




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการประเมิน 
ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
ส่วนที่ ๑ ข้อจํากัดตามสภาพความยากลาํบากในการปฏิบัติงาน สายงานการสอน 

  
 

รายการประเมิน ข้อพิจารณา
๑. การจัดการเรียนรู ้
   (คะแนนเตม็ ๓๐ คะแนน) 
  
   

ให้พิจารณาจากการจัดการเรียนรู้ โดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพ
ความยากลําบาก ดังนี้ 
๑.๑  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและ 

สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศกึษา และนําไปใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

๑.๒  จัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญและใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

๑.๓  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและนําผลไปใช้ 
ในการพัฒนาผูเ้รียน 

๑.๔  ดําเนินการแก้ปัญหา ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัย 
ในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ 

๑.๕  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

๑.๖  รายงานผลต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารอย่างถูกต้อง สม่ําเสมอ และประสาน 
ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน 

๒.การพฒันาทางวิชาการ 
  (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
 

ให้พิจารณาจากการพัฒนาทางวิชาการ โดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพ
ความยากลําบาก ดังนี้ 
๒.๑  มีการพัฒนา  จัดหา ประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ในการจัดการเรียนรู้  
๒.๒  ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทีห่ลากหลายเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ 

และกิจกรรมการเรียนรู้                       
๒.๓  จัดให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการเลือก ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาอย่างสม่ําเสมอ  
๒.๔  ใช้หรือสร้างเครือข่าย และบริการสังคมด้านวิชาการ  
๒.๕  มีส่วนร่วมในการวางแผนงานวิชาการ 

๓. ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
   (คะแนนเตม็ ๔๐ คะแนน) 
    

ให้พิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเ้รียน โดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพ
ความยากลําบากดังนี้ 
๓.๑  มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง และหรือหลักสตูรสถานศกึษา 

และการแสดงออกถึงความเป็นไทย   
๓.๒  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษากําหนด   
๓.๓  สนใจเรียน  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ต่าง  ๆ  บันทึกความรู้อย่างสมํ่าเสมอ   
๓.๔  มีความสามารถในการคดิแก้ปัญหา คดิวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  

ตามศักยภาพของผู้เรียน 



- ๒ - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน ข้อพิจารณา 

  
     
       
  

๓.๕  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  
๓.๖  มีการแสดงออกด้วยความมั่นใจ  ร่าเริง  แจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน   

มีความกระตือรือร้น  มาเรียนอย่างสม่ําเสมอ  เรียนและร่วมมือ  
ในการทํากิจกรรมอย่างมีความสุข      

๓.๗  ปรับตัวเขา้กับเพื่อนและสถานการณ์ต่าง ๆ   ได้ดี เป็นที่ยอมรับของเพื่อนและคร ู
๓.๘  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี      

๔. ผลการปฏบิัติหน้าที่อื่น 
    ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน) 
    

ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาโดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพ และข้อจํากัดตามสภาพ
ความยากลําบากด้วย  
    



 
 

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
ส่วนที่ ๑ ข้อจํากัดตามสภาพความยากลาํบากในการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา  

  
รายการประเมิน ข้อพิจารณา 

๑. ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
พิจารณาจากงานบริหารสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย  

ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
พิจารณาจากงานบริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วย 

- งานบริหารวิชาการ 
- งานบริหารงบประมาณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานบริหารทั่วไป   
 

 (ทั้ง ๒ ตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

ให้พิจารณาจากงานบริหารสถานศึกษา โดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพ
ความยากลําบาก ดังนี้ (ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา พิจารณา
เฉพาะงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านตามที่ได้รับมอบหมาย  
ส่วนตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ให้พิจารณาทุกด้าน)  
๑.๑  บริหารกจิการของสถานศึกษาให้เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  
๑.๒  การบรหิารงานวิชาการ โดย (๑) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมนิและ   
      จัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา (๒) จดัทําและพัฒนา
      หลักสูตรสถานศึกษา (๓) การจัดกระบวนการเรียนรู้ (๔) การพัฒนา 
      สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (๕) การนิเทศและวัดผล 
      ประเมินผล (๖) ส่งเสริมและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
      และความเป็นไทย ให้กับผู้เรียนทุกกลุม่เป้าหมายทั้งในระบบ  
      นอกระบบ และตามอัธยาศัย/ระบบทวิภาคี (๗) จัดทําระบบประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
๑.๓  การบริหารงบประมาณ การเงิน และสินทรัพย ์ อย่างถูกต้อง  

รวดเร็ว และโปร่งใส 
๑.๔ การบรหิารงานบุคคล โดย (๑) การสรรหา การบรรจุและแต่งต้ัง 

(๒) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (๓) วินัย การรักษา 
วินัยการดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ (๔) จดัทํามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏบัิติงาน   
ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(๕) ส่งเสริมสนบัสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

๑.๕ การบริหารทั่วไป โดย (๑) ประสานความร่วมมือกับชุมชน 
และท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและใหบ้ริการ 
ด้านวิชาการแก่ชุมชน (๒) จดัระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
(๓) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/การบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา 

 
 
 

- ๓ -



 
 
 

รายการประเมิน ข้อพิจารณา 
๒. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผูป้กครอง 
   ชุมชน และสถานศึกษา 
   (คะแนนเตม็ ๔๐ คะแนน) 

ให้พิจารณาจากผลที่เกิดกับผูเ้รียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา 
โดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก ดังนี้ 
๒.๑ ผู้เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
      ของสถานศึกษา  
๒.๒ ครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความรัก  
      ความสามคัคี มีความรักชาติ มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติงานได้อย่าง 
      มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๓ สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผูป้กครองและชุมชน 
      และเป็นแหล่งเรียนรู ้    

๓. ผลการปฏบิัติหน้าที่อื่น
    ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน) 

ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยคํานึงถึง
ปริมาณและคณุภาพ และข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากด้วย 

- ๔- 



 
 

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
ส่วนที่ ๑ สภาพความยากลาํบากในการปฏิบัติงาน สายงานบริหารการศึกษา 

 
 

รายการประเมิน ข้อพิจารณา 
๑. งานบริหารและการจัดการศึกษา 
   ตามที่ได้รับมอบหมาย  
   (คะแนนเตม็ ๔๐ คะแนน) 
         

ให้พิจารณาจากงานบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านใด
ด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน โดยคํานึงข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก ดังนี้ 
๑.๑  การบริหารและการจัดการศึกษา โดย (๑) วางแผนพัฒนาการศึกษา  

ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา (๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการจัดการศึกษา สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
(๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 

๑.๒  การพัฒนางานวิชาการ โดย (๑) ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ วิเคราะห์ วิจัย 
      ประสานงานด้านวิชาการ (๒) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน 
      เครือข่ายด้านการศึกษา (๓) จัดใหม้ีระบบประกันคุณภาพและประเมินผล
      สถานศึกษา 
๑.๓  การบริหารงานบุคคล โดย (๑)วางแผนและดําเนินการบริหารงานบุคคล 

การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ 
      ปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ 
      การอุทธรณ์และร้องทุกข์ (๒) กํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานบุคคล
      ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
๑.๔   การบริหารแผนงานและงบประมาณ การเงินและสินทรพัย์ โดย (๑) จดัต้ัง 
       และจัดสรรงบประมาณ (๒) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใชจ้่าย 
       งบประมาณ (๓) จัดระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในเขตพื้นที่
       การศึกษา 
๑.๕   การบรหิารทั่วไป โดย (๑) จัดระบบงานธุรการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ  
       ระบบบรหิารและพัฒนาองค์กร การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา 
       (๒) จัดต้ัง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา (๓) ประชาสัมพันธ์  
       (๔) งานยานพาหนะ (๕) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (๖) งานระดม 
       ทรัพยากรเพื่อการศึกษา (๗) งานส่งเสริมกิจการนักเรียน (๘) งานสัมพันธ์   
       ชุมชน (๙) งานประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษา 
       

 
 
 
 
 
 

- ๕ -



- ๖ - 
 

รายการประเมิน ข้อพิจารณา 
๒. ผลที่เกิดกับการจัดการศกึษา 
    (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน)      
       
          

ให้พิจารณาจากผลที่เกิดกับการจัดการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน โดยคํานึงข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก ดังนี้ 
๒.๑   ผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในด้านที่ได้รับมอบหมายมีการพัฒนา 

ระบบงาน มีการพัฒนาบคุลากรและมคีวามสําเร็จในการบรหิารจัดการศึกษา 
๒.๒ สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการบริหารจัดการศึกษา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒.๓  ครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ 
       ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษา 
       อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัด 
       การศึกษา 

 
๓. ผลการปฏบิัติหน้าที่อื่น 
   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน) 

ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้ปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยคํานึงถึงปริมาณและคณุภาพ และข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากด้วย 
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การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
ส่วนที่ ๑ สภาพความยากลาํบากในการปฏิบัติงาน สายงานนิเทศการศึกษา 

 

รายการประเมิน ข้อพิจารณา 
๑. งานวชิาการและงานนิเทศการศึกษา
(วิทยฐานะชํานาญการ  
           คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน   
วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ 
           คะแนนเต็ม ๒๕  คะแนน ) 

ให้พิจารณาจากงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา โดย
คํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก ดังนี้ 

๑.๑ พัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านการนิเทศอยู่เสมอ 
๑.๒ วางแผนและปฏิบัติการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
๑.๓ บันทึกผลการนิเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
      และพัฒนางานในหน้าที่ 
๑.๔ นิเทศการศึกษาโดยคํานึงถึงความแตกต่างและ 
      ความต้องกาของผู้รับการนิเทศ 
๑.๕ มีกระบวนการนิเทศการศึกษาที่หลากหลาย 
๑.๖ ส่งเสรมิและพัฒนา ระบบการนิเทศการศึกษา   
      การใช้หลกัสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการ 
      เรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
      การวัดและประเมินผลการศึกษา และระบบการ 
      ประกันคณุภาพการศึกษา 
๑.๗ พัฒนาและใช้สื่อและนวตักรรมการนิเทศการศึกษา 

๒. งานติดตาม  ตรวจสอและ    
    ประเมินผล 
(วิทยฐานะชํานาญการ  
            คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน   
วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ 
            คะแนนเต็ม ๒๐  คะแนน ) 

ให้พิจารณาจากงานติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล
โดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก  ดังนี้ 

๒.๑ มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและ 
      พัฒนาคณุภาพ การศึกษา 
๒.๒ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเพื่อการเป็น 
      แนวทางการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล 
๒.๓ มีกระบวนการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
      การนิเทศ 
๒.๔ ใช้ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
      ในการปรบัปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนและ 
      มาตรฐานการศึกษา 

๓. งานการศึกษาคน้คว้า และ 
   การให้บริการทางวชิาการ 
(ประเมนิเฉพาะวิทยฐานะชาํนาญการ
พิเศษคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

ให้พิจารณาจากงานการศึกษาค้นคว้า และการให้บริการทาง
วิชาการโดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก ดังนี้ 

๓.๑ ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาตนเองและ  
   วิชาชีพอย่างหลากหลาย 

๓.๒ จัดทําและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ เพื่อการพัฒนา
    คุณภาพการเรียนการสอน  
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รายการประเมิน ข้อพิจารณา 
 ๓.๓ พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม

      การ พัฒนาการเรียนการสอน  
๓.๔ ส่งเสรมิและพัฒนาการวิเคราะห์ วิจัยทางวิชาการ 
      เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

๔. ผลที่เกิดกับครู  ผูเ้รียนและ 
   การจัดการศึกษา 
(วิทยฐานะชํานาญการ  
            คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน   
วิทยฐานะชํานาญการพเิศษ 
            คะแนนเต็ม ๒๕  คะแนน ) 

ให้พิจารณาจากผลที่เกิดกับครู  ผู้เรียนและการจัดการศึกษา
โดยคํานึงถึงข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก ดังนี้ 
๔.๑ ครแูละบคุลากรทางการศึกษาผู้รับการนิเทศ สามารถ 

   เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน 
๔.๒ ครูและบคุลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียน 

ได้ตามเป้าหมายหลักสูตรโดยคํานึงถึงศักยภาพและ 
บริบทของพื้นที่ 

๔.๓ สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 
๔.๔ ครูและบคุลากรทางการศึกษาผู้รับการนิเทศ  
      มีความพึงพอใจในกระบวนการนิเทศการศึกษา 
      ของผู้นิเทศ 

๓. ผลการปฏบิัติหน้าที่อื่น 
   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (ประเมินทัง้ ๒ วิทยฐานะ 
    คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน) 

ให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพ 
และข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากด้วย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

การประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ส่วนที่ ๒ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จ  

ทุกตําแหน่งที่ขอวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
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การประเมินผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าที ่

ส่วนที่ ๒ ผลงานที่ประสบผลสาํเร็จ ทุกตําแหน่งทีข่อวิทยฐานะชํานาญการพเิศษ 
๑. ผลงานที่ประสบผลสาํเรจ็ในส่วนทีเ่ปน็รายงาน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

๑.๑ คุณภาพของผลงานที่ประสบผลสําเร็จในส่วนที่เป็นรายงาน (๑๐ คะแนน)  
- รายงานมีเนื้อหาสาระสมบูรณ์   
- ถูกต้องตามหลักวิชา  
- มีความริเริม่สร้างสรรค์  
- มีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่างๆ  
- การจัดพิมพ์และรูปเล่มเหมาะสมกับการนําไปใช้ 

๑.๒ ประโยชน์ของผลงานที่ประสบผลสําเรจ็ในส่วนที่เป็นรายงาน (๑๐ คะแนน)  
- มีประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ   
- มีประโยชน์ต่อผู้เรียน  หรือครู  การจัดการศึกษา  หน่วยงานการศึกษา และ 

                             ชุมชน มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่   
- มีการเผยแพร่  

๒. ผลงานที่ประสบผลสาํเรจ็ (คะแนนเตม็ ๘๐ คะแนน) 
๒.๑ คุณภาพของผลงานที่ประสบผลสําเร็จ  (๔๐ คะแนน)  

- ผลงานมีความสมบูรณ์ตามลักษณะงานนั้น ๆ  
- ผลงานมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
- มีความริเริม่สร้างสรรค์ ทันสมัย  
- เป็นผลงานทีส่อดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    และหรือนโยบายของทางราชการ 
- เป็นผลงานทีผ่่านการนําไปใช้แล้ว และยังใช้ได้ในปัจจุบัน 

๒.๒ ประโยชน์ของผลงานที่ประสบผลสําเรจ็  (๔๐ คะแนน)  
- มีประโยชน์ต่อผู้เรียน  หรือครู  การจัดการศึกษา  หน่วยงานการศึกษา และ 

                             ชุมชน มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่   
- สามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
- เป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติได้ 
- ผู้อ่ืนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 
- สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่พัฒนาขึ้น 

  



ก.ค.ศ. ๑/๑ (จชต.)   
 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ   
สายงานการสอน 

 
  สาขา/สาขาวชิา/กลุมสาระ................................................................... 

