ่งรายให้มีกรรมการประเมินสามคน  
  4. การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  
   4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน ให้แล้ว
เสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอ จากสถานศึกษา โดยให้ 
            

คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  
   4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาแล้วมีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ 3) ซึ่งประกอบด้วย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้ง
ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1  ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
   4.3 กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์  และคณะกรรมการชุดที่ 1 
มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้คณะกรรมการชุดที่ 1 แจ้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมิน  ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 
ประเมินแล้วเสร็จ  ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ภายในเวลา 3 เดือน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
    เมื่อผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว  ให้ผู้ขอรับการประเมินส่ง
หนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและ
ประเมินต่อไป  
   4.4 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มีการพัฒนา
เพ่ิมเติม ให้แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมิน  ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแล้วเสร็จ  ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 
ภายในเวลา 3 เดือน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
    เมื่อผู้ขอรับการประเมินพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว ให้ผู้ขอรับการประเมินส่งหนังสือ
แจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
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   4.5 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามที่ก าหนดไว้ในวิธีการข้อ 3.1  
   4.6 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่ก าหนด 
หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์  
   4.7 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว และ มีผลการ
ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา
ไม่อนุมัติและให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ  
  5. การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  
   ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) ซึ่งประกอบด้วย เอกสารผล
การพัฒนาการนิเทศการศึกษาและผลงานทางวิชาการ  พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย  
   5.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรบัปรุงด้านที ่3  ผู้ขอรับการประเมิน
ต้องมีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จากกรรมการ ชุดที่ 2 ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน  
โดยในส่วนผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  ให้ปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสารเพ่ิมเติม
เท่านั้น  ส่วนผลงานทางวิชาการให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการ  ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่
สามารถปรับปรุงได้  และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา 6 เดือน นับ
แต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งมติให้สถานศึกษาทราบ  

     เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
   5.2 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการ
ประเมินยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา มีมติให้ปรับปรุง  ให้ปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งมติ 
ให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ  

    เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
   5.3 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้คณะกรรมการ
ชุดที ่2 มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได้  
   5.4 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาและหรือผลงาน
ทางวิชาการท่ีปรับปรุงตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่ก าหนด หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
   5.5 กรณีผลการประเมินด้านที ่3 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
   5.6 กรณีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ  
  6. การแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
   กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามีมติอนุมัติ และผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  และให้ได้รับ
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เงินเดือนอันดับ คศ. 3 ส าหรบัผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 3 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ า
กว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 3 ไม่เกิน 1 ขั้น และส่งส าเนาค าสั่ง จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา 7 
วัน นับแต่วันออกค าสั่ง  
  7. ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้รับค าขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน(ด้านที่ 3) หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

การด าเนินการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

  ขั้นตอนที่ 1  การตรวจรับหนังสือค าขอ 
   การตรวจรับค าขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ด าเนินการตรวจรับค าขอดังนี้ 
    1.  ลงทะเบียนรับเรื่องค าขอ  ตามล าดับวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  
รับเรื่อง  เพ่ือจะได้ด าเนินการตามล าดับการรับเรื่อง 
    2.  ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน  ดังนี้ 
     2.1  แบบเสนอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ. 1/1)  ส าหรับทุกต าแหน่ง 
     2.2  แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
     (ก.ค.ศ.2)  
     2.3  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. 3/1, 3/2  แล้วแต่กรณี)  จ านวน 4 ชุด 
      - สายงานการสอน ก.ค.ศ. 3/1 
      - สายงานบริหารสถานศึกษา ก.ค.ศ. 3/2 
     2.4  ผลงานทางวิชาการ  จ านวน 4 ชุด 
     2.5  ส าเนา ก.พ.7 ที่ลงรายการครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
    3. กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลและเอกสารตามข้อ 2  ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ส่งค าขอคืน 

  ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน 
   1.  ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  ดังนี้ 
    1.1  ด ารงต าแหน่ง  และวิทยฐานะช านาญการ  ไม่น้อยกว่า 1 ปี  (ตรวจสอบจากส าเนา 
ก.พ.7  และ ก.ค.ศ. 1/1) 
    1.2  ภาระงานต้องเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ตรวจสอบจาก ก.ค.ศ. 1/1) 
    1.3  ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบฯ ย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน  (ตรวจสอบ
จากส าเนา ก.พ.7  แบบก.ค.ศ. 1/1  และเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง) 
    ทั้งนี้  เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว 
     กรณีท่ีเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ให้บันทึกข้อมูลและลงชื่อผู้ตรวจสอบ
คุณสมบัติลงในแบบ ก.ค.ศ. 1/1  และเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการ  
หรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามรายการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง 
     กรณีท่ีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนดในข้อ 1.1 – 1.3  ให้น าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  พร้อมเอกสารหลักฐานและเหตุผล  เพ่ือประกอบการพิจารณา 
   2. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
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    2.1 แบบเสนอขอขอรับการประเมิน (ก.ค.ศ. 1/1) 
     1) ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล 
     2) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองการรายงานข้อมูล 
    2.2 แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ก.ค.ศ.2) 

     1) ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล 
     2) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองการรายงานข้อมูล 