 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

๑. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 
๒. วุฒิปริญญาตรี....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
๓. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 

ตําแหนง.................................ตําแหนงเลขที่................................................................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน........................................................... อําเภอ/เขต........................................ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

๒. การรับราชการ 
๒.๑ เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
๒.๒ เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

วัน เดือน ป  ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ  ขั้น (บาท) 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน   เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 

๒.๔ เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะเดียวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่.......เดือน.............พ.ศ. ......... 
๓. การปฏิบตังิานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

๓.๑ การปฏิบัติการสอน (ช้ัน/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/สาขา/สาขาวิชา หรือรายวิชาตามที่สอน) 
๓.๒  จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห 
๓.๓  ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา / ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุม ฯ 
๓.๔  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
๓.๕  หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพเิศษ (ถามี) 

๔. การรายงานดานที่ ๑ คอื ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนด ตามแบบ ก.ค.ศ. ๒ (จชต.) พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน

อางอิง จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานศึกษาเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 
 ๔.๑ การมวีินยั 
 ๔.๒ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 ๔.๓การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
 ๔.๔ ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๔.๕ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

๕. ดานที่ ๒  ดานความรูความสามารถ 
ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง

ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด เชน หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดประสบการณ/
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) /ส่ือ/นวัตกรรม  แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร/เกียรติบัตรผานการ
อบรม/ใบรับรองหรือหลักฐานการศึกษาตอ เปนตน โดยเก็บไวที่สถานศึกษา เพื่อรอรับการประเมินจาก
คณะกรรมการ 
๖.  ดานที่ ๓  ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิหนาท่ีในสายงานการสอน  

ใหรายงานสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน (จํานวน ๕-๒๐ หนา) ภายใตขอจาํกัด 
ในการปฏิบัติ 

๑) การจดัการเรียนรู  
๒) การพัฒนาวิชาการ  
๓) ผลที่เกิดกบัผูเรียน  
๔) ผลการปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิงแตละหัวขอ จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานศึกษา เพื่อรอรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการ 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง.................................................... 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบญัชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................... 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...... 

 
การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 

ไดตรวจสอบแลว    
มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 (.................................................) 

 ตําแหนง................................................. 
 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 

 
 (ลงชื่อ).................................................. 

 (.................................................) 
       (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 



ก.ค.ศ. ๑/๒ (จชต.)   
 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  

สายงานการสอน 
 

  สาขา/สาขาวชิา/กลุมสาระ................................................................... 
 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

๑. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 
๒. วุฒิปริญญาตรี....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
๓. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 

ตําแหนง.................................ตําแหนงเลขที่..........................วิทยฐานะ......................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน........................................................... อําเภอ/เขต........................................ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

๒. การรับราชการ 
๒.๑ เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
๒.๒ เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

วัน เดือน ป  ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ  ขั้น (บาท) 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน  เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 

๒.๔ เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะเดียวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่.......เดือน.............พ.ศ. ......... 
๓. การปฏิบตังิานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

๓.๑ การปฏิบัติการสอน (ช้ัน/ระดับ กลุมสาระการเรียนรู/สาขา/สาขาวิชา หรือรายวิชาตามที่สอน) 
๓.๒  จํานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห 
๓.๓  ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษา / ครูประจําชั้น/ครูประจํากลุม ฯ 
๓.๔  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่รับผิดชอบ 
๓.๕  หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพเิศษ (ถามี) 

๔. การรายงานดานที่ ๑ คอื ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนด ตามแบบ ก.ค.ศ. ๒ (จชต.) พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน

อางอิง จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานศึกษาเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 
 ๔.๑ การมวีินยั 
 ๔.๒ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 ๔.๓การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
 ๔.๔ ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๔.๕ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

๕. ดานที่ ๒  ดานความรูความสามารถ 
ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง

ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด เชน หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดประสบการณ/
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) /ส่ือ/นวัตกรรม  แฟมสะสมผลงานคัดสรร วุฒิบัตร/เกียรติบัตรผานการ
อบรม/ใบรับรองหรือหลักฐานการศึกษาตอ เปนตน โดยเก็บไวที่สถานศึกษา เพื่อรอรับการประเมินจาก
คณะกรรมการ 
๖.  ดานที่ ๓  ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิหนาท่ีในสายงานการสอน  

สวนที่ ๑ ขอจาํกัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน   
      ใหรายงานสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน (จํานวน ๕-๒๐ หนา) ภายใตขอจํากัด 

ในการปฏิบัติ 
๑) การจดัการเรียนรู  
๒) การพัฒนาวิชาการ  
๓) ผลที่เกิดกบัผูเรียน  
๔) ผลการปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิงแตละหัวขอ จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานศึกษา เพื่อรอรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการ 

สวนที่ ๒ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางดานการสอน จํานวน.............รายการ 
๑. ช่ือผลงาน........................................................................................................ 
๒. เอกสารการสรุปผลงานตามขอ ๑ (จํานวน ๒๐ หนา) โดยใหรายงานตามกรอบการนําเสนอ ดังนี้ 

๑) ความเปนมา/แนวคิด 
๒) วัตถุประสงค 
๓) วิธีดําเนินการ 
๔) ผลที่ไดรับ 
๕) ขอเสนอแนะ 

๗. ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียว จํานวน.....................รายการ ไดแก..........................................            
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม  จํานวน.....................รายการ  
ไดแก.................................................................................................................. 

๘. การนําผลงานที่ประสบผลสําเร็จไปใช     
       (ใหอธิบายวาผลงานที่ประสบผลสําเร็จที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      

๙. การเผยแพรผลงานที่ประสบผลสําเร็จ 
       (ใหอธิบายวาไดนําผลงานที่ประสบผลสําเร็จที่เสนอไปเผยแพรทีใ่ด อยางไร เมือ่ใด โดยแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
๑๐. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือ 
ประกาศนยีบตัร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ืองานวิจยั...................................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................ 
ช่ือวิทยานพินธ.............................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................ 
ไมมี 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง.................................................... 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
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การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................... 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...... 

 
การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 

ไดตรวจสอบแลว    
มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 (.................................................) 

 ตําแหนง................................................. 
 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 

 
 (ลงชื่อ).................................................. 

 (.................................................) 
       (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 



ก.ค.ศ. ๑/๓ (จชต.)   
 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขอมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ   

สายงานบริหารสถานศึกษา 
 

 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

๑. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 
๒. วุฒิปริญญาตรี....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
๓. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 

ตําแหนง.................................ตําแหนงเลขที่................................................................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน........................................................... อําเภอ/เขต........................................ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

๒. การรับราชการ 
๒.๑ เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
๒.๒ เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

วัน เดือน ป  ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ  ขั้น (บาท) 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน  เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 

๒.๔ เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะเดียวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่.......เดือน.............พ.ศ. ......... 
๓.  การปฏิบตังิานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

๑)           ปฏิบัติงานบริหาร  เต็มเวลา 
๒)          ปฏิบัติงานบริหาร  ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่ อ่ืนบางสวน ดังนี ้

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตังิาน ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

 

๓) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
๔. การรายงานดานที่ ๑ คอื ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนด ตามแบบ ก.ค.ศ. ๒ (จชต.) พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน
อางอิง จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานศึกษาเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

 ๔.๑ การมวีินยั 
 ๔.๒ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 ๔.๓การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
 ๔.๔ ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๔.๕ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

๕. ดานที่ ๒  ดานความรูความสามารถ 
ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง

ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ  
๖.  ดานที่ ๓  ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิหนาท่ีสายงานบริหารสถานศึกษา 

ใหรายงานสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน (จํานวน ๕-๒๐ หนา) ภายใตขอจาํกัด 
ในการปฏิบัติ 

๑) งานบริหารสถานศึกษาทีไ่ดรับมอบหมาย  
๒) ผลที่เกิดกบัผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศกึษา 
๓) ผลการปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิงแตละหัวขอ จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานศึกษา เพื่อรอรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการ 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง.................................................... 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบญัชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................... 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...... 

 
การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 

ไดตรวจสอบแลว    
มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 (.................................................) 

 ตําแหนง................................................. 
 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 

 
 (ลงชื่อ).................................................. 

 (.................................................) 
       (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 



ก.ค.ศ. ๑/๔ (จชต.)   
  

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ   
สายงานบริหารสถานศึกษา 

 
 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

๑. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 
๒. วุฒิปริญญาตรี....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
๓. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 

ตําแหนง.................................ตําแหนงเลขที่..........................วิทยฐานะ......................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน........................................................... อําเภอ/เขต........................................ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

๒. การรับราชการ 
๒.๑ เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
๒.๒ เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

วัน เดือน ป  ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ  ขั้น (บาท) 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 

๒.๔ เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะเดียวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่.......เดือน.............พ.ศ. ......... 
๓.  การปฏิบตังิานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

๑)           ปฏิบัติงานบริหาร  เต็มเวลา 
๒)          ปฏิบัติงานบริหาร  ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่ อ่ืนบางสวน ดังนี ้

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตังิาน ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

 

๓) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
๔. การรายงานดานที่ ๑ คอื ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนด ตามแบบ ก.ค.ศ. ๒ (จชต.) พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน
อางอิง จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานศึกษาเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

 ๔.๑ การมวีินยั 
 ๔.๒ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 ๔.๓การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
 ๔.๔ ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๔.๕ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

๕. ดานที่ ๒  ดานความรูความสามารถ 
ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง

ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ  
๖.  ดานที่ ๓  ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิหนาท่ีในสายงานบริหารสถานศึกษา  

สวนที่ ๑ ขอจาํกัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน   
      ใหรายงานสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน (จํานวน ๕-๒๐ หนา) ภายใตขอจํากัด 

ในการปฏิบัติ 
๑) งานบริหารสถานศึกษาทีไ่ดรับมอบหมาย  
๒) ผลที่เกิดกบัผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศกึษา 
๓) ผลการปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย๔) ผลการปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
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พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิงแตละหัวขอ จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานศึกษา เพื่อรอรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการ 

สวนที่ ๒ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางดานการบริหารสถานศึกษา จํานวน.............รายการ 
๑. ช่ือผลงาน........................................................................................................ 
๒. เอกสารการสรุปผลงานตามขอ ๑ (จํานวน ๒๐ หนา) โดยใหรายงานตามกรอบการนําเสนอ ดังนี้ 

๑) ความเปนมา/แนวคิด 
๒) วัตถุประสงค 
๓) วิธีดําเนินการ 
๔) ผลที่ไดรับ 
๕) ขอเสนอแนะ 

๗. ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียว จํานวน.....................รายการ ไดแก..........................................            
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม  จํานวน.....................รายการ  
ไดแก.................................................................................................................. 

๘. การนําผลงานที่ประสบผลสําเร็จไปใช     
       (ใหอธิบายวาผลงานที่ประสบผลสําเร็จที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      

๙. การเผยแพรผลงานที่ประสบผลสาํเร็จ 
       (ใหอธิบายวาไดนําผลงานที่ประสบผลสําเร็จที่เสนอไปเผยแพรทีใ่ด อยางไร เมือ่ใด โดยแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
๑๐. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือ 
ประกาศนยีบตัร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ืองานวิจยั...................................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................ 
ช่ือวิทยานพินธ.............................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................ 
ไมมี 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง.................................................... 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
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การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................... 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...... 

 
การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 

ไดตรวจสอบแลว    
มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 (.................................................) 

 ตําแหนง................................................. 
 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 

 
 (ลงชื่อ).................................................. 

 (.................................................) 
       (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 



ก.ค.ศ. ๑/๕ (จชต.)   
 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขอมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ   

สายงานบริหารสถานศึกษา 
 

 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

๑. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 
๒. วุฒิปริญญาตรี....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
๓. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 

ตําแหนง.................................ตําแหนงเลขที่................................................................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน........................................................... อําเภอ/เขต........................................ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

๒. การรับราชการ 
๒.๑ เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
๒.๒ เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

วัน เดือน ป  ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ  ขั้น (บาท) 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน  เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 

๒.๔ เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะเดียวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่.......เดือน.............พ.ศ. ......... 
๓.  การปฏิบตังิานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

๑)           ปฏิบัติงานบริหาร  เต็มเวลา 
๒)          ปฏิบัติงานบริหาร  ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่ อ่ืนบางสวน ดังนี ้

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตังิาน ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

 

๓) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
๔. การรายงานดานที่ ๑ คอื ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนด ตามแบบ ก.ค.ศ. ๒ (จชต.) พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน
อางอิง จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานศึกษาเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

 ๔.๑ การมวีินยั 
 ๔.๒ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 ๔.๓การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
 ๔.๔ ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๔.๕ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

๕. ดานที่ ๒  ดานความรูความสามารถ 
ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง

ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ  
๖.  ดานที่ ๓  ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิหนาท่ีสายงานบริหารสถานศึกษา 

ใหรายงานสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน (จํานวน ๕-๒๐ หนา) ภายใตขอจาํกัด 
ในการปฏิบัติ 

๑) งานบริหารสถานศึกษา  
๑.๑  งานบริหารวิชาการ 
๑.๒  งานบริหารงบประมาณ 
๑.๓  งานบริหารงานบุคคล 
๑.๔  งานบริหารทั่วไป   
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๒) ผลที่เกิดกบัผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศกึษา 
๓) ผลการปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิงแตละหัวขอ จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานศึกษา เพื่อรอรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการ 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 

                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง.................................................... 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 

                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................... 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...... 