     3) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/เขตพ้ืนที่การศึกษาต้องลงชื่อตรวจสอบและ
รับรองการรายงานข้อมูล 
    2.3  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (ก.ค.ศ. 3/1, 3/2 แล้วแต่กรณี)  และเอกสาร
ผลงานทางวิชาการ 
     1) การรายงานข้อมูลต้องครบถ้วนทุกข้อตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
     2) จ านวน  และชื่อผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอรับการประเมิน  ต้องตรงกับเอกสาร
ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอมา 
     3) ผลงานทางวิชาการต้องตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
     4) ผลงานทางวิชาการต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  หรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือผลงานที่เคยใช้เพ่ือเลื่อนต าแหน่ง  หรือเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะมาแล้ว 
     5) กรณีผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอรับการประเมินไม่ได้จัดท าแต่เพียงผู้เดียว ต้องมีการ
ชี้แจงผู้ขอรับการประเมินจัดท าในส่วนใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าไรของ ผลงานทางวิชาการแต่
ละเล่ม และผู้ร่วมจัดท าทุกคนได้รับรองและระบุว่าได้ร่วมจัดท าในส่วนใดบ้าง 
     6) ผู้ขอรับการประเมินต้องลงชื่อรับรองการรายงานข้อมูล 
     7) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องลงชื่อตรวจสอบและรับรองรายงานข้อมูล 
     8) แผนการจัดการเรียนรู้ไม่สามารถน ามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ส าหรับสาย
งานการสอน 

      กรณีท่ีรายงานข้อมูลใน ข้อ 1) - ข้อ 5) ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกัน ให้แจ้งผู้ขอรับ 
การประเมินตรวจสอบและยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง 

  ขั้นตอนที่ 3  การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 (ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 
   เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานแล้ว หากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ให้ด าเนินการเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดที่ 1 ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
    ต าแหน่งครู ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิ                        
นอกสถานศึกษาและข้าราชการครูนอกสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
    ต าแหน่งรองผู้อ านวยสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการ
ประเมิน  ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
    ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย  ผู้บริหารการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่
ต่ ากว่าวิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
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    ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ประกอบด้วย  ผู้บริหารการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ของผู้ขอรับการประเมิน  ผู้ทรงคุณวุฒินอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์นอกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

  ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
   เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ได้ตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 แล้ว  ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ท าหนังสือแจ้งกรรมการผู้ประเมิน และก าหนดวันที่จะประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน 
ของผู้ขอรับการประเมินแต่ละราย 
    2. แจ้ง วัน เวลา ที่กรรมการจะไปประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 
    3. จัดเตรียมเอกสารในการประเมินให้กรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย   
     3.1 กรอบการประเมินด้านที่ 1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.4) และแบบ
สรุปผลการประเมินด้านที่ 1 (ก.ค.ศ.5) 
     3.2 กรอบการประเมินด้านที่ 2 และแบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.6/1.1-
6.1.3  และ ก.ค.ศ.6/2 แล้วแต่กรณี) 
     3.3 แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.7/1-7/2 แล้วแต่กรณี) 
     3.4 แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 (ก.ค.ศ.8/1-8/2 แล้วแต่กรณี)  
  4. เมื่อกรรมการประเมินเสร็จแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
      4.1 ตรวจสอบการให้คะแนนผลการประเมินและการบันทึกหลักฐานร่องรอยของ
กรรมการแต่ละคน ให้ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
      4.2 กรณีผลการประเมินของกรรมการผ่านทั้ง 2 ด้าน ให้สรุปผลการประเมินลงใน 
แบบ ก.ค.ศ.9  แล้วน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณา 
      4.3 กรณีด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการผู้ประเมินเห็นว่า
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาได้ ให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ 
      4.4 การพัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ให้พัฒนาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 3 เดือน 
      4.5 กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 มีผลสิ้นสุดแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ 
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาไม่อนุมัติ และแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 
      ทั้งนี้การด าเนินการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ต้องให้แล้วเสร็จภายในเวลา    
3 เดือน  นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ได้รับค าขอจากสถานศึกษา 

  ขั้นตอนที่ 5 การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2  (ประเมินด้านที่ 3) 
   1. กรณีค าขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ซึ่งผู้ที่ขอรับการประเมิน  ได้ยื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17  ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)   ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1.1 ให้ตั้งคณะกรรมการประเมินฯ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
โดยให้น าบัญชีรายชื่อฯ ที่ ก.ค.ศ. ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อประเมินค าขอฯ 
    1.2 จ านวนกรรมการต่อ 1 คณะ ให้มีกรรมการ จ านวน 9 คน หรือ 6 คน ตามจ านวน 
ผู้ขอรับการประเมินแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขาวิชา 
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    1.3  การก าหนดผู้ขอรับการประเมิน  1 ราย  ให้มีกรรมการประเมินจ านวน 3 คน ดังนี้ 
 

จ านวนผู้ขอรับ 
การประเมินแต่ละ

สาขา 

จ านวน
คณะกรรมการ 

สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเหตุ 

1 - 10 6 
ผู้ทรงคุณวุฒินอก สพฐ.  2  ท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต 2 ท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิในเขต สพป. 2 ท่าน หากไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิใน

เขตให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่างเขตแทน รวม 3 ท่าน  
ต่อผู้ขอรับการประเมิน  
จ านวน 1 ราย 

11 - 50 9 
ผู้ทรงคุณวุฒินอก สพฐ.  3  ท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต 3 ท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิในเขต สพป. 3 ท่าน 

ตั้งแต่ 51 คนขึ้นไป 9 
(ตั้งได้สาขาละ 2 คณะ) 