 
การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 

ไดตรวจสอบแลว    
มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 (.................................................) 

 ตําแหนง................................................. 
 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 

 

 (ลงชื่อ).................................................. 
 (.................................................) 

       (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมาย) 
 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 



ก.ค.ศ. ๑/๖ (จชต.)   
 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ   
สายงานบริหารสถานศึกษา 

 
 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

๑. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 
๒. วุฒิปริญญาตรี....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
๓. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 

ตําแหนง.................................ตําแหนงเลขที่..........................วิทยฐานะ......................................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน........................................................... อําเภอ/เขต........................................ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................สวนราชการ................................... 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

๒. การรับราชการ 
๒.๑ เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
๒.๒ เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

วัน เดือน ป  ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ  ขั้น (บาท) 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน  เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 

๒.๔ เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะเดียวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่.......เดือน.............พ.ศ. ......... 
๓.  การปฏิบตังิานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

๑)           ปฏิบัติงานบริหาร  เต็มเวลา 
๒)          ปฏิบัติงานบริหาร  ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่ อ่ืนบางสวน ดังนี ้

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตังิาน ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

 

๓) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
๔. การรายงานดานที่ ๑ คอื ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนด ตามแบบ ก.ค.ศ. ๒ (จชต.) พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน
อางอิง จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานศึกษาเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

 ๔.๑ การมวีินยั 
 ๔.๒ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 ๔.๓การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
 ๔.๔ ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๔.๕ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

๕. ดานที่ ๒  ดานความรูความสามารถ 
ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง

ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ  
๖.  ดานที่ ๓  ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิหนาท่ีในสายงานบริหารสถานศึกษา  

สวนที่ ๑ ขอจาํกัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน   
      ใหรายงานสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน (จํานวน ๕-๒๐ หนา) ภายใตขอจํากัด 

ในการปฏิบัติ 
๑) งานบริหารสถานศึกษา 

๑.๑  งานบริหารวิชาการ 
  ๑.๒  งานบรหิารงบประมาณ 
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 ๑.๓  งานบริหารงานบุคคล 
 ๑.๔  งานบรหิารทั่วไป   

๒) ผลที่เกิดกบัผูเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน และสถานศกึษา 
๓) ผลการปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิงแตละหัวขอ จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานศึกษา เพื่อรอรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการ 

สวนที่ ๒ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางดานการบริหารสถานศึกษา จํานวน.............รายการ 
๑. ช่ือผลงาน........................................................................................................ 
๒. เอกสารการสรุปผลงานตามขอ ๑ (จํานวน ๒๐ หนา) โดยใหรายงานตามกรอบการนําเสนอ ดังนี้ 

๑) ความเปนมา/แนวคิด 
๒) วัตถุประสงค 
๓) วิธีดําเนินการ 
๔) ผลที่ไดรับ 
๕) ขอเสนอแนะ 

๗. ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียว จาํนวน.....................รายการ ไดแก..........................................            
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม  จํานวน.....................รายการ  
ไดแก.................................................................................................................. 

๘. การนําผลงานที่ประสบผลสําเร็จไปใช     
       (ใหอธิบายวาผลงานที่ประสบผลสําเร็จที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      

๙. การเผยแพรผลงานที่ประสบผลสําเร็จ 
       (ใหอธิบายวาไดนําผลงานที่ประสบผลสําเร็จที่เสนอไปเผยแพรทีใ่ด อยางไร เมือ่ใด โดยแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
๑๐. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือ 
ประกาศนยีบตัร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ืองานวิจยั...................................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................ 
ช่ือวิทยานพินธ.............................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................ 
ไมมี 
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ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง.................................................... 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................... 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...... 
การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 

ไดตรวจสอบแลว    
มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 (.................................................) 

 ตําแหนง................................................. 
 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 

 
 (ลงชื่อ).................................................. 

 (.................................................) 
       (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 



ก.ค.ศ. ๑/๗ (จชต.)   
 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ   
สายงานบริหารการศึกษา 

 
 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

๑. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 
๒. วุฒิปริญญาตรี....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
๓. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 

ตําแหนง.................................ตําแหนงเลขที่..........................วิทยฐานะ......................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................................................................................... 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

๒. การรับราชการ 
๒.๑ เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
๒.๒ เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

วัน เดือน ป  ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ  ขั้น (บาท) 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน  เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 

๒.๔ เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะเดียวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่.......เดือน.............พ.ศ. ......... 

๓. การปฏิบตังิานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 
๑)           ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา 
๒)          ปฏิบัติงานบริหารไมเต็มเวลา  โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืน   บางสวน ดังนี ้
 

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตังิาน ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

๓) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
๔. การรายงานดานที่ ๑ คอื ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนด ตามแบบ ก.ค.ศ. ๒ (จชต.) พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน
อางอิง จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

 ๔.๑ การมวีินยั 
 ๔.๒ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 ๔.๓การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
 ๔.๔ ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๔.๕ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

๕. ดานที่ ๒  ดานความรูความสามารถ 
ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง

ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ  
๖.  ดานที่ ๓  ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิหนาท่ีในสายงานบริหารการศึกษา  

สวนที่ ๑ ขอจาํกัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน   
      ใหรายงานสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน (จํานวน ๕-๒๐ หนา) ภายใตขอจํากัด 

ในการปฏิบัติ 
๑) งานบริหารและการจดัการศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย  
๒) ผลที่เกิดกบัการจัดการศกึษา 
๓) ผลการปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 



 - ๓ - 
 

พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิงแตละหัวขอ จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงาน 
 เพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

สวนที่ ๒ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางดานการบริหารการศึกษา จํานวน.............รายการ 
๑. ช่ือผลงาน........................................................................................................ 
๒. เอกสารการสรุปผลงานตามขอ ๑ (จํานวน ๒๐ หนา) โดยใหรายงานตามกรอบการนําเสนอ ดังนี้ 

๑) ความเปนมา/แนวคิด 
๒) วัตถุประสงค 
๓) วิธีดําเนินการ 
๔) ผลที่ไดรับ 
๕) ขอเสนอแนะ 

๗. ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียว จํานวน.....................รายการ ไดแก..........................................            
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม  จํานวน.....................รายการ  
ไดแก.................................................................................................................. 

๘. การนําผลงานที่ประสบผลสําเร็จไปใช     
       (ใหอธิบายวาผลงานที่ประสบผลสําเร็จที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      

๙. การเผยแพรผลงานที่ประสบผลสําเร็จ 
       (ใหอธิบายวาไดนําผลงานที่ประสบผลสําเร็จที่เสนอไปเผยแพรทีใ่ด อยางไร เมือ่ใด โดยแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
๑๐. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือ 
ประกาศนยีบตัร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ืองานวิจยั...................................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................ 
ช่ือวิทยานพินธ.............................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................ 
ไมมี 

 
 
 
 
 



- ๔ - 
 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง.................................................... 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................... 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...... 

 
การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 

ไดตรวจสอบแลว    
มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 (.................................................) 

 ตําแหนง................................................. 
 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 

 
 (ลงชื่อ).................................................. 

 (.................................................) 
       (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 



ก.ค.ศ. ๑/๘ (จชต.)   
 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จงัหวัดชํานาญการพิเศษ   
สายงานบริหารการศึกษา 

 
 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

๑. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 
๒. วุฒิปริญญาตรี....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
๓. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 

ตําแหนง.................................ตําแหนงเลขที่..........................วิทยฐานะ......................................... 
สํานักงาน กศน.จังหวัด ........................................................................................................... 
สํานักงาน กศน. 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

๒. การรับราชการ 
๒.๑ เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
๒.๒ เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

วัน เดือน ป  ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ  ขั้น (บาท) 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

 
 
 



- ๒ - 
 

๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน  เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 

๒.๔ เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะเดียวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่.......เดือน.............พ.ศ. ......... 

๓. การปฏิบตังิานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 
๑)           ปฏิบัติงานบริหารเต็มเวลา 
๒)          ปฏิบัติงานบริหารไมเต็มเวลา  โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืน   บางสวน ดังนี ้
 

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตังิาน ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

๓) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
๔. การรายงานดานที่ ๑ คอื ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนด ตามแบบ ก.ค.ศ. ๒ (จชต.) พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน
อางอิง จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

 ๔.๑ การมวีินยั 
 ๔.๒ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 ๔.๓การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
 ๔.๔ ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๔.๕ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

๕. ดานที่ ๒  ดานความรูความสามารถ 
ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง

ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ  
๖.  ดานที่ ๓  ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิหนาท่ีในสายงานบริหารการศึกษา  

สวนที่ ๑ ขอจาํกัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน   
      ใหรายงานสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน (จํานวน ๕-๒๐ หนา) ภายใตขอจํากัด 

ในการปฏิบัติ 
๑) งานบริหารและการจดัการศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย  
๒) ผลที่เกิดกบัการจัดการศกึษา 
๓) ผลการปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 



 - ๓ - 
 

พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิงแตละหัวขอ จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงาน 
 เพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

สวนที่ ๒ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางดานการบริหารการศึกษา จํานวน.............รายการ 
๑. ช่ือผลงาน........................................................................................................ 
๒. เอกสารการสรุปผลงานตามขอ ๑ (จํานวน ๒๐ หนา) โดยใหรายงานตามกรอบการนําเสนอ ดังนี้ 

๑) ความเปนมา/แนวคิด 
๒) วัตถุประสงค 
๓) วิธีดําเนินการ 
๔) ผลที่ไดรับ 
๕) ขอเสนอแนะ 

๗. ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียว จํานวน.....................รายการ ไดแก..........................................            
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม  จํานวน.....................รายการ  
ไดแก.................................................................................................................. 

๘. การนําผลงานที่ประสบผลสําเร็จไปใช     
       (ใหอธิบายวาผลงานที่ประสบผลสําเร็จที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      

๙. การเผยแพรผลงานที่ประสบผลสําเร็จ 
       (ใหอธิบายวาไดนําผลงานที่ประสบผลสําเร็จที่เสนอไปเผยแพรทีใ่ด อยางไร เมือ่ใด โดยแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
๑๐. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือ 
ประกาศนยีบตัร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ืองานวิจยั...................................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................ 
ช่ือวิทยานพินธ.............................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................ 
ไมมี 

 
 
 
 
 



- ๔ - 
 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง.................................................... 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................... 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...... 

 
การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 

ไดตรวจสอบแลว    
มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 (.................................................) 

 ตําแหนง................................................. 
 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 

 
 (ลงชื่อ).................................................. 

 (.................................................) 
       (ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด....................../หัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 



ก.ค.ศ. ๑/๙ (จชต.)   
 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ   

สายงานนิเทศการศึกษา 
 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

๑. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 
๒. วุฒิปริญญาตรี....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
๓. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 

ตําแหนง.................................ตําแหนงเลขที่................................................................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................................................................ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

๒. การรับราชการ 
๒.๑ เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
๒.๒ เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

วัน เดือน ป  ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ  ขั้น (บาท) 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน  เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 

๒.๔ เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะเดียวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่.......เดือน.............พ.ศ. ......... 
๓. การปฏิบตังิานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

๑)           ปฏิบัติงาน/นิเทศการศึกษา เต็มเวลา 
๒)          ปฏิบัติงาน/ นิเทศการศึกษา ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนบางสวน 

ดังนี ้

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตังิาน ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

 

๓) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
๔. การรายงานดานที่ ๑ คอื ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนด ตามแบบ ก.ค.ศ. ๒ (จชต.) พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน
อางอิง จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

 ๔.๑ การมวีินยั 
 ๔.๒ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 ๔.๓การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
 ๔.๔ ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๔.๕ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

๕. ดานที่ ๒  ดานความรูความสามารถ 
ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง

ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ  
๖.  ดานที่ ๓  ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิหนาท่ีในสายงานนิเทศการศึกษา  

ใหรายงานสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน (จํานวน ๕-๒๐ หนา) ภายใตขอจาํกัด 
ในการปฏิบัติ 

๑) งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา  
๒) งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผล 
๓) ผลที่เกิดกบัครู  ผูเรียน และการจัดการศึกษา 
๔) ผลการปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
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พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิงแตละหัวขอ จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอ
รับการประเมินจากคณะกรรมการ 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง.................................................... 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................... 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...... 

 
การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 

ไดตรวจสอบแลว    
มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 (.................................................) 

 ตําแหนง................................................. 
 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 

 
 (ลงชื่อ).................................................. 

 (.................................................) 
       (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 



ก.ค.ศ. ๑/๑๐ (จชต.)   
 

แบบเสนอขอรับการประเมิน 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
สายงานนิเทศการศึกษา 

 
  

 

๑. ขอมูลผูขอรับการประเมิน 
ช่ือ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อายุ............ป  อายุราชการ............ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

๑. วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 
๒. วุฒิปริญญาตรี....................................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................. 
๓. วุฒิสูงกวาปริญญาตรี..........................วิชาเอก....................จากสถาบันการศึกษา................ 

ตําแหนง.................................ตําแหนงเลขที่..........................วิทยฐานะ......................................... 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................................................................................... 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
รับเงินเดือนอนัดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

๒. การรับราชการ 
๒.๑ เร่ิมรับราชการในตําแหนง.............................เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ.  ......... 
๒.๒ เคยดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ ที่สําคัญ ดังนี ้

วัน เดือน ป  ตําแหนง/วิทยฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ  ขั้น (บาท) 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 
......................... 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบัน เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 
ไดรับแตงตั้งเปนวิทยฐานะปจจุบัน  เมื่อวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ......... 

๒.๔ เคยขอมีหรือเล่ือนเปนวิทยฐานะเดียวกันนี้ คร้ังสุดทาย เมื่อวนัที่.......เดือน.............พ.ศ. ......... 
๓. การปฏิบตังิานในปท่ีขอรับการประเมิน (ระบุรายการที่ปฏิบัติจริง) 

๑)           ปฏิบัติงาน/นิเทศการศึกษา เต็มเวลา 
๒)          ปฏิบัติงาน/ นิเทศการศึกษา ไมเต็มเวลา โดยไปชวยราชการหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนบางสวน 

ดังนี ้

งานทีป่ฏิบตั ิ สถานที่ปฏิบตังิาน ตั้งแตวันท่ี/เดอืน/พ.ศ. 
ถึงวันท่ี /เดือน/พ.ศ. จํานวนชั่วโมง/สัปดาห 

    
    
    

 

๓) หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายเปนพิเศษ (ถามี) 
๔. การรายงานดานที่ ๑ คอื ดานวินยั คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

ใหรายงานขอมูลตามหัวขอที่กําหนด ตามแบบ ก.ค.ศ. ๒ (จชต.) พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน
อางอิง จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

 ๔.๑ การมวีินยั 
 ๔.๒ การประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
 ๔.๓การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
 ๔.๔ ความรกัและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๔.๕ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

๕. ดานที่ ๒  ดานความรูความสามารถ 
ใหผูขอรับการประเมินรวบรวมเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่และการพัฒนาตนเอง

ตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยเก็บไวที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ  
๖.  ดานที่ ๓  ดานผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิหนาท่ีในสายงานนิเทศการศึกษา  

สวนที่ ๑ ขอจาํกัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน   
      ใหรายงานสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน (จํานวน ๕-๒๐ หนา) ภายใตขอจํากัด 

ในการปฏิบัติ 
๑) งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา  
๒) งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผล 
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๓) การศึกษาคนควา และการใหบริการทางวิชาการ 
๔) ผลที่เกิดกบัครู ผูเรียน และการจัดการศึกษา 
๕) ผลการปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

พรอมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิงแตละหัวขอ จํานวน ๑ ชุด ไวที่สถานที่ปฏิบัติงาน 
 เพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ 

สวนที่ ๒ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางดานการนิเทศการศึกษา จํานวน.............รายการ 
๑. ช่ือผลงาน........................................................................................................ 
๒. เอกสารการสรุปผลงานตามขอ ๑ (จํานวน ๒๐ หนา) โดยใหรายงานตามกรอบการนําเสนอ ดังนี้ 

๑) ความเปนมา/แนวคิด 
๒) วัตถุประสงค 
๓) วิธีดําเนินการ 
๔) ผลที่ไดรับ 
๕) ขอเสนอแนะ 

๗. ลักษณะการจัดทํา 
จัดทําแตผูเดียว จํานวน.....................รายการ ไดแก..........................................            
จัดทํารวมกับผูอ่ืนในรูปคณะทํางานหรือกลุม  จํานวน.....................รายการ  
ไดแก.................................................................................................................. 

๘. การนําผลงานที่ประสบผลสําเร็จไปใช     
       (ใหอธิบายวาผลงานที่ประสบผลสําเร็จที่เสนอไดนําไปใชอยางไร เมื่อใด)      

๙. การเผยแพรผลงานที่ประสบผลสําเร็จ 
       (ใหอธิบายวาไดนําผลงานที่ประสบผลสําเร็จที่เสนอไปเผยแพรทีใ่ด อยางไร เมือ่ใด โดยแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดวย) 
๑๐. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ ที่เคยเสนอเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือ 
ประกาศนยีบตัร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม  

มี     
ช่ืองานวิจยั...................................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................ 
ช่ือวิทยานพินธ.............................................................เมื่อ (พ.ศ.)............................ 
ไมมี 
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ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง.................................................... 
   วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........... 
 
การตรวจสอบและรับรองของผูบงัคับบัญชา 
   ไดตรวจสอบแลวรับรองวาขอมูลถูกตอง และเปนความจริง 
 
                                                          (ลงชื่อ)..............................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                                                  (.....................................................) 
   ตําแหนง................................................... 
   วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ...... 

 
การตรวจสอบคุณสมบัตขิองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสวนราชการ 

ไดตรวจสอบแลว    
มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ขาดคุณสมบัต ิ(ระบุ)................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)................................................ผูตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 (.................................................) 

 ตําแหนง................................................. 
 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 

 
 (ลงชื่อ).................................................. 

 (.................................................) 
       (ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/หัวหนาสวนราชการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

 วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 
 



ก.ค.ศ. ๒ (จชต.) 
แบบรายงานดานที่ ๑ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ 

ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ................................................ 
 

๑. ขอมูลผูรับการประเมิน 
ช่ือ................................................................นามสกุล..................................................................... 
ตําแหนง ......................................วิทยฐานะ.................................... ตําแหนงเลขที่....................... 
สถานศึกษา/หนวยงาน..................................อําเภอ/เขต................................................................ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................สวนราชการ.............................................. 
รับเงินเดือนอันดับ คศ. ..........................ขั้น..............................บาท 

 

๒. ใหรายงานพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
    และรวบรวบเอกสารหลักฐานอางอิงไวท่ีสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑.  การมีวินัย  
๑.๑  การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  ขนบธรรมเนียม  และ แบบแผนอันดีงาม

ของสังคม  
 (ใหอธิบายการมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม 

และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเปนแบบอยางที่ดี และการเปนผูนํา ในการเสริมสรางการพัฒนาผูอ่ืน)  
๑.๒ การรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาท่ีราชการ  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสรางวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการ  

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีสวนรวมเสริมสรางวินัยแกผูอ่ืน และผลงาน
เปนที่ปรากฏเปนแบบอยางที่ดี)                  

๑.๓  การตรงตอเวลา  การอุทิศเวลาใหแกทางราชการและผูเรียนอยางตอเนื่อง 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตอเวลา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จและ

อุทิศเวลาอยางตอเนื่อง)        

๑.๔   ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี การรักษาผลประโยชนของทางราชการ  และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย สุจริต การรักษาผลประโยชนของทางราชการ และไมมี
ผลประโยชนทับซอน การไดรับการยกยอง ชมเชย)        
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๑.๕ การรักษาความสามัคคี มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพื่อนรวมงาน องคกร และชุมชน 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ําใจ เสียสละ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่นและ

ประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน หรือองคกรที่เกี่ยวของ )                 
๒. การประพฤติปฏิบตัิตนเปนแบบอยางที่ดี 
๒.๑ ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลัก

ประหยัด คุมคา มีประสิทธิภาพ 
(ใหอธิบายการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ เปนที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจนและนําไป

เปนตนแบบพัฒนาผูอ่ืนได)              
๒.๒ การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตน 
ตามหลักศาสนา เปนแบบอยางที่ดีไดรับการยกยอง ชมเชย และมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน) 

๒.๓ การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหนาที่ตามหลักนิติธรรม ไดรับการยกยอง ชมเชย 

และมีการรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน) 
๒.๔ การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข     

และวางตัวเปนกลางทางการเมือง 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวม

สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง การวางตัวเปนกลางทางการเมือง และการวางรากฐาน
ระบอบประชาธิปไตย)               

๒.๕ การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม 
(ใหระบุจํานวนกิจกรรมที่ไดจัดหรือมีสวนรวมเกีย่วกับการอนุรักษวฒันธรรมไทย  

และสิ่งแวดลอม) 
๓. การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม 
๓.๑ การดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(ใหอธิบายพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึงการดํารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)       

๓.๒ การละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด 
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูละเวนอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนผูนํารณรงคและ

เสริมสรางผูอ่ืนอยางตอเนื่อง) 
๓.๓   การใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและของทางราชการใหเปนไปดวยความถูกตอง  

(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการใชหรือใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลและ  
ของทางราชการไดถูกตองเหมาะสม  และสามารถพัฒนาผูอ่ืนจนไดผลงานเปนที่ประจักษอยางตอเนื่องในเรื่อง
ดังกลาวได)    
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๓.๔  การดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตําแหนงหนาท่ี 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพ และ

ตําแหนงหนาที่ การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมเสริมสรางพัฒนาผูอ่ืน)        
๓.๕  การประหยัด มัธยัสถ อดออม 

 (ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กจิกรรมทีแ่สดงถึงการประหยดั มัธยัสถ อดออม ซ่ึงมีผลตอการ
ดํารงชีวิตเปนที่ปรากฏ การไดรับการยกยอง ชมเชย  และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน) 

๔.  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  
๔.๑ การเปนสมาชิกท่ีดี สนับสนุนหรือรวมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอยางสรางสรรค 

(ใหอธิบายการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพและวิชาการการนํามาปรับใชให
เกิดประโยชน การไดรับการยกยอง ชมเชย และการมีสวนรวมรณรงคและเสริมสรางผูอ่ืน โดยระบุช่ือกิจกรรม
ดังกลาวดวย) 

๔.๒  การศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม ๆ  มาใชพัฒนางานในวิชาชีพ 
(ใหอธิบายถึงการศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม ๆ  นวัตกรรมในการพัฒนางาน    

ในวิชาชีพจนสําเร็จและเปนตัวอยางได )       
๔.๓  การมีบทบาทเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพ  

(ใหอธิบายถึงการมีบทบาทการเปนผูนําทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/ เขตพื้นที่
การศึกษา การมีสวนรวมในการพัฒนาเสริมสรางภาวะผูนําทางวิชาการแกผูอ่ืน และมีผลงานปรากฏ)    

๔.๔  การรักษาชื่อเสียง ปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพและการยกยองเชิดชูเกียรติ 
(ใหอธิบายพฤติกรรม /โครงการ /กิจกรรม  ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง  ปกปองศักดิ์ศรี      

แหงวิชาชีพ และการยกยองเชิดชูเกียรติที่ดําเนินการอยางตอเนื่องเกิดผลดีเปนที่ยอมรับ  และการมีสวนรวมรณรงค
และเสริมสรางผูอ่ืน)         

๔.๕   การเสริมสรางปลูกจิตสํานึกท่ีดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเปนผูนําในการเสริมสรางปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูเรียน ชุมชน 

สังคม ผลงานที่ปรากฏ และการไดรับการยกยอง ชมเชย) 
๕.  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ  
๕.๑  การเอาใจใส ถายทอดความรู หรือสงเสริมการแสวงหาความรูโดยไมบิดเบือน ปดบัง      

หวังสิ่งตอบแทน  
(ใหอธิบายพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใสถายทอดความรูหรือสงเสริมการแสวงหาความรู 

โดยไมบิดเบือน ปดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีตองานในหนาที่และไดรับการยกยอง โดยมีผลงานปรากฏ 
อยางตอเนื่อง)   
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๕.๒ การเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ 
อยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน 

 (ใหอธิบายพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใสชวยเหลือผูเรียนและผูรับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพ อยางสม่ําเสมอ เทาเทียมกัน โดยระบุช่ือกิจกรรม  ดังกลาวดวย)    

๕.๓   การศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหม นวัตกรรมในการพัฒนางานในหนาท่ี   
 (ใหอธิบายเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ริเร่ิม สรางสรรคความรูใหมๆ นวัตกรรมในการพัฒนางาน

ในหนาที่จนสําเร็จและเปนตัวอยางได)      
๕.๔   การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 
 (ให อ ธิ บายการประพฤติ ตนตามจรรยาบรรณของวิ ชาชี พและแบบแผนพฤติ กรรม                 

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การได รับการยกยอง  ชมเชย  ในระดับจั งหวัด / เขตพื้นที่ การศึกษา /                  
คุรุสภา/องคกรภายนอก/หนวยงานอื่น)   

๕.๕  การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ และมุงประโยชนสวนรวม 
 (ใหอธิบายพฤติกรรมที่ แสดงถึ งการใหการชวยเหลือหรือใหความรวมมือแกสวนรวม         

อยางทุมเทและเสียสละจนสําเร็จ เกิดประโยชนตอสวนรวม และไดรับการยกยอง) 
       
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง และเปนความจริง 

 
 

(ลงชื่อ)............................................ผูรับการประเมิน 
 (.............................................)  

ตําแหนง................................................ 
วันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ........ 
 
                                                                                                          

(ลงชื่อ).....................................................ผูรับรอง 
 (..............................................)  

ตําแหนง................................................ 
วันที่ .........เดอืน....................พ.ศ. ........ 

       ผูบังคับบญัชา 
 

 

 



ก.ค.ศ. ๓ (จชต.) 
รูปแบบการจัดทําผลงานที่ประสบผลสําเร็จ 

 

ใหผูขอรับการประเมินจัดทําเอกสารผลงานที่ประสบผลสําเร็จในหัวขอดังตอไปนี้  
๑) ความเปนมา/แนวคิด 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

๒) วัตถุประสงค 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

๓) วิธีดําเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

๔) ผลที่ไดรับ 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

๕) ขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                               ลงชื่อ....................................................ผูขอรับการประเมิน 
                                        (....................................................) 
                                 ตําแหนง................................................. 
                                 วันที ่........... เดือน ............... พ.ศ. ......... 