ผู้ทรงคุณวุฒินอก สพฐ.  3  ท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิต่างเขต 3 ท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิในเขต สพป. 3 ท่าน 

  ขั้นตอนที่ 6 การด าเนินการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 

   เมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 แล้ว  ให้
ด าเนินการดังนี้ 
    1. ในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดที่ 2 ให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงหลักเกณฑ์ 
และวิธีการฯ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง และคู่มือการประเมินฯ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้คณะกรรมการทราบ พร้อม
ทั้งเสนอรายชื่อผู้ขอรับการประเมิน และชื่อผลงานทางวิชาการให้ที่ประชุมก าหนดผู้ประเมิน 3 คนต่อผู้ขอรับ
การประเมิน  1 ราย สัดส่วนกรรมการเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
    2. ให้จัดท าหนังสือส่งผลงานด้านที่ 3 พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถึงกรรมการ 
ผู้ประเมินของผู้ขอรับการประเมินแต่ละราย ดังต่อไปนี้ 
     2.1 แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพฯ (ก.ค.ศ.11/1.1- 
11/1.3 และ ก.ค.ศ.11/2 แล้วแต่กรณี) 
     2.2 แบบประเมินด้านที่ 3  ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (ก.ค.ศ.12/1.1-12/1.3 และ ก.ค.ศ. 
12/2 แล้วแต่กรณี) 
     2.3 รายการเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพฯ และชื่อผลงานทางวิชาการ 
     2.4 ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ 1  
(แบบ ก.ค.ศ.5 พร้อมทั้งแนบแบบ ก.ค.ศ.8/1-8/2  แล้วแต่กรณี และแบบ ก.ค.ศ.9 ด้วย) 
     2.5 เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพฯ และผลงานทางวิชาการ 
    3. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือพิจารณาด้านที่ 3 โดยฝ่ายเลขานุการ 
ต้องตรวจสอบการให้คะแนนการประเมิน  และข้อสังเกตในการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการแต่ละคนให้
ครบถ้วนตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด รวมทั้งคะแนนการประเมินของกรรมการต้องสอดคล้องกับข้อสังเกตท่ีให้ไว้ 
    4. เมื่อคณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินแล้ว มีผลการประเมิน ดังนี้ 
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     4.1 กรณีมีผลการประเมินจากกรรมการทั้ง 3 คน ผ่านเกณฑ์เอกฉันท์หรือไม่ผ่าน
เกณฑ์ให้สรุปผลการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.13/1-13/2 แล้วแต่กรณี (กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ให้สรุปข้อสังเกต
แนบด้วย)  เพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นพิจารณา 
     4.2 กรณีท่ีมีผลการประเมินจากกรรมการผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน และท่ี 
ประชุมมีมติให้ปรับปรุงผลการพัฒนาคุณภาพฯ และหรือผลงานทางวิชาการให้ด าเนินการดังนี้ 
      1) สรุปผลการประเมินลงในแบบ ก.ค.ศ.13/1-13/2  แล้วแต่กรณี และสรุป 
ข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นพิจารณา 
      2) กรณี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นมีมติให้ปรับปรุงด้านที่ 3 ให้
แจ้งมติและข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
      3) เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ส่งกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมิน และหากคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณา
แล้ว เห็นควรผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 4.1 

  ขั้นตอนที่ 7 การแจ้งผลการประเมิน 
   กรณีท่ี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใด  ให้ส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ท าหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการประเมินเพ่ือแจ้ง
ผู้ขอรับการประเมินทราบต่อไป 

  ขั้นตอนที่ 8 การด าเนินการแต่งตั้งเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดท าค าสั่งเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง  ทั้งนี้จะ
แต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษได้ 

 1) ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  และ 
    2) ต้องได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.3 ไม่เกิน 1 ขั้น 
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Flow Chart  การด าเนนิการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอรับการประเมินยื่นค าขอต่อผู้บังคับบัญชา 
และส่งถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

(สรุปค าขอทุกสิ้นเดือน) 

น าเสนอ กศจ. เพื่ออนุมัติคุณสมบัติ และ 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

น าเสนอ กศจ. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 

เสนอ กศจ. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

น าเสนอ สพฐ. ขออนุมัติงบประมาณประเมินด้านที่ 3 

เสนอ กศจ. อนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติแต่งตั้ง 

กศจ.ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

ด าเนินการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

ด าเนินการประเมินด้านที่ 3 
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4. การด าเนินการประเมินใหมี้วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

4.1 ขั้นตอนการด าเนินการ มีดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นค าขอได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง โดยส่งค าขอ

พร้อมผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็นเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ  
จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับถึงส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา กรณีผู้จะเกษียณอายุราชการให้ยื่นค าขอพร้อมทั้ง ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งเป็น
เอกสารผลการพัฒนาผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ จ านวน 4 ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือตรวจสอบและ
รับรองแล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่
น้อยกว่า 6 เดือน  

ขั้นตอนที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และน าเสนอ กศจ. พิจารณา 

ขั้นตอนที่ 3 การตั้งกรรมการ  
3.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 คือด้านความรู้ความสามารถ ให้ กศจ. ตั้งกรรมการจ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษาของผู้รับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม จานวน 1 คน และ ข้าราชการครูนอกสถานศึกษานั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ขอรับการ
ประเมิน จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  