(ท้ังนี้ ใหรายงานไมเกิน๒๐หนา  (กระดาษ A ๔)) 



  
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปตัตาน ีนราธวิาส และ 

สงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา  สะบ้าย้อย  นาทวี  และจะนะ)  มีวิทยฐานะครชูํานาญการ 
 
หลักเกณฑ์ 

๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
๑.๑ ดํารงตําแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี  ๒ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท 

และ ๑ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า   
๑.๒  มีภาระงานสอนไม่ตํ่ากว่าภาระงานขั้นตํ่าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด  

โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
๑.๓ เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ 
หรือ 

เป็นผู้ที่ ดํารงตําแหน่งครู และได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งครู อยู่ในจังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 

เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง รวมกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ 

๑.๔  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งครูย้อนหลัง  ๑  ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ 

๒.  ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้     
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 

 ๑) การมีวินัย 
 ๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
 ๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๕) ความรับผดิชอบในวิชาชีพ 

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพฒันาตนเอง 
โดยพิจารณาจาก 

ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พิจารณาจาก หลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ/นวัตกรรม  แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร 
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ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระ 
ที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบ 
ความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพและการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน โดยพิจารณาจากข้อจํากัด 
ตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑) การจัดการเรียนรู้  
๒) การพัฒนาวิชาการ  
๓) ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
๔) ผลการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒  และด้านที่ ๓ 
๓.๑ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมินพร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน และให้ดําเนินการ

ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับคําขอจากสถานศึกษา 
๓.๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอรวมทั้ง 

การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศกึษา และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๔. เกณฑ์การตัดสิน   
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕  

กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ใน
วิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ให้พัฒนาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชํานาญการ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์       

กรณีที่มีการพฒันาไม่ว่าด้านใดก็ตาม ให้อนุมติัได้ไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
หนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

๖. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ารศกึษา พิจารณาผลการประเมนิและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถอืเป็นอันสิ้นสุด 
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๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา ใหห้มายความรวมถึงถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ังด้วย 
 

วิธีการ 
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคําขอได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง  โดยส่งคําขอ แบบรายงานด้าน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน 
(ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็นเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน จํานวน ๔ ชุด  
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ย่ืนคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็น
เอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  
เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนที่จะ
เกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 

๓. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาต้ังคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน จํานวน
สามคน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหน่งอื่นที่ 
ก.ค.ศ. เทียบเท่าไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะชํานาญการ เป็นกรรมการ โดยให้ต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

๔. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๔.๑ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการมีความเห็นว่า  ผลการประเมินอยู่ใน

วิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษา
ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

๔.๒ เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา 
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

๔.๓ กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มีการพัฒนา
เพิ่มเติม ให้แจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 
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หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปตัตาน ีนราธวิาส และ 

สงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา  สะบา้ยอ้ย  นาทวี  และจะนะ)  เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
 
หลักเกณฑ์ 

๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
๑.๑ ดํารงตําแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ     
๑.๒ มีภาระงานสอนไม่ตํ่ากว่าภาระงานขั้นตํ่าตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด 

โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 
๑.๓ เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส  

และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคํา
ขอ หรือ 

เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งครู และได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งครู อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน  
นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 

     เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง รวมกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ 

๑.๔ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิทยฐานะ 
ครูชํานาญการย้อนหลัง ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ   

๒.  ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้     
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 

๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง  
โดยพิจารณาจาก 

ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการจดัการเรียนการสอน พิจารณาจาก หลักสูตร 
แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ/นวัตกรรม  แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร 
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ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระ 
ที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ พิจารณาจาก การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบ
ความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพและการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน โดยพิจารณาจาก 
ส่วนที่ ๑ ข้อจาํกัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๑) การจัดการเรียนรู้  
๒) การพัฒนาวิชาการ  
๓) ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
๔) ผลการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ ๒ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการสอน พิจารณาจากผลงานที่ภาคภูมิใจและ
หรือเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะในวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร และสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ไม่น้อยกว่า ๑ รายการ  

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมทั้ง 
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา โดยการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกต
เกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย และให้ประเมิน
ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับคําขอจากสถานศึกษา 

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ 

ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องไดค้ะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลีย่ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ ๗๐ 
๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ต้องได้คะแนนจากกรรมการ 

แต่ละคน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ส่วนที่ ๑ ข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนน 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
๔.๓.๒ ส่วนที่ ๒  ผลงานที่ประสบผลสําเรจ็ทางด้านการสอน ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ ๖๕ 
๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
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กรณีที่การประเมินด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการชุดที่ ๑  
มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน 
๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน  

กรณีที่การประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ ๒ มีความเห็นว่าผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ซึ่งประกอบด้วยข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และผลงาน
ที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการสอน อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให้
พัฒนาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไม่เกิน ๖ เดือน และครั้งที่ ๒ ไม่เกิน ๓ เดือน 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

กรณีที่มีการพัฒนาด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ และหรือด้านที่ ๓ ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ และหรือปรับปรุง 
ด้านที่ ๓ ครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๗. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
๘. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษา ให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ต้ังด้วย 
 

วิธีการ 
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคําขอได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งคําขอ แบบรายงาน 

ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงาน
การสอน (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็นเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และ
เอกสารรายงานผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการสอน  จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อตรวจสอบ
และรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ย่ืนคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็น
เอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  และเอกสารรายงานผลงานที่ประสบ
ผลสําเร็จทางด้านการสอน จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้ บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 
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๓. การต้ังคณะกรรมการประเมิน   
๓.๑  คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย   คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาต้ังคณะกรรมการ จํานวนสามคน 
ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม  และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 
ไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เป็นกรรมการ โดยให้ต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

๓.๒ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓ คือ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงาน
การสอน ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะ
ตรวจและประเมินจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามความเหมาะสมเป็นกรรมการประเมินข้อจํากัด
ตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการสอน ในการประเมิน 
ผู้ขอหนึ่งรายให้มีกรรมการประเมินสามคน  

สําหรับส่วนราชการอื่นให้ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ต้ัง ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.
กําหนด ตามความเหมาะสมเป็นกรรมการประเมินข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และ
ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการสอนในการประเมินผู้ขอหนึ่งรายให้มีกรรมการประเมินสามคน  

๔. การประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน 
ด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ ให้ดําเนินการพร้อมกัน แล้วนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา 

๔.๑ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมิน 
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้ง
สถานศึกษาภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

๔.๒ เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา 
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

๔.๓ กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มีการพัฒนา
เพิ่มเติม ให้แจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

๔.๔ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามท่ีกําหนดในวิธีการข้อ ๓ 
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๔.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กําหนด 
หรือส่งเกินเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๖ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ หรือกรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้วและมีผลการประเมิน 
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมิน
ใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๗ กรณีผลการประเมินทั้ง ๒ ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา  

๕. การประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน (ด้านที่ ๓) ซึ่งประกอบด้วย ข้อจํากัด 
ตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  และผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการสอน พร้อมทั้งผลการ
ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒ เพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย   

๕.๑ กรณีคณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านที่ ๓ ผู้ขอรับ 
การประเมินต้องมีผลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการชุดที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน 
โดยในส่วนข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานให้ปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสาร
เพิ่มเติมเท่านั้น ส่วนผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการสอน ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการ  
ทั้งนี้ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการสอน ต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษามีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา ๖ เดือนนับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติ 
ให้สถานศึกษาทราบ เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ ๓ แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 

๕ .๒ กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับ 
การประเมินยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แจ้งมติให้สถานศึกษาทราบเมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ ๓ แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 

๕ .๓ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้
คณะกรรมการชุดที่ ๒ มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้ 
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๕.๔ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการ
ปฏิบัติงานและหรือผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการสอน ที่ปรับปรุงตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่กําหนด หรือ
ส่งเกินเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ   

๕.๕ กรณผีลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาอนุมัติ   

๕.๖ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการให้สถานศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 

๖. การแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  
กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ และผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว 

ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งต้ังเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ 
สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ จะแต่งต้ังได้เมื่อรับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓  
ไม่เกิน ๒ ขั้น โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา  
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ติดต่อกันจนถึงวันแต่งต้ัง และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ.  
ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 

๗. ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษแล้ว หากจะขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง หรือ 
ไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี 
และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับต้ังแต่วันอนุมัติผล
การประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ  
               สําหรับผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการเมื่อได้รับการแต่งต้ังเป็นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษแล้ว หากจะ
ขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่
อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว  
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ 

๘. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา ๑ ปีนับแต่
วันที่ได้รับคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) และเอกสารผลงานที่
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน (ด้านที่ ๓) หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ และเร่งรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๙. เมื่อดําเนินการแต่งต้ังแล้ว ให้ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันออกคําสั่ง 

๑๐. กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปตัตาน ีนราธวิาส และ 
สงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา  สะบ้าย้อย  นาทวี  และจะนะ)   

มีวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการ 
 
หลักเกณฑ์ 

๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
๑.๑ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี  ๒ ปี

สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ ๑ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. 
เทียบเท่า   

๑.๒  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา 
๑.๓ เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง อยู่ในจังหวัด

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 

เป็นผู้ที่ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการสถานศึกษา และได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย  
นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 

เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง ตามวรรคหนึ่ง และวรรค
สอง รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ 

๑.๔  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสถานศึกษาย้อนหลัง  ๑  ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ 

๒.  ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้     
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 

 ๑) การมีวินัย 
 ๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
 ๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๕) ความรับผดิชอบในวิชาชีพ 

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพฒันาตนเอง  
โดยพิจารณาจาก 
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ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการ
วางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงาน
หรือสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และ 
การนําไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาจากข้อจํากัด
ตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑) งานบริหารสถานศึกษา  
๑.๑  งานบริหารวิชาการ 
๑.๒  งานบริหารงบประมาณ 
๑.๓  งานบริหารงานบุคคล 
๑.๔  งานบริหารทั่วไป   

๒) ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน และสถานศกึษา 
๓) ผลการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒  และด้านที่ ๓ 
๓.๑ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมินพร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน และให้ดําเนินการ

ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับคําขอจากสถานศึกษา 
๓.๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอรวมทั้ง 

การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมิน ของผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๔. เกณฑ์การตัดสิน   
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องไดค้ะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลีย่ 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา ต้องได้คะแนน
จากกรรมการแต่ละคน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕  
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กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัย 
ที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ให้พัฒนาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์       

กรณีที่มีการพฒันาไม่ว่าด้านใดก็ตาม ให้อนุมติัได้ไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับหนังสือ 
ที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

๖. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาผลการประเมินและมมีติเป็นประการใดแล้ว 
ให้ถือเป็นอันสิน้สุด 

๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา ให้หมายความรวมถึงถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ังด้วย 
 

วิธีการ 
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคําขอได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง  โดยส่งคําขอ แบบรายงานด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหาร
สถานศึกษา (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็นเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน จํานวน ๔ ชุด 
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ย่ืนคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็น
เอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อ
ตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 

๓. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหาร
สถานศึกษา จํานวนสามคน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน 
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่า
ผู้อํานวยการชํานาญการ  เป็นกรรมการ โดยให้ต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

 
 
 



- ๒๖ - 
 

๔. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๔.๑ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการมีความเห็นว่า  ผลการประเมินอยู่ใน

วิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษา
ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

๔.๒ เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา 
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

๔.๓ กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มีการพัฒนาเพิ่มเติม  
ให้แจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมิน
แล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 ๔.๔ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามท่ีกําหนดในวิธีการข้อ ๓ 

๔.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือ 
ส่งเกินเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๖ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและคณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่สามารถ 
ที่จะพัฒนาได้ หรือกรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้วและมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษา  
เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๗ กรณีผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาอนุมัติ 

๕. การแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการ  
กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะ 

ผู้อํานวยการชํานาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๒  
จะแต่งต้ังได้เมื่อรับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๒ ไม่เกิน ๒ ขั้น โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันอยู่ใน
พ้ืนที่พิเศษดังกล่าวจนถึงวันแต่งต้ัง และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่ 
วันออกคําสั่ง 

๖. ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการแล้ว หากจะขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง หรือ
ไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และ
จะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับต้ังแต่วันอนุมัติผล 
การประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ  
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สําหรับผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการเมื่อได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการแล้ว 
หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะ
พ้ืนที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว  
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ 

๗. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา ๑ ปีนับแต่
วันที่ได้รับคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) และเอกสารผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา (ด้านที่ ๓) หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ และเร่งรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๘. เมื่อดําเนินการแต่งต้ังแล้ว ให้ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันออกคําสั่ง 

๙. กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปตัตาน ีนราธวิาส และ 
สงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา  สะบา้ย้อย  นาทว ี และจะนะ)   

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 
หลักเกณฑ์ 

๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
๑.๑ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาทีม่วิีทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ 

ก.ค.ศ. เทียบเทา่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ     
 ๑.๒  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาเต็มเวลา 
๑.๓ เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง อยู่ในจังหวัดยะลา

ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 

     เป็นผู้ที่ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา และได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย  
นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 

     เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง ตามวรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ 

๑.๔ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิทยฐานะ 
ผู้อํานวยการชํานาญการย้อนหลัง ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ   

๒.  ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้     
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 

๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง  
โดยพิจารณาจาก 
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ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการ
วางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทาง
วิชาการที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา  โดยพิจารณาจาก 
ส่วนที่ ๑ ข้อจาํกัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๑) งานบริหารสถานศึกษา 
 ๑.๑  งานบริหารวิชาการ 

  ๑.๒  งานบริหารงบประมาณ 
  ๑.๓  งานบริหารงานบุคคล 
  ๑.๔  งานบริหารทั่วไป   

๒) ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน และสถานศกึษา 
๓) ผลการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ ๒ ผลงานที ่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจาก 
ผลงานที่ภาคภูมิใจและหรือเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะในวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา สนองความต้องการของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ ไม่น้อยกว่า ๑ รายการ 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมทั้ง 
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา โดยการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกต
เกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย และให้ประเมิน 
ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับคําขอจากสถานศึกษา 

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ 

คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
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๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา   ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการแต่ละคน ดังนี้ 

๔.๓.๑ ส่วนที่ ๑ ข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  ต้องได้คะแนน 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

๔.๓.๒ ส่วนที ่๒  ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบรหิารสถานศึกษา ต้องได้คะแนน 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
กรณีที่การประเมินด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการชุดที่ ๑  

มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน ๒  ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน  

กรณีที่การประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ ๒ มีความเห็นว่าผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  
และผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษา อยู่ ในวิสัยที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ และ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให้พัฒนาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไม่เกิน ๖ เดือน และครั้งที่ ๒ ไม่เกิน ๓ เดือน 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ให้ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ์ 

กรณีที่มีการพัฒนาด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ และหรือด้านที่ ๓ ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ และหรือปรับปรุงด้านที่ ๓ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อน
แต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๗. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
๘. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษา ให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ต้ังด้วย 
 

วิธีการ 
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคําขอได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งคําขอ แบบรายงานด้าน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงาน
บริหารสถานศึกษา  (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็นเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  และ
เอกสารรายงานผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษา จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
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กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ย่ืนคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา  (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็น
เอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  และเอกสารรายงานผลงานที่ประสบผลสําเร็จ
ทางด้านการบริหารสถานศึกษา จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอ ถึงสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 