3.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 คือ ด้านผลการปฏิบัติงาน ให้ ก.ค.ศ. ต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินเป็นกรรมการประเมิน 
การประเมินผู้ขอหนึ่งรายให้มีกรรมการประเมินสามคน 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2  
4.1 ให้คณะกรรมการทั้ง 3 คน ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน 

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับค าขอจากสถานศึกษา โดยให้
คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมิน ของผู้ขอรับการประเมินไว้ใน
แบบประเมินด้วย  

4.2 กรณีผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และ กศจ. 
พิจารณาแล้ว มีมติให้ผ่านการประเมินทั้ง 2 ด้าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) 
ซึ่งประกอบด้วย เอกสารผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 
ด้านที่ 2 และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้ ก.ค.ศ. เพ่ือด าเนินการต่อไป  

4.3 กรณีผลการประเมินด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์และ
คณะกรรมการชุดที่ 1 มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้
คณะกรรมการชุดที่ 1 แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตขอ คณะกรรมการชุดที่ 1 
ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อผู้ขอรับการประเมินพัฒนา ด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว ให้
สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการชุดเดิม
ตรวจและประเมินต่อไป  
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4.4 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดที่ 1 พิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควร  
ให้มีการพัฒนาเพิ่มเติม ให้แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา 15 วัน นับแต่
วันที่คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการชุด
ที ่1 ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อผู้ขอรับการประเมินพัฒนา ด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 
แล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

4.5 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ 
กศจ. ตั้งกรรมการแทนได้ตามที่ก าหนดในวิธีการ  

4.6 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกต ภายในเวลา
ที่ก าหนด หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 

4.7 กรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาด้านที่ 1 และหรือด้านที่ 2 แล้ว และมีผล
การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน ให้เสนอ กศจ. พิจารณาไม่อนุมัติ และให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ เพ่ือแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 
  ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

ขั้นตอนที่ 6 ให้ กศจ. พิจารณาเอกสารหลักฐาน และกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ก่อน
น าเสนอ ก.ค.ศ ทั้งนี ้ในการกลั่นกรองดังกล่าว อาจตั้งกรรมการขึ้นเพ่ือช่วยกลั่นกรองก็ได้  

ขั้นตอนที่ 7 การประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  
ส านักงาน ก.ค.ศ. ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร  

ผลการพัฒนาผู้เรียน และผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที ่2 และข้อสังเกต
ของคณะกรรมการชุดที่ 1 ให้คณะกรรมการชุดที่ 2 เพ่ือประกอบการพิจารณา  

7.1 กรณีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ปรับปรุงด้านที่ 3      
ผู้ขอรับการประเมินต้องมีผลการประเมินด้านที่ 3 ผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จากกรรมการชุดที่ 2  
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 โดยในส่วนผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสาร
เพ่ิมเติมเท่านั้น ส่วนผลงานทางวิชาการให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการ ทั้งนี ้ผลงานทางวิชาการต้องอยู่
ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่
ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ เมื่อผู้รับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้
ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

7.2 กรณีท่ีคณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต ่ 
ผู้ขอรับการประเมินยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ  
ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทราบ เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ 3 แล้ว ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ
ชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

7.3 กรณีท่ีกรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้
คณะกรรมการชุดที่ 2 มอบกรรมการคนอ่ืนในคณะนั้นประเมินได้  

7.4 กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และหรือผลงานทาง
วิชาการท่ีปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในเวลาที่ก าหนด หรือส่งเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
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7.5 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้ ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งต่อไป  

7.6 กรณี ก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติดังกล่าวให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ  

ขั้นตอนที่ 8 การแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้

มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 
ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ. 4 จะแต่งตั้งได้ เมื่อได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของ อันดับ 
ค.ศ. 4 ไม่เกิน 1 ขั้น และส่งส าเนาค าสั่ง จานวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันออกค าส่ง  

 
หมายเหตุ การด าเนินการทุกขั้นตอนให้ด าเนินให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้รับค าขอและเอกสารผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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Flow Chart  การด าเนนิการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค.ศ.ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

ผู้ขอรับการประเมินยื่นค าขอต่อผู้บังคับบัญชา 
และส่งถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

(สรุปค าขอทุกสิ้นเดือน) 

น าเสนอ กศจ. เพื่ออนุมัติคุณสมบัติ และ 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

เสนอ กศจ. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 
และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 

ด าเนินการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

ก.ค.ศ. ด าเนินการประเมินด้านที่ 3 
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6. การแต่งตั้ง  
6.1 กรณี กศจ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สัง่แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการ 

และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. 2 ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ ค.ศ. 2  
จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ ค.ศ. 2 ไม่เกิน 1 ขั้น  

6.2 กรณ ีกศจ. มีมติอนุมัติ และผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอ านาจ
ตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษได้ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. 3 ส าหรับผู้ที่รับ
เงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ ค.ศ. 3 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือน ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ  
ค.ศ. 3 ไม่เกิน 1 ขั้น  

6.3 กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งแล้ว  
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. 4 
ส าหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ ค.ศ. 4 จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ า ของอันดับ 
ค.ศ. 4 ไม่เกิน 1 ขั้น  

7. แบบฟอร์มที่ใช้  
7.1 แบบ ก.ค.ศ. 1 แบบเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะช านาญการ  
7.2 แบบ ก.ค.ศ. 1/1 แบบเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  

หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  
7.3 แบบ ก.ค.ศ. 2 แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ (ทุกวิทยฐานะ)  
7.4 แบบ ก.ค.ศ. 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้เสนอขอมีวิทยฐานะช านาญการ  
7.5 แบบ ก.ค.ศ. 3/1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

หรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานการสอน)  
7.6 แบบ ก.ค.ศ. 3/1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

หรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารสถานศึกษา) 
7.7 แบบ ก.ค.ศ. 3/1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

หรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารการศึกษา)  
7.8 แบบ ก.ค.ศ. 3/1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

หรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานนิเทศการศึกษา)  

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม  
8.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ่ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

เรื่อง หลักเกณฑ์แลวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
8.3 คู่มือการประเมินฯ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.4/1100  

ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 
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1. ชื่องาน  
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและ    

เลื่อนวิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560  

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เกี่ยวกับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู     
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560   

3. ขอบเขตของงาน  
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและหรือการเลื่อนวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ ก าหนด  

4. ค าจ ากัดความ  
1. วิทยฐานะ หมายถึง วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและ    
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  

2. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัตอหน้าที่  ประกอบด้วย  
        2.1  ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดท าหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ 
        2.2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวก      
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และ
เป็นผู้เสริมแรง ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และค้นพบค าตอบด้วยตนเอง 
        2.3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 
และวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ 
สภาพการปฏิบัติงานความต้องการจ าเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือ 
ส่วนราชการต้นสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่ายหรือระดับชาติ 
และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ด้วยความสัมพันธ์
แบบกัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

3. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น  

4. ผลงานทางวิชาการของสายงานการสอน หมายถึง รายงานการศึกษา ค้นคว้า หรือผลการวิจัย
ในชั้นเรยีน หรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หรือรายงานผลการพัฒนา การจดัการเรียนรู้ที่เกิดจาก
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่มีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาด้านการเรียน 
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ของผู้เรียนและสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ตงๆ เพื่อแก้ไข 
ปัญหาและน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
   5. งานวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยที่ท าในบริบทของชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน ใน
ห้องเรียน โดยน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน และพฤติกรรมของผู้เรียง ทั้งนี้ ต้อง
เป็นการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   6. รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง 
รายงานผลส าเร็จของการพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ ซึ่งด าเนินการอย่างเป็นระบบและได้ใช้ปฏิบัติจริง 

7. งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หมายถึง รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนา และ
แก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอน การสร้างสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคนิควิธีการ 
จัดการเรียนการสอน วิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล โดยมีการศึกษา ค้นคว้า และด าเนินการวิจัย 
อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้อง มีการสรุปผลและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการในระดับสถานศึกษา 
 1. ผู้ด ารงต าแหน่งครู 
  ในแต่ละปีการศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งครู มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  1.1 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  1.2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน  
   1.2.1 ผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่จะขอมีวิทยฐานะครูช านาญการหรือขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ครูช านาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง โดยชัว่โมงการปฏิบัติงาน 
ต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
   1.2.2 ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะ 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง โดยชัว่โมงการปฏิบัติงาน 
ต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  1.3 ประพฤติตนอยู่ในวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1.4 มีการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
แต่ละปีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง 
  1.5 ในภาคเรียนที่ 1 ให้ครูประเมินตนเองและเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือให้ค าแนะน า 
และน าไปพัฒนางานในภาคเรียนที่ 2 เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้ครูประเมินตนเองในภาพรวมทั้งปีการศึกษา โดยให้ครู 
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหาร 
จัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รวม 13 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ในการประเมินตนเอง 
ต้องค านึงถึงระดับคุณภาพตามตัวชี้วัดและเอกสารหลักฐานที่ปรากฏด้วย และบันทึกผลการประเมินลงในแบบรายงาน
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้ที่ ต าแหน่งครู รายปีกาศึกษา (วฐ2) และเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณา 
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  1.6 บันทึกข้อมูลลงในประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) 
  1.7 ผู้ด ารงต าแหน่งครู ที่จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
ต้องจัดท าผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 2 รายการ โดยวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญต้องเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน 
อย่างน้อย 1 รายการ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษต้องเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
อย่างน้อย 1 รายการ 
 2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน 
  ในแต่ละปีการศึกษาผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  2.1 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งครู ในภาคเรียนที่ 1 
โดยให้ค าแนะน าในการพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนางานส าหรับภาคเรียนที่ 2 ต่อไป 
  2.2 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ให้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ทั้งนี้  
ในการประเมินต้องค านึงถึงระดับคุณภาพตามตัวชี้วัดและเอกสารหลักฐานที่ปรากฏ ในภาพรวมทั้งปีด้วย โดยให้ 
ประเมินและสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่รายตัวชี้วัด ตามระดับคุณภาพลงในแบบ วฐ.2 
ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลประกอบการประเมินตามตัวชี้วัด พร้อมให้ค าแนะน าในการพัฒนางานนั้นด้วย โดยผู้ด ารง 
ต าแหน่งครู และผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ประเมิน ต้องเก็บหลักฐานผลการประเมินผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ไว้คนละ 1 ชุด 
  2.3 ในการประเมินให้ตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษานั้น หรือนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ด ารง 
ต าแหน่งครู  
  2.4 การประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ เช่น กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 และมาตรา 16 เป็นต้น ให้สถานศึกษาแจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2.5 การประเมินรายปีการศึกษาส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการ 
ในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้สถานศึกษาแจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2.6 สรุปผลการประเมินให้ผู้ด ารงต าแหน่งครู ทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง กรณีที่ผู้ด ารง 
ต าแหน่งครู ไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินนั้น ให้เปิดโอกาสให้ได้ปรึกษาและชี้แจง แต่หากผู้ด ารงต าแหน่งครู 
ยังมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผูอ้ านวยการสถานศึกษาหรือผูป้ระเมินอีก ให้สถานศึกษาแจ้งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษา เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินของปีการศึกษานั้น และเมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใด 
ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล 
  คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ด ารงต าแหน่งครู มีหน้าที่ดังนี้  
  3.1 ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู 
รายปีการศึกษา (วฐ.2) 
   ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ต ารงต าแหน่งครู รายปีการศึกษา เช่น 
วิชาที่สอน จ านวนชั่วโมงสอน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน การมีวินัยฯ การพัฒนา ผลการประเมินผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และ
ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
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 3.2 ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ตามแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1)  
 เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งครู ยื่นแบบค าขอรับการประเมิน (วฐ.1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ

กลั่นกรองข้อมูล ด าเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน ย้อนหลัง รวม 5 ปี    ตาม
ข้อ 1) – ข้อ 4) และรวม 5 ปีการศึกษาตามข้อ 5) แล้วแต่กรณี ดังนี้  

  1) การด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะ  
  2) ชั่วโมงการปฏิบัติงาน  
  3) วินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  4) การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
  5) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 

  ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ 3.1 และ 3.2 แล้วให้เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หรือผู้ประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
 4. การเสนอค าขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการประเมิน  
  4.1 ผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ด าเนินการ ดังนี้  
   4.1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
    4.1.1.1 มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครูและหรือวิทยฐานะปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 5 ป ี
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
    4.1.1.2 มีชั่วโมงการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะที่จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้ 
     วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงต่อปี 
     วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมงต่อปี 
     โดยจ านวนชั่วโมงการปฏิบัติงานดังกล่าว ต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง และต้องมี 
ชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
     ส าหรับผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ การ
เสนอผลงานทางวิชาการในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี ผู้ขอจะต้องมี 
ชั่วโมงสอนในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เสนอผลงานทางวิชาการนั้นด้วย 
    4.1.1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
    4.1.1.4 ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแล้ว โดยเข้ารับ การ
พัฒนาจ านวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อปี รวมภายในระยะเวลา 5 ปี จ านวน 100 ชั่วโมง 
กรณีมีชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง ให้น าชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่เกินจาก 50 ชั่วโมงในแต่ละปีมานับรวมได้ 
    4.1.1.5 มีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 
3 ปีการศึกษา ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ  
     ในปีการศึกษาใดผู้นั้นด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยและต าแหน่งครู และประสงค์ จะน าผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของต าแหน่งครูผู้ช่วยและต าแหน่งครู มาใช้ในการขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ ต้องมี
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน คือ ต้นการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหาร จัดการ
ชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนองและพัฒนาวิชาชีพ รวม 13 ตัวชี้วัด ของปีการศึกษานั้นด้วย  
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    ทั้งนี้ ให้ผู้ขอและผู้อ านวยการสถานศึกษารับรองข้อมูล เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับ 
คุณสมบัติตามข้อ 4.1.1.1 - 4.1.1.5 ด้วย 
   4.1.2 ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อสถานศึกษาได้ตลอดปี รอบปีละ 1 ครั้ง 
พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
    4.1.2.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษให้ยื่นเอกสาร 
จ านวน 2 ชุด ดังนี้ 
     1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครูตามแบบค าขอ มีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
     2) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา จ านวน 5 ปีการศึกษา (วฐ.2)  
     3) บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ 
    4.1.2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ยื่นเอกสาร 
จ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
     1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอ มีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาทะเบียน ประวัติ
ข้าราชการ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น 
     2) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายปีการศึกษา (วฐ.2) จ านวน 5 ปีการศึกษา 
     3) บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ 
     4) ผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
   ทั้งนี้ ทุกวิทยฐานะ เอกสารหลักฐาน ตามข้อ 2) และ 3)ต้องมีการบันทึกข้อมูลเป็นระยะๆ ให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
   กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและจะขอมีวิทยฐานะครูช านาญการและขอเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบและรับรอง 
แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ส่งถึงส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก่อนวันที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า 
6 เดือน 
   ส าหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและจะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและ 
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ต่อสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบและรับรอง 
แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งถึงส านักงาน ก.ค.ศ. ก่อนวันที่จะเกษียณ 
อายุราชการไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
  4.2 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ 
หน้าที่ทุกวิทยฐานะ ดังนี้ 
   4.2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   4.2.2 สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขอในแต่ละปีการศึกษา 
รวม 5 ปีการศึกษา และบันทึกลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3)  
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   4.2.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่งค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครูตามแบบค าขอมีวิทยฐานะ หรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติ 
ข้าราชการ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
    2) สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศกึษา (วฐ.3)  
    3) บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมง 
การอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ 
    4) ผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
(ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ) 
  4.3 กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากผู้อ านวยการ 
สถานศึกษามีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะที่ผู้ด ารงต าแหน่งครูขอรับการประเมิน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอ กศจ. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้น ที่
มีวิทยฐานะไม่ต่ าว่าวิทยฐานะที่ขอ เป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตามแบบ วฐ.3  