๓. การต้ังคณะกรรมการประเมิน   
๓.๑ คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย   คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาต้ังคณะกรรมการ จํานวนสามคน
ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอก
สถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะ 
ชํานาญการพิเศษเป็นกรรมการ โดยให้ต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

๓.๒  คณะกรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓ คือ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหาร
สถานศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะ
ตรวจและประเมินจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามความเหมาะสมเป็นกรรมการประเมินข้อจํากัด
ตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานและผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษา  
ในการประเมินผู้ขอหนึ่งราย ให้มีกรรมการประเมินสามคน   

สําหรับส่วนราชการอื่นให้ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ต้ัง ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.
กําหนด ตามความเหมาะสมเป็นกรรมการประเมินข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานและผลงาน
ที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษา ในการประเมินผู้ขอหนึ่งราย ให้มีกรรมการประเมินสามคน  

๔. การประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมนิด้านที่ 
๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ ให้ดําเนนิการพร้อมกัน แลว้นําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา 

๔.๑ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ใน
วิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษา
ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

๔.๒ เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา 
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  



- ๓๒ - 
 

๔.๓ กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มีการพัฒนาเพิ่มเติม  
ให้แจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมิน
แล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 

๔.๔ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามท่ีกําหนดในวิธีการข้อ ๓ 

๔.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กําหนด 
หรือส่งเกินเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๖ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและคณะกรรมการ 
มีความเห็นว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ หรือกรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้วและมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่  
ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผล 
การพิจารณาให้สถานศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๗ กรณีผลการประเมินทั้ง ๒ ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา  

๕. การประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา  ให้สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาส่งเอกสารผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา  (ด้านที่ ๓ )  
ซึ่งประกอบด้วย ข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานและผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้าน 
การบริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ ๑  
ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย   

๕.๑ กรณีคณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านที่ ๓ ผู้ขอรับ 
การประเมินต้องมีผลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการชุดที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน  
โดยในส่วนข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานให้ปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสาร
เพิ่มเติมเท่านั้น ส่วนผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษาให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการ 
ทั้งนี้ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษา ต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา ๖ เดือนนับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แจ้งมติให้สถานศึกษาทราบ เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ ๓ แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 

๕.๒ กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมิน 
ยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  
มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งมติให้
สถานศึกษาทราบเมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ ๓ แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 



 

๕.๓ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้คณะกรรมการ 
ชุดที่ ๒ มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้ 

๕.๔ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการ
ปฏิบัติงานและหรือผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษา ที่ปรับปรุงตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่
กําหนด หรือส่งเกินเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ   

๕.๕ กรณผีลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาอนุมัติ   

๕.๖ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการให้สถานศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 

 

๖. การแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  
กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ และผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง

แล้ว ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งต้ังเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ 
คศ. ๓ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ จะแต่งต้ังได้เมื่อรับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ  
คศ. ๓ ไม่เกิน ๒ ขั้น โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา 
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ติดต่อกันจนถึงวันแต่งต้ัง และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน
เวลา ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 

๗. ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษแล้ว หากจะขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง 
หรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี 
และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  นับต้ังแต่วันอนุมัติผล
การประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ  
               สําหรับผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการเมื่อได้รับการแต่งต้ังเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษแล้ว  
หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่
อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 
๓ ปี  นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ 

๘. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่  
ได้รับคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) และเอกสารผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา  (ด้านที่ ๓) หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ และเร่งรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๙. เมื่อดําเนินการแต่งต้ังแล้ว ให้ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันออกคําสั่ง 

๑๐. กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

- ๓๓ -
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หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปตัตาน ีนราธวิาส และสงขลา  
(เฉพาะพื้นทีอ่ําเภอเทพา  สะบ้าย้อย  นาทวี  และจะนะ)   

มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดชํานาญการพิเศษ 
 
หลักเกณฑ์ 

๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดชํานาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
๑.๑ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ     
๑.๒ มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามท่ีได้รับ

มอบหมายเต็มเวลา 
๑.๓ เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด และปฏิบัติหน้าที่ตาม

ตําแหน่ง อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 
                     เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด และได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะ
พ้ืนที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 

     เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด และปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ 

๑.๔ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด ย้อนหลัง ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ   

๒.  ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้     
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 

๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง  
โดยพิจารณาจาก 

ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการที่ก.ค.ศ. ให้การรับรอง การประมวลความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การนําไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาจาก 
ส่วนที่ ๑ ข้อจาํกัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๑) งานบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
                                            ตามที่ได้รับมอบหมาย  

๒) ผลที่เกิดกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓) ผลการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ ๒  ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษา ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยพิจารณาจาก ผลงานที่ภาคภูมิใจและหรือเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะ 
ในวิชาชีพ ในการบริหารและการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหน่ง สนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ไม่น้อยกว่า ๑ รายการ 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐาน
รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ที่ปฏิบัติงาน โดยการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการ
บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย และ
ให้ประเมินให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงาน กศน. ได้รับคําขอ   

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ 

ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 

ร้อยละ ๗๐ 
๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
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๔.๓.๑ ส่วนที่ ๑  ผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
๔.๓.๒ ส่วนที่ ๒  ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษา ต้องได้

คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 

 

กรณีที่การประเมินด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการชุดที่ ๑  
มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน  
๒  ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน  

กรณีที่การประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ ๒ มีความเห็นว่าผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วยผลการปฏิบัติงาน และผลงานที่ประสบผลสําเร็จ อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนา
เพิ่มเติมได้ และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ต้ัง มีมติให้พัฒนาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไม่เกิน ๖ เดือน และครั้งที่ ๒ ไม่เกิน  
๓ เดือน 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดชํานาญการพิเศษ  
ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงาน กศน. ได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ ์

กรณีที่มีการพัฒนาด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ และหรือด้านที่ ๓ ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่
สํานักงานกศน. ได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ และหรือปรับปรุงด้านที่ ๓ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดชํานาญการพิเศษ จะต้อง
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

วิธีการ 
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคําขอได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งคําขอ แบบรายงาน

ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็นเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน และเอกสารรายงานผลงานที่ประสบผลสําเร็จ  จํานวน ๔ ชุด  
ต่อผู้บังคับบัญชาถึงสํานักงาน กศน.   

 กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ย่ืนคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็นเอกสารรายงานผล
การปฏิบัติงาน และเอกสารรายงานผลงานที่ประสบผลสําเร็จ จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชา ถึงสํานักงาน 
กศน. ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

๒. ให้สํานักงาน กศน.ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณา 
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๓. การต้ังคณะกรรมการประเมิน   
๓.๑  คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง ต้ังคณะกรรมการ จํานวนสามคน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาในสํานักงาน กศน. จังหวัดของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอก
สํานักงาน กศน. จังหวัดนั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี 
วิทยฐานะหรือตําแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะชํานาญการพิเศษเป็นกรรมการ โดยให้ต้ัง
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

๓.๒ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓ คือ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
สายงานบริหารการศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามความเหมาะสมเป็นกรรมการ
ประเมินข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และเอกสารรายงานผลงานที่ประสบผลสําเร็จ
ทางด้านการบริหารการศึกษา ในการประเมินผู้ขอหนึ่งราย ให้มีกรรมการประเมินสามคน  

๔. การประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมนิด้านที ่๒ 
คือ ด้านความรู้ความสามารถ ให้ดําเนินการพร้อมกัน แล้วนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณา 

๔.๑ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมิน
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งสํานักงาน กศน. เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

๔.๒ เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึง
สํานักงาน กศน. เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

๔.๓ กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มีการพัฒนา
เพิ่มเติม ให้แจ้งสํานักงาน กศน. เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง 

๔.๔ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ อ.ก.ค.ศ.  
ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง ต้ังกรรมการแทนได้ตามท่ีกําหนดในวิธีการข้อ ๓ 

๔.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กําหนด 
หรือส่งเกินเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 
๔.๖ กรณผีลการประเมินด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและคณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่

สามารถที่จะพฒันาได้ หรือกรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้วและมีผลการประเมิน 
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ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงาน กศน. แจ้งผล 
การพิจารณาให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๗ กรณีผลการประเมินทั้ง ๒ ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนออ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณา  
๕. การประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารการศึกษา ให้สํานักงาน กศน. 

ส่งเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารการศึกษา (ด้านที่ ๓) ซึ่งประกอบด้วยข้อจํากัด 
ตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษา พร้อมทั้ง
ผลการประเมินด้านที่ ๑และด้านที่ ๒ และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒  
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย   

๕.๑ กรณีคณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านที่ ๓ ผู้ขอรับ 
การประเมิน ต้องมีผลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการชุดที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน 
โดยในส่วนข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  ให้ปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอ
เอกสารเพิ่มเติมเท่านั้น ส่วนผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษา ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของ
กรรมการ ทั้งนี้ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษา ต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ 
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา ๖ เดือนนับแต่วันที่สํานักงาน กศน. แจ้งมติ
ให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ ๓ แล้ว ให้สํานักงาน กศน. เสนอ
คณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 

๕.๒ กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับ 
การประเมินยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ อ.ก.ค.ศ.ที่ 
ก.ค.ศ. ต้ัง มีมติให้ปรับปรุงให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงาน กศน. แจ้งมติให้ผู้ขอรับ
การประเมินทราบ เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ ๓ แล้ว ให้สํานักงาน กศน. เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิม
ตรวจและประเมินต่อไป 

๕ .๓ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒ มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้ 

๕.๔ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบาก 
ในการปฏิบัติงานและหรือผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษาที่ปรับปรุงตามข้อสังเกต ภายใน
เวลาที่กําหนดหรือส่งเกินเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ   

๕.๕ กรณี อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง มีมติอนุมัติผลการประเมิน ให้สํานักงาน กศน. ส่งผล 
การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ แต่งต้ังต่อไป 
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๕.๖ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง
พิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงาน กศน. แจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกตของคณะกรรมการให้ผู้ขอรับ 
การประเมินทราบ 

๖. การแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดชํานาญการพิเศษ กรณี ก.ค.ศ. 
มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้วให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังให้มี
วิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ 
สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ จะแต่งต้ังได้เมื่อรับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓  
ไม่เกิน ๒ ขั้น โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา 
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ติดต่อกันจนถึงวันแต่งต้ัง และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 

๗. ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดชํานาญการพิเศษแล้ว 
หากจะขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง หรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 
(เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษ
ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ  
               สําหรับผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการเมื่อได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงาน 
กศน. จังหวัดชํานาญการพิเศษแล้ว หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและ
ความจําเป็นเป็นพิเศษ 

๘. ให้สํานักงาน กศน. ดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่ ได้รับคําขอ  
แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) และเอกสารผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารการศึกษา (ด้านที่ ๓) หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้สํานักงาน กศน. แจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินทราบ และเร่งรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๙. เมื่อดําเนินการแต่งต้ังแล้ว ให้ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันออกคําสั่ง 

๑๐. กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปตัตาน ีนราธวิาส และ 
สงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา  สะบ้าย้อย  นาทวี  และจะนะ)   

มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ 
 
หลักเกณฑ์ 

๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี ้
๑.๑ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี  

๒ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ ๑ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ หรือดํารงตําแหน่งอื่น 
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า   

๑.๒  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
๑.๓ เป็นผู้ที่ ดํารงตําแหน่งรองผู้ อํานวยการสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง  

อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 

เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา และได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง 
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา  
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 

เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง ตามวรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ 

๑.๔  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ในตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาย้อนหลัง  ๑  ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ 

๒.  ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้     
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 

 ๑) การมีวินัย 
 ๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
 ๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๕) ความรับผดิชอบในวิชาชีพ 
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ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพฒันาตนเอง  
โดยพิจารณาจาก 

ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการ
วางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการ
ที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก
ข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑) งานบริหารสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
๒) ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน และสถานศกึษา 
๓) ผลการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒  และด้านที่ ๓ 
๓.๑ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมินพร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน และให้ดําเนินการ

ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับคําขอจากสถานศึกษา 
๓.๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอรวมทั้ง 

การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศกึษา และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่
ประเมิน ของผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๔. เกณฑ์การตัดสิน   
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา  
ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕  

กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ มีความเห็นว่าผลการประเมิน 
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ให้พัฒนาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน 
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๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์       

กรณีทีม่ีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตาม ให้อนุมติัได้ไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับหนังสือ 
ที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

๖. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ารศกึษา พิจารณาผลการประเมนิและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถอืเป็นอันสิ้นสุด 
๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  

ให้หมายความรวมถึงถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ังด้วย 
 

วิธีการ 
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคําขอได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง  โดยส่งคําขอ แบบรายงานด้าน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงาน
บริหารสถานศึกษา (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็นเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน 
จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ย่ืนคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา (ด้านที่ ๓) 
ซึ่งเป็นเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้น เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนที่จะ
เกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 

๓. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาต้ังคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหาร
สถานศึกษา จํานวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอก
สถานศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ
หรือตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะชํานาญการ เป็นกรรมการ โดยให้ต้ังกรรมการคนหนึ่ง 
เป็นประธานกรรมการ 

๔. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
๔.๑ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการมีความเห็นว่า  ผลการประเมินอยู่ใน

วิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษา
ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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๔.๒ เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา 
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

๔.๓ กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มีการพัฒนา
เพิ่มเติม ให้แจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

 ๔.๔ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามท่ีกําหนดในวิธีการข้อ ๓ 

๔.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือ 
ส่งเกินเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๖ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและคณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่สามารถ 
ที่จะพัฒนาได้ หรือกรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้วและมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษา  
เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคาํขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๗ กรณีผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาอนุมัติ 

๕. การแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ  
กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะ

รองผู้อํานวยการชํานาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๒  
จะแต่งต้ังได้เมื่อรับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๒ ไม่เกิน ๒ ขั้น โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันอยู่ใน
พ้ืนที่พิเศษดังกล่าวจนถึงวันแต่งต้ัง และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วัน
ออกคําสั่ง 

๖. ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการแล้ว หากจะขอย้ายไปดํารง
ตําแหน่ง หรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา  
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ  

สําหรับผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการเมื่อได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการแล้ว 
หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 
(เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษ
ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี   นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ 
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๗. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา ๑ ปีนับแต่
วันที่ได้รับคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) และเอกสารผลงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา (ด้านที่ ๓) หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ และเร่งรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๘. เมื่อดําเนินการแต่งต้ังแล้ว ให้ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันออกคําสั่ง 

๙. กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 



- ๑๖ - 
หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปตัตาน ีนราธวิาส และ 
สงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา  สะบา้ย้อย  นาทว ี และจะนะ)   

เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชาํนาญการพิเศษ 
 
หลักเกณฑ์ 

๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
๑.๑ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ หรือดํารง

ตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทา่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ     
 ๑.๒  มีภาระงานบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
๑.๓ เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง อยู่ในจังหวัด

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 

     เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา และได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง 
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย 
นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 

     เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง ตามวรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ 

๑.๔ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิทยฐานะ 
รองผู้อํานวยการชํานาญการย้อนหลัง ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคําขอ   

๒.  ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้     
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 

๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 
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ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพฒันาตนเอง โดยพิจารณาจาก 
ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา พิจารณาจากการ

วางแผนพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา   

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทาง
วิชาการที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใช้ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา  โดยพิจารณาจาก 
ส่วนที่ ๑ ข้อจาํกัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๑) งานบริหารสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  
 ๒) ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน และสถานศกึษา 
๓) ผลการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ ๒ ผลงานที ่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษา ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยพิจารณาจาก ผลงานที่ภาคภูมิใจและหรือเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ความสามารถ
และทักษะในวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา สนอง
ความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ไม่น้อยกว่า ๑ รายการ 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมทั้ง 
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา โดยการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกต
เกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย และให้ประเมิน
ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับคําขอจากสถานศึกษา 

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ 

ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา ต้องได้คะแนนจาก

กรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ส่วนที่ ๑ ข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนน

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
๔.๓.๒ ส่วนที ่๒  ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบรหิารสถานศึกษา  

ตามท่ีได้รับมอบหมาย ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
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๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
กรณีที่การประเมินด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการชุดที่ ๑  

มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน ๒  ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน  

กรณีที่การประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ ๒ มีความเห็นว่าผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการ
ปฏิบัติงาน  และผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในวิสัยที่สามารถ
พัฒนาเพิ่มเติมได้ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให้พัฒนาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไม่เกิน ๖ เดือน และ 
ครั้งที่ ๒ ไม่เกิน ๓ เดือน 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคําขอและเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

กรณีที่มีการพัฒนาด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ และหรือด้านที่ ๓ ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ และหรือปรับปรุง 
ด้านที่ ๓ ครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนา
ก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๗. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
๘. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษา ให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ต้ังด้วย 
 

 

วิธีการ 
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคําขอได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งคําขอ แบบรายงาน 

ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สาย
งานบริหารสถานศึกษา  (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็นเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  
และเอกสารรายงานผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย จํานวน ๔ ชุด 
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา   

กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ย่ืนคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา  (ด้านที่ ๓)  
ซึ่งเป็นเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  และเอกสารรายงานผลงานที่ 
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ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  
เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนที่จะเกษียณ 
อายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 

๓. การต้ังคณะกรรมการประเมิน   
๓.๑  คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย   คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวนสามคน
ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตําแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 
ไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะชํานาญการพิเศษเป็นกรรมการ โดยให้ต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

๓.๒ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓ คือ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงาน
บริหารสถานศึกษา  ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามความเหมาะสมเป็นกรรมการ
ประเมินข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  และผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหาร
สถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย ในการประเมินผู้ขอหนึ่งราย ให้มีกรรมการประเมินสามคน  

สําหรับส่วนราชการอื่นให้ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ต้ัง ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.
กําหนด ตามความเหมาะสมเป็นกรรมการประเมินข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานและ
ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย ในการประเมินผู้ขอหนึ่งราย  
ให้มีกรรมการประเมินสามคน  

๔. การประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน 
ด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ ให้ดําเนินการพร้อมกัน แล้วนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา 

๔.๑ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมิน 
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้ง
สถานศึกษาภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

๔.๒ เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนา 
ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  
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๔.๓ กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มีการพัฒนา
เพิ่มเติม ให้แจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษาภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

๔.๔ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามท่ีกําหนดในวิธีการข้อ ๓ 

๔.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กําหนด 
หรือส่งเกินเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๖ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ หรือกรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้วและมีผลการประเมิน 
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมิน
ใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๗ กรณีผลการประเมินทั้ง ๒ ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา  

๕. การประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา ให้สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาส่งเอกสารผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา (ด้านที่ ๓)  
ซึ่งประกอบด้วย ข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานและผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้าน 
การบริหารสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และข้อสังเกตของ
คณะกรรมการชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย   

๕.๑ กรณีคณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านที่ ๓ ผู้ขอรับ 
การประเมินต้องมีผลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการชุดที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน 
โดยในส่วนข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  ให้ปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอ
เอกสารเพิ่มเติมเท่านั้น ส่วนผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย  
ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการ ทั้งนี้ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมาย ต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้
ภายในเวลา ๖ เดือนนับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติให้สถานศึกษาทราบ เมื่อผู้ขอรับการประเมิน
ปรับปรุงด้านที่ ๓ แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมิน
ต่อไป 
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๕ .๒ กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับ 
การประเมินยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แจ้งมติให้สถานศึกษาทราบเมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ ๓ แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 

๕ .๓  กรณีที่ กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินไ ด้ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒ มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้ 

๕.๔ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่เอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการ
ปฏิบัติงาน และหรือผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ปรับปรุง 
ตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่กําหนด หรือส่งเกินเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ   

๕.๕ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาอนุมัติ   

๕.๖ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการให้สถานศึกษา เพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ 

๖. การแต่งต้ังเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  
กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ และผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว 

ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งต้ังเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ 
คศ. ๓ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ จะแต่งต้ังได้เมื่อรับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ 
ไม่เกิน ๒ ขั้น โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา 
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ติดต่อกันจนถึงวันแต่งต้ัง และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ.  
ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 

๗. ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษแล้ว หากจะขอย้ายไปดํารง
ตําแหน่ง หรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา 
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ  
               สําหรับผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการเมื่อได้รับการแต่งต้ังเป็นวิทยฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการ
พิเศษแล้ว หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 
(เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษ
ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ 
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๘. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา ๑ ปีนับแต่
วันที่ได้รับคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) และเอกสารผลงาน 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา  (ด้านที่ ๓) หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบ และเร่งรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๙. เมื่อดําเนินการแต่งต้ังแล้ว ให้ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันออกคําสั่ง 

๑๐. กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปตัตาน ีนราธวิาส และสงขลา  
(เฉพาะพื้นทีอ่ําเภอเทพา  สะบ้าย้อย  นาทวี  และจะนะ)   

มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 
หลักเกณฑ์ 

๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
๑.๑ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. 

เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ     
๑.๒  มีภาระงานบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
๑.๓ เป็นผู้ที่ ดํารงตําแหน่งรองผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ 

ตามตําแหน่ง อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 
                     เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 
(เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 

     เป็นผู้ที่ ดํารงตําแหน่งรองผู้ อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ 
ตามตําแหน่ง ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ 

๑.๔ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ย้อนหลัง ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ   

๒.  ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้     
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 

๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง  
โดยพิจารณาจาก 
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ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา พิจารณาจาก
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป  การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  
การเงินและทรัพย์สิน 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา 
พิจารณาจากการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทาง
วิชาการที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การนําไปใช้ในการ
บริหารและการจัดการศึกษาและการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารการศึกษา  โดยพิจารณาจาก 
ส่วนที่ ๑ ข้อจาํกัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

๑) งานบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย  
๒) ผลที่เกิดกับการจัดการศึกษา 
๓) ผลการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ ๒  ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษา ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยพิจารณาจาก ผลงานที่ภาคภูมิใจและหรือเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะใน
วิชาชีพ ในการบริหารและการจัดการศึกษา ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง  สนองความต้องการของ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ไม่น้อยกว่า ๑ รายการ 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมทั้ง 
การปฏิบัติงานจริง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการ
บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย และ 
ให้ประเมินให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคําขอ   

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ 

ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารการศึกษา  ต้องได้คะแนนจาก

กรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
๔.๓.๑ ส่วนที่ ๑  ข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนน 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 
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๔.๓.๒ ส่วนที่ ๒  ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษา ต้องได้คะแนน 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
กรณีที่การประเมินด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการชุดที่ ๑  

มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน ๒  ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน  

กรณีที่การประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ ๒ มีความเห็นว่าผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  
และผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษา อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา มีมติให้พัฒนาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไม่เกิน ๖ เดือน และครั้งที่ ๒ ไม่เกิน ๓ เดือน 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการ
พิเศษ ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 

กรณีที่มีการพัฒนาด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ และหรือด้านที่ ๓ ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ และหรือปรับปรุงด้านที่ ๓ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ 
จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๗. เมื่อ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

วิธีการ 
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคําขอได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งคําขอ แบบรายงานด้าน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงาน
บริหารการศึกษา  (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็นเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และ
เอกสารรายงานผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษา จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาถึงสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา   

 กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ ย่ืนคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารการศึกษา  (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็น
เอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และเอกสารรายงานผลงานที่ประสบผลสําเร็จ
ทางด้านการบริหารการศึกษา จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชา ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนที่จะเกษียณอายุ
ราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 
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๓. การต้ังคณะกรรมการประเมิน   
๓.๑  คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการ จํานวนสามคน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี 
วิทยฐานะหรือตําแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะชํานาญการพิเศษเป็นกรรมการ โดยให้ต้ังกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

๓.๒ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓ คือ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหาร
การศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาต้ังผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะ
ตรวจและประเมินจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามความเหมาะสมเป็นกรรมการประเมินข้อจํากัดตาม
สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และเอกสารรายงานผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษา
ในการประเมินผู้ขอหนึ่งราย ให้มีกรรมการประเมินสามคน  

 ๔. การประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน 
ด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ ให้ดําเนินการพร้อมกัน แล้วนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา 

๔.๑ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมิน 
อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับ
การประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

๔.๒ เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

๔.๓ กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มีการพัฒนาเพิ่มเติม  
ให้แจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

๔.๔ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามท่ีกําหนดในวิธีการข้อ ๓ 

๔.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กําหนด 
หรือส่งเกินเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 
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๔.๖ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและคณะกรรมการ 
มีความเห็นว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ หรือกรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้วและมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผล 
การพิจารณาให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๗ กรณีผลการประเมินทั้ง ๒ ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา  

๕. การประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารการศึกษา ให้สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาส่งเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารการศึกษา (ด้านที่ ๓) ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษา 
พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒  
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย   

๕.๑ กรณีคณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านที่ ๓ ผู้ขอรับ 
การประเมินต้องมีผลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการชุดที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน 
โดยในส่วนข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน  ให้ปรับปรุงโดยการช้ีแจงและหรือเสนอเอกสาร
เพิ่มเติมเท่านั้น ส่วนผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษา ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการ 
ทั้งนี้ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษา ต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษามีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา ๖ เดือนนับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติ
ให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ ๓ แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 

๕.๒ กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมิน 
ยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  
มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งมติให้ผู้ขอรับ 
การประเมินทราบ เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ ๓ แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 

๕.๓ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้คณะกรรมการ 
ชุดที่ ๒ มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้ 

๕.๔ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการ
ปฏิบัติงาน  และหรือผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการบริหารการศึกษาที่ปรับปรุงตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่
กําหนด หรือส่งเกินเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ   

๕.๕ กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติอนุมัติผลการประเมินให้ส่งผลการประเมินด้านที่ ๑  
ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ แต่งต้ังต่อไป 
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๕.๖ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 

๖. การแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ  
กรณี ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติและผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้วให้ผู้มีอํานาจ

ตามมาตรา ๕๓  สั่งแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ และ 
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๓ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ จะแต่งต้ังได้เมื่อรับเงินเดือน 
ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ ไม่เกิน ๒ ขั้น โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 
(เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ติดต่อกันจนถึงวันแต่งต้ัง และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน ๑ ชุด  
ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 

๗. ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ
แล้ว หากจะขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง หรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 
(เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ  
               สําหรับผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการเมื่อได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษแล้ว หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความ
จําเป็นเป็นพิเศษ 

๘. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่  
ได้รับคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) และเอกสารผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารการศึกษา (ด้านที่ ๓) หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง
ผู้ขอรับการประเมินทราบ และเร่งรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๙. เมื่อดําเนินการแต่งต้ังแล้ว ให้ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๗ วัน นับแต่
วันออกคําสั่ง 

๑๐. กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

 



- ๔๖ - 
หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปตัตาน ีนราธวิาส และ 
สงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา  สะบ้าย้อย  นาทวี  และจะนะ)   

มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
 
หลักเกณฑ์ 

๑. ผู้ขอมีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
๑.๑ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี  ๒ ปีสําหรับผู้มี

วุฒิปริญญาโท และ ๑ ปีสําหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า   
    ๑.๒ มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา 

๑.๓ เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์และปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึง 
วันยื่นคําขอ หรือ 

เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ และได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งศึกษานิเทศก์ อยู่ใน
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑ ปีติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 

เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์และปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ 

๑.๔  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ย้อนหลัง  ๑  ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ 

๒.  ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้     
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 

 ๑) การมีวินัย 
 ๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
 ๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ๕) ความรับผดิชอบในวิชาชีพ 

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพฒันาตนเอง  
โดยพิจารณาจาก 

 
 



- ๔๗ - 
 

ส่วนที่ ๑  การเป็นผู้มีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณาจากความรู้
ความสามารถในการนิเทศการศึกษา ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจัดทํา การใช้ และ 
การนําเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยทางการศึกษา  และ 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการนิเทศการศึกษา พิจารณา
จาก การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการ 
ที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใช้ในการนิเทศ
การศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศการศึกษา โดยพิจารณาจากข้อจํากัด
ตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑) งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา  
๒) งานติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล 
๓) ผลที่เกิดกับครู  ผู้เรียน และการจัดการศึกษา 
๔) ผลการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒  และด้านที่ ๓ 
๓.๑ ให้มีคณะกรรมการประเมิน ๓ คน ประเมินพร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน และให้ดําเนินการ

ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับคําขอจากสถานศึกษา 
๓.๒ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอรวมทั้ง 

การปฏิบัติงานจริง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควร
พัฒนาในเรื่องที่ประเมิน ของผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย 

๔. เกณฑ์การตัดสิน   
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 

๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจาก
กรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศการศึกษา ต้องได้คะแนน
จากกรรมการแต่ละคน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕  

กรณีคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัย 
ที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ให้พัฒนาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน 

 



- ๔๘ - 
 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์       

กรณีที่มีการพัฒนาไม่ว่าด้านใดก็ตาม ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับหนังสือ 
ที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

๖. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ารศกึษา พิจารณาผลการประเมนิและมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถอืเป็นอันสิ้นสุด 
๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษา ให้หมายความรวมถึงถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ังด้วย 
 

วิธีการ 
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคําขอได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งคําขอ แบบรายงานด้านวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศ
การศึกษา (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็นเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน จํานวน ๔ ชุด  
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ย่ืนคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศการศึกษา (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็น
เอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  
เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนที่จะเกษียณ 
อายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 

๓. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศการศึกษา 
จํานวนสามคน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีวิทยฐานะหรือตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะชํานาญการ เป็นกรรมการ โดยให้ต้ังกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

๔. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ 
 ๔.๑ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่

ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับ
การประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนา 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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๔.๒ เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 

๔.๓ กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้ว เห็นควรให้มีการพัฒนาเพิ่มเติม  
ให้แจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ภายในเวลา ๓ เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

๔.๔ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามท่ีกําหนดในวิธีการข้อ ๓ 

๔.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กําหนด หรือ 
ส่งเกินเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๖ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและคณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่สามารถ 
ที่จะพัฒนาได้ หรือกรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้วและมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับ
การประเมินทราบ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๗ กรณีผลการประเมินทั้ง ๓ ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา พิจารณาอนุมัติ 

๕. การแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  
กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะ 

ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๒ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๒  
จะแต่งต้ังได้เมื่อรับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๒ ไม่เกิน ๒ ขั้น โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันอยู่ใน
พ้ืนที่พิเศษดังกล่าวจนถึงวันแต่งต้ัง และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่ 
วันออกคําสั่ง 

๖. ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการแล้ว หากจะขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง 
หรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี 
และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับต้ังแต่วันอนุมัติผล
การประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ  

สําหรับผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการเมื่อได้รับการแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการแล้ว  
หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะ
พ้ืนที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว ไม่
น้อยกว่า ๓ ปี นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ 
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๗. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา ๑ ปีนับแต่
วันที่ได้รับคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) และเอกสารผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศการศึกษา (ด้านที่ ๓) หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบและเร่งรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๘. เมื่อดําเนินการแต่งต้ังแล้ว ให้ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน  
๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 

๙. กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปตัตาน ีนราธวิาส และ 
สงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา  สะบา้ย้อย  นาทว ี และจะนะ)   

เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
 
หลักเกณฑ์ 

๑. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
๑.๑ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํ์านาญการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. 

เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ     
๑.๒ มีภาระงานนิเทศการศึกษาเต็มเวลา 
๑.๓ เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์และปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี 

นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน  
นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 
                     เป็นผู้ที่ ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์ และได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งศึกษานิเทศก์  
อยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ติดต่อกัน นับถึงวันยื่นคําขอ หรือ 

     เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์และปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันยื่นคําขอ 

๑.๔ ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในวิทยฐานะ 
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการย้อนหลัง ๑ ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ   

๒.  ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ๓ ด้าน ดังนี้     
ด้านที่ ๑ ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก 

๑) การมีวินัย 
๒) การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓) การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
๔) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๕) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ  พิจารณาจากการพัฒนางานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง  
โดยพิจารณาจาก 
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ส่วนที่ ๑ การเป็นผู้มีความสามารถในการนิเทศการศึกษา พิจารณาจากความรู้ความสามารถ 
ในการนิเทศการศึกษาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจัดทํา การใช้ และการนําเสนอสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยทางการศึกษา  และการติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินผลการนิเทศการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการนิเทศการศึกษา พิจารณา
จาก การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการทดสอบความรู้จากหน่วยงานหรือสถาบันทางวิชาการ 
ที่ ก.ค.ศ.ให้การรับรอง การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนําไปใช้ในการนิเทศ
การศึกษา และการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศการศึกษา โดยพิจารณาจาก 
ส่วนที่ ๑ ข้อจาํกัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน   ดังนี้ 

๑) งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา  
๒) งานติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล 
๓) การศึกษาคน้คว้า และการให้บริการทางวิชาการ 
๔) ผลที่เกิดกับครู ผู้เรียน และการจัดการศึกษา 
๕) ผลการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ ๒ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการนิเทศการศึกษา พิจารณาจาก ผลงานที่
ภาคภูมิใจและหรือเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร สนองความต้องการของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ ไม่น้อยกว่า ๑ รายการ 

๓. การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ให้คณะกรรมการประเมินจากเอกสารหลักฐานรวมทั้ง 
การปฏิบัติงานจริง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ให้คณะกรรมการ
บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมินของผู้ขอรับการประเมินไว้ในแบบประเมินด้วย และ 
ให้ประเมินให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคําขอ   

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้ 
๔.๑ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ 

ทั้ง ๓ คนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๒ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง ๓ คนเฉลี่ย 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
๔.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศการศึกษา ต้องได้คะแนนจาก

กรรมการแต่ละคน ดังนี้ 
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๔.๓.๑ ส่วนที่ ๑  ข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนน 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

๔.๓.๒ ส่วนที่ ๒  ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการนิเทศการศึกษา ต้องได้คะแนน 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๕ 

 
 

๔.๓.๓ คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๐ 
กรณีที่การประเมินด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ และคณะกรรมการชุดที่ ๑  

มีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้  ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาได้ไม่เกิน ๒  ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน  

กรณีที่การประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการชุดที่ ๒ มีความเห็นว่าผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน 
และผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการนิเทศการศึกษา อยู่ในวิสัยที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา มีมติให้พัฒนาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไม่เกิน ๖ เดือน และครั้งที่ ๒ ไม่เกิน ๓ เดือน 

๕. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ให ้อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคําขอและเอกสารครบถ้วน
สมบูรณ ์

กรณีที่มีการพัฒนาด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ และหรือด้านที่ ๓ ให้อนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาได้รับหนังสือที่ส่งรายละเอียดในการพัฒนาด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ และหรือปรับปรุงด้านที่ ๓ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ครั้งหลังสุด 

๖. ผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อน
แต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด 

๗. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
๘. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้หมายความรวมถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่

การศึกษา ให้หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ต้ังด้วย 
 

วิธีการ 
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินยื่นคําขอได้ตลอดปี รอบปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งคําขอ แบบรายงานด้าน

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศ
การศึกษา(ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็นเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และ
เอกสารรายงานผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการนิเทศการศึกษา จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อ
ตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
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กรณีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการให้ย่ืนคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (ด้านที่ ๑) พร้อมทั้งผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศการศึกษา (ด้านที่ ๓) ซึ่งเป็น
เอกสารรายงาน ข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และเอกสารรายงานผลงานที่ประสบผลสําเร็จ
ทางด้านการนิเทศการศึกษา จํานวน ๔ ชุด ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรองแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 

๓. การต้ังคณะกรรมการประเมิน   
๓.๑ คณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย   คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

และด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาต้ังคณะกรรมการ จํานวนสามคน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒินอกสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษานั้นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือ
ตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าไม่ตํ่ากว่าวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  เป็นกรรมการ  โดยให้ต้ังกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ 

๓.๒ คณะกรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓ คือ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศ
การศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาต้ังผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะ
ตรวจและประเมินจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามความเหมาะสมเป็นกรรมการประเมินข้อจํากัด
ตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการนิเทศการศึกษา ในการ
ประเมินผู้ขอหนึ่งรายให้มีกรรมการประเมินสามคน   

สําหรับส่วนราชการอื่นให้ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ต้ัง ต้ังผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะตรวจและประเมินจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.
กําหนด ตามความเหมาะสมเป็นกรรมการประเมินข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และ
ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการนิเทศการศึกษา ในการประเมินผู้ขอหนึ่งราย ให้มีกรรมการประเมินสามคน  

๔. การประเมินด้านที่ ๑ คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประเมิน 
ด้านที่ ๒ คือ ด้านความรู้ความสามารถ ให้ดําเนินการพร้อมกัน แล้วนําผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา 

๔.๑ กรณีผลการประเมินด้านใดไม่ผ่านเกณฑ์และคณะกรรมการมีความเห็นว่าผลการประเมินอยู่ใน
วิสัยที่สามารถพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ได้ ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการ
ประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินแล้วเสร็จให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตาม
ขอ้สังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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๔.๒ เมื่อผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้ว ให้ส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดที่พัฒนาถึงสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป  

๔.๓ กรณีที่คณะกรรมการประเมินพิจารณารายละเอียดที่พัฒนาแล้วเห็นควรให้มีการพัฒนาเพิ่มเติม  
ให้แจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมินภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ประเมินแล้วเสร็จ ให้ผู้ขอรับการประเมินพัฒนาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

๔.๔ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษาตั้งกรรมการแทนได้ตามท่ีกําหนดในวิธีการข้อ ๓ 

๔.๕ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งรายละเอียดการพัฒนาตามข้อสังเกตภายในเวลาที่กําหนด 
หรือส่งเกินเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธ์ิ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๖ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๑ และหรือด้านที่ ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและคณะกรรมการ 
มีความเห็นว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ หรือกรณีผู้ขอรับการประเมินได้พัฒนาแล้วและมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่  
ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผล 
การพิจารณาให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ ทั้งนี้ผู้ขออาจส่งคําขอรับการประเมินใหม่ได้ในรอบปีต่อไป 

๔.๗ กรณีผลการประเมินทั้ง ๒ ด้าน ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา  

๕. การประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศการศึกษา ให้สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาส่งเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศการศึกษา (ด้านที่ ๓) ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน และผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการนิเทศการศึกษา 
พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดที่ ๑ ให้คณะกรรมการชุดที่ ๒  
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย   

๕.๑ กรณีคณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับปรุงด้านที่ ๓ ผู้ขอรับ 
การประเมินต้องมีผลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด จากกรรมการชุดที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน 
โดยในส่วนข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานให้ปรับปรุงโดยการชี้แจงและหรือเสนอเอกสาร
เพิ่มเติมเท่านั้น ส่วนผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการนิเทศการศึกษา ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการ 
ทั้งนี้ ผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการนิเทศการศึกษา ต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงได้ และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา ๖ เดือนนับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง
มติให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ ๓ แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เสนอคณะกรรมการประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 
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๕.๒ กรณีที่คณะกรรมการชุดที่ ๒ พิจารณารายละเอียดที่ปรับปรุงแล้ว แต่ผู้ขอรับการประเมิน 
ยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนตามข้อสังเกต และเห็นควรให้มีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  
มีมติให้ปรับปรุง ให้ปรับปรุงได้ภายในเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งมติให้ผู้ขอรับ 
การประเมินทราบ เมื่อผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงด้านที่ ๓ แล้ว ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดิมตรวจและประเมินต่อไป 

๕.๓ กรณีที่กรรมการประเมินคนเดิมไม่สามารถประเมินได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามให้คณะกรรมการ 
ชุดที่ ๒ มอบกรรมการคนอื่นในคณะนั้นประเมินได้ 

๕.๔ กรณีผู้ขอรับการประเมินไม่ส่งเอกสารรายงานข้อจํากัดตามสภาพความยากลําบากในการ
ปฏิบัติงานและหรือผลงานที่ประสบผลสําเร็จทางด้านการนิเทศการศึกษาที่ปรับปรุงตามข้อสังเกต ภายในเวลาที่
กําหนด หรือส่งเกินเวลาที่กําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ   

๕.๕ กรณผีลการประเมินด้านที่ ๓ ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาอนุมัติ   

๕.๖ กรณีผลการประเมินด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาไม่อนุมัติ และให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการให้ผู้ขอรับการประเมินทราบ 

๖. การแต่งต้ังให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  
กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ และผู้ขอรับการประเมินผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังแล้ว  

ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งต้ังให้เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ และให้ได้รับเงินเดือนอันดับ 
คศ. ๓ สําหรับผู้ที่รับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ จะแต่งต้ังได้เมื่อรับเงินเดือนต่ํากว่าขั้นตํ่าของอันดับ คศ. ๓ 
ไม่เกิน ๒ ขั้น โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา  
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ติดต่อกันจนถึงวันแต่งต้ัง และส่งสําเนาคําสั่ง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง 

๗. ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษแล้ว หากจะขอย้ายไปดํารง
ตําแหน่ง หรือไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อําเภอเทพา  
สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ  
               สําหรับผู้ที่มาช่วยปฏิบัติราชการเมื่อได้รับการแต่งต้ังให้เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
แล้ว หากจะขอกลับสังกัดเดิมหรือขอไปช่วยปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะ
พ้ืนที่อําเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษดังกล่าว  
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  นับต้ังแต่วันอนุมัติผลการประเมิน เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็นเป็นพิเศษ 
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๘. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันที่  
ได้รับคําขอ แบบรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ด้านที่ ๑) และเอกสารผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่สายงานนิเทศการศึกษา (ด้านที่ ๓) หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง 
ผู้ขอรับการประเมินทราบ และเร่งรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

๙. เมื่อดําเนินการแต่งต้ังแล้ว ให้ส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง จํานวน ๑ ชุด ให้สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันออกคําสั่ง 

๑๐. กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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