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  การด าเนินการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้  
  1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
  2. ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
   2.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
    2.1.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือ 
เลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติ 
ข้าราชการ (กพ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
    2.1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3)  
    2.1.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรม 
และพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์  
   2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
    2.2.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือ 
เลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติ 
ข้าราชการ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ, 16) ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
    2.2.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3)  
    2.2.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรม 
และพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ 
    2.2.4 ผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
   2.3 กรณีท่ีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาทราบและด าเนินการจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือตั้ง
คณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล ณ สถานศึกษาก็ได้ 
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    กรณีท่ีมีการตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่กับเอกสารหลักฐาน 
แล้วพบว่าผลการประเมินไม่สอดคล้องกับระดับคุณภาพตามตวัชี้วดั ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอความเห็น 
ต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  3. กรณีสถานศึกษาแจ้งว่าการประเมินในปีการศึกษาใด ผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมิน 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ เช่น กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 และมาตรา 16 เป็นต้น ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งไปยัง 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อด าเนินการต่อไป  
  4. กรณีสถานศึกษาแจ้งว่ามีผู้ด ารงต าแหน่งครูที่ได้รับการแต่ตั้งให้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา ต้องรับการประเมินเป็นรายปีการศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งไปยังส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อด าเนินการต่อไป 
  5. กรณีท่ีสถานศึกษาแจ้งว่าผู้ด ารงต าแหน่งครูไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินรายปีการศึกษา 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินของปีการศึกษานั้น และเมื่อได้ 
ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
  6. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นในแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ต าแหน่งครู (วฐ.1) แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  อนึ่ง การด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อาจก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการในระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
 1. การด าเนินการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ด าเนินการ ดังนี้  
  1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  1.2 ตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
   1.2.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
    1.2.1.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐนะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอมีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติ 
ข้าราชการ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16) ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นตัน  
    1.2.1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3)  
    1.2.1.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการ
อบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์  
   1.2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
    1.2.2.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอมีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
    1.2.2.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 
    1.2.2.3 บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการ
อบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อ านวยกาสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ 
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    1.2.2.4 ผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
  1.3 กรณีท่ีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ หรือตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบข้อมูล ณ 
สถานศึกษาก็ได้ 
  1.4 กรณีตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสาร 
หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว หรือตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่กับเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สอดคล้องกับระดับคุณภาพตามตัวชี้วัด ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เสนอความเห็นต่อ กศจ. เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  1.5 กรณีการประเมินผู้ด ารงต าแหน่งครูที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้รวบรวม
รายชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษาใกล้เคียงเสนอต่อ กศจ. เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินผู้ด ารง
ต าแหน่งครูที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
  1.6 กรณีการประเมินในปีการศึกษาใด หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงาน      
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งด้วยเหตุใดๆ เช่น กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13 และมาตรา 16 เป็นต้น ให้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในจังหวัดนั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ต่อ กศจ. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ประเมิน 
ผลงานที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  1.7 กรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งครูได้ยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา มีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอให้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะ ไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะที่ขอ ต่อ กศจ. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการ
ตรวจสอบและประเมินตามแบบ วฐ.3  
  1.8 กรณี กศจ. มีมติเป็นประการใด ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการให้เป็นไปตามมติ  

 2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
  2.1 กศจ. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกอบด้วย ระยะเวลา 
การด ารงต าแหน่งและหรือวิทยฐานะปัจจุบัน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน เมื่อพิจารณาแล้วมีผลเป็นประการใดให้ด าเนินการ ดังนี้  
   2.1.1 วิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
    2.1.1.1 กรณีท่ี กศจ. มีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ 
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
และผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
และให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ 
    2.1.1.2 กรณีท่ี กศจ. มีมติไม่อนุมัติ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งผลการพิจารณา 
พร้อมทั้งข้อสังเกตการประเมินไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอทราบ 
    2.1.1.3 กรณีท่ีมีการตรวจสอบผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กับ
เอกสารหลักฐานแล้ว พบว่าไม่สอดคล้องกับระดับคุณภาพตามตัวชี้วัด อาจด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาได้ เมื่อ กศจ. พิจารณาได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือเป็นอันสิ้นสุด  
   2.1.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเซี่ยวชาญพิเศษ  



คู่มือการปฏิบติังาน การให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 53 

 

    2.1.2.1 กรณีท่ี กศจ. มีมติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ส านักงาน   
ศึกษาธิการจังหวัดส่งเอกสารหลักฐาน จ านวน 4 ชุด ไปยังส านักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ กศจ. มีมติ 
เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา ดังนี้ 
     1) ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอ 
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) 
     2) สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3)  
     3) มติ กศจ. ครั้งที่เกี่ยวข้องและมีการรับรองส าเนาถูกต้อง  
     4) ผลงานทางวิชาการ  
    2.1.2.2 เมื่อ กศจ. พิจารณาแล้วมีมติว่าผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อสังเกตการประเมินไปยังส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอทราบ 
  2.2 กรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ ากว่าวิทยฐานะท่ีผู้ด ารงต าแหน่งครูขอรับ    
การประเมิน ให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าวิทยฐานะ 
ที่ผู้ด ารงต าแหน่งครูขอรับการประเมินเป็นผู้ร่วมประเมินสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตามแบบ วฐ.3  
  2.3 กรณีในปีการศึกษาใด หากผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลงานที่เกิดจาก       
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งครูด้วยเหตุใด ๆ เช่น กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 มาตรา 13 และมาตรา 16 เป็นต้น ให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
นั้น ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  
  2.4 กรณีสถานศึกษานั้นไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาใกล้เคียง เพ่ือประเมินผู้ด ารงต าแหน่งครูที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการในระดับส านักงาน ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ.  
 1. ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค าขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน จ านวน 4 ชุด ดังนี้ 
  1.1 ค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามแบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน 
วิทยฐานะ ต าแหน่งครู (วฐ.1) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ 
(ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16) ตารางสอน ค าสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น  
  1.2 สรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ต าแหน่งครู 5 ปีการศึกษา (วฐ.3) 
  1.3 มติ กศจ. ครั้งที่เกี่ยวข้องและมีการรับรองส าเนาถูกต้อง  
  1.4 ผลงานทางวิชาการ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 รายการ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
 2. ส านักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป  
 3. ก.ค.ศ. พิจารณา ดังนี้ 
  3.1 ตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมิน โดยผู้ขอ 1 ราย ให้มีคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3 คน  
  3.2 กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ปรับปรุงผลงาน 
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ทางวิชาการ ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน ทั้งนี้ ผลงาน   
ทางวิชาการต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุง ก็ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกต    
ของกรรมการได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งแรก ภายในเวลา 6 เดือน หากคณะกรรมการเห็นว่าการปรับปรุงครั้งแรก 
ยังไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ก็อาจมีมติให้ปรับปรุงเปน็ครั้งที่ 2 ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ส านกังาน ก.ค.ศ. แจ้งมติ 
ก.ค.ศ. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ 
   เมื่อผู้ขอปรับปรุงผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการ 
ประเมินผลงานทางวิชาการชุดเดิม ตรวจและประเมินต่อไป 
  3.3 กรณีผู้ขอไม่ส่งผลงานทางวิชากรที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หรือส่งพ้นระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
  3.4 กรณีคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการ     
มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อผู้เรียน อาจให้ผู้ขอมาน าเสนอกระบวนการและวิธีการ 
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการอาจไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้ 
  3.5 กรณีท่ี ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติไปยัง    
ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ และ  
ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษต่อไป 
   ทั้งนี้ การอนุมัติให้มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค าขอเลื่อนวิทยฐานะ ผลการประเมิน 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
กรณีท่ีมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการให้มีผลไม่ก่อนวันที่ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับผลงาน ทางวิชาการท่ี
ปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 
  3.6 กรณีท่ี ก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งมติพร้อมทั้งข้อสังเกตให้ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผู้ขอทราบต่อไป 
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ขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะและ เลื่อนวิทยฐานะ 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครู 

แจ้ง ศธจ. และผู้ขอรับ 
การประเมินปรับปรุง 
ผลงานทางวิชาการ 

ไม่อนุมัต ิอนุมตั ิ ปรับปรุง 

แจ้ง ศธจ. แจ้งผู้ขอรับการประเมิน 

เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาพร้อมผลงาน 
ทางวิชาการและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

แจ้งสถานศึกษา 
เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมิน 

แจ้งผู้ขอรับการประเมิน 
กรณีไม่อนุมัติให้แจ้งข้อสังเกตด้วย 

อนุมตั ิ ไม่อนุมัต ิ

ส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการประเมิน 

มติ ก.ค.ศ. 

ส่งผลงานทางวิชาการ 
ท่ีปรับปรุงแล้ว 

มีคุณสมบัติ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบ 
คุณสมบัติ เสนอ อกศจ.พิจารณา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 

วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 
วิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ 

วิทยฐานะครูช านาญการ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

แต่ละปีครูประเมิน
ตนเองและรายงาน
ทั้ง 3 ดา้น ดังน้ี 
  1.ด้านการจัด  
การเรียนการสอน   
  2.ด้านการบริหาร
จัดการช้ันเรียน 
  3.ด้านการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ
ในแบบ วฐ.2 

รวบรวมข้อมูลใน 
Logbook 

และเอกสารอื่นๆ 

ปีการศึกษาที ่1-5 

ข้าราชการครู 
ปฏิบัติงาน 

5 ปี 

บัน
ทึก

ข้อ
มูล

ใน
 L

og
bo

ok
 

ครูจัดท าค าขอพร้อมเอกสาร 
หลักฐานและผลงาน 

ทางวิชาการ (ชช,ชชพ) 

ครบ 5 ปี 

ผอ.ประเมินรายปี 
การศึกษาและประเมิน 
ภาพรวม 5 ปีการศึกษา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

เสนอ เสนอความเห็น 

ยื่นค าขอ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตรวจสอบคุณสมบัติและ 

เอกสารหลักฐาน 

  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
   - ตรวจสอบและรับรอง   
     ขอ้มูล  
   - ผลการประเมินภาพรวม  
     5 ปีการศึกษา 

เสนอ 
สพท. 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้  
7.1 แบบ วฐ. 1 แบบค าขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
7.2 แบบ วฐ. 2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
7.3 แบบ วฐ. 3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา)  

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
8.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2560  
8.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2560  
8.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2560  

   8.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
 